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با گیمینگ لپ تاپ 
راگ جى 703 ایسوس آشنا شوید!

سبقت شیراز  از اصفهان در حوزه گردشگرى

تو را نمى خواهم، آیفونت را مى خواهم!واریز پول پیش فروش به بانک، شرط وام مسکنسوءاستفاده از زائران اربعینماکرون: به ترامپ گفتم جنگ با ایران دیوانگى است خواص شگفت انگیز شلغم حوادثاقتصاداجتماع سالمت
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 روایتى از اولین خریداران      
آیفون 15 میلیونى

«شخم زدن»، ممنوع!

واردات بنزین 
از  اسفند متوقف مى شود

نیمى از مراکز پرورش طیور اصفهان، بهداشتى نیستند 

تشدید برخورد با خودروهاى دودزا  در اصفهانتشدید برخورد با خودروهاى دودزا  در اصفهان
5

جهان نما

سعودى ها 
مهد تروریسم 

در منطقه 
هستند
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سخنگوى وزارت خارجه کشورمان در واکنش به سخنان 
وزیر امور خارجه عربستان سعودى در 
گفتگو با یک شبکه تلویزیونى، این 
اظهارات را ادامه سخنان 
بى پایه و اساس و بى منطق قبلى، 
کالمى سخیف و 
توهین آمیز خواند و 
اظهار داشت: ...

رئیس کمیته سیاسى و کنسولى ستاد مرکزى 
اربعین گفت: براساس پیش بینى هاى انجام 

شده امسال در زمینه صدور ویزا هم به 
لحاظ کثرت صدور و همزمان مدیریت 

جلوتر بودیم.
حسن قشقاوى با بیان اینکه 
به همه درخواست ها اعم از 

سامانه سماح و یا ...
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گم شدن 
1600گذرنامه 
در مراسم 
اربعین امسال

رئیس اتحادیه هتلداران: کم کارى شهردارى و شوراى شهر سبب شد اصفهان در حوزه گردشگرى عقب بیافتد
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برایش عجیب بود برایش عجیب بود 
6 آذر 1396 اینقدر مشترى دارد

تعطیل رسمى 
اســت
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 ایسوس به صورت رسمى از جدیدترین گیمینگ لپ تاپ خود با 
 (Asus ROG G703) 703 نام اختصاصى ایسوس راگ جى

رونمایى کرد. این لپ تاپ به واقع از یک طراحى حرفه اى بهره مى برد. 

د!

رد. 

یکى از موضوعات چالش برانگیز میان مجلس شوراى 
اسالمى و شوراى نگهبان در سال گذشته، موضوع تعطیل 
و یا تعطیل نبودن هشتم ربیع االول، مصادف با آغاز امامت 
و والیت حضرت امام عصر(عج) بود که پس از دو بار رفت 
و برگشت بین مجلس و شوراى نگهبان این مسئله تأیید 
شد. به این ترتیب دوشنبه 6 آذر مصادف با 8 ربیع االول 
به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسکرى(ع) و آغاز 

امامت حضرت مهدى(عج)، تعطیل رسمى است.
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انتقاد هاى تندانتقاد هاى تند
 بازیگر «کاله پهلوى»  بازیگر «کاله پهلوى» 
از تناقضات حاکم بر از تناقضات حاکم بر 
سینما و تلویزیونسینما و تلویزیون

کســب رأى اعتماد از هیأت محترم وزیران و انتخاب شایسته جنابعالى به عنوان 
استاندار اصفهان را تبریک عرض مى نماییم. 

امید است تخصص و تجارب جنابعالى، موجبات رشد و تعالى استان اصفهان به عنوان 
یکى از استان هاى راهبردى کشور را فراهم نماید.

همچنین از تالش هاى دلسوزانه جناب آقاى دکتر زرگرپور استاندار سابق اصفهان 
صمیمانه تشکر و قدردانى مى نماییم.

مدیر عامل، مدیریت و کارکنان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

جناب آقاى دکتر مهرعلیزاده
استاندار محترم اصفهان

انتصاب شایسته جنابعالى را به عنوان استاندار اصفهان که نشانگر 
تعهد و توانمندى شما در طول سال هاى متمادى خدمت در نظام 

مقدس جمهورى اسالمى ایران است، تبریک عرض مى نماییم. 
بى شک اعتماد مجموعه دولت محترم در راستاى سپردن مدیریت 
اســتان اصفهان به آن مقام عالى، بهترین تدبیر ممکن و روشن 
کننده چراغ امید براى مردم همیشه در صحنه این استان پهناور 
بوده است. تردید نداریم با درایت شما گام هاى مؤثرترى در ارتقاى 
کّمى و کیفى اســتان اصفهان برداشته خواهد شد. ضمن آرزوى 
توفیق براى جنابعالى، سربلندى و عزت ایران اسالمى را از درگاه 

حضرت حق مسئلت مى نماییم.
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مشکات

برادر ارجمند جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده 

آگهى مناقصه

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات ذیل را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید.

شماره
محل تأمین موضوع مناقصهمزایده/ مناقصه

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)اعتبار

96 -3 -231
مدیریت بهره بردارى، خدمات 
مشترکین و خدمات عمومى 

منطقه جلگه
4/417/768/104221/000/000جارى

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/09/04
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/09/05

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

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031
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ســخنگوى وزارت خارجه کشــورمان در واکنش به 
ســخنان وزیر امور خارجه عربستان سعودى در گفتگو 
با یک شــبکه تلویزیونى، این اظهارات را ادامه سخنان 
بى پایه و اســاس و بى منطق قبلى، کالمى سخیف و 
توهین آمیز خواند و اظهار داشــت: وزیر خارجه دولت 
ســعودى با وارونه جلوه دادن همه حقایق، تالش بى 
ثمر و بیهوده اى را که بارها تکرار و تجربه کرده است، 
به کار مى بندد تا شــاید افکار عمومى را از اقدامات بى 
ثبات ساز عربستان در منطقه، به مسیرى دیگر منحرف 
کند؛ حال آنکــه اکنون دولت ها و ملــت هاى منطقه 
به خوبى شــاهد این سیاســت هاى تفرقــه افکنانه 

ســعودى ها هســتند که این بار پــس از خلیج فارس 
و یمن، میل به لبنــان و ایجاد ناآرامى در این کشــور

 دارد.
بهرام قاســمى با رد کامل ادعاهاى این مقام سعودى، 
بــه جنایات جنگــى افسارگســیخته ســعودى ها در 
یمن اشــاره کرد و گفت: ســعودى هــا فرافکنى را به 
باالترین حد خود رســانده اند و درحالــى که خود مهد 
تفکر افراطیگرى و مظهر عینى اقدامات تروریســتى و 
دخالت آشکار در امور دیگر کشورهاى منطقه هستند، 
دیگران را با دروغ و دغل به حمایت از تروریســم متهم

 مى کنند. 

مراسم تودیع و معارفه جانشینان جدید و قدیم فرمانده کل 
ارتش و همچنین معاون هماهنگ کننده ارتش صبح روز 
شنبه، با حضور فرماندهان و مسئوالن لشکرى و کشورى 

در ستاد ارتش برگزار شد.
به گزارش روز نو، حضرت آیت ا...خامنه اى فرمانده معظم 
کل قوا در احکام جداگانه اى امیرســرتیپ محمدحسین 
دادرس را به جانشــینى فرمانده کل ارتش و امیر دریادار 
حبیب ا... سیارى را هم به عنوان معاونت هماهنگ کننده 

ارتش جمهورى اسالمى ایران منصوب کردند.
در این مراسم، امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوى، فرمانده 
کل ارتش درخصوص جابه جایى هاى صورت گرفته در 

بدنه ارتش جمهورى اســالمى عنوان کرد: سازماندهى 
موضوعى است که گزاره هاى مختلفى در آن نقش دارند 
و جابه جایى افراد مبنى بر ضعف آن نیست، هیئت رئیسه 
ارتش باید به حالت ترکیبى در مى آمــد و از طرف دیگر، 
ظرفیت مهمى در مرکز مطالعات ارتش داشتیم که باید به 
فردى با ظرفیت آن سپرده مى شد، همچنین نیروى دریایى 
باید به فرد جوان ترى سپرده مى شد که بتواند راه خوب امیر 

سیارى را ادامه دهد.
فرمانده کل ارتــش در ادامه تهدیدات جدیــد را عامل 
جابجایى ها دانست و گفت: تهدیدات جدید ایجاب مى کند 

تا ترکیبى جدید براى مقابله با آنها ایجاد کرد. 

سعودى ها مهد تروریسم در 
منطقه هستند

علت تغییرات
 مسئوالن ارتش چیست؟

نقشه سیاسى
 پشت مراسم اربعین نیست

  افکار نیوز| اســتاد حوزه و دانشــگاه گفت: 
هیچگونه تبلیغ و نقشــه سیاسى پشت حضور میلیونى 
مردم در مراسم اربعین نیست. حجت االسالم والمسلمین 
علیرضــا پناهیان گفت: نهادهــاى فرهنگى همچون 
حوزه علمیه قم، سازمان تبلیغات اسالمى و مراجع نظام 
هیچکدام نقش آنچنانى در شکل گیرى زیارت اربعین 
نداشتند. وى ادامه داد:  دولت تدبیر و امید با اینکه با 24 
میلیون رأى مردم در انتخابات پیروز شد اما زمانى که از 
مردم خواست تا از یارانه ها انصراف داده و یا ثبت نام نکنند 
مردم گوش نکردند و کار خودشان را انجام دادند. ما براى 
زیارت اربعین تبلیغى نکردیم و این دل هاى مردم است 

که به سمت و سوى اهل بیت (ع) است.

رئیس جمهور چاقوکش!
دوترتــه»،  «رودریگــو    انامه نیوز| 
رئیس جمهورى فیلیپین گفته در 16 ســالگى فردى را 
«بخاطر یک نگاه» به ضرب چاقو کشته است. سخنگوى 
رئیس جمهورى فیلیپین بعداً گفت که این اظهارات «از 
روى شوخى» بوده است. دوترته پیش تر هم گفته بود، 
وقتى که شهردار بوده به سه نفر تیر خالص شلیک کرده 
اما سخنگوى او گفته بود، منظور رئیس جمهورى فیلیپین 
این نبوده که به طور واقعى افراد را کشته است. دوترته 
اوایل تابستان سال پیش با وعده مبارزه با مواد مخدر، جرم 
و جنایت و فساد به قدرت رسید. او گفته، آماده است همه 

معتادان به مواد مخدر در این کشور را بکشد.

انتقاد کم سابقه اردوغان
ترکیــه  جمهــورى    انتخاب| رئیــس 
طى ســخنانى با انتقــادى تنــد و کم ســابقه علیه 
مقام هاى سعودى، گفت: واژه اســالم میانه رو باز هم 
مطرح شده است. ابداع واژه اســالم میانه رو متعلق به 
غرب است. چیزى به نام اسالم میانه رو یا غیر میانه رو 
وجود ندارد. اسالم تنها یکى است. هدف استفاده از چنین 
واژه هایى تضعیف اسالم است. «رجب طیب اردوغان» 
افزود: آنها (ســعودى) مى گویند ما به اســالم میانه رو 
باز خواهیم گشــت، اما هنوز حق رانندگــى را به زنان 

نمى دهند.

جام جهانى، قطر، عربستان 
«صالح غریب»، فعال ارشد    اقتصاد آنالین |
رسانه اى روزنامه «الشرق» قطر و مشاور پیشین وزارت 
فرهنگ و رسانه این کشور درباره بحران به وجود آمده 
میان کشورش با رژیم ســعودى مى گوید: اولین جرقه 
براى آشکار شدن دشمنى ریاض با دوحه زمانى که قطر 
به عنوان میزبان جام جهانى فوتبال سال 2020 انتخاب 
شد، زده شد به طورى که دولت عربستان این موضوع را 

برنتابید و اختالفات با قطر باال گرفت. 

انفجار مین
 پس از انداختن زباله

  میزان | در پى انفجار مین در شهرستان دهلران، 
دوسرباز مجروح شدند. این دو سرباز براى طى مراحل 

درمانى به بیمارستان منتقل شده اند. 
فرماندار دهلران با تأیید این خبر گفت: دو سرباز مرزبانى 
حین انداختن زباله در اطراف پاسگاه انتظامى خود به علت 
انفجار یکباره مین، مجروح شدند. سید حسینعلى موسوى 
افزود: بخش هایى از شهرستان دهلران با توجه به اینکه 
به طور مستقیم درگیر جنگ بوده در دوران دفاع مقدس 

آلوده به انواع مین ها شده است.

مردم خسته نیستند
  تابناك | آیت  ا... علم الهــدى در خطبه هاى 
نمازجمعه مشــهد گفت: برخى عنوان مى کنند مردم از 
انقالب خسته شده اند؛ وقتى این جمعیت دو میلیونى از 
ایران به سمت راهپیمایى اربعین حرکت مى کنند، مى توان 
گفت مردم از انقالب خسته شده اند و یا انگیزه انقالبى 
خود را از دســت داده اند؟ اینها تلقین هاى جریان هاى 
شیطانى اســت که به دنبال تضعیف روحیه این جریان

 است.

توئیتر

هفته پیش اعالم شد محمدعلى نجفى، شهردار تهران 
به همراه محسن هاشمى، رئیس شوراى اسالمى شهر 
تهران براى مراسم پیاده روى اربعین به کربال مى رود. بعد 
از انتشار این خبر بسیارى از کانال ها و سایت ها بر روى 
خبر ورود محسن هاشمى به  کربال و بازدیدهاى رئیس 
شورا خبرهاى متفاوت منتشــر کردند اما هیچ عکس و 
خبرى از حضور نجفى در این مراسم منتشر نشد. اربعین به 
اتمام رسید و خبرى از شهردار تهران در این مراسم بزرگ  

که شهردارى تهران نقش مؤثرى در آن داشت نشد. 
بعد از اینکه اعالم شد چرا عکس و خبرى از نجفى نیست 
برخى اعالم کردند شهردار تهران در منزل بسترى شده 
و بعد از مالقات با رئیس جمهور دیسک کمرش تشدید 
شده و به همین دلیل نتوانست با وجود اطالع رسانى قبلى 

براى اربعین به عراق سفر کند.
جالب است که بعد از انتشــار همین خبر اصالح طلبان 
این خبر را هم تکذیب کردند و گفتند نجفى دیسک کمر 
ندارد بلکه بعد از جلسه اعضاى شوراى شهر و شهردار با 
رئیس جمهور، نجفى دچار اسپاســم عضالنى شده و به 

همین دلیل به عراق سفر نکرده است. البته گفته مى شود 
این عارضه برطرف شده و شهردار به سر کارش برگشته 
و عملیات خدمت رسانى به زائران اباعبدا... الحسین (ع) 
از سوى خدام الحسین(ع) شــهردارى تهران را از دفتر 
کارش پیگیرى و مدیریت کرده است. البته نجفى بعد هم 
پیامى در اینستاى خود منتشر کرد و از خدام الحسین (ع) 

شهردارى تهران تشکر کرد .

  آفتاب  نیوز | محمــود احمدى نــژاد، رئیــس 
دولت هاى نهم و دهم در تازه تریــن اظهارات جنجالى 
خود عنوان کرده که در ماه هــاى آخر دولتش، برخى از 
نمایندگان مجلس براى تخریــب و تضعیف دولت وى 
با یکى از افسران ارشد اطالعات بریتانیا دیدار کرده اند. 
اظهاراتى که اگر چه در نگاه اول سیاسى به نظر مى رسد 
اما در صورت تأیید شدن داراى جنبه هاى مختلف امنیتى 

خواهد بود.
به نظر مى رسد احمدى نژاد در واکنش به اتفاقاتى که به 
تازگى براى وى و نزدیکانــش رخ داده قصد دارد به فاز 
جدیدى از جنجال سازى ورود کند تا هم دستگاه قضا را 
نسبت به صدور احکام قضائى باز دارد و هم اینکه  با نوعى 
فرار رو به جلو همچنان خود را در صحنه قدرت حفظ کند. 
این در حالى است که اگر ادعاى جدید احمدى نژاد صحت 
داشته باشد، فضاى سیاسى ایران با یک پرونده عجیب 
و پرسرو صدا مواجه خواهد شــد که پیامدهاى مختلف 
امنیتى براى کشور خواهد داشت. هنوز مشخص نشده 
نماینده و یا نمایندگانى که با افسر اطالعاتى بریتانیایى 
مورد نظر احمدى نژاد دیدار و گفتگو کرده اند چه افرادى 
بوده اند و داراى چه گرایش سیاسى هستند. بدون شک 
اصولگرا و یا اصالح طلب بودن نماینــدگان مورد نظر 
احمدى نژاد نیز داراى اهمیت است. اگر اصولگرایان چنین 
اقدامى را انجام داده اند این سئوال در بین افکار عمومى 
به وجود خواهد آمد که چطور ممکن اســت جریانى که 
روزى از احمدى نژاد براى رسیدن به قدرت حمایت کرده 
به دنبال تضعیف وى آن هم با توســل به سرویس هاى 
اطالعاتى بیگانه بوده اســت و اگر اصالح طلبان چنین 
دیدارى داشــته اند وضعیت متفاوت خواهد بود و جریان 
اصالحات باید براى کشــیدن پاى بیگانگان به مسائل 

داخلى کشور به مردم پاسخگو باشد. 
از سوى دیگر به نظر مى رسد احمدى نژاد با طرح چنین 
مسائلى به دنبال تحت فشار قرار دادن مجلس شوراى 

اسالمى و در رأس آنها على الریجانى است. این در حالى 
است که احمدى نژاد در دوران ریاست جمهورى خود نیز 
رویکرد مناسبى نسبت به مجلس نداشت و با اعالم اینکه 
رئیس جمهورى نماینده همه مناطق کشور است در حالى 
که نمایندگان نماینده یک منقطه خاص هستند، تالش 
مى کرد که جایگاه دولت را باالتر از مجلس نشان بدهد. 
کار حتى به جایى رسید که وى فرمایش حضرت امام(ره) 
مبنى بر اینکه «مجلس در رأس امور است» را نقض کرد. 

نکته دیگر اینکه احمدى نژاد با طــرح چنین ادعایى به 
کمک حمید بقایى معــاون اجرایى خــود آمده که این 
روزها به یکى از چهره هاى جنجالى فضاى سیاسى ایران 
تبدیل شده است. با وجود این، هدف اصلى احمدى نژاد 
از طرح چنین ادعاهایى در این مقطع زمانى این است که 
به مسئوالن قضائى کشور هشدار بدهد اگر علیه وى یا 
نزدیکانش حکمى سنگین صادر شود باید منتظر واکنش 
شدید احمدى نژاد که به احتمال زیاد جنبه امنیتى زیادى 

نیز خواهد داشت، باشند.
به نظر مى رســد جنجال هاى احمدى نژاد پایانى ندارد و 
روز به روز و با رسیدن پرونده وى و نزدیکانش به روزهاى 
سرنوشت ساز ممکن اســت جنجال هاى جدید و البته از 
جنس متفاوتى از ســوى وى به وجود بیاید .بدون شک 
رئیس دولت اصولگراى هشــت ساله کشــور امروز به 
دردسرى براى کسانى تبدیل شده که روزى براى حمایت 

از وى از تمام امکانات و ابزارها استفاده کردند.

بررسى پیامدهاى تازه ترین ادعاهاى جنجالى احمدى نژاد

با او باید چه کرد
رئیس جمهورى فرانسه در مصاحبه اى با مجله 
آمریکایى «تایم» گفت که به «دونالد ترامپ»، 
رئیس جمهورى آمریکا در مورد لغو برجام هشدار 

داده است.
«امانوئل ماکرون» در ایــن گفتگو تالش هاى 
خود را براى متقاعد کردن دونالد ترامپ در جهت 
پایبندى آمریکا به توافق اتمى با ایران بیان داشته 
است. ماکرون مى گوید: «به او (ترامپ) گفتم چه 
گزینه دیگرى را درباره ایران در نظر گرفته اى؟ 
واقعًا چه پیشــنهادى دارى؟ اگر بخواهى توافق 
اتمى با ایران را نقض کنى، یک کره شمالى جدید 
را به وجود خواهى آورد.» ماکــرون مى گوید از 
ترامپ دوباره پرســیدم: «گزینه دیگرت در قبال 
ایران چیســت؟ آیا گزینه ات جنــگ علیه ایران 

است؟ به او گفتم حمله به ایران دیوانگى است.»
رئیس جمهورى فرانســه مى گویــد در صورتى 
که آمریکا از توافق خارج شــود، اوضاع مى تواند 
از کنترل همه خارج شــود و آنچــه پیش تر در 
باره کره شــمالى تجربه کردیم، دوباره شــاهد 
آن باشــیم. ماکرون مى گوید به یکباره در ده تا 
12 ســال دیگر از خواب غفلت بیدار مى شــویم 
و مشــاهده خواهیم کرد که ایــران بمب اتمى

 دارد.

ماکرون: به ترامپ 
گفتم جنگ با ایران
 دیوانگى است

دیسک کمر بود یا اسپاسم عضالنى؟!

مصطفى معین، فعال سیاســى اصالح طلب که تجربه 
کاندیداتورى ریاســت جمهورى را نیز دارد معتقد است 
که اصالح طلبان پیروز میدان انتخابات خواهند بود اگر 
نظارت ها فضا را نابرابر نکند. معین از بابت اصولگرایان 
چندان نگرانــى ندارد و آنان را رقیب قــدرى نمى داند. 
بخشى ازاظهارت معین را در گفتگو با نامه نیوز در ادامه 

مى خوانید:

■چهره هاى سیاسى در جریان اصالحات معتقد هستند 
اگر شرایط عادالنه و فرصت هاى برابر در انتخابات  وجود 
داشته باشد حتمًا گزینه هاى خود را معرفى خواهند کرد. 
اعتماد و زمینه هاى اجتماعى مســاعدى مانند گذشته 
براى حضور اصالح طلبان در مسئولیت هاى سیاسى و 

اجرایى وجود دارد.
■ فکر مى کنم تا انتخابات ریاســت جمهورى در سال 
1400 گزینه هاى متعــددى خواهیم داشــت. یکى از 

شاخص ترین آنها مى تواند آقاى جهانگیرى باشد ولى 
اینطور نیســت که نامزدهــا فقط به او محدود شــود و

 گزینه هاى دیگرى وجود نداشته باشد.
■من آقاى على الریجانى را یک رجل سیاسى باهوش 
مى دانم زیرا از دیرباز در موقعیت هاى مختلف کم و بیش 

شاهد عملکرد او  بوده ام . از طرف دیگر فکر هم مى کنم 
نوع دیدگاه هاى او به تدریج نســبت به گذشته مقدارى 
تعدیل شده است. در شرایط فعلى نه خود او ادعاى نامزدى 
از ســوى اصالح طلبان دارد و نه اصالح طلبان او را به 
عنوان یک گزینه اصالح طلب قبول دارند، اما در شرایط 
خاص ممکن است این نزدیکى ها بیشتر شود. برعکس 
نیز مى تواند باشد و تا زمان باقیمانده تا انتخابات بعدى 
فاصله ها بیشتر شود. بستگى به شرایط زمان انتخابات و 

عملکرد خود افراد دارد. 
■(در پاسخ به این ســئوال که آیا ناطق نورى مى تواند 
جاى مرحوم آیت ا... هاشمى را در فضاى سیاسى ایران 
پر کند) من کسى را در حدى که بتواند جاى مرحوم آقاى 
هاشــمى را پر کند نمى یابم؛ فاصله ها زیاد است. آقاى 
هاشمى رفسنجانى از نظر سوابق مبارزات سیاسى قبل از 
انقالب و نیز هوش سیاسى و مسئولیت هاى خطیر بعد از 

انقالب شخصیتى استثنائى و ممتاز بودند.

مولوى عبدالحمید، پیشواى مذهبى اهل تسنن را شاید 
بتوان تنها عالم سنى مذهبى خواند که به رهبرى نظام 
نامه نوشت و بى پرده از  مشکالت گفت. او به همان 
صراحتى که از مشکالت ســنى مذهبان ساکن ایران 
در این نامه گفت، امروز به آینده امیدوار است؛ چراکه 
معتقد است رهبرى نظام در پاسخ او دستورات صریحى 
دادند که براى آینده راهگشاســت.  بخش کوتاهى از 

مصاحبه ایسنا با امام جمعه زاهدان را مى خوانید:

اخیراً نامه اى به رهبرى نوشــتید 
که  نوشتن آن از طرف علماى اهل 
تسنن مسبوق به سابقه نبوده  است. 
چه دغدغه هایى مبناى تصمیم شما 

براى نوشتن این نامه بود؟
موضوع آن نامه در رابطه با مشــکالتى بود که جامعه 
اهل سنت داشــتند،  مهمترین مشکالتشان تبعیض 
و نابرابرى است، هم در اســتخدام نهادها، ارگان هاو 

ادارات مشــکل دارند و هم در واگذارى مســئولیت 
ومناسب مشــکل دارند. من این مشــکالت را براى 
مقام معظم رهبرى نوشتم. نوشــتم اقلیت ها بعضى 
جاهاحتى براى نماز مشکل دارند. البته خوشبختانه در
 اســتان هایى مثل سیستان و بلوچســتان، گلستان ، 
هرمزگان و خراســان این مشکالت کمتر است اما در 
مناطقى که اهل تســنن در اقلیت هستند، مشکالتى 

دارند. من در نامه ام به رهبرى از مشکالت نوشتم.
درخواست شما از ایشان چه بود؟

درخواســت کردیم کــه ایشــان فرمــان تاریخى 
صــادر کنند تــا فرمــان ایشــان فصــل الخطاب 
شــود. بســیارى از مدیران مى گویند ما تحت فشار 
هســتیم و نمى گذارند از اهل تسنن اســتفاده کنیم، 
مــى گویند ما داراى مشــکل هســتیم. مــن گفتم 
وقتــى رهبرى فرمــان صــادر کنند، دیگر کســى

 نمى تواند فشار بیاورد و با دستور ایشان جلوى کسانى 
که با تنگ نظریشــان فشــار اعمال مى کنند گرفته 

مى شود. ما در خواســت دادیم تا ایشان فرمانى صادر 
کنند که به این مسائل رســیدگى کنند. فرمان مقام 
معظم رهبرى صریح و شــفاف بود، جاى تعلل در آن 
فرمان وجود ندارد و براى کسى که پیش از این گریز 

مى کرد نیز جاى گریز نمى گذارد.
این فرمــان را تا چه انــدازه در 
برطرف شدن مشــکالت راهگشا 

مى دانید؟
ما اعتقاد داریم که این فرمان تأثیر گذار اســت. گرچه 
برخى ممکن اســت اجراى آن را به تأخیــر بیاندازند، 
اما انصافًا فرمان چنان صریح اســت کــه باید همه 
به آن توجه کنند. در خواســت مــا از وزرا و مدیران 
ارشد و مدیران منطقه اى این است که به این فرمان 
تاریخى رهبر معظم انقــالب توجه کنند. هرکس که 
نخواســت به ما کمک کند کافى اســت فقط به این 
دستور رهبر در استفاده از نیروهاى اقوام و مذاهب توجه

 کند.

مصطفى معین: فاصله ناطق نورى با آیت ا... هاشمى زیاد است

روایت مولوى عبدالحمید از نامه نوشتن به مقام معظم رهبرى 

وزرا و مدیران به فرمان تاریخى رهبرى توجه کنند

دستگاه دیپلماسى انگلیس، در آســتانه سفر «بوریس 
جانســون»، وزیر خارجه انگلیس به تهــران، در حال 
بررسى یک بسته پیشنهادى براى کاستن از تنش ها در 
روابط با ایران است. روزنامه «گاردین» در گزارشى در 
همین باره بدون اشاره به جزئیات این بسته پیشنهادى، 
از اینکه در تهیه آن توجهى به تبعــات اظهارنظر اخیر 
«جانســون» درباره یک محکوم امنیتى نشده، انتقاد 

کرده است. 
جانسون چهارشنبه دو هفته پیش در اظهاراتى در کمیته 
امور خارجى پارلمان انگلیس درباره «نازنین زاغرى»، 
شهروند ایرانى-انگلیسى که به دلیل جرائم امنیتى در 
تهران بازداشت شــده گفته بود: «وقتى کارهایى را که 
نازنین زاغرى انجام مى داده بررســى مى کنم مى بینم 
که او تنها مشــغول آموزش روزنامه نگارى  [در ایران]

 بوده است.» 
بعد از این اظهارات وزیر خارجه انگلیس، رسانه هاى این 

کشور که پیش تر مدعى شده  بودند نازنین زاغرى براى 
گذراندن تعطیالت به ایران سفر کرده بود از او خواستند 

که «اشتباهش» را تصحیح کند. 
گاردین نوشته الزم است وزارت خارجه انگلیس درباره 
گام هاى بعدى در قبال روابط بــا ایران تأمالتى دوباره 
کند، زیرا که بسته پیشنهادى جدید بدون در نظر گرفتن 

«اشتباه جانسون» تهیه شده اند. 
این روزنامه مى نویسد: «خطر سیاسى موجود آن است 
که این پیشنهادات از طرف ایران ممکن است به عنوان 
تالشى براى خریدارى آزادى نازنین زاغرى و کاستن از 

بار فشارها روى جانسون دیده شوند.»
سپاه ثارا... کرمان 26 خرداد سال 95 طى اطالعیه اى 
دســتگیرى نازنین زاغــرى را به عنوان دســتگیرى 
یکى از سرشبکه هاى اصلى وابســته به بیگانگان که 
مأموریت هاى مختلفى در راستاى تحقق اهداف شوم 

دشمنان نظام انجام داده بود، یاد کرد.

بسته پیشنهادى وزارت خارجه انگلیس
 براى بهبود روابط با ایران
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در نبود نظارت کافى سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى، 
سوءاستفاده از زائران اربعین حســینى وارد فاز جدید شده و 
بلیت اتوبوس مهران-تهران بــه 200 هزار تومان افزایش 

یافته است.
یکى از زائران اربعین حســینى در گفتگو با تســنیم اظهار 
داشت:  متأسفانه در زمان بازگشــت زائران اربعین حسینى 
هیچ نظارتى از سوى سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
بر عملکرد رانندگان اتوبوس صورت نمى گیرد.وى ادامه داد: 
این مسئله باعث شده تا هر سال در زمان بازگشت زائران نرخ 
بلیت هاى اتوبوس به خصوص از مرز مهران باالتر از نرخ هاى 
مصوب تعیین شود.وى با بیان اینکه رانندگان اتوبوس هر 

قیمتى که دوست داشتند را اعالم مى کردند، تصریح کرد:  
سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى به عنوان متولى فقط 
به رانندگان مى گفت نباید بیشتر از نرخ هاى مصوب از مردم 
پول دریافت کنید که البتــه آنها نیز به این حرف ها توجهى 
نمى کردند.وى با انتقاد از اینکه سازمان راهدارى عمًال هیچ 
ابزارى براى برخورد با رانندگان نداشت، اظهار داشت: نکته 
تأسفبار اینکه اکثر شرکت هاى تعاونى به جز یک شرکت 
(جهان سیر آســیا) با نرخ هاى مصوب اعالم شده زائران را 
سوار نمى کنند. وى تأکید کرد:  هر سال زائران اربعین حسینى 
با این مشکالت مواجه مى شوند و هیچ مسئولى هم نیست 

که به این وضعیت رسیدگى کند، آنها فقط شعار مى دهند.

رئیس کمیته سیاسى و کنســولى ستاد مرکزى اربعین 
گفت: براســاس پیش بینى هاى انجام شده امسال در 
زمینه صدور ویزا هم به لحاظ کثرت صدور و همزمان 

مدیریت جلوتر بودیم.
حسن قشقاوى با بیان اینکه به همه درخواست ها اعم از 
سامانه سماح و یا سایر شرکت ها، هم در زمینه ویزا هم 
گذرنامه پاسخ مثبت داده شده است، تصریح کرد: با توجه 
به بررسى شرایط به این نکته رسیدیم که صدور ویزاى 
انفرادى بسیار اقدام خوبى براى کاهش ازدحام در هنگام 

خروج و ورود زائران به کشور بوده است.
قشــقاوى با اشــاره به اینکه امســال در زمینه خروج 

غیرمجاز به شــدت برخورد شد، یادآورشــد: باتوجه به 
اقدامات ناجا و همکارى همه دســتگاه شــاهد خروج 
غیرقانونــى نبــوده ایــم. وى در ادامه به گم شــدن 
هزار و 600 گذرنامه زائران امســال در مســیر اشاره 
کرد و گفت: همکاران کنســولى بالفاصله برگه هاى 
عبور براى این افراد صادر کردند. رئیس کمیته سیاسى 
و کنســولى ســتاد مرکزى اربعین همچنین با اشــاره 
به تعداد اندك گمشــدگان در اربعین امســال، افزود: 
براساس آخرین گزارشات از سرکنسولى ایران در عراق 
وضعیت در این زمینه به مراتب بهتر از سال گذشته بوده

 است.

گم شدن 1600گذرنامه در 
مراسم اربعین امسال

 سوءاستفاده
 از زائران اربعین

ضعف بزرگ 
تورلیدرهاى ایرانى

دبیـر انجمـن صنفـى دفاتـر خدمـات مسـافرتى و 
گردشـگرى کشـور بـه ضعـف بـزرگ تورلیدرهاى 

ایرانى پرداخت.
قربانى گفـت: موضـوع آمـوزش از مـوارد تأثیرگذار 
اسـت که باید در اولویت قرار گیرد، تورلیدرهایى که 
در کشور فعالیت مى کنند اکثراً فقط به زبان انگلیسى 
مسلط هسـتند و این یک ضعف بزرگ است که باید 

مرتفع شود.

معطر کردن مواد دخانى 
ممنوع است

هیئت عمومى دیـوان عدالت ادارى با رد درخواسـت 
ابطال بخشنامه هاى وزارت بهداشت و مرکز دخانیات 
کشـور، بر ممنوعیـت هرگونه اقـدام مبنـى بر معطر 
کردن مواد دخانى که موجب تبلیغ و ترویج اسـتفاده 
ازمحصوالت دخانى مى شـود، تأکید و اعالم کرد: با 
عنایت به اینکه استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم 
انواع مواد دخانـى در تولید محصـوالت خوراکى و یا 
اسـتفاده از عطر و طعم محصوالت خوراکى در تولید 
مواد دخانى از مصادیق تشـویق و تحریک استعمال 
دخانیات اسـت، بنابرایـن ممنوعیـت آن از اختیارات 
ستاد کشـورى کنترل دخانیات اسـت و مغایر قانون 

تشخیص نمى شود.

بازگشت 27 محکوم ایرانى 
به کشور

معاون وزیر دادگسـترى گفـت: 27 محکـوم ایرانى 
محبوس در زندان هاى ترکمنستان به کشور منتقل 
شدند و یک زندانى تبعه ترکمنسـتان هم از ایران به 
مقامات کشـور متبوعـش تحویل داده شـد. محمود 
عباسـى تصریح کرد: اتهـام این محکومـان، قاچاق 
مواد مخـدر و حمـل داروهاى روانگردان اسـت. وى 
به مسـافران و گردشـگران ایرانى که به کشورهاى 
منطقـه قفقاز سـفر مى کننـد تأکید کـرد: در صورت 
همراه داشـتن داروهـاى روانگردان در این سـفرها، 
مجازات هاى سـنگینى توسـط مقامات قضائى این 

کشورها در انتظار آنها خواهد بود.

قهوه هایى براى 
سرکیسه کردن مردم 

محمـد خوش نیت نیکخویى در ارتباط بـا نرخ باالى 
اقالم در کافى شـاپ ها گفت: براى اقـالم موجود در 
آبمیوه فروشـى ها و نیز کافى شاپ ها نمى توان قیمت 
تعیین کرد زیرا بخش  عمده اى از مـواد مصرفى آنها 
وارداتى است، نظیر قهوه که از کیلویى 35هزار تومان 
تا سـه میلیون تومـان اسـت. البته قهوه سـه میلیون 
تومانى (به ازاى هرکیلو) هنوز وارد ایران نشده است 
اما با توجه به نوع و کیفیت قهوه تا 1/5میلیون تومان 
آن موجود است. این کارشناس تصریح کرد: ازجمله 
اقالم نوعى چاى کیسـه اى انگلیسى است که قیمت 
هر عدد آن هفت هزار تومان مى باشـد و نرخ این نوع 
چاى در لیست سـفارش کافى شـاپ از ده تا 15هزار 

تومان توسط کافه دار تعیین شده است.

اخذ گواهینامه 
بدون  کارت پایان خدمت

سـتاد کل نیروهاى مسـلح در خصوص ابالغ اجراى 
ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث به نیروى انتظامى، 
اطالعیه اى صـادر کرد. در بخشـى از ایـن اطالعیه 
آمده اسـت: «بر اسـاس ماده 54 قانون بیمه شخص 
ثالث، پیش بینى شده است که گواهینامه  رانندگى که 
قبًال به اسـتناد ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومى 
صرفاً براى دارندگان کارت پایان خدمت یا مشمولین 
تعیین تکلیف شده قابل صدور بوده، بدون نیاز به ارائه 
کارت پایان خدمت و معافیت صادر شود... فلذا به ناجا 
ابالغ شـد ضمن فراهم کردن مقدمـات کار حداکثر 
از تاریـخ 96/1/9 نسـبت به اجـراى مـاده 54 قانون 
بیمه شخص ثالث مصوبه مجلس شـوراى اسالمى

 اقدام کند.»

چرك نویس «این کیفى که دســت منه ده میلیون قیمتشــه؛ بوى 
چرمش رو حــس مى کنى؟ چرا گوشــى 15 میلیونى 
نخرم؟ 15 میلیون که دیگه چیزى نیست. به جاش یک 
گوشى اى میاد دستم که مى تونه چند ماه سرگرمم کنه.»
حدوداً 30 ساله، مشترى ثابت و طبعًا از تازه پولدارهایى 
که نمى دانند با پول هایش چه کار باید کند تا از دیگران 
متمایز شــوند. بیشــتر از یک هفته اســت که آیفون 
ایکس به بازار آمــده و در کنار اینکه ابزارى جدید براى 
مطرح کردن ثروت نوکیسه ها شده، با قیمت نجومى اش 
صداى خیلى ها را درآورده است. موبایلى که هزینه اش 
در روزهاى اول برابر با حقوق یکســال یک کارگر بود؛ 

16 میلیون تومان!
«آیفون بار اولش نیست که گوشى با قیمت باال معرفى 
مى کنــه و دو روز بعد قیمتش خیلى میــاد پایین؛ ولى 
دوســت دارم جزو اولین نفرایى باشم که گوشى جدید 
مى گیرم دستم؛ 15 میلیون با هشت میلیون فرقى نداره 
که.» میل به «اولین» بودن براى کسى که با گوشى 15 
میلیونى براى خودش شان اجتماعى مى خرد. گروهى 
که مشخص نیست چقدر رفتارشــان در شرایط فعلى 
جامعه ما نرمال است؟ نوعى مصرف گرایى لوکس که تا 
حد زیادى به تضاد طبقاتى دامن مى زند و طبقه پایین تر 
تمام تالشش را مى کند تا به داشــته هاى طبقه هاى 
باالتر دســت پیدا کند. جایى که اشیاء اهمیتى نمادین 
پیدا مى کنند و افراد با همراه کردن آنها با خود سعى در 

دیده شدن دارند.
بیشتر از یک هفته  مى شود که آیفون ایکس در بازارهاى 
داخلى قیمت خورده و به لیســت فروش راســته هاى 
موبایل فروشى اضافه شده است. موبایلى که در ابتدا با 
قیمت هاى حدوداً 17 و 23 میلیون تومان اعالم شد و در 
کمتر از چهار روز به هفت میلیون تومان و کمتر رسید و 

قطعاً پایین تر هم مى آید.
در این میان اما گروه هایى هستند که بى توجه به تفاوت 
زیاد قیمت آن، میل به اولین نفر بودن دارند و حاضرند با 
هر قیمتى آن را بخرند و به هر طریقى که هست با آن 
کاال هویت کسب کنند. هرچند این موارد تنها مربوط 
به آیفون ایکس نمى شــود و مصداق آن را هر روزه در 

بسیارى از کاالهاى گرانقیمت مى بینیم.

اسکناس هایى که احترام مى آورد
اسم آیفون10 که مى آید، مغازه دارها از جایشان بلند شده 
و به سرعت مشترى مدار مى شوند؛ ظاهراً پول و جایگاه 
مشترى شــان احترام مى آورد. فروشنده مارك و مدل 
و تمایز را مى شناسد و براى مشــترى براساس داشته 
هایش احترام قائل مى شــود. قیمت ها در این بازار باال  
و پایین زیاد دارد و از هفت تا ده میلیون متفاوت است. 

از حدود ده مغازه اى که آیفون10 مى فروشند هر کدام 
یک یا دوتا فروش داشته اند و مشترى ها یا ثابت بوده اند 

یا بسیار پولدار.
«قیمت دستته شــما؟ هر قیمتى دارى به من بگو من 
400 تومن پایین تر براى شما حســاب مى کنم. هر دو 
رنگ هم داریم؛ مونتاژشم تو آمریکاس. همه مشتریاى 
آیفون خاصن؛ آدم معمولى که نمى تونه اینهمه پول بده. 
به هرحال کالس پولدارا یه جوریه که باید پول باالى این 
گوشى ها بدن. شما هر قیمتى بگى من همون رو تقدیم 
مى کنم.» گوینده، مغازه دارى است که ادعا مى کند تمام 

مشترى هایش خاص و ثابت هستند.
تعــدادى از مغازه هــا هم قبــل از ورود آیفــون 10، 
پیش فروش داشته اند و مشترى هایى که براى این اولین 
بودن هرکارى مى کنند تا نفر اول صفى باشند که با پولى 

که دارند و کاالیى که تملک مى کنند، شناخته شوند.
مانور تجمل و رفاه در شبکه هاى اجتماعى از صفحه بچه 
پولدارهاى تهران آغاز شــد؛ گروهى که از مهمانى ها، 
ماشین هاى لوکس، لباس ها و اقالم میلیونى دیگر شان 
عکس مى گرفتند و آن را به اشــتراك مى گذاشــتند. 
مانورى که به دنبال آن چند دســته را به همراه داشت. 

گروهى که با آنها همراه مى شدند و از آنها بودند، گروهى 
که به هر طریقى مى خواستند شبیه آنها شوند و گروهى 

که آنها را نقد مى کردند.

موبایلم بایــد مثل همکارهــاى باالتر 
از خودم باشد

پسر بیست و پنج شش ساله اى که به قول خودش کارمند 
ساده یک شرکت الکچرى است و تفریحش پرسه زدن 
در این پاساژهاست مى گوید: «هر گوشى جدیدى که 
بیاد ته و توش رو درمیارم و مى خرم. موبایلى نیست که 

تو بازار بیاد و از زیر دست من رد نشه. نه که فکر کنین 
پولم از پارو مى ره باال، نه! یک کارمندم با حقوقى که همه 
کارمندها مى گیرن ولى برام مهمه لباس و موبایلى که 
دارم مثل بقیه همکاراى باالتر از خودم باشــه. هر چند 
خیلى وقت ها سخت مى شه و به بى پولى مى خورم ولى 
گوشى هاى قبلیم رو مى فروشــم تا بتونم بهترش رو 
بخرم؛ االن هم اومدم اینجا که آیفون10 بخرم و بتونم 

جزو همون همکارام باشم که آیفون دارن.»
این مصداقى از گروهى است که درگیر مانور تجمالت 
طبقات باالتر شــده و به هر ســختى اى که هســت 
مى خواهد خودش را با آنها هماننــد کند. به گفته یک 
جامعه شــناس، یکى از دالیلى که خشــونت عریان و 
ضرب و جرح در خیابان هاى شهرهاى بزرگ اینچنین 
فراگیر شده، نابرابرى دهشــتناکى است که در عرصه 
عمومى به چشم مى خورد. شــکم هاى گرسنه از یک 
طرف و مانور ماشــین هاى میلیاردى از ســوى دیگر، 
بیغوله ها و حاشیه هاى مصیبت زده در پایین و قصرها و 
برج ها در باالى شــهر، لذت و خنده و مصرف در یکسو 
و کار و زحمت و انگ در دیگر ســو، همه باعث خشم 
انباشته اى است که در خشونت خیابانى و خانگى چه بر 
خود (خودکشى) و چه بر دیگرى (همسر و کودك آزارى 

و ...) بازنمایى مى شود.

نوکیسگى عطش مى آورد؛

 روایتى از اولین خریداران 
آیفون 15 میلیونى

بیشتر از 
یک هفته  مى شود که 
آیفون ایکس در
 بازارهاى داخلى 
قیمت خورده و 

به لیست فروش 
راسته هاى موبایل 

فروشى اضافه شده 
است

شنیده شده چندى پیش رئیس ســازمان محیط  زیست  
در جلســه اى که میزبان مدیران ســازمان تحقیقات و 
شیالت بوده اســت، موافقت ضمنى خود را با پرورش 
تیالپیا در کشــور اعالم کرده است. هرچند کارشناسان 
سازمان محیط  زیست با وجود اصرار رئیس این سازمان 
همچنان بر روى حرف خــود باقى مانده اند و مى گویند 
پرورش تیالپیا براى ســالمت مردم و محیط  زیســت 
کشــور مخاطراتى به همراه دارد، اما رئیس ســازمان 
محیط  زیســت یک تنه جلوى کارشناســان ایستاده و 
معاون محیــط طبیعى این ســازمان را مجبــور کرده 
اســت مجوز پرورش تیالپیا در منطقه بافــق را صادر

 کند.
حمید عبدا... پــور داراى دکتراى تخصصى شــیالت و 
استادیار گروه شیالت دانشگاه آزاد اسالمى در گفتگو با 
فارس با اشاره به سود کالن برخى از آقازاده ها از پرورش 
و واردات ماهى تیالپیا به کشــور گفت: پرورش تیالپیا 
به عنوان یک گونه مهاجم در هیــچ منطقه اى در ایران 
نمى تواند از مخاطرات آن بکاهد چراکه این گونه سریع 
التکثیر به راحتى به رودخانه ها و منابع آبى پشت سدها و 

حتى دریاى خزر راه پیدا خواهد کرد.

تیالپیا که ارزان ترین ماهى جهان لقب گرفته و با عنوان 
ماهى فقرا از آن یاد مى شود باقیمت یک دالر به کشور 
وارد مى شــود؛ اما قیمت فروش آن در کشور حدود پنج 

دالر است.
به گفته این کارشــناس، از آنجایى که این ماهى امکان 
پــرورش در آب فاضالب را هم دارد که کلیپ مســتند 
آن هم موجود اســت و به نوعى ماهى کم توقع محسوب 
مى شود و شرایط بد شــیمیایى و فیزیکى آب را تحمل 

مى کند، مخاطراتى براى سالمت انسان دارد.
عبدا... پور با اشــاره به آمار سازمان شیالت در خصوص 
واردات حدود 14 هزار تن تیالپیا به کشــور ابراز داشت: 
بر اساس آمار ســازمان جهانى فائو و به گفته مسئوالن 
چینى 43 هزار تن ماهى تیالپیا به ایران فروخته شــده
 است. البته آمار قاچاق تیالپیا از ایران جداى از واردات 
رســمى این ماهى اســت. به عقیده عبدا... پور واردات 
تیالپیا در کشور بیش از صد هزار ُتن است. این کارشناس 
شیالت در خصوص قرمزى گوشت تیالپیا به روش صید 
تیالپیا اشاره کرد و گفت: در زمان صید،  این ماهى با گاز 
Co نیمه جان شده و یک حالت خفگى به ماهى دست 
مى دهد، به این دلیل خون در عضالت تجمع پیداکرده و 
باعث قرمزى گوشت ماهى مى شود. گاهى ماهیان قبل 
از صید کامل از آب در داخل آب جان داده و مى میرند که 
این مسئله هم ازلحاظ شرعى مشکل دارد و هم ازلحاظ 
بهداشتى براى انسان مضر است. چون ازنظر شرعى باید 
ماهى خارج از آب جان بدهد و ازنظر بهداشت تغذیه اى 
هم باقیمانده گاز Co در عضالت ماهــى مى تواند به 
انسان منتقل بشــود که براى ســالمت مى تواند مضر

 باشد.

در حاشیه صدور مجوز براى پرورش یک نوع ماهى وارداتى در کشور 

تیالپیا محیط زیست کشور را با خطر روبه رو مى کند؟

یکى از موضوعات چالش برانگیز میان مجلس شوراى 
اسالمى و شــوراى نگهبان در سال گذشته، موضوع 
تعطیل و یا تعطیل نبودن هشتم ربیع االول، مصادف 
با آغاز امامت و والیت حضرت امام عصر(عج) بود که 
پس از دو بار رفت و برگشــت بین مجلس و شوراى 
نگهبان این مسئله تأیید شــد. به این ترتیب دوشنبه 
6 آذر مصادف با 8 ربیع االول به مناســبت ســالروز 
شهادت امام حسن عسکرى(ع) و آغاز امامت حضرت 
مهدى(عج)، تعطیل رسمى اســت. طبق بند «ح» از 

ماده 37 قانونى به نام قانون «احکام دائمى برنامه هاى 
توسعه کشور»، هشتم ربیع االول به مناسبت سالروز 
شــهادت امام حسن عســکرى(ع) و آغــاز امامت 
حضرت مهدى(عج)، تعطیل رسمى تعیین شده است.

این قانون در 16 فروردین 1396 در روزنامه رســمى 
منتشــر شــده و از آنجایى که تقویم رسمى مؤسسه 
«ژئوفیزیک دانشگاه تهران» به عنوان مرجع تقویم 
و سررسید رسمى در نیمه سال قبل(95) تدوین شده، 

این تعطیلى در آن قرار نگرفته است.

 عباسعلى کدخدایى، سخنگوى شوراى نگهبان نیز در 
گفتگویى که با خبرنگار پارلمانى خبرگزارى تســنیم 
داشته اســت، این موضوع را تأیید کرده و گفته است 
که شوراى نگهبان در مهلت 20 روزه درباره تعطیلى 
هشــتم ربیع االول اعالم نظر نکرد که این امر طبق 
قانون به منزله تأیید مصوبه مجلس شوراى اسالمى

 است.
بنابراین باید گفت که دوشنبه 6 آذر، مصادف با 8 ربیع 

االول تعطیلى رسمى است.

6 آذر 1396 تعطیل رسمى است

معاون رئیس جمهورى در امور زنان و خانواده گفت: سیاست 
انکار آسیب هاى اجتماعى علیه زنان موفق نبوده و شکست 

خورده است؛ دوران انکار گذشته است.
معصومه ابتکار افزود: متأسفانه در مورد بیمارى هاى رفتارى 
در کشور به خصوص بیمارى ها و آسیب هاى اجتماعى زنان 
آمار رسمى و ملى نداریم اما در گفتگوهایى که با کارشناسان 
و پزشــکان انجام مى دهیم، متوجه مى شویم که وضعیت 

آسیب هاى اجتماعى در جامعه زنان مناسب نیست.
وى گفت: قبول داریم که نباید ســیاه نمایى کنیم و اجازه 
دهیم دشمنان، سوء اســتفاده کنند اما سیاست انکار در 40 
سال گذشــته موفق نبوده و با اجراى این سیاست، وضعیت 
آســیب هاى اجتماعى بهتر نشده اســت.  وى اضافه کرد: 
من بر خالف عــده اى که معتقدند بــراى حفظ حرمت و 
حیاى دختران نباید این مســائل را مطــرح کنیم، معتقدم 

نگفتن، مشــکلى را حل نمى کند و نتایج همین نگفتن ها 
و انکارها باعث شده اســت که وضعیت بهتر نشود. ابتکار 
گفت: اکنون به نقطه اى رســیده ایم که افسردگى، طالق، 
خشــونت علیه زنان و رفتارهاى پر خطــر دیگر افزایش 
یافته اســت و البته آن طرف نیز تالش هــاى عامدانه اى 
مى شود که از طریق فضاى مجازى و گوشى هاى تلفن همراه 
هوشمند که در دست همه مردم است این مسائل و آسیب ها 
گســترش پیدا کند. معاون رئیس جمهورى اضافه کرد: از 
وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و آموزش عالى تقاضا دارم، 

سیاست انکار آسیب هاى اجتماعى را کنار بگذارند.

معاون رئیس جمهورى در امور زنان:

سیاست انکار
 آسیب هاى اجتماعى 
بعد از 40 سال، موفق نبود 

رئیس کمیته امداد امام خمینى(ره) در پاسخ به این پرسش 
که بر اســاس آمار بالغ بر 150 میلیارد تومان صدقات در 
شش ماهه اخیر جمع آورى شده است، سئوال این است 
که این پول کجا خرج مى شــود چون بســیارى از افراد 
معتقد هستند که با چنین پولى چرا هر روز بر تعداد فقراى 
ما افزوده مى شود به عصر ایران گفت:کسانى که چنین 
ابهاماتى را مطرح مى کنند اهل نخبه جامعه و حسابگرى 
نیستند چرا که با یک محاسبه ســاده مى توان این ابهام 
را برطرف کرد. ما به صورت روشــن اعالم کرده ایم که 
در شش ماه گذشــته از تمام صندوق هاى صدقات 150 
میلیارد تومان درآمد داشته ایم؛ به عبارتى در هر ماه 25 

میلیارد تومان درآمد حاصل شده است.

پرویز فتاح ادامه داد: از طرف دیگر اعالم کرده ایم که 6 
درصد جمعیت کشور تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند 
که به عبارتى پنج میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد 
قرار دارند حال اگر این 25 میلیارد را بر پنج میلیون تقسیم 
کنیم به هر نفر پنج هزار تومان خواهد رسید که این رقم 
بسیار اندك است بنابراین با اینکه رقم 25 میلیارد بسیار 
زیاد است اما جمعیت تحت پوشش کمیته امداد نیز زیاد 
هستند. بنابراین ما تمام صدقات را به خدمت تبدیل مى 
کنیم چرا که پرداخت پنج هزارتومان به این افراد دردى 
از آنها دوا نمى کند. پس کسانى که منتقد هستند با این 
محاسبه ســاده خواهند فهمید که براى پوشش این پنج 

میلیون نیاز به چندین برابر این ارقام خواهد بود.

150 میلیارد تومان  صدقه به کار فقرا مى آید؟
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ثبت ملى 4 میراث ناملموس 
مدیـرکل میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى و 
گردشـگرى اسـتان اصفهان گفت: چهـار اثر میراث 
ناملموس مربوط بـه آیین هاى ماه محـرم ثبت ملى

 مى شود.
فریدون اللهیارى اظهار داشت: طى دو سال گذشته، 
در کنـار سـایر رویدادهـاى فرهنگى اسـتان، موفق 
به ثبت ملـى 70 رویـداد فرهنگى میـراث ناملموس 
مربـوط بـه آیین هـاى مذهبـى بـه ویـژه آیین هـا و 
آداب و رسـوم مربوط به ایـام محرم در پهنه اسـتان 

شده ایم.
وى افزود: اعضاى شـوراى ثبت استان موافقت خود 
را بـا تهیـه پرونده بـراى ثبت ملـى چهار اثـر میراث 
ناملموس مربوط بـه آیین هاى ماه محـرم با عناوین 
آییـن جغجغه زنـى در شهرسـتان دهاقـان، آییـن 
پرده خوانى واقعه عاشورا در شهر تاریخى وزوان، آیین 
نخل گردانى روز ششم شهادت امام حسین(ع) در شهر 
نیاسر و آیین شـال زنى در روز عاشـورا در شهرستان 

نایین اعالم کردند.

اختصاص 1/2 میلیارد 
تسهیالت اشتغالزایى به فریدن

معاون فرمانـدار فریدن گفت: در سـال جـارى بیش 
از 12 میلیارد ریال تسـهیالت اشـتغالزایى به فریدن 

اختصاص یافته است.
صفـر بدیـع زمانـى، سـهم تسـهیالت اشـتغالزایى 
ایـن شهرسـتان در سـال جـارى  را 12 میلیـارد و 
500 میلیـون ریـال اعـالم کـرد و اظهـار داشـت: 
25درصـد از ایـن تسـهیالت تـا سـقف صدمیلیون 
ریال، بـه صـورت مسـتقل وبقیه ایـن اعتبـارات در 
نظـر گرفته شـد،ه به صورت طـرح هاى پشـتیبان و 
تا سـقف یک میلیـارد ریال بـه متقاضیـان پرداخت 

مى شود.

افزایش آالینده ها از فردا
حسـن خدابخش، مدیراداره پیش  بینى هواشناسـى 
اصفهـان اعـالم کـرد: بـا اسـتقرار جـو پایـدار از 
روز دوشـنبه هفتـه جارى(فـردا) شـرایط بـراى 
انباشـت آالینـده هـا در هـواى ایـن کالنشـهر، 
مهیـا و زمینـه تشـدید آلودگـى هـوا فراهـم 

مى شود.

راه اندازى پیشخوان صدور 
کارت ملى در اردستان

پیشخوان صدور کارت ملى هوشـمند در اداره پست 
اردستان، جهت سهولت و سرعت بخشى ارائه خدمات 

آغاز به کار کرد.
مدیرکل پسـت اسـتان اصفهان در مـورد راه اندازى 
پنجـاه و پنجمین ایسـتگاه نـام نویسـى کارت ملى 
هوشمند در این اسـتان گفت: این ایستگاه در تعامل 
با اداره کل ثبت احوال اسـتان راه اندازى و تجهیزات 
مورد نیـاز بـا اعتبارى افـزون بـر 150میلیـون ریال 

خریدارى شده است.
سـعید رجالى افزود: هم اکنـون 220 خط پسـتى در 
نقاط روستایى و شـهرى ارتباط بین واحدهاى پستى 
را براى انجام تعهدهـا در کمترین زمان با بیشـترین 
کیفیت برقرار مـى کنند و 992 واحد پسـتى دولتى و 
خصوصى در استان اصفهان با 650 نفر نیروى دولتى 
و بیش از دو هزار نفر نیروهاى بخش خصوصى فعال

 است.

85 وقف جدید به ثبت رسید
مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان اصفهـان 
گفت: درشـش ماه نخسـت امسـال، 85 وقف جدید 
در ادارات اوقـاف اسـتان اصفهـان بـه ثبت رسـیده 

است.
حجت االسالم والمسلمین رضا صادقى اظهار داشت: 
امیدواریم تا پایان سال جارى این تعداد سه برابر شود. 
وى افزود: اکثر وقف ها مربوط به قرآن، روضه خوانى، 
کمک بـه مسـاجد، حسـینیه ها، تکایا و وقـف براى 

امامزادگان بوده است.

مدیر توسعه بازرگانى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان با پیش بینى صادرات 12 هزار ُتن سیب زمینى 
از اســتان، گفت: کشــورهاى عراق، افغانستان، کویت 
و قطر مقصد محصول ســیب زمینــى کاران اصفهان

 هستند.
فرهــاد حاجى مرادى در خصوص وضعیت بازار ســیب 
زمینى، اظهار داشــت: در حال حاضر با توجه به شرایط 
تولید و عرضــه و تقاضا، قیمت هرکیلو ســیب زمینى 
در مزرعــه حداقل 500 تــا 750 تومان گزارش شــده 
اســت. وى ادامه داد: دولت زمانى براى خرید تضمینى 
محصول سیب زمینى کاران وارد مى شود که قیمت سیب 

زمینى کاهش یابد و براساس نرخ ابالغى سال جارى به 
کمتر از 412 تومان برسد، در این صورت است که دولت 
براى جلوگیرى از ضرر و زیان کشاورزان وارد عمل خواهد 
شد، البته در سال جارى با توجه به شرایط مساعد، اختالف 
زیادى بین نرخ بازار و قیمت خرید تضمینى وجود دارد و 

نیاز به ورود دولت به این بخش نیست.
مدیر توسعه بازرگانى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان در خصوص وضعیت صادرات ســیب زمینى از 
استان نیزگفت: خوشبختانه در ســال جارى، با افزایش 
میزان صادرات این محصول در ســطح استان و کشور 

روبه رو بوده ایم.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: مراجعات 
دریافت مجوز ســقط درمانى در استان اصفهان در شش 
ماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

6/2 درصد افزایش داشته است.
على سلیمانى پور با اشاره به آمار شــش ماهه مراجعات 
دریافت مجوز سقط درمانى به مراکز پزشکى قانونى استان 
اصفهان اظهار داشــت: در این بازه زمانى، 359 نفر براى 
دریافت مجوز سقط درمانى به این مراکز مراجعه کرده اند.

وى با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال براى 305 
نفر مجوز سقط درمانى صادر شده است، تصریح کرد: بقیه 
مراجعه کنندگان شرایط مورد نیاز براى صدور مجوز سقط 

درمانى را نداشته اند.
مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان در ادامه با اشاره 
به افزایش 6/2درصدى افزایش مراجعات مجوزســقط 
درمانى در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ابراز داشت: باید توجه داشت که سازمان پزشکى 
قانونى کشور به عنوان متولى بررســى درخواست هاى 
صدور مجوز سقط درمانى، تنها در مواردى اقدام به صدور 
مجوز سقط درمانى مى کند که جنین زیر چهار ماه و واجد 
ناهنجارى هاى شــدید مادرزادى بوده و یا مادر مبتال به 
بیمارى هاى صعب العالج همراه با خطر جانى در صورت 

تداوم باردارى باشد.

پیش بینى صادرات
 12 هزار ُتن سیب زمینى 

افزایش6 درصدى سقط جنین
 در اصفهان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
با اشاره به بیمه منازل مسکونى 93 هزار و 568 خانوار 
مددجو گفت: از ابتداى امســال براثر حوادث ناشى از 
سیل و ســایر بالیاى طبیعى، منازل مسکونى 897 

مددجوى اصفهانى دچار خسارت شده است.
حمیدرضا شیران با اشــاره به اینکه  توجه به رفع نیاز 
مددجویان تحت حمایت این نهاد در بخش مســکن 
در حوزه توانمندسازى جامعه هدف نقش مؤثرى دارد، 
گفت: هزینه تهیه و تأمین مسکن بخش اعظمى از سبد 
هزینه خانوارهاى مددجویى را شامل مى شود که با رفع 
این مشکل، مسیر توانمندســازى براى خانواده هاى 

تحت حمایت تسهیل خواهد شد.
وى گفت: به  منظور پیشــگیرى از مشکالت ناشى از 
خسارت بالیاى طبیعى، منزل مســکونى و اسباب و 
لوازم منزل  93هــزار 568 خانوار مددجوى اصفهانى 

بیمه شده است.
شیران با اشاره به اینکه از ابتداى امسال براثر حوادث 
ناشى از سیل و ســایر بالیاى طبیعى منازل مسکونى 
897 مددجوى اصفهانى دچار خســارت شده است، 
افزود: با هماهنگى به  عمل آمده با شرکت بیمه طرف 
قرارداد، بیــش از 500 میلیون تومان بــراى جبران 
خسارت به مددجویان خسارت  دیده از بالیاى طبیعى 

پرداخت شده است.

مســئول اداره پیش بینى اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان به کاهــش ذخایر آب  هاى زیرزمینى اســتان 
اشــاره کرد و گفت: با توجــه به اینکــه تاکنون بارش 
نداشته ایم، شــاهد کاهش ذخایر آب هاى زیرزمینى در 

اصفهان هستیم و خشکسالى همچنان ادامه دارد.
حسن خدابخش با بیان اینکه بارش ها تاکنون زیر سطح 
نرمال بوده است، اظهار داشت: از مهرماه تاکنون، بارش 

باران در سطح استان اصفهان نداشته ایم.
وى افزود: براساس شــاخص هاى هواشناسى، در سال 
زراعى 95 - 96 در اکثر نقاط استان بارش ها کمتر از حد 
نرمال بوده، البته ممکن است برخى نقاط استان بارش ها 
از سال گذشته بیشتر بوده باشد، اما نسبت به حد نرمال، به 
جز چند نقطه در غرب استان که کمى از حد نرمال بیشتر 

بوده، بقیه نقاط شاهد بارش کمترى بودند.
مســئول اداره پیش بینى اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان تصریح کرد: بیشتر بارش هایى که بیشتر از حد 
نرمال بوده در خوانسار و گلپایگان صورت گرفته است، 

ولى در سرچشمه هاى اســتان همچون فریدون شهر و 
داران بارش ها در حد نرمال بوده است.

وى ادامه داد: سال گذشته در فصل بهار هم بارش هاى 
رگبارى در برخى از نقاط اســتان داشتیم که در برخى از 
نقاط سیل خیز، منجر به سیل و تگرگ شد اما به هر حال 

بارش ها کم بوده است.
خدابخش با بیان اینکه بارش هاى زراعى شهر اصفهان 
در سال گذشته 90 میلى متر بوده است، بیان داشت: این 
در حالى اســت که این میزان بارش قریب به 27 درصد 

کمتر از حد نرمال بوده است.
وى در پاسخ به این ســئوال که بارش هاى امسال از چه 
زمانى آغاز  مى شود، اظهار داشــت: شرایط بارش هاى 
امسال چندان خوب نیست، ولى پیش بینى ما این است 
که بارش امسال بعد از 22 آبان ماه آغاز شود، این در حالى 
است که این پیش بینى تنها در حد گمانه زنى ها است و با 
اما و اگرهایى روبه روست؛ در واقع امسال پاییز خوبى از 

نظر بارشى نداریم.

بارش هاى امسال استان چندان خوب نیست

آغاز اولین بارش هاى استان از همین هفته
بیمه منازل مسکونى

 93 هزار خانوار مددجو

مدیــر کل دامپزشــکى اســتان اصفهــان گفــت: 
پرنده فروشــى هاى اصفهان ضربه هــاى زیادى را به 

دامپزشکى وارد کرده اند.
شهرام موحدى اظهار داشــت: دامپزشکى خود مدعى 
ساماندهى پرنده فروشــى ها در اصفهان است، چراکه 
پرنده فروشــى ها بزرگ ترین ضربه ها را به دامپزشکى 

وارد کرده اند.
وى بیان داشت: به عنوان مثال سال گذشته شهرستان 
خور و بیابانک که فاصله بســیارى با کانون هاى آلوده 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان را داشت، به علت خرید چند 
پرنده  آلوده از میدان امام على(ع)، با شیوع این بیمارى 

مواجه شد.
مدیر کل دامپزشــکى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
مدیریت پرنده فروشــى ها زیر نظر اتاق اصناف اســت 
و ســاماندهى آن برعهده شهردارى اســت، ادامه داد: 
بهداشت این صنف بر عهده بهداشت محیط است و اینکه 
مشاهده مى شود حتى از این مغازه داران، مرغ خریدارى 
و در همان مکان تمیــز و قطعه بندى و براى مصرف به 
مشترى داده مى شود، بدون اینکه مطمئن باشند که آیا 
مبتال به آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان است یا خیر، باید 

تحت نظارت و بررسى بهداشت محیط قرار گیرد.
وى اعالم کرد: اگر امروز شاهدیم که پرنده فروشى ها به 

راحتى اقدام به فروش مرغ براى مصرف خانوار مى کنند، 
به دلیل مطالبه مردم است و این مطالبه نیز ناشى از پایین 

بودن سواد سالمت مردم است.
موحدى با بیان اینکه بین 40 تا 50 درصد مراکز پرورش 
طیور در اصفهان ســاختار کامًال بهداشــتى و رضایت 
بخشــى ندارد، اضافه کرد: این مراکز حداقل شــرایط 
بهداشتى را دارند و مجوز دار هســتند و شرایط آنها در 
حدى نیست که پلمب شوند، بلکه باید آموزش بیشترى 
در حوزه بهداشت و همچنین تســهیالتى از طریق وام 
بانکى براى باالبردن سطح بهداشت به آنها اختصاص 

یابد.

نیمى از مراکز پرورش 
طیور اصفهان، بهداشتى نیستند 

رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن اصفهان با بیان 
اینکه، از عمده ترین دالیل کاهش عرضه و تقاضا 
در بخش محصــوالت آهنى، کاهش ســاخت و 
سازهاى عمرانى اســت، گفت: حدود 30 درصد از 
واحدهاى فــروش آهن در اصفهان تعطیل شــده 

است.
اکبــر شمشــیرى با اشــاره بــه وضعیــت حال 
حاضر بــازار آهن اظهار داشــت: با وجــود اینکه 
قیمت ها حــدود 50 تــا 60 درصــد افزایش پیدا 
کــرده اما رکــود همچنان بــر بازار آهــن حاکم 

است.
وى در بیــان دالیــل گرانى محصــوالت آهنى 
گفــت: افزایــش قیمــت در این حــوزه، مربوط 
به افزایــش قیمت جهانى بوده اســت، ســنگ 
آهن گــران شــد، قیمت جهانــى بــاال رفت و 
به تبــع آن، قیمــت در داخــل نیز افزایــش پیدا 

کرد.

رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن اصفهان افزود: 
اکنون صادرات و واردات منعى نــدارد، اگر قیمت 
در خــارج از کشــور باال بــرود، صــادرات انجام 
مى شــود و اگر قیمت پایین بیاید، واردات صورت

مى گیرد.
وى با بیان اینکه از عمده ترین دالیل کاهش عرضه 
و تقاضا در بخش محصوالت آهنى، کاهش ساخت 
و سازهاى عمرانى اســت، خاطرنشان کرد: عمده 
مصرف آهن در ســاختمان ها، جاده ها، پل ها و... 
اســت، زمانى که پروژه هاى عمرانى تعطیل باشد، 
به نســبت فعالیت در این عرصه نیــز کاهش پیدا 

مى کند.
شمشیرى با اشاره به تعطیلى بسیارى از واحدهاى 
صنفــى فــروش آهــن در اصفهان گفــت: طى 
سال هاى گذشــته حدود 30 درصد از صنف آهن 
فروشان تعطیل شده و تعداد زیادى از این کار کنار

رفته اند.

معاون بهداشت اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: طرح ضربتى پیشــگیرى از شیوع 
شــپش در مدارس اســتان اصفهان تا پایان آبان 

ادامه دارد.
حسین عباســیان با بیان اینکه در سال جارى نیز 
همچون سال هاى گذشته طرح غربالگرى شپش 
در مدارس اســتان اصفهان اجرایى مى شود، اظهار 
داشت: البته باید توجه داشت که با توجه به تجربیات 
سال هاى گذشته، طرح غربالگرى امسال به صورت 

ضربتى آغاز شده است.
وى تصریح کرد: براى اجراى این طرح، از ظرفیت 
مراقبین ســالمت و همچنین در صورت کمبود و 
یا نبود نیرو، از کارشناسان مراکز بهداشت استفاده 

مى کنیم.
معاون بهداشت اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با بیان اینکه دانش آموزان در این طرح به 

صورت تک به تک، مورد غربالگرى قرار مى گیرند، 
اظهار داشت: این اقدام به منظور جلوگیرى از ایجاد 
مشــکالت روانى بعد از معاینه، در دستور کار قرار 

گرفته است.
وى با اشاره به اینکه بر اســاس گزارشات به دست 
آمده، در سال گذشته درحدود 12 هزار نفر از دانش 
آموزان استان اصفهان به شپش مبتال بودند، اضافه 
کرد: البته باید توجه داشت که در سال گذشته نسبت 
به ســال تحصیلى 95-94 با کاهش تعداد دانش 

آموزان مبتال روبه رو بوده ایم.
عباسیان با بیان اینکه شــیوع شپش در بین دانش 
آموزان دختر بیش از پسران است، تصریح کرد: در 
سال گذشته دانش آموزان شهرستان هاى خمینى 
شهر، نجف آباد، کاشان و اصفهان با توجه به میزان 
جمعیت دانش آموزى که دارند بیشترین مبتالیان 

را داشته اند.

معــاون حفاظــت و بهره بــردارى شــرکت آب 
منطقــه اى اصفهــان گفــت: دومیــن جلســه 
شــوراى هماهنگى حوضه زاینــده  رود به منظور 
تصمیم گیرى براى زمان بازگشــایى این رودخانه 

اواخر آبان برگزار مى شود.
على بصیرپور افزود: افزایش آب خروجى از ســد 
زاینده رود به منظور کشــت پاییزه کشــاورزان و 
جارى شدن رودخانه در کالنشهر اصفهان، منوط 
به تصمیم شــوراى هماهنگى زاینده رود است و 
تصمیم هاى این شــورا نیز به میزان بارش هاى 
دهه سوم آبان و مقدار ورودى آب به سد زاینده رود 

بستگى دارد.
وى ادامــه داد: از ابتــداى پاییز تاکنــون، میزان 
بارش ها در اســتان هاى چهارمحال و بختیارى 
و اصفهــان، صفر گزارش شــده و این شــرایط، 
وضعیت قرمز را براى ســد زاینــده رود رقم زده

 است.
معــاون حفاظــت و بهره بــردارى شــرکت آب 
منطقه اى اصفهان خاطرنشــان کرد: هم اکنون 
میزان آب ذخیره شده در پشت سد زاینده رود 160 
میلیون مترمکعب اســت که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 10 میلیون متر مکعب بیشتر اما نسبت به 
میانگین بلند مدت بیش از 74 درصد کاهش داشته

است.
وى خاطرنشــان کرد: تعیین مقادیــر حقابه هاى 
کشــاورزى طومارى و غیر طومارى نیز بر عهده 
وزرات نیرو اســت. بصیرپور اظهارداشت: شوراى 
هماهنگى حوضه زاینده رود به ریاســت وزیر نیرو 
برگزار مى شود و متشکل از اســتانداران اصفهان 
و چهارمحال و بختیارى، نماینده وزارت کشــور، 
نماینــده جهــاد کشــاورزى و نماینده ســازمان 

محیط زیست است.

مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه تمــام برنامه ریزى هاى این 
سازمان هم راستا با شعار «ســفر ایمن و امنیت در 
سفر» به نتیجه مى رسد، گفت: تحول در زیرساخت 
هاى پایانه هاى مسافربرى شهر اصفهان در دستور 

کار است.
محمدرضا آقــا باباگلیان اظهار داشــت: خدمات 
الکترونیکــى ســازمان پایانــه هــا بــا توجه به
 پیگیرى هاى انجام شده به نتایج خوبى رسیده که 
مهمترین آنها هماهنگى با شرکت ها براى فروش 

اینترنتى بلیت شرکت هاى مسافربرى است.
وى با اشــاره به راه اندازى ســامانه «سنا سفر» در 
پایانه هاى اصفهان، تصریح کــرد: بهره بردارى از 
سامانه«سنا سفر» به منزله پهن کردن فرش قرمز 

زیر پاى مردم است.
مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان در ادامه به راه اندازى سامانه کنترل و تردد 
در ورودى و خروجى پایانه کاوه اشاره و تصریح کرد: 
با این سامانه خودروهایى که وارد پایانه ها مى شوند، 

کنترل مى شوند.

تعطیلى30 درصد از آهن فروشى هاى شهر

اجراى طرح ضربتى 
پیشگیرى از شیوع شپش در مدارس

■ دانش آموزان دختر بیش از پسران مبتال هستند
■ شهرستان هاى خمینى شهر، نجف آباد، کاشان و اصفهان بیشترین مبتالیان را دارند

پایانه هاى مسافربرى شهر اصفهان 
متحول مى شود

تصمیم براى بازگشایى زاینده رود 
اواخر آبان اتخاذ مى شود



استاناستان 05053084 سال چهاردهمیک شنبه  21 آبان  ماه   1396

به زودى؛
رونمایى از برند اصفهان

سـهل آبادى، رئیـس اتـاق بازرگانى، صنایـع، معادن 
و کشـاورزى اصفهـان گفـت:  اتـاق بازرگانى اسـتان 
اصفهان 1/5میلیارد تومان براى معرفى برند اصفهان 
هزینه کرده اسـت که درآینده نزدیک رونمایى خواهد

شد.

 واحدهاى صنعتى،  ازبخشودگى 
جرایم برخوردار مى شوند

رئیس شرکت شـهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: واحدهاى صنعتى، درصـورت رعایت مقررات 
وشرایط ایمنى و یا افزایش نیروى انسانى، از 50 درصد 

بخشودگى جرایم برخوردار مى شوند.
محمـد جـواد بگـى افزود:هـم اکنـون بیـش از 90 
میلیاردتومان پروژه آبرسانى درشهرك هاى صنعتى 

استان دردست اجراست.

هزینه ارتکاب جرم را 
 باال مى بریم

معـاون دادگسـترى کل اسـتان اصفهـان گفـت: 
دسـتگاه قضائـى، بـا صـدور آراء قاطـع و متقـن و 
برخورد جـدى با قاچاقچیـان، هزینه ارتـکاب جرائم 
را بـاال بـرده و مانـع از ورود کاالى قاچاق به کشـور 

مى شود.
محمدرضـا قنبـرى، مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز را، 
نیازمند یک عزم ملى دانسـت و گفت: فرهنگسازى 
همه جانبـه وعمومـى در عـدم اسـتفاده از کاالى 
خارجـى و حمایت هر چه بیشـتر از تولیـدات داخلى، 
مى توانـد مانـع از بـروز جرائـم در حـوزه قاچـاق 

شود.
وى افزود: دستگاه قضائى با صدور آراء قاطع و متقن 
و برخورد جدى با قاچاقچیان، هزینـه ارتکاب جرائم 

را باال برده است.
معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
اسـتان اصفهـان، همراهـى و همـکارى مردمى در 
پیشـگیرى و مبـارزه بـا قاچـاق را، مهـم ارزیابـى و 
خاطرنشـان کرد: در این راسـتا قوه قضائیـه اقدام به 
راه انـدازى سـامانه اى با عنوان «سـجام» کـرده که 
عموم مردم مى توانند بـا مراجعه بـه آدرس اینترنتى 
sajam.adliran.ir گزارشات خود را در این خصوص 

به اطالع مسئوالن برسانند.

آمادگى  اصفهان براى مشارکت 
با سرمایه گذاران خارجى

رئیس اتاق بازرگانـى اصفهان گفت: اتـاق بازرگانى 
اصفهان به عنوان پارلمان بخش خصوصى و بازوى 
مشورتى دولت، آماده مشارکت با فعاالن اقتصادى و 

سرمایه گذاران خارجى است.
عبدالوهاب سهل آبادى افزود: استان اصفهان با بیش 
از هشت هزار واحد صنعتى داراى بیش از 70 شهرك و 
ناحیه صنعتى است. وى این استان را در صنایع فوالد، 
پتروشیمى، نساجى، نفت، سیمان و صنایع ساختمانى 
بسـیار توانمند دانسـت و تصریح کرد: در حال حاضر 
فوالد تولید شده در استان اصفهان به اروپا صادر شده 
و در بخش معدن نیز معادن بسـیار غنى مانند معادن 
طال، مس، روى و سـنگ هـاى تزیینـى در آن واقع 
شـده که محصوالت آنها به اقصى نقاط جهان صادر 

مى شوند.
رئیـس اتـاق بازرگانـى اصفهـان  بـا بیـان اینکـه 
اصفهـان در بخـش صنایـع دسـتى نیـز بسـیار 
قدرتمنـد اسـت و 127 نـوع صنایـع دسـتى در ایـن 
اسـتان تولیـد مـى شـود، گفـت: فـرش اصفهـان، 
یکى از صنایع دسـتى شـناخته شـده و معتبر در دنیا 

است.
سـهل آبادى اظهار داشـت: در زمینه کشـاورزى نیز 
با وجود خشکسـالى هاى اخیر، سـیب سـمیرم جزو 
بهتریـن محصـوالت کشـاورزى دنیاسـت و برخى 
از محصـوالت غذایـى تولیـد شـده در اصفهـان 
تحـت اسـتانداردهاى آمریـکا بـه این کشـور صادر 

مى شود.

خبر

معاون آمــوزش و پژوهش جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان از آموزش 14 هــزار و 460 خانواده در طرح ملى 

«خادم» استان اصفهان خبر داد.
امیر جاللیان اظهار داشت: کشــور ما در شرایط خاصى از 
نظر بحران خیز قرار دارد و آمار تلفات جانى و مالى در بخش 

حوادث طبیعى و غیرطبیعى بسیار باالست.
وى بیان داشت: طرح خادم در کل کشور به صورت پایلوت 
انجام شد و در استان اصفهان هشت شعبه هالل احمر براى 

این منظور در نظر گرفته شد.
جاللیان از آموزش 15 هزار و 400 خانواده در هشت شعبه 
به عنوان برنامه جمعیت هالل احمر استان خبر داد و گفت: 

این طرح از دى ماه سال گذشته آغاز شده و تا دى ماه امسال 
نیز ادامه دارد. وى درباره شیوه عمل در این طرح خاطرنشان 
کرد: 15 گویه در 12 ماه به خانواده ها آموزش داده مى شود، 
داوطلبانى که براى این طرح آموزش دیده اند به در خانه ها 
مراجعه کرده و هر ماه یک آموزش را به سرپرست خانواده ها 
ارائه مى کنند که از مزایاى این طــرح، آموزش چهره به 

چهره است.
معاون آمــوزش و پژوهش جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان پیرامون فاز دوم این طــرح گفت: در فاز دوم که 
از ماه آینده آغاز مى شود، آموزش 53 هزار خانوار در باقى 

شعب مدنظر است.

مدیراداره امور قرآنى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: از سال 91 تا کنون 787 مربى قرآنى براى 
اجراى طرح ملى تربیت حافظان قرآن کریم تحت آموزش 

قرار گرفته اند.
یحیى قاسمى اظهار داشت: از سال 1391 سازمان اوقاف 
و امور خیریه در راستاى اجراى منویات مقام معظم رهبرى 
مبنى بر تربیت ده میلیون نفر حافظ قرآن کریم طرح ملى 

تربیت حافظان قرآن را در سراسر کشور آغاز کرد.
وى افزود: در همین راستا نیز توسط اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان اقدامات بسیار خوب و گسترده اى 
انجام شده اســت که طى اجراى شش دوره این طرح در 

استان اصفهان، تاکنون بیش از صد هزار نفر قرآن پژوه در 
این دوره شرکت کرده اند.

مدیر اداره امور قرآنى اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
ادامه داد: یکى از اقداماتى که در مدت اجراى این طرح در 
استان توسط اداره اوقاف و امور خیریه انجام شده است، 
ارتقاى سطح علمى مربیان شــرکت کننده در این طرح 

بوده است.
قاسمى بیان داشت: مربیان شــرکت کننده در این طرح 
از بین افرادى انتخاب شــدند که حداقل حافظ پنج جزء 
قرآن کریم بوده و با روند حفظ قرآن نیز آشــنایى کامل 

داشته باشند.

تربیت 700مربى قرآنى براى 
اجراى طرح تربیت حافظان قرآن

آموزش14 هزار خانواده 
اصفهانى در طرح ملى «خادم» 

مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان گفت: 
پروژه سدکوهرنگ، در حال حاضر متوقف شده و دلیل 
این توقف نیز، شکایت ســازمان محیط زیست استان 

چهارمحال و بختیارى است.
مسعود میرمحمدصادقى در واکنش به انتشار خبر تکمیل 
تونل سوم کوهرنگ اظهارداشت: خبر تکمیل این تونل، 
خبر جدیدى نیست و درحدود یکسالى است که حفارى 

این تونل به پایان رسیده است.
وى در ادامــه افــزود: پوشــش بتنــى ایــن تونــل 
نیز در حــال حاضر به 95 درصد پیشــرفت رســیده و 
5درصد باقیمانده نیز در ماه هاى آتــى تکمیل خواهد

 شد.

مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اســتان اصفهان در 
پاســخ به ســئوالى در رابطه با مراحل بعدى این پروژه 
بیان داشــت: پس از تکمیل تونل، نیازمند تکمیل سد 
کوهرنگ هســتیم که این پروژه نیز در حال حاضر 26 

درصد پیشرفت داشته است.
میرمحمدصادقى ادامه داد: این سازمان برخى مسائل 
زیست محیطى را بهانه کرده و شکایت مذکور، موجب 

توقف پروژه شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى استان اصفهان در رابطه 
با مدت زمان احتمالى توقف پروژه نیز اظهار داشت: هیچ 
زمانى نمى توان براى این توقف تعیین کرد و تا مشخص 

شدن نتیجه این شکایت، باید صبر کرد.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان از 
اجراي طرح برخورد با خودروهاي دودزا و فاقد معاینه فنی 

به منظور کاهش آلودگی هوا خبر داد. 
ســرهنگ رضا رضایى اظهارداشــت: پیــش بینی ها 
حکایت از آن دارد که امســال نیز همانند ســال هاي 
گذشته با شروع فصل ســرما و کاهش دما، شاهد پدیده 
وارونگی هوا (اینورژن) در کالنشــهر اصفهان خواهیم 

بود.
وي افزود: دود حاصل از احتراق ســوخت وسایل نقلیه 
دودزا به عنوان مهمترین عامل آلودگی هوا شناخته شده، 

چرا که تولید گازهاي ســمی مونواکسید    کربن و اکسید 
گوگرد و بســیاري از ترکیبات آلوده کننده دیگر با تأثیر 
بر روي دستگاه تنفسی و اندام هاي بدن، به خصوص در 
میان اطفال و سالمندان، سالمتی انسان و محیط زیست 

را به شدت به مخاطره می اندازد.
رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
تصریح کرد: در هفت ماهه امسال، برخورد با خودروهاي 
دودزا 31 درصد و فاقد معاینه فنی 29 درصد نســبت به 

مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
رضایی افزود: رانندگان آن دسته از وسایل نقلیه  اي که 

سال ســاخت خودروي آنها از چهار سال گذشته است، 
می بایســت با مراجعه به مراکز معاینه فنی، نســبت به 
معاینه خودروي خود و به ویژه کنترل میزان آالیندگی و 

رفع عیب و نقص احتمالی آن اقدام کنند.
رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
بابیان اینکه پلیس مصمم به اجراي دقیق و قاطع طرح 
برخورد با خودروهاي دودزا و فاقد معاینه فنی است، گفت: 
پلیس بر سر ســالمت مردم با هیچکس تعارفی ندارد و 
هیچگونه مماشاتی با رانندگان اینگونه خودروها صورت 

نخواهد گرفت.

تشدید برخورد با 
خودروهاى دودزا در اصفهان

 مصطفى حسینى، مدیر امور سینمایى حوزه هنرى 
اصفهان با اشــاره به برنامه هاى سینماهاى حوزه 
هنرى اســتان گفت: فیلم کمــدى «خالتور» به 
کارگردانى آرش معیریان در ســالن نقش جهان،  
«قهرمانان کوچک» به کارگردانى حسین قناعت 
در سالن چهارســوق، «ایتالیا ایتالیا» ساخته کاوه 
صباغ زاده و «ملى و راه هاى نرفته اش» ســاخته 
تهمینه میالنى در ســالن شــیخ بهایــى، «خانه 
دختر» به کارگردانى شــهرام شاه حسینى در سالن 
چهلستون پردیس سینمایى چهارباغ در حال اکران 

است.
وى  با بیان اینکه در صورت استقبال عالقه مندان به 
هنر هفتم، فیلم هاى روى پرده در سینماهاى حوزه 
هنرى به ســانس فوق العاده مى رسد، افزود: سینما 

ســپاهان نیز در ســالن اصلى خود فیلم «خالتور» 
و در ســالن شــماره 2 فیلم «زرد» را به روى پرده

 دارد.
مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى استان اصفهان 
گفت: همچنین سینما فلســطین نیز براى سومین 
هفته پیاپى فیلم «خفه گى» را به روى پرده دارد که تا 
کنون با استقبال خوبى از سوى مخاطبان هنر هفتم 

روبه رو شده است.
وى با اشــاره به اکران فیلم ها در سینماهاى حوزه 
هنرى دیگر شهرستان هاى استان نیز بیان داشت: در 
سینما یاسمن شاهین شهر نیز «زرد»، «خفه گى» و 
«قهرمانان کوچک»  و در سینما فرهنگ فوالدشهر 
فیلم هــاى «خالتــور»، «قهرمانــان کوچک» و

«خفه گى» در حال اکران است.

هشتمین نمایشــگاه تخصصى فناورى هاى نوین 
صنایع حفاظتــى، امنیتى، پلیســى، ایمنى و آتش 
نشــانى و HSE از امروزتا 24 آبان مــاه در محل 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در 

پل شهرستان برپا مى شود.
در این رویداد، 65 مشــارکت کننده از استان هاى 
اصفهان، تهران و خوزستان در دو سالن نمایشگاهى 
به وسعت 3000 مترمربع به ارائه آخرین دستاوردها و 
خدمات خود مى پردازند. همچنین نمایندگان ایرانى 
برندهاى مطرح دنیا از کشــورهاى اسپانیا، تایوان، 
انگلســتان، ترکیه، آلمان و چین در این نمایشگاه 

حضور خواهند داشت.
در این نمایشگاه انواع محصوالت و خدمات حوزه 
تجهیزات پلیسى و HSE، حفاظت فیزیکى، نظارت 

تصویرى، حفاظت اســنادى، تجهیزات ارتباطى، 
ســاختمان هاى هوشــمند، تجهیزات رایانه اى، 
کنترل تردد عمومى و صنعتى، تجهیزات شناسایى 
اورژانس و طب کار و ایمنى و بهداشت صنعتى ارائه 

خواهد شد.
همزمان با این نمایشــگاه، ســمینارهاى آموزشى 
رایگان با عناوین ایمنى برق و سیستم هاى اِرتینگ، 
آشــنایى با تکنولوژى هاى نوین نظارت تصویرى، 
ایمنى ماشین آالت و تجهیزات لیفتینگ و سمینار 
آشــنایى با تکنولوژى هاى کنترل تردد و سیستم 
هاى نظارت تصویرى در محل سالن همایش هاى 

نمایشگاه هاى استان برگزار مى شود.
 این نمایشگاه طى ساعات بازدید 15 تا 21 پذیراى 

عالقه مندان و متخصصان خواهد بود.

قطار گردشگرى عقاب طالیى، حامل گردشگران 11 
کشور اروپایى، آمریکایى و آسیایى صبح جمعه وارد 
اصفهان شد و مورد استقبال مسئوالن اداره کل راه 

آهن این استان قرار گرفت.
قطار گردشــگرى عقــاب طالیــى که«جواهرات 
قلب ایران»نام دارد، 11 آبان امســال از مرز ســرخ 
وارد کشــورمان شــد و حامل 78 گردشگر خارجى 
از کشورهاى انگلســتان، آمریکا، آلمان، سوئیس، 
روسیه، مالزى، اســترالیا، فیلیپین، مکزیک، هنگ 

کنگ و نروژ است. 

مسافران خارجى قطار گردشــگران عقاب طالیى 
پس از دیدن آثار تاریخى و فرهنگى اصفهان، عصر 
دیروز اصفهان را به مقصد شهرســتان کاشان ترك 

کردند. 
گردشگران خارجى قطار عقاب طالیى، پس از 18 روز 
اقامت در کشورمان و دیدن آثار تاریخى، فرهنگى و 
جاذبه هاى طبیعى شهرهاى مشهد، تهران، کرمان، 
یزد، اصفهان، شیراز، سعادت شــهر، کاشان، اراك، 
شوشتر، شوش، ورسک و پل سفید، 29 آبان در مشهد 

به تور خود پایان مى دهد.

مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاى میراث معنوى 
و طبیعى ســازمان میراث  فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشــگرى کشــور، از نصــب کاشــى هاى 
ماندگار بر سردر خانه هاى مشــاهیر اصفهان خبر 

داد.
فرهاد نظرى اظهارداشــت: ایده نصب کاشى هاى

ماندگار بر ســردر خانه هــاى مفاخر یا مشــاهیر 
کشــورمان که در زمینه هاى مختلــف فرهنگى، 
هنرى، علمى و دیگر زمینه ها مطــرح بوده اند، به 
پاس خدماتى است که از سوى این اشخاص انجام 

شده است.
وى ادامه داد: طرح «کاشــى ماندگار» بر اســاس 
وظایف ســازمان میراث فرهنگى صنایع دستى و 
گردشــگرى براى حفظ میراث فرهنگى ناملموس 
و معنوى ایران، وظیفه شناســایى و معرفى محل 
ســکونت هنرمندان، اهالى فرهنگ، علم و دین را 

بر عهده دارد.
نظرى افزود: شخصیت هایى که مشمول این طرح 
مى شوند، شــامل چهره هاى ماندگار، شاخص و 
تأثیرگذار در یک رشته فرهنگى و هنرى هستند که 
در دوره فعالیت خــود مرزهاى جدیدى در فرهنگ 
کشور ترسیم کرده یا در جهت حفظ و حراست از یک 
یا چند حوزه میراث هنرى، فرهنگى و معنوى ایران 

تالش کرده اند.

وى با اشــاره به اینکه در بســیارى از نقاط دنیا به 
طریقى مانند نصب پرچم بــر روى خانه هاى این 
مفاخر، از آنها تقدیر مى کنند، عنوان کرد: اما ما این 
تکریم را با نصب کاشى ماندگار بر سردر خانه هاى 
این مفاخر و مشاهیر انجام مى دهیم؛ چراکه کاشى 
ریشــه در فرهنگ ما دارد و در گذشته نیز به پالك 
خانه ها کاشــى مى گفتند و انتخــاب واژه ماندگار 
نیز به این دلیل اســت که به یک فرد ماندگار تعلق

 دارد.
مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاى میراث معنوى 
و طبیعى ســازمان میراث  فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى درباره چگونگى انتخاب این مفاخر براى 
نصب کاشى ماندگار بر سردر خانه هاى آنها گفت: 
ما در دفتر ثبت آثار و حفــظ و احیاى میراث معنوى 
و طبیعى ســازمان میراث  فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى، کمیته اى داریم که نام مفاخر و مشاهیر 
را در آن کمیته مطرح و بررسى مى کنیم و در مواردى 
که نیاز باشد، از انجمن مفاخر فرهنگى نیز استعالم 

مى کنیم.
نظرى با تأکید بر اینکه اصفهان شــهر مفاخر است 
و باید کاشى هاى ماندگار بســیارى بر سردر خانه 
هاى این شهر نصب شود، ادامه داد: تا االن کاشى 
ماندگارى در اصفهان نصب نشــده، اما در ُشــرف 

اقدام است. 

برنامه سینماهاى اصفهان

آغاز نمایشگاه فناورى هاى نوین 
صنایع ایمنى و آتش نشانى از امروز

ورود قطار گردشگرى عقاب طالیى به اصفهان 

نصب کاشى ماندگار 
بر سردر خانه هاى مشاهیر اصفهان

 رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان گفت: گردشگرى در 
اصفهان به مرحله صنعت نرســیده و امروز بیشترین بار 

گردشگرى بردوش بخش خصوصى است.
مهدى نریمانى اظهار داشــت: صنعت گردشــگرى در 
حالى در اصفهان شکل مى گیرد که تنها آمار باال بلندى 
از ورودى و خروجى به اصفهان را به عنوان گردشــگر 

مى دهند.
وى بیان داشت: هنوز گردشگرى در اصفهان به مرحله 
صنعت نرسیده و امروز بیشــترین بار گردشگرى روى 
دوش بخش خصوصى است در حالى که باید 126 ارگان 
مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد صنعت گردشگرى نقش 

داشته باشند.
رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان ادامه داد: گردشگرى 
زمانى به صنعت مبدل مى شود که شاهد موازى کارى و 
دخالت دولت در این حوزه نباشیم، بلکه دولت تسهیالت 
و برنامه هــاى حمایتى خود را در حوزه گردشــگرى از 
بخش هاى خصوصى و در رأس آن میراث فرهنگى که 

متولى اصلى آن است، اختصاص دهد.
وى بیــان داشــت: ایجــاد تســهیالت بانکــى، 
حمایــت هاى بیمــه اى، کم کــردن نــرخ مالیات از 
سازمان هاى گردشگرى از جمله حمایت هاى مورد نظر

ماست.
نریمانى با گالیه از شهردارى که طى یکسال گذشته به 

دنبال کار اقتصادى و تصدیگرى در حوزه گردشــگرى 
بوده، در حالى که از حیطه وظایف شهردارى خارج است، 
ادامه داد: اگر تاکنون میراث فرهنگى نتوانسته وظایف 
گردشــگرى خود را انجام دهد، بخاطر این اســت که 

دستخوش یکسرى از اتفاقات سیاسى بود.
وى اضافه کرد: در حال حاضر شیراز در حوزه گردشگرى 
و هتلسازى از اصفهان پیشى گرفته است و این درحالى 
است که کم کارى شهردارى و شوراى شهر طى ده سال 
گذشته، براى صفر کردن عوارض هتل سازى سبب شد 
که اصفهان با وجود تمام ظرفیت ها، در حوزه گردشگرى 

عقب بیافتد.
نریمانى اعالم کرد: بخش خصوصى از سه سال گذشته 
در حوزه گردشــگرى به طور جدى کار و سرمایه هاى 

زیادى را جذب کرده است.
وى ادامــه داد: بخش خصوصى در شــرایطى در حوزه 
گردشگرى کار مى کند که تاکنون با ارزش افزوده کمتر 

از 30 درصد کمر خم نکرده است.

رئیس اتحادیه هتلداران: کم کارى شهردارى و شوراى شهر سبب شد اصفهان در حوزه گردشگرى عقب بیافتد

سبقت شیراز از اصفهان در حوزه گردشگرى

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان:

پروژه سد کوهرنگ با شکایت محیط زیست متوقف شد
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اجراییه
 شماره 525/96 به موجب راى شــماره 558 تاریخ 96/06/06 حوزه دوم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه زهرا عزیزى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و هشتصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ هفتصدودوهزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و مبلغ 1/500/000 
ریال هزینه کارشناسى و همچنین پرداخت مبلغ 790/000 ریال بابت نیم عشر دولتى. 
محکوم له: مرتضى نیکفر به نشانى: نجف آباد-خ فردوسى شمالى کوى شهید لطفعیان 
کوى نرگس پالك 10. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکــوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحاً اعالم نماید.م الف: 6639 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/536 

حصروراثت
عصمت صالحى نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 981 به شــرح دادخواست به 
کالســه 885/96 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان غالمرضا عباسى ملک آبادى بشناســنامه 190 در تاریخ 96/06/25 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
: 1-محمدرضا عباســى ملک آبادى ش ش 3382، 2-محمود عباسى ملک آبادى ش 
ش 2942، (فرزنــدان متوفى)، 3- عصمت صالحى نجف آبادى ش ش 981 (همســر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. م الف: 6637 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد /8/537 

اجراییه
- شماره 1209/95 به موجب راى شماره 403 تاریخ 96/04/29 حوزه دوم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1.محمدخلیلى2.

جوادرضایى به نشــانى 1.نجف آباد ابتداى چهارباغ روبروى کارخانه ریســندگى سابق 
نمایشــگاه اتومبیل خلیلى 2.مجهول المکان. محکوم علیه ردیف دوم محکوم است به 
حضور دردفترخانه وانتقال سند خودروى پارس مدل92 بشماره انتظامى 233 ل 25ایران 
23 و محکوم علیه ردیف اول به پرداخت مبلغ دومیلیون و پانصد و سى هزار ریال هزینه 
دادرسى درحق محکوم له اجرایى و همچنین محکوم علیه ها محکوم به پرداخت مبلغ 
1/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتى مى باشــند. محکوم له: رضا فاضل به نشانى: 
نجف آباد-خ دلنواز کوى شهیدکاظمى بن بست پارســا. ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 6648 شعبه 2 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 8/538 

ابالغ وقت رسیدگى
خواهان رسول بهارلویى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل 
به طرفیت مهناز قاســمى جارینى به شوراى حل اختالف شــعبه 5 امیرآباد شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 1603/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 96/09/26 ســاعت 10/30 تعیین گردیده. لذا چــون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 6645 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/8/539 

اجراییه
- شــماره 263/96 به موجب راى شــماره 393 تاریخ 96/05/07 حوزه 8 شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.سیداردشیرمحمدى 
2.گلى دانشــى به نشــانى مجهول المکان. خوانده ردیف دوم محکوم است به حضور 
دردفترخانه اسنادرسمى و انتقال سندخودرو بشماره 49-349ط32 بنام خواهان درقبال 
پرداخــت 2/000/000 ریال. 2.پرداخت هزینه دادرســى به مبلــغ 1/250/000 ریال 
توسط خوانده ردیف اول مى باشد. محکوم له: روح اله ســورانى به نشانى: یزدانشهر-
بلوارمنتظرى پ123. ماده 34قانون اجراى احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکــوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف: 6633 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/8/541 

ابالغ راى
کالسه پرونده: 417/96 شــماره دادنامه856-96/07/25 تاریخ رسیدگى: 96/07/17 
مرجع رسیدگى: شعبه چهارم خواهان: رضامحمدى با وکالت رضا صالحى نشانى: نجف 
آباد خ امام چهارراه شــهردارى مجتمع نخل طبقه دوم خوانده: فرض اله اقبال نشانى: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه به استناد چک. با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى اعالم و به شــرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دادخواســت رضامحمدى با وکالت رضا صالحى بطرفیت فرض اله اقبال به خواســته 
مطالبه مبلغ یکصدوبیســت میلیون ریال به اســتناد یک فقره چک بشماره 156745 
بعهده بانک ..... به انضمام خسارات دادرسى (ازجمله هزینه دادرسى، و خسارت تاخیر در 
تادیه) (و حق الوکاله) بدین توضیح که خواهان دردادخواست تقدیمى اظهار داشته است 
چک موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شده است. و خوانده 
با وصف ابالغ قانونى در جلســه دادرسى حضور پیدانکرده و نســبت به خواسته دفاعى 
معمول نداشــته و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است، دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و اصول حاکم بر اسنادتجارى اســتحقاق خواهان رابر مطالبه خواسته 
ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 
ناظر به ماده 249 قانون تجارت، راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوبیست 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مستندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و 
ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ (1396/03/30) 
چک مذکور تا زمان وصول آن که محاسبه آن بااجراى احکام است درحق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. و به اســتناد تبصره و ماده اخیر یادشده و قاعده تسبیب و مواد 515 و 
519 قانون آیین دادرســى مدنى خوانده رابه پرداخت 250/000 تومان هزینه دادرسى 
درحق خواهان محکــوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض دراین شــعبه و ظرف بیســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. م الف: 6630 قلى زاده- قاضى 

شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/542 

اجراییه
- شــماره 100/96 به موجب راى شــماره 447 تاریخ 96/04/24 حوزه 4 شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1.مانداناذوالفقارى 
فرزند عبداله 2.سجادآسترکى فرزند میرزاحسین 3.علیرضا لطفى فرزند خدایار به نشانى 
مجهول المکان. خوانده ردیف اول خانم ماندانا ذوالفقارى محکوم اســت به تنظیم سند 
رســمى خودرو درحق خواهان و پرداخت هزینه دادرســى به مبلغ 2/595/000 ریال و 
نسبت به خوانده ردیف دوم و خوانده ردیف ســوم رد دعوا اعالم مى نماید. محکوم له: 
سعیدحق شناس فرزند علیرضا به نشانى: اصفهان-خ زینبیه الله شمالى ایستگاه سودان 
بن بست الله پ64. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. م الف: 6625 شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /8/543 

اجراییه
- شــماره 635/96 به موجب راى شــماره 635/96 تاریخ 96/06/06 حوزه 5 شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه پرویزعسگرى 

سوادجانى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به حضوردردفترخانه اسنادرسمى و 
انتقال قطعى سنداتومبیل مزدا 76 بشماره انتظامى ایران 71283ب87 بنام محکوم له 
اجرایى و نیز پرداخت چهارصدهزارتومان نیم عشردولتى درحق صندوق دولت. محکوم 
له: اسماعیل سوارى به نشانى: امیرآباد سه راه طالقانى بنگاه اتومبیل یاس. ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 6624 شعبه 5 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/544 

اجراییه
- شــماره 415/96 به موجب راى شــماره 638 تاریخ 96/06/27 حوزه دوم شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد کــه قطعیت یافته اســت. محکــوم علیه عظیمه 
منوچهرکرچگانى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 17/500/000 
ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر از تاریخ سررسید 93/06/20 
لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکــوم به پرداخت مبلغ 875/000 ریال 
بابت نیم عشر دولتى مى باشــد. محکوم له: جالل عظیما با وکالت آقاى مجتبى حقیقى 
به نشانى: نجف آباد-خ منتظرى شــمالى بن بست ساحل. ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 6623 شعبه 2 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 8/545 

ابالغ رأى 
شــماره دادنامه: 9609973730301990 شــماره پرونده: 9609983730300478 
شماره بایگانى شعبه: 960483 خواهان: نرگس عیســى پره فرزند غالمرضا به نشانى 
نجف آباد- یزدانشهر خ اول شرقى ك اســالمى پ19، خوانده: عباس سخراوى فرزند 
عبدالحسین به نشانى: مجهول المکان (فعال ترکیه) خواسته ها: 1.مطالبه مهریه 2.اعسار 
از پرداخت هزینه دادرســى 3.تامین خواســته دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواســت نرگس عیسى پره بطرفیت 
عباس سخراوى بخواســته مطالبه مهریه معادل پانصد قطعه سکه بهارآزادى بانضمام 
خسارات دادرسى باتوجه به مفاد دادخواست تقدیمى خواهان و احراز علقه زوجیت دائم 
فى مابین خواهان و خوانده حسب رونوشت ســندنکاحیه ضمیمه دادخواست که مهریه 
مطالبه شده درستون صداقیه آن درج گردیده است على هذا با جلب نظر مشاور و مستندا 
به ماده 1082 قانون مدنى و 198و 519 قانون آئین دادرســى حکم به الزام خوانده به 
پانصد قطعه ســکه بهارآزادى بابت اصل خواسته هزینه دادرســى برمبناى محکوم به 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر مســتقر در مرکز استان است. م الف: 6613 خوشــنویس- رئیس شعبه اول 

دادگاه خانواده نجف آباد/ 8/546

ابالغیه
 شماره ابالغنامه: 9610103730304613 شــماره پرونده: 9609983730301554 
شماره بایگانى شــعبه: 961563 ابالغ شــونده حقیقى: خلیل منجزى فرزند محمد به 
نشانى: مجهول المکان(آدرس محل آخرین اقامت: ویالشهر خ باهنر خ پاسداران کوى 
والفجر پنجم جنب ســاختمان آسمان ســوم منزل رادفر) تاریخ حضور: 1396/10/04 
دوشنبه ســاعت 9 محل حضور: نجف آباد. علت حضور:درخصوص دعوى سارامنجزى 
بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى دراین شعبه حاضرشوید. م الف: 6388 

شعبه 1 دادگاه خانواده نجف آباد (3 حقوقى سابق) /8/547 

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به مصطفى فیروزى دادخواســتى با موضوع  فک 
پالك خودرو به طرفیت شــما به شوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به 
کالسه 96/ 479  ش 5 ح ثبت و براى روز چهارشنبه  مورخ 96/9/22ساعت 6:30 عصر 
تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه 
و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد 
شد. م الف:1800   شعبه پنجم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/8/548 

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره نامه:9603596د4 تاریخ92/8/13  در پرونده کالسه960359شــعبه چهارم 
دادســراى عمومى و انقالب شاهین شــهر آقاى/پژمان عظیمى  به نشــانى متهم به 
ممعانت ازحق وترك انفاق تحت تحقیب قراردارد به علــت مجهول المکان بودن وى 
و عدم دسترسى به نشــانى او مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ 
که نامبرده شخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشــار این آگهى در این شعبه حاضر و از اتهام 
انتســابى دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شدوقت رسیدگى 
96/9/22ســاعت 9الى 10میباشد.م الف:1795دادستان دادســراي عمومی و انقالب 

شهرستان شاهین شهر و میمه/ 8/549

ابالغ وقت رسیدگى  
تاریخ 96/8/16 شماره 355/96 ، نظر به اینکه خواهان آقاى شنبه قربانى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده آقاى رضا اکبرى در این مرجع  به کالســه  355/96 
ش 2 ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین به تاریخ 96/9/27 
ســاعت 4:30 بعد از ظهرتعیین گردیده اســت، على هذا با توجه اینکه خوانده مجهول 
المکان میباشد وفق  ماده 73ق.آ.د.م از تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا 
چناچه خوانده مطلع گردید جهت دربافت دادخواست جهت دریافت دادخواست و ضمائم 
ثانى به این واحد مراجعه نمایند. م الف: 1848 دفتر شــعبه دوم شــوراى حل اختالف 

حقوقى شاهین شهر/ 8/550

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به امین حبیبى زاده دادخواستى به طرفیت شما به 
شوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالســه 96/ 476  ش 8 ح ثبت 
و براى روز مورخ 25  / 9 /96ســاعت 6/15 عصرتعیین وقت گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و 
به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم 
حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در 
این شورا حاضر شــوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1728   شعبه هشتم 
حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/8/551 

حصر وراثت
محمودرضاعطایــى بشناســنامه شماره2131باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه، درخواســتى بشماره451/96تقدیم این شــورا نموده چنین 
اشعار داشته اســت که شــادروان عبدالرضاعطایى فرزندصفدر به شناســنامه شماره 
4 در تاریخ 1395/9/18 درگذشــته و ورثــه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- 
شورت فخرى میرآبادى فرزند اســمعیل شماره شناسنامه4 نســبت با متوفى (همسر) 
2- حمیدرضا عطایى فرزندعبدالرضا شــماره شناسنامه 297 نســبت با متوفى (فرزند) 
3- احمدرضاعطایى فرزند عبدالرضاشــماره شناسنامه 447 نســبت با متوفى (فرزند) 
4- محمودرضاعطایى فرزند عبدالرضا شماره شناسنامه 2131 نسبت با متوفى (فرزند) 
5-محمدرضاعطایى فرزندعبدالرضا شماره شناســنامه1748 نسبت با متوفى (فرزند) 
6-محبوبه عطایى فرزندعبدالرضا شــماره شناسنامه 1216 نســبت با متوفى (فرزند) 
7- رویاعطایى فرزندعبدالرضا شماره شناسنامه 425 نسبت با متوفى (فرزند) . اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1804 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/8/552 

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609973760000360 شماره پرونده: 9609983760000174 شماره 
بایگانی شــعبه: 960290خواهان: آقاى محمودیارى نجوبرانى فرزند فتحعلى باوکالت 
آقاى مهرداد بدیحى فرزند قربانعلى به نشــانى اصفهان -شاهین شهر خ نظامى فرعى 

5شرقى-ساختمان ونک –واحد1 ، خوانده: آقاى کامران حیدرى گرم دره فرزندحبیب 
اهللا به نشانى مجهول المکان، خواســته : مطالبه وجه بابت...، رأى دادگاه: در خصوص 
دعوى اعســار از پرداخت هزینه دادرســى آقاى محمودیارى با وکالت آقاى بدیحى به 
طرفیت آقاى کامران حیدرى با عنایت به استشــهادیه پیوست وشهادت گواهان وعدم 
دلیل معارض مســتندا به مواد504الى507قانون آئین دادرسى مدنى حکم براعسار وى 
ازپرداخت هزینه دادرسى صادرواعالم مى نماید. رأى ظرف بیست روز قابل اعتراض در 
محاکم تجدیدنظر مى باشد .م الف: 1790وحیدهادى رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی 

حقوقى شهرستان شاهین شهر  /8/553 

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى هادى گلســتانى حتکنى ف اکبر خواهان 
بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى دادخواســتى با موضوع  مطالبه  به طرفیت شما به 
شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 96/ 524  ش 10 ح ثبت و 
براى روز چهارشبه شنبه  مورخ 22  / 9 /96ساعت 9/30صبح تعیین وقت گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 
دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى 
در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1792   شعبه دهم 
حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/8/554 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610103759306351 شــماره پرونده: 9509983759101307  
شماره بایگانی شــعبه: 961536  خواهان نادیا حردانى فرزند عبدالصمد  دادخواستى به 
طرفیت خوانده ماروین والدیکا فرزند سروژ مقدم به خواسته طالق به در خواست زوج 
تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شــهر نموده است که جهت رسیدگى به 
شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر 
– ارجاع و به کالسه 961536 ثبت  گردیده که وقت رسیدگى آن 96/09/22 و ساعت 
11 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست 
خواهان/ شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى انقالب 
در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار 
آگهى مى شــود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف : 1834  شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان 

شاهین شهر و میمه /8/555 

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به مجیدنصراللهى دادخواستى به خواسته مطالبه به 
طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 96/ 514  ش 
8 ح ثبت و براى روز مورخ 6  / 10 /96ساعت 6عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و 
به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم 
حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در 
این شورا حاضر شــوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1802   شعبه هشتم 
حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/8/556 

حصر وراثت
زهراصادقى بشناســنامه شماره1681باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشــماره 450/96تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شــادروان مرتضى کریمى اورگانى فرزندشاهمراد به شناســنامه شماره 9 در 
تاریخ 1396/6/31 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- زهرا صادقى 
فرزندفضل اله شماره شناسنامه1681 نسبت با متوفى (همسر) 2- مهسا کریمى اورگانى 
فرزند مرتضى شماره شناسنامه1270735144 نسبت با متوفى (فرزند) 3- مائده کریمى 
اورگانى فرزندمرتضى  شماره شناسنامه1272432300 نسبت با متوفى (فرزند) 4-شاه 
مرادکریمى اورگانى فرزندحاجى آقاشماره شناسنامه 429نسبت با متوفى (پدر) . اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1812 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/8/557 

فقدان سند مالکیت
شــماره: 103/2996/26تاریخ96/8/13 آقاي ســیدباقربنى طباء فرزند سیدقدرت اله  
باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شــهود رسمًا گواهی شده مدعی 
است سند مالکیت مورث خودبه نام ســکینه بیگم بنى طباء خود به شماره 317397   را 
که به میزان سه دانگ از ششدانگ بوده (متقاضى میزان ســهم االرث خود) به شماره 
پالك ثبتــى 406/3047 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که  در 
صفحه 568 دفتر 186-امالك بنام مورث ثبت وسند  صادر و تسلیم گردیده و به موجب 
سند قطعى 189048 مورخ 1390/05/4دفتر 26شاهین شهر به او انتقال یافته و معامله 
دیگري هم انجام نشده  وملک فاقد ســند رهنى بوده  و نحوه گم شدن جابجایى اعالم 
شده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل 
سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف:1788 صیادى صومعه رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/8/558 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه : 9610103759207602 شماره پرونده: 9609983759200303 
شماره بایگانی شــعبه: 960310 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به 
اقاى علیرضا مهرابى فرد  فرزند اصغر خواهان دادخواستى به طرفیت خوانده به خواسته 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983759200303 شعبه 
2 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر ثبت و وقت 
رسیدگی آن1396/11/29 و ساعت 9:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی  به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از نشر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 
الف :1814- شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/8/559 

اجراییه
شماره: 945/94ش2 ح-96/8/7به موجب راي تضامنى شماره 171تاریخ 95/3/13 
حوزه قضائى  شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهرشعبه دوم حقوقى شورا که 
قطعیت یافته است. محکوم علیها:1-اکبرخدادادى 2-پرویزمحمودى به نشانى هردو 
مجهول المکان، محکوم است به: حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ 110/000/000 بابت اصل خواسته ومبلغ 2/000/000ریال بابت هزینه 
دادرسى وابطال تمبر وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/12/8لغایت 
اجراى حکم که با اجراى احکام اســت درحــق محکوم له طهماســب نظرى وانانى 
فرزندولى اله بنشانى شاهین شهر شهرك شــهید مطهرى خ14پ152 ،ضمنا هزینه 
پرداخت نیم عشر دولتى به عهده محکوم علیه میباشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهــد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نمایدچنانچه محکوم علیه 
ظرف30روزپس از ابالغ اجرائیه باارائه صورت کلیه اموال خود دادخواست اعساردهد 
ازجلب ایشان جلوگیرى مى شــود. م الف: 1786فتحى فردقاضى شعبه دوم حقوقی 

شوراي حل اختالف شاهین شهر/8/560 

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به لطفعلى اســدى خواه دادخواستى به طرفیت 
شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 96/ 427  ش5ح 
ثبت و براى روز مورخ 2  / 10 /96ساعت 5عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج 
و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 

5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى 
در این شورا حاضر شــوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 1787   شعبه 
پنجم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/8/561 

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- سارا مهدى آبادى 2- حسین طاطاوى نژاد 
دادخواستى با موضوع  تنظیم انتقال سند خودرو به طرفیت شما به شوراى حل اختالف 
شاهین شهر تقدیم نموده که به کالســه 96/ 470  ش 5 ح ثبت و براى روز چهارشنبه  
مورخ 96/9/27ساعت 6:30 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ 
می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه پنجم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا 
حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف:1831  شعبه پنجم حقوقی 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/8/562 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه:9610103760002915 شماره پرونده : 9609983760000359 
شماره بایگانى: 960508 تاریخ حضور 1396/09/25ساعت حضور:10:30در خصوص 
دعوى صادق غفورى به طرفیت شما دروقت مقررجهت رسیدگى دراین شعبه حاضر 
شوید. م الف: 1794 شــعبه ســوم حقوقی دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر و میمه 

 8/563/

مزایده
مزایده اموال غیرمنقول- اجراى احکام حقوقى شــعبه 12 مدنى اصفهان در نظر دارد 
جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 961858 ج 12 له فاطمه ابوطالبى 
و علیه حســین احمدى مبنى بر مطالبه مبلغ 20 عدد ســکه تمام بهار آزادى به مبلغ 
260/000/000 ریال و میزان 33/52 مثقال طالى 18 عیار معادل 201/901/217 
ریال و مبلــغ 1/064/00 ریال هزینه دادرســى و 2/510/133 حــق االجرا در حق 
صندوق دولت بابت محکوم به در 96/9/19ساعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 21/21 حبه مشاع از 72 
حبه شش دانگ ملکى با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده 
است ملکى آقاى حســین احمدى و اکنون در تصرف مالکانه حسین احمدى مى باشد 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از 
تعرض طرفین واقــع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مــى توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با سپردن 10 درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلســه 
مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم 
ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صــورت خواهد گرفت. هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: منزل مســکونى 
فوق الذکر طبق گزارش شــماره 17/2849 مورخ 1382/03/01 شــهردارى محترم 
اصفهان داراى مســاحت تقریبى عرصه 85 مترمربع و اعیانى احداث شده بر روى آن 
به مساحت در حدود 150 مترمربع مجتمع در دو طبقه به انضمام زیرزمین انبارى (که 
درب زیرزمین در کف ســالن طبقه همکف واقع گردیده) بوده که از دیوار حیاط سمت 
بن بست داراى عقب نشینى مى باشد ملک مذکور با قدمت ساخت در حدود 15 سال 
با نما به صورت آجرنما با درب و پنجره فلزى و ازاره سنگى بوده و طبقه همکف داراى 
یک آشپزخانه اپن با کابینت هاى فلزى و بدنه کاشى و یک سالن و یک اتاق خواب که 
در داخل اتاق حمام واقع گردیده بود و یک ســرویس بهداشتى در ضلع جنوب شرقى 
حیاط مى باشــد بدنه حیاط به صورت آجرنما با ازاره سنگى و بدنه پارکینگ به صورت 
آجرنما و ازاره ســنگى و کف آن به صورت موزائیک بوده و داراى یک طبقه بر روى 
همکف مى باشد و دستگاه پله به صورت کف سنگ و بدنه تا قسمتى سنگ بوده و نرده 
ها به صورت فلزى مى باشــد و دورتادور جان پناه به صورت پالستر بوده و کف پشت 
بام به صورت موزائیک مى باشد و سیستم سرمایش آن به صورت کولر آبى و سیستم 
گرمایش بخارى گازى و منزل مسکونى داراى انشعاب و برق و گاز مى باشد. آدرس: 
طبق پالك ثبتى 15177/44 بخش 5 اصفهان و ســند انتقال 128115 دفترخانه 72 
اتوبان چمران خیابان بعثت کوچه شهید معززى بن بســت شهید محسنى پالك 72 
میباشد. ارزش منزل مســکونى فوق الذکر در زمان بازدید به مبلغ 1/580/000/000 
ریال یک میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال معادل یکصد و پنجاه و هشت میلیون 
تومان برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 25279 منصورى- دادورز اجراى احکام حقوقى 

شهرستان اصفهان /8/415

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610103640905592 شماره پرونده: 9609983642500186 
شماره بایگانى شعبه: 961268 در پرونده کالسه 961268 براى منصور حسین وند به 
اتهام انتقال مال غیر تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به  موضوع به این شعبه ارجاع 
و وقت رسیدگى براى مورخه 96/9/20 ســاعت 9/30 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم در اجراى مقررات مواد 115 و 180 
قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى ب ه عمل خواهد آمد. م 
الف: 1086 یوسف زاده رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى 2 شهر لنجان (101 جزایى 

سابق) /8/566

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610103640905523 شماره پرونده: 9509983641900939 
شماره بایگانى شعبه: 961229 در پرونده کالســه 961229 براى سجاد خسروى به 
اتهام نگهدارى مشــروبات الکلى تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخ 96/9/20 ســاعت 9 تعیین گردیده است. با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم در اجراى مقررات مواد 115 
و 180 قانون آیین دادرســى  دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد 
آمد. م الف: 1087 یوسف زاده رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى 2 شهر لنجان (101 

جزایى سابق) /8/567

احضار
شماره نامه-9610113733200527 شماره پرونده: 9409983733200556 
شــماره بایگانى: 940595 آقاى خلیل چراغى مجهول المکان نظربه شکایت 
آقاى محمدادریسى فرزند حسینعلى علیه شما درپرونده کالسه 940595 مبنى 
برجعل و استفاده از ســندمجهول و کالهبردارى به مبلغ 98 میلیون ریال بدین 
وسیله به شما ابالغ میگردد تا ظرف مدت یکماه پس از انتشار این آگهى جهت 
رسیدگى دراین شعبه حاضرشوید عدم حضور شما مانع از اتخاذ تصمیم قانونى 
نخواهد شد. 6634/م الف - حسینى-بازپرس شــعبه سوم دادسراى عمومى و 

انقالب نجف آباد 8/540

احضار
شماره نامه-9610113732102120 شماره پرونده: 9609983732100050 
شماره بایگانى: 960053 نظربه اینکه درپرونده کالسه 960053 دادیارى شعبه 
دوم دادسراى شهرستان نجف آباد با عنایت به شــکایت شاکى خانم معصومه 
فیضى فرزند عباسعلى محتویات پرونده، اســتعالم از مخابرات و لیست پیامک 
هاى ارسالى از خط متهم به شاکى، آقاى محمدنریمانى فرزند محمدرضا متهم 
است به توهین باشماره همراه 09226175319 باتوجه به اینکه متهم مجهول 
المکان است لذا مراتب فوق وفق ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى یک نوبت 
آگهى دریکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج تا بدین وسیله به متهم ابالغ گردد 
در روز پنج شنبه مورخ 96/10/14 (چهاردهم دى ماه نود و شش) ساعت 8/30 
جهت رسیدگى به اتهام خود در شــعبه دوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 
شهرستان نجف آباد حاضر شــوید درصورت عدم حضور و ارایه الیحه اقدام به 
صدور تصمیم خواهد گردید. 6635/م الف- سعیدمحمدى فرد-دادیار شعبه دوم 

دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد 8/535 
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وعده 10 روزه براى 
پرداخت کامل پول گندم کاران

معاون وزیــر کشــاورزى، ضمــن عذرخواهى از 
گندم کاران بابت تاخیر در پرداخت باقیمانده مطالبات 
آنها، اعالم کرد: با اسناد خزانه دو هزار و 700 میلیارد 
تومانى که در اختیار وزارت جهاد کشاورزى قرار گرفته 
است، تا پایان آبان ماه باقى مانده مطالبات گندم کاران 

را پرداخت مى کنیم.
یزدان ســیف گفت: با آخرین پرداخت هاى صورت 
گرفته، تاکنون هشــت هزار و 800میلیارد تومان به 
حساب گندم کاران واریز شده و درحدود دو هزار و 700 

میلیارد تومان دیگر نیز باقى مانده است.

زائران اربعین،31میلیون دقیقه 
صحبت کردند

مسئول کمیته ارتقاى کیفیت ارتباطات عتبات عالیات 
وزارت ارتباطــات و فناورى اطالعــات از تبادل 31 
میلیون دقیقه مکالمه بین کشورهاى ایران و عراق در 

ایام اربعین امسال تا 15 آبان ماه خبر داد.
اسماعیل رادکانى تصریح کرد: از این حجم مبادله 19 
میلیون دقیقه ترافیک صــادره از ایران و 12 میلیون 

دقیقه نیز ترافیک وارده ازعراق است.

اعالم موعد 
واریز یارانه آبان ماه 

یارانه نقدى آبان ماه ســال 1396 ســاعت 24 روز 
جمعه 26 آبان ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز 

مى شود.
هشــتاد و یکمین مرحله از یارانه نقدى ساعت 24 
روز جمعه 26 آبان ماه به حســاب سرپرستان خانوار 
واریز و از بامداد روز شنبه 27 آبان ماه قابل برداشت 

خواهد شد.
مبلغ یارانه دریافتى هر یک از مشــموالن دریافت 
یارانه نقدى همانند ماه هاى گذشته 45 هزار و 500 

تومان است.

واردات بنزین از  اسفند 
متوقف مى شود

مدیرعامل شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با 
اشاره به ذخیره سازى مناسب سوخت مایع در انبارها 
و نیروگاه ها براى سوخت رسانى مناسب در ایام سرد 
ســال گفت: صادرات گازوئیل از مهر متوقف شده و 
تمام تولید کشور براى ذخیره سازى صرف خواهد شد.
محمدرضا موســوى خواه با بیان اینکه ذخیره سازى 
بنزین براى ایام نوروز نیز با تمهیدات و هماهنگى هاى 
الزم با معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملى پاالیش 
و پخش در دست اقدام اســت، گفت: در حال حاضر 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس روزانه باالى 10 میلیون 
لیتر بنزین تحویل مى دهد که به زودى به  12 میلیون 
لیتر خواهد رســید و از اول اسفند واردات بنزین قطع 
خواهد شد و به یک موجودى مطلوب خواهیم رسید.

مساعدت سازمان مالیاتى 
درباره جرایم مالیاتى اصناف  

معاونت مالیات هاى مستقیم سازمان مالیاتى در پاسخ 
به درخواســت اصناف براى بخشش جرایم مالیاتى، 
وعده حداکثر مســاعدت الزم در جهت حل مشکل 

فعاالن اقتصادى را مطرح کرد.
معاون مالیات هاى مستقیم سازمان امور مالیاتى در 
نامه اى به رئیس اتاق اصناف ایران، از اعمال حداکثر 
مساعدت  به فعاالن اقتصادى که با ارائه درخواست 
بخشودگى جرایم به ادارات کل مالیاتى رجوع کنند، 

خبر داد.
در نامــه جنتى در پاســخ به نامه قبلــى  فاضلى در 
خصوص درخواست بخشش جرایم مالیاتى فعاالن 
اقتصادى بابت جرائم مــواد 169 و 169 مکرر قانون 
مالیات هاى مستقیم آمده اســت، به منظور کمک 
در جهت حل مشــکل مالیاتى فعاالن اقتصادى، در 
صورت مراجعــه هر یک از آنها بــه ادارات کل امور 
مالیاتى ذیربط و ارائه درخواست بخشودگى، حداکثر 

مساعدت الزم در جهت بخشودگى اعمال مى شود.

ویترین

معاون عمران روستایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى کشور 
گفت: 30 هزار روستاى کشور فاقد سکنه هستند.

محمدرضا شــاملو با اشاره به اینکه توســعه روستاهاى 
کشــور با اجراى طرح هادى روســتایى شتاب مى گیرد، 
اظهار داشت: طرح هادى روستایى موجب توسعه روستاها 
شده است.معاون عمران روســتایى بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى با اشاره به اینکه طرح هادى روستایى در 16 هزار 
روستاى کشور اجرا مى شود، تصریح کرد: در حال حاضر 
این روستاها تکمیل نیستند و به تدریج و با مشارکت مردم 
روستا، این روســتاها تکمیل خواهند شد. وى تأکید کرد: 
روستاها نقش مهمى در توسعه کشور دارند و باید با توسعه 

روستاها زمینه توسعه کشور را فراهم کرد.

شاملو گفت: متأســفانه از حدود 39 هزار روستاى باالى 
20 خانوار در کشور، طرح هادى در دو هزار روستا اجرایى 

نشده است.
معاون عمران روســتایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى از 
بازنگرى طرح هادى دو هزار روستا طى سال جارى خبر 
داد و گفت: اجراى طرح هادى و بهسازى محیطى روستایى 

بیش از 300 روستا نیز در دستورکار قرار دارد.
وى خاطرنشــان کرد: اغلب روســتاهایى که تبدیل به 
شهر شده اند به ظاهر شهر هســتند، اما ماهیت و اقتصاد 
آنها همچنان روســتایى اســت و مى بایســت تدابیرى 
اندیشیده شــود که روســتاهاى بزرگ همچنان روستا

 بمانند.

وزیر راه و شهرسازى به طور تلویحى پرداخت تسهیالت 
مســکن به انبوه سازان را مشــروط به افتتاح حساب در 
بانک مســکن اعالم کرد و گفت:  سیاست ما این است 
که دیگر ســاختمان جدیدى به بافت فرســوده اضافه

 نشــود. عباس آخوندى درباره مشــکالت انبوه سازان 
در اخــذ وام از بانک و امــکان انتقال آن افــزود: بدون 
شک باید در این مســیر از یک الگوى ذهنى و حقوقى 
مشــخص تبعیت کرده و آن را به طــور واضح در متن 
قانون پیشــنهادى خود در این حوزه به کار گیریم.وى 
تصریح کرد: به تصــور من، ذکر اختیار ســازنده براى 
انجام پیش فروش واحد هــاى احداثــى در زمان عقد

 قرارداد با بانک مسکن، امرى ضرورى است که باید در 

مرحله اول انجام شود، از ســوى دیگر سازنده نیز براى 
کنترل هرچه بهتر فرآیند اجرا از سوى بانک، ضمن باز 
کردن حسابى امانى در این بانک، تمامى اجاره بها و پول 
پیش فروش را در این حساب واریز کرده تا بانک از هزینه 
شدن تســهیالت پرداختى و پول پیش فروش در روند 
احداث واحدها اطمینان حاصل کند، امرى که به عقیده 
من در صورت تحقق، بسیارى از مشکالت موجود در این 
حوزه را رفع کرده و الگوى ذهنــى خوبى در این فرآیند 
اســت.وى یــادآور شــد: بــا توجه به ســوابق ســایر 
کشورها،سازنده ها خود با واریز کردن درصدى، صندوق هاى 
تضمین را ایجــاد و تنها کارکردهاى اصلى ســاختمان را 

مشمول استفاده از آن مى کنند.

واریز پول پیش فروش 
به بانک، شرط وام مسکن 

30 هزار روستا
خالى از سکنه است

قائم مقام معاونــت بهبود تولیدات دامــى وزارت جهاد 
کشــاورزى با بیان اینکه برخى ســعى در توقف خرید 
توافقى شــیر دارند، گفت: ادعاى افزایش قیمت شــیر 
با هدف واردات شــیر خشــک مطرح مى شــود که در 
جهت مخالف سیاســت هاى وزارت جهاد کشــاورزى

 است.
محمدرضا مال صالحــى اظهارداشــت: خرید توافقى 
شــیر خام توسط ســازمان تعاون روســتایى به منظور 
خروج شــیر مازاد از بازار و جلوگیــرى از کاهش قیمت 
این محصول به دســتور وزیر جهاد کشــاورزى انجام 

مى شود.
وى گفت: با توجه به نیاز کشــورهاى منطقه در زمینه 
واردات شیر خشــک، محصول تولیدى حاصل از خرید 
توافقى در جریان صادرات قرار گرفته و بازارهاى منطقه 

را تغذیه کرده، ضمن آن که براى تشویق صادرات مبلغ 
440 میلیارد ریال مشوق صادراتى میان صادر کنندگان 

توزیع شده است.

قائم مقام معاونــت بهبود تولیدات دامــى وزارت جهاد 
کشاورزى با بیان این که میانگین قیمت خرید شیر خام 
در کشور نزدیک به 12هزار و 500 ریال در هر کیلوگرم 
است، ادعاى خرید شیر خام به قیمت هر کیلوگرم 14هزار 
و 400ریال را رد و تصریح کرد: برخى ســعى در توقف 

خرید توافقى شیر دارند.
وى ادامــه داد: ادعــاى افزایش قیمت شــیر با هدف 
واردات شــیر خشــک مطرح مى شــود که در جهت 
مخالــف سیاســت هــاى وزارت جهاد کشــاورزى

 است.
مالصالحى در همین حــال از کارخانجات صنایع لبنى 
خواســت تا قیمت خرید شــیر خام را به قیمت واقعى 
برسانند تا مشــکالت دامداران،  مرتفع و هر دو طرف از 

سود متعارف برخوردار شوند.

رئیس سازمان خصوصى سازى با اشاره به تعیین تکلیف 
سهام 49 شرکت براى واگذارى به مردم گفت: هم اینک 

براى پرداخت سود سهام مشکلى وجود ندارد.
میرعلى اشرف پورى حســینى در خصوص آینده سهام 
عدالت گفت: اخیرا شورایعالى اجراى سیاست هاى کلى 
اصل 44 تشکیل جلسه داده و یک ماه اجازه داده شده که 
اگر کسى خواست آورده نقدى خود را تامین کند، قادر به 

این کار باشد.
وى ادامه داد: 49 شــرکت که داراى قیمت قطعى طرح 

بودند، تصویب شد که به مشموالن متعلق مى شود و از 
سهام دولتى خارج مى شود و باقى مانده سهام، از محل 
سود و آورده مطبق مقررات و قوانین اصل 44 به دولت 

باز مى گردد.
پورى حسینى افزود: هم اینک براى پرداخت سود سهام 
مشــکلى وجود ندارد و در هیئت وزیران نیز این مسئله 
مطرح شده و با توجه به اینکه سود در اختیار دولت بود، 
مصوبه شــورایعالى اصل 44 مبنى بر توزیع ســود بین 

مشمولین مورد تایید هیئت وزیران بوده است.

مســئول طرح کشــاورزى حفاظتى وزارت کشاورزى 
اعالم کرد:کشــاورزان به هیچ وجه نبایــد ممنوعیت 
و محدودیــت در عملیــات خــاك ورزى و شــخم 
زدن را نادیده بگیرنــد، چرا که باعــث نابودى خاك و 
ساختمان آن مى شــود که البته براى اجراى کشاورزى 
حفاظتى، بــه ســاالنه 180 میلیارد تومــان اعتبار نیاز 

داریم.
فرزاد زلقى اظهارداشــت: یکى از مهم ترین چالش هاى 
بزرگ بخش کشاورزى، ناپایدارى است که از اولویت هاى 
کنونى کشاورزى در راستاى سیاست هاى توسعه پایدار 
حفظ منابع آب و خاك است؛ نه مســابقه رکوردزنى در 

جهت نابودى این منابع.
وى افزود: در دنیا 180 میلیون هکتار به روش کشاورزى 
حفاظتى مدیریت مى شــود و در ایران نیز از سال 1384 
نیز در چهار استان در حد پایلوت اجرایى شد و براساس 
برنامه هاى پیشــرو، باید یک میلیون و 700 هزار هکتار 
تحت پوشش مدیریت کشاورزى حفاظتى قرار گیرد؛ به 
گونه اى که 90 درصد آن در قالب کم  خاك ورزى بوده 
و بقیه آن در قالب کشــاورزى حفاظتى محض اجرایى 

مى شود.
مســئول طرح کشــاورزى حفاظتى معاونــت زراعت 
وزارت جهاد کشــاورزى ادامه داد: از اصول کشاورزى 
حفاظتى، بقایا و مدیریت آن بوده اســت، به گونه اى که 
اکوسیســتمى پایدار محسوب مى شــود که بخشى از 
آنچه تولید مى کند به خودش برگــردد؛ دومین اصل در 
این زمینه حفظ تناوب زراعى و پرهیز از تک  محصولى 
در برنامه کشت است، چرا که ســبب فقیر شدن خاك 
و افت عملکــرد تولید محصول کشــاورزى مورد نظر 

مى شود.
زلقى با بیان این که کمتریــن عملیات خاك ورزى باید 
در اراضى کشاورزى انجام شود، تصریح کرد: البته براى 

تولید برخى محصوالت مانند ســیب زمینى نمى توان 
خاك ورزى را به صورت کامل کنار گذاشــت، اما مانند 
محصوالتى مانند کلزا و گندم مى تــوان خاك ورزى را 
انجام نــداد، چرا که برخالف تصور، برخى کشــاورزان 
که گمان مى کنند با شــخم زدن و زیر و رو شدن خاك 
مى توانند عملکرد محصول خود را باال ببرند خاك ورزى 

مى تواند بهم زدن ساختمان خاك، در معرض فرسایش 
بادى قرار گرفتن آن و دیگر آسیب هاى مهم را به همراه 
داشته باشد که در کاهش عملکرد محصوالت کشاورزى 

نیز اثرگذار است.
مسئول طرح کشاورزى حفاظتى معاونت زراعت وزارت 
جهاد کشــاورزى با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم سه 

میلیون هکتار از اراضى براســاس کشاورزى حفاظتى 
مدیریت شوند، گفت: در این راستا با پیگیرى هاى صورت 
گرفته ،مصوب شد در قالب برنامه ششم توسعه ساالنه 
500 هزار هکتار طرح در راستاى افزایش حاصلخیزى 
خاك انجام دهیم کــه یکى از مهم تریــن پارامترها و 

برنامه هاى آن برنامه هاى کشاورزى است.

«شخم زدن»،  ممنوع !

نرخ بیکارى جمعیت تحصیلکرده کشور در دوره هاى 
عالى به 20 درصد رســید، به طوریکه در حال حاضر 
درحدود یک میلیــون و 300 هزار نفر از جمعیت فارغ 

التحصیل یا دانشجوى کشور بیکار هستند. 
در حــال حاضر، بیــکارى گریبان گیر بیش از ســه 
میلیون و 200 هزار نفر از جمعیت کشــور اســت که 
طبق جدیدترین آمار، یــک میلیون و 300 هزار نفر از 
این جمعیت را فارغ التحصیالن یا دانشجویان تشکیل 

مى دهند.
همچنین بر اساس این آمار رســمى، در حال حاضر 
درحدود 12 میلیون و 100 هزار نفر از جعیت کشــور، 
«فارغ التحصیل» یــا «در حال تحصیل در دوره هاى 
عالى» هســتند که 45 درصد از این افراد در جمعیت 

غیرفعال اقتصادى قرار دارند؛ به عبارتى بنا به دالیلى 
در هیچ یک از گروه شاغالن و بیکاران قرار نمى گیرند.

اما از جمعیــت 12 میلیون و 100 هــزار نفرى فارغ 
التحصیل یا دانشجوى کشــور، حدود شش میلیون 
و 600 هزار نفر معــادل 55 درصد «جمعیت فعال» را 
تشــکیل مى دهند؛ به نوعى این افــراد یا در جمعیت 
شــاغالن قرار دارند یا از قابلیت مشارکت اقتصادى 
برخوردارند اما بنا بــه دالیلى بیکار هســتند. با این 
توصیف، از جمعیت 6/6میلیون نفرى فعال اقتصادى، 
پنج میلیون و 300 هزار نفر شاغل و یک میلیون و 300 
هزار نفر بیکار هستند که این آمار نشان مى دهد در بین 
جمعیت فارغ التحصیل یا دانشــجو، 80 درصد شاغل 

هستند و 20 درصد نیز در زمره بیکاران قرار دارند.

نرخ بیکارى فارغ التحصیالن افزایش قیمت شیر، بهانه  اى براى واردات شیرخشک
به 20 درصد رسید

مشکلى براى پرداخت سود سهام عدالت نداریم

یک فعال صنفى بازار گوشى هاى موبایل، از گرایش 
مردم به خرید گوشــى هاى با رده قیمتى متوسط و 
متوسط رو به باال خبر داد و بازار این حوزه را در قبضه 

دو مدل گوشى خاص توصیف کرد.
افشــار فروتن با بیان این که در طول ســال هاى 
اخیر ســلیقه مصرف کنندگان به سمت استفاده از 
گوشى هاى هوشمند ســوق پیدا کرده است، گفت: 
عمدتا افراد دو گوشــى دارند که حداقل یکى یا هر 
دوى آنها جزء گوشى هاى هوشمند است؛ مخصوصا 
در طول یکى دو سال اخیر گرایش زیادى به سمت 
تهیه این گوشى ها وجود داشــته که باعث رقابت 
شــدیدى بین برندهاى مختلف این حــوزه براى 

تصاحب بازار ایران شده است.
وى با بیان اینکه شــرکت هاى تولید کننده موبایل 
در کاهش قیمت و افزایش کیفیــت در ایران باهم 
رقابت دارند، اظهار داشــت: بیشترین تقاضا مربوط 
به گوشى هاى با سطح تکنولوژى متوسط هوشمند و 
متوسط رو به باالست که علت آن هم، قیمت متعادل 
این گوشى ها نســبت به دیگر گوشى هاى با مدل 
باالتر اســت و هم تکنولوژى قابل قبول آنها است 
که باعث مى شــود از حداقل آپشن هاى مورد نیاز 
براى استفاده مفید و به روز کاربر برخوردار باشند؛ و از 

طرفى بازه قیمتى مناسبى هم داشته باشند.
وى با بیــان این که عمــده بازار موبایــل در حال 
حاضر در دســت دو برند سامسونگ و آیفون است، 
 ،LGاظهارداشــت: برندهاى دیگــرى همچون
هــواوى و HTC هم در بــازار وجــود دارند که  
البته تقاضاى خــود را هم دارنــد و در کل مردم به 
گوشى هایى با قیمت متوسط  و متوسط رو به باال و با 

حداقل آپشن ها و کیفیت الزم گرایش دارند.
 

مردم کدام گوشى ها را 
بیشتر مى خرند؟

چرا صادرات پسته 40 درصد کم شد؟
در حالى که صادرات پسته در نیمه امسال، با کاهش بیش از 40 درصدى از نظر وزنى 
و ارزشى مواجه شده است، وزارت کشاورزى این روند نزولى را ناشى از صادرات همه 
محصول پارسال اعالم کرد و تاکید دارد که در نیمه دوم امسال، روند صادرات پسته 

رو به رشد خواهد بود.
طى شش ماه نخست امسال، بیش از 21 هزار و 103 تن پسته به ارزشى بالغ بر 218 
میلیون و 837 هزار دالر به کشورهاى مختلف صادر شده است که 47/5درصد از 
نظر وزنى و 42/66 از نظر ارزشى نسبت به همین بازه زمانى در سال گذشته کاهش 

داشته است.
این کاهش در صادرات پســته در حالى اتفاق افتاده که مســئوالن وزارت جهاد 
کشاورزى، آن را نکته منفى  تلقى نمى کنند، چرا که شــکرا... حاجى وند،مدیرکل 
دفتر میوه هاى سردسیرى و خشک وزارت جهاد کشاورزى دراین باره گفت: در سال 
گذشته همه محصولى که تولید شده و در انبارها ذخیره شده بود، صادر شد؛ بنابراین 
امسال با روند کاهشى در صادرات پسته مواجه بودیم که البته به طور معمول تجارت 

خارجى این محصول پس از برداشت آن یعنى در نیمه دوم جان مى گیرد.

به گفته وى، براساس ارزیابى هاى صورت گرفته صادرات پسته در نیمه دوم امسال 
تقویت خواهد شد و روند رو به رشدى را نسبت به نیمه اول خواهد داشت. 

رئیس ســازمان فروش اموال مازاد بانک هــا (فام) از 
فروش 20 ملک مربوط به بانک ســپه به ارزش تقریبى 
20 میلیارد تومان در دوازدهمیــن مزایده فروش اموال 

بانک ها خبر داد.
حســن یمنــى افــزود: از ابتــداى امســال تاکنون، 
12 مزایده براى فــروش اموال مازاد بانــک ها برگزار 
شــده و بنا داریم تا پایان امسال، هشــت مزایده دیگر 
نیز براى رســیدن بــه اهــداف تعیین شــده برگزار 

کنیم.

وى خاطرنشــان کرد: مزایــده بعدى فــروش اموال 
مازاد بانک ها مربوط به فروش امــوال مازاد بانک رفاه

 مى شــود که این مزایده بعد از 28 صفر برگزار خواهد 
شد. 

به گفته رئیس فــام، در مزایده بانک رفاه و براســاس 
توافقات انجام شــده 250 ملک براى فروش به مزایده 

گذاشته مى شود.
 یمنى از برنامه ریزى این ســازمان براى افزایش تعداد 
مزایده فروش اموال مازاد بانک ها خبر داد و اظهارداشت: 

بعد از برگزارى مزایده فروش اموال مــازاد بانک رفاه، 
مزایده اى براى بانک ملى برگزار مى شــود؛ همچنین 
مقدمات انعقاد قرارداد براى فروش اموال بانک مسکن 
نیز انجام شده و بانک ســپه نیز مزایده اى دیگر خواهد 

داشت.
وى خاطرنشــان کــرد: بنا داریــم یک مزایــده کلى 
براى فــروش اموال مــازاد بانــک هــاى صنعت و 
معدن، توســعه صــادرات و کشــاورزى نیــز برگزار 

کنیم.

برگزارى8 مزایده فروش اموال مازاد بانک ها
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مى تواند از مى تواند از 
بیرانوندبیرانوند  
عبور کندعبور کند

عالئم آلرژى به
 فلفل دلمه اى را بشناسید

با گیمینگ لپ تاپ با گیمینگ لپ تاپ 
راگ جى راگ جى 703703 ایسوس  ایسوس 

آشنا شوید!آشنا شوید!
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بهناز جعفرى 
بازیگر 

«پاسیو» شد

انتقاد هاى تند بازیگر 
«کاله پهلوى» از 
تناقضات حاکم بر 
سینما و تلویزیون

تو را تو را 
نمى خواهم نمى خواهم 
آیفونت را آیفونت را 
مى خواهم!مى خواهم!

راى دختران آیفون دار
دام ب

 مدیرروابط عمومى و آموزش همگانى شرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان پیرامون نواختن زنگ آب در مدارس ابتدایى استان اصفهان 
گفت:  دانش آموزان به عنوان ســفیران آب در منزل و مدرسه نقش 
بســزایی در مصرف بهینه آب دارند اجراي برنامــه هاي فرهنگی و 
آموزشی در زمینه مفاهیم و روش هاي استفاده صحیح و بهینه از آب 
یکى از رویکردهاى  اساسى پیرامون نهادینه سازى  فرهنگ صحیح 

آب در بین دانش آموزان است.
ســید اکبر بنى طبا  افزود: آب مظهر زندگى است پس باید در حفظ 
ونگهدارى از منابع آبى از تمام ظرفیت ها استفاده نمود و ازآنجاییکه 
کودکان ونوجوانان  نقش موثرى  مى توانند در فرهنگ بهینه آب در 
جامعه داشته باشــند باید ترویج فرهنگ بهینه آب را از دانش آموزان 

شروع کرد.
وى ادامه داد: دانش آموزان نخستین واژه اى را که یاد مى گیرند واژه 
آب است بنابراین  تالش براى یادگیرى صرفه جویى در مصرف آب  
در بین آنان ضرورى است تا دانش آموزان پس از فراگیرى دیگر افراد 

جامعه را به درست مصرف کردن آب رهنمود کنند.
بنى طبا   رسالت معلمان را در آموزش و نهادینه کردن فرهنگ صرفه 
جویى در مصرف آب از همان کودکى بسیار مهم دانست و گفت: معلمان 
مى توانند با آموزش و هشدارهاى الزم در زمینه صرفه جویى در مصرف 
آب به گونه اى عمل کنند که دانش آموزان نقش همیاران آب در منازل 

و جامعه را داشته باشند.
مدیر  روابط عمومى و آموزش همگانى شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان  هدف از اجراى این برنامه را مدیریت مصرف و صرفه جویى 
در مصرف آب از کودکى و از ســطح مدارس برشــمرد و عنوان کرد: 
هدف از  آموزش فرهنگ صحیح آب در میان دانــش آموزان  و نیز 
اجراى برنامه زنگ آب انتقال فرهنگ صرفه جویى بین دانش آموزان 
و  بدنبال آن دیگر افراد جامعه اســت  چرا که  صرفه جویى در آب و 
درست مصرف کردن آن از اهمیت وضرورت خاصى برخوردار است 
وباید این موضوع حیاتى در طول سال هاى آموزش مورد توجه قرار 
گیرد.  این در حالیســت که تاکنون برنامه زنگ آب در شهر اصفهان 
وشهرستانهاى تیران ،بهارستان،بادرود ،برخوار،اردستان،دولت آباد و 

چادگان برگزارشده و در سایر شهرستانها نیز استمرار دارد.
در مراســم برگزارى زنگ آب در چادگان  که بــا حضور امام جمعه، 

فرماندار،شــهردار ،رئیس شوراى شــهر ورئیس آموزش و پرورش 
برگزارشد باتوانى مدیر آبفا این شهرستان گفت:هم اکنون کشور ،استان 
وشهرستان ما در بحران کم آبى بسر مى برد پس باید همه ما با مصرف 
درست قدر این مایه حیاتى را بدانیم تا بتوانیم بر مشکالت ناشى از کم 
آبى غلبه کنیم پس از آموزگاران مى خواهیم که  هم اکنون که دانش 
آموزان  در حال فراگیرى دانش هســتند فرهنگ صحیح آب را نیز 
بخوبى آموزش بینند تا از مصرف بى رویه آب در جامعه جلوگیرى شود.

حجت االسالم سلیمانى امام جمعه شهرستان چادگان در  این مراسم با 
تاکید  بر ضرورت توجه به استفاده صحیح از نعمات الهی گفت: با اشاره 
به تاکیدات ائمه اطهار مبنی بر استفاده صحیح از نعمات الهى ، برگزارى 
مراسم زنگ آب  در راستاي نهادینه سازي فرهنگ استفاده بهینه از آب 

صورت پذیرفته است و تاثیر چشمگیري در حفظ منابع آبی براي نسل 
آینده در بر خواهد داشت.

 وى افزود:خداى توانا، همه چیز را بوســیله آب زنــده نمود و آب را 
سبب تطهیر انسان قرار داد لذا صرفه جویى درآب قدردانى از خداوند 
متعال نیز اســت. چنانچه انســان در مصرف نعمت هاى خداوند راه 
اســراف را در پیش بگیرد، ناسپاســى از خداوند شــمرده مى شود.
طنین زنگ آب با همکارى و مســاعدت اداره کل آموزش و پرورش 
استان و نواحى شهر اصفهان و شهرستانها در مدارس استان از آبانماه 
آغاز گردیده و استمرار دارد تا مدیریت مصرف آب بعنوان یک دغدغه 
اساسى مورد توجه و عنایت تمامى جوامع هدف بخصوص فضاهاى 

آموزشى قرار گیرد.

زنگ آب در مدارس استان اصفهان طنین انداز شد
10

10

فرى 

شد

ویزیوون و ی

برایش عجیب بود اینقدر مشترى دارد
تغییر دوباره مسیر تور در آمدزایى بوناچیچ
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انتقاد هاى تند بازیگر «کاله پهلوى» از تناقضات حاکم بر سینما و تلویزیون

جم معاند است اما بازیگـر نیمهجم معاند است اما بازیگـر نیمه عریانش مى شودجن زیبا! عریانش مى شودجن زیبا!

بهناز جعفرى در فیلم ســینمایى «پاسیو» به 
کارگردانى مریم بحرالعلومى کــه این روزها 
آخرین مراحل پیش تولید خود را پشــت ســر 

مى گذارد، ایفاى نقش خواهد کرد.
فیلم سینمایى «پاســیو» به کارگردانى مریم 
بحرالعلومى و تهیه کنندگى سید امیر سیدزاده 
آخرین روزهاى پیش تولید را پشت سر مى گذارد 
و بهناز جعفرى به عنوان یکــى از نقش هاى 
اصلى در نخستین فیلم مریم بحرالعلومى حضور 
خواهد داشت و به زودى بازیگران دیگرى نیز 
به مجموعه عوامل این فیلــم اضافه و معرفى 

خواهند شد.
«پاســیو» که قصه اى زنانه را در بســتر شهر 
روایت مى کند، بر اساس فیلمنامه اى با عنوان 
«زنگ پشت بام» نوشته حامد قاسمى ساخته 
خواهد شــد.مریم بحرالعلومى کارگردان این 
فیلم سینمایى فرزند زنده یاد ابراهیم بحرالعلومى، 
تحصیلکرده رشته سینما در دانشگاه استانبول و  
عضو انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان 
خانه سینماى ایران اســت که از سال 1384 
تاکنون به صورت حرفه اى وارد سینما شده 
و با عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز با 
کارگردان هاى بســیارى کسب تجربه 

کرده است.  
بعد از ساخت چند فیلم کوتاه داستانى 

و تجربى، «پاســیو» اولین تجربه 
بلند مستقل مریم بحرالعلومى در 

مقام کارگردان است و مسعود 
امینى تیرانى به عنوان مدیر 

فیلمبردارى و على کیان 
ارثى به عنوان مدیر 

صدابــردارى 
بحرالعلومى را 

همراهى خواهند 
کرد. بهناز جعفرى 
بازیگر ســینما، 
تئاتر و تلویزیون 
و فارغ التحصیل 
رشــته ادبیات 

نمایشــى است. 
او نخســتین بــار با 

نقش کوتاهــى در فیلم 
«روسرى آبى» دیده شد و 
براى بازى کوتاهش در فیلم 
«خانه اى روى آب»  ساخته 
بهمن فرمان آرا ســیمرغ 
بلوریــن بهتریــن بازیگر 
مکمل زن را از بیســتمین 
جشنواره فیلم فجر گرفت. 
او همچنین در سى امین 
دوره جشنواره فیلم فجر 
دیپلم افتخــار بهترین 
بازیگر زن را براى بازى 
در فیلم «تلفن همراه 
رئیــس جمهــور» 

دریافت کرد.

عکســى از فیلم ســینمایى «لس آنجلس- 
تهران» منتشــر شده اســت که در آن پرویز 
پرســتویى میاِن «ســوپرمن» و «هالک»، 
دو شــخصیت معروف کمیک اســتریپ و 

ابَرقهرمان هاى سینماى آمریکا قرار دارد.
مراحل فنى فیلم ســینمایى «لس آنجلس- 
تهران» از چندى پیش آغاز شــده اســت و 
فیلمبردارى این اثر نیز در لس آنجلس به پایان 
رسید. پرویز پرســتویى، مهناز افشار، ماهایا 
پطروسیان، ژوبین رهبر، شیرین یزدان بخش، 
زهیر یــارى، بانى پال شــومون، على جناب 
و گوهــر خیراندیــش بازیگران ایــن فیلم 
سینمایى هستند. تینا پاکروان، تهیه کنندگى 
«لس آنجلس- تهران» را با مشــارکت على 
حســینى برعهده دارد.این فیلم سینمایى در 
ژانر کمدى- فانتزى ساخته مى شود. فیلمنامه 
«لس آنجلس- تهران» به صورت مشــترك 
توسط آنالى اکبرى و تینا پاکروان به نگارش 

در آمده است.

بهناز جعفرى 
بازیگر «پاسیو» شد

ُمشت 
پرویز پرستویى به 

صورت سوپرمن!

سیدعلى ضیاء درباره ویژه برنامه اى که قرار است نوروز روى آنتن ببرند، بیان کرد: ما ایده هایى براى نوروز داشتیم و با مدیران 
مطرح کردیم که اگر موافقت کنند آنها را اجرایى خواهیم کرد. ما چند سال با نام «یِک یک» برنامه اى داشته ایم و امیدوارم 

امسال هم این ویژه برنامه را روى آنتن ببریم.
این مجرى تلویزیون که به تازگى ترانه اى از او منتشر شد درباره اینکه عالقه دارد این کار را ادامه دهد یا خیر، گفت: قطعاً 
بیشتر از این عالقه مند نیســتم ادامه دهم و همینقدر که گاهى اثرى از من منتشر شود هم حال خودم را خوب مى کند و هم 
امیدوارم که بتوانم حال دیگران را خوب کنم. ترانه دیگرى هم رضا شیرى از من خواهد خواند که فکر مى کنم بعد از 

ماه صفر منتشر مى شود و کارى هم هست که خودم دکلمه مى کنم. 
وى درباره بازخوردهایى که نســبت به ترانه اش دریافت کرد، گفت: آن ترانه را بسیارى دوست داشتند و 
بسیارى هم دوست نداشتند با این حال ترانه به شبى تعلق داشت که حال خاصى داشتیم و رضا شیرى در 

همان شب گیتارش را به دست گرفت و حتى قصدى بر انتشار هم نبود، اما منتشر شد.
 

وقتى مجرى معروف، ترانه سرا مى شودوقتى مجرى معروف، ترانه سرا مى شود

بازیگر نقش «قلقلى» در برنامه تلویزیونى «بازى، شادى، تماشا»، از بازى خود در فیلم سینمایى «سندباد و سارا» خبر داد و گفت، در 
این فیلم براى نخستین بار دیالوگ دارد و تکلم مى کند.

شهرام السمى، بازیگر کودك به تشریح فعالیت  هاى جدید خود پرداخت و گفت: احساس کردم فضاى کارى خود را باید تغییر 
دهم و فضایى جدید به وجود آورم، از این رو با گذراندن دوره هاى مختلف گویندگى و دوبالژ، در برنامه «کوى نشاط» رادیو 

ایران فعالیت داشتم.
 او یادآور شد: بعد از بازى در برنامه «بازى، شادى، تماشا»، با مجموعه اى در شبکه سحر نیز همکارى داشتم و همچنین 

از من دعوت شد تا در فیلم سینمایى «سندباد و سارا» ایفاى نقش کنم.
 السمى افزود: پس از 30 ســال بازیگرى بدون کالم در نقش «قلقلى»، اولین اثر سینمایى را با بازى در فیلم 

«سندباد و سارا» در نقش کاپیتان کشتى ایفا کردم و حرف مى زنم.
 به گفته او، فیلم سینمایى «سندباد و سارا» از 24 آبان ماه اکران خواهد شد.

 این هنرمند ریز نقش، با بیان اینکه شخصیت «قلقلى»، سه نسل کودکان و نوجوانان را 
طى سه دهه آموزش داده است، تأکید کرد: کاراکتر «قلقلى» سرجاى 
خود محفوظ است و هر زمان اعالم کنند آماده ادامه نقش آفرینى 

در این کارکتر هستم.
 بازیگر فیلم سینمایى «اتل متل توتوله» با بیان اینکه اکنون 
بیکار است و هیچ برنامه اى به او پیشنهاد نشده، از 
مسئوالن کشور به ویژه فرهنگى و هنرى 
خواســت هنرمندان را دریابند و به 

وضعیت آنها رسیدگى کنند.

«قلقلى» باالخره حرف مى زند

مى گذارد، ایفاى نقش خواهد کرد.
فیلم سینمایى «پاســیو» به کارگردانى مریم 
بحرالعلومى و تهیه کنندگى سید امیر سیدزاده 
آخرین روزهاى پیش تولید را پشت سر مى گذارد 
و بهناز جعفرى به عنوان یکــى از نقشهاى 
اصلى در نخستین فیلم مریم بحرالعلومى حضور 
خواهد داشت و به زودى بازیگران دیگرىنیز

به مجموعه عوامل این فیلــم اضافه و معرفى 
خواهند شد.

«پاســیو» که قصه اى زنانه را در بســتر شهر 
روایت مى کند، بر اساس فیلمنامه اى با عنوان

«زنگ پشت بام» نوشته حامد قاسمى ساخته 
خواهد شــد.مریم بحرالعلومى کارگرداناین
فیلم سینمایى فرزند زنده یاد ابراهیمبحرالعلومى،

تحصیلکرده رشته سینما در دانشگاه استانبول و  
عضو انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان 
4خانه سینماى ایران اســت که از سال 1384
تاکنون به صورت حرفه اى وارد سینما شده 
و با عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز با 
کارگردان هاى بســیارى کسب تجربه 

کرده است.  
بعد از ساخت چند فیلم کوتاه داستانى 

و تجربى، «پاســیو» اولین تجربه 
بلند مستقل مریم بحرالعلومى در 

مقام کارگردان است و مسعود
امینى تیرانى به عنوان مدیر 

فیلمبردارى و على کیان 
ارثى به عنوان مدیر 

صدابــردارى 
بحرالعلومى را 

همراهى خواهند 
ىىىىىىىىىىىىىىىىىفرى کرد. بهناز جع
بازیگر ســینما،
تئاتر و تلویزیون 
و فارغالتحصیل

رشــته ادبیات 
نمایشــى است. 

او نخســتین بــار با 
نقش کوتاهــى در فیلم 
«روسرى آبى» دیده شد و

براى بازى کوتاهش در فیلم 
«خانه اى روى آب»  ساخته 
بهمن فرمان آرا ســیمرغ 
بلوریــن بهتریــن بازیگر 
مکمل زن را از بیســتمین 
جشنواره فیلم فجر گرفت. 
او همچنین در سى امین 
فجر دوره جشنواره فیلم
دیپلم افتخــار بهترین 
بازیگر زن را براى بازى 
در فیلم «تلفن همراه 
رئیــس جمهــور» 

دریافتکرد.

سیدع
مطرح
امسا
این م
بیشت

خوبکنم. ترانه دیگرى همرضاشیرى ازمن خواهد خواند که فکر مى کنم بعد از امیدوارمکه بتوانم حال دیگران را
ماه صفر منتشر مى شود و کارى هم هست که خودم دکلمه مى کنم. 

وى درباره بازخوردهایى که نســبت به ترانه اش دریافت کرد، گفت: آن ترانه را بسیارى دوست داشتند و
بسیارى هم دوست نداشتند با این حال ترانه به شبى تعلق داشت که حال خاصى داشتیم و رضا شیرى در

همان شب گیتارش را به دست گرفت و حتى قصدى بر انتشار هم نبود، اما منتشر شد.

بازیگر نقش «قلقلى» در برنامه تلویزیونى «بازى، شادى، تماشا»، از بازى خود در فیلم سینمایى «سند
این فیلم براى نخستین بار دیالوگ دارد و تکلم مى کند.

احساسکردمشهرام السمى، بازیگر کودك به تشریح فعالیت  هاى جدید خود پرداخت و گفت: احساس کردم پرداختوگفت: تشریحفعالیتهاىجدیدخود بازیگرکودكبه ، شهرامالسم
دهم و فضایى جدید به وجود آورم، از این رو با گذراندن دوره هاى مختلف گویندگى و دوبالژ،

ایران فعالیت داشتم.
 او یادآور شد: بعد از بازى در برنامه «بازى، شادى، تماشا»، بامجموعه اى در شبکه سحر

از من دعوت شد تا در فیلم سینمایى «سندباد و سارا» ایفاى نقش کنم.
0 السمى افزود: پس از 30 ســال بازیگرى بدون کالم در نقش «قلقلى»، اولین

«سندباد و سارا» در نقش کاپیتان کشتى ایفا کردم و حرف مى زنم.
4 به گفته او، فیلم سینمایى «سندباد و سارا» از 24 آبان ماه اکران خو
 این هنرمند ریز نقش، با بیان اینکه شخصیت «قلقلى»،
طى سه دهه آموزش داده است، تأکیدک
خود محفوظ است و هر زمان اعال

در این کارکتر هستم.
 بازیگر فیلم سینمایى «اتل مت
بیکار است و هیچ بر
مسئوالن ک
سـواسـ خ
وضع

«قلقلى» باالخره حرف مى زند

تناقضات حاکم بر سینما و تلویزیون در سال هاى اخیر بارها 
و بارها با انتقادات مواجه شده اســت. اینکه سیاستگذاران 
سینمایى همچنان با شبکه هاى ماهواره اى مشکل دارند 
و حتى اجازه پخش تیزر فیلم ها در آن را نمى دهند و از 
آن سو به ناگاه فضاى مجازى پر مى شود از تصاویر 
نامناسب «نورگل یشــیلچاى» بازیگر ترك 
همین شبکه ها که براى بازى در یک فیلم 
مجوزدار(!) بــه داخل آمده فقط حجم 
باالى عالمت سئوال است که پیش 

روى مخاطب مى گذارد.
اینکه مجریان رســانه ملى 
همچنان در نــام بردن از 
تلگرام و اینســتاگرام 
محدودیــت دارد 
امــا به نــاگاه 
کودکانى که 
از طریق 
همین 

فضاهاى اشتراکى شناخته شده اند مى شوند مهمانان برنامه هاى 
زنده رسانه ملى، فقط پرسش ها را بیشتر مى کند.

آزیتا ترکاشوند، بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به این تناقضات 
به سینماروزان گفت: متأسفانه در ماه هاى اخیر تناقضاتى را در 
سینما و تلویزیون مى بینیم که مى شود آنها را در تاریخ ثبت کرد. در 
تلویزیون همچنان جرأت ندارند به راحتى از تلگرام و اینستاگرام نام 
ببرند اما مشاهده مى کنیم که  از بچه هایى که در همین فضاهاى 
اشتراکى معروف شده اند استفاده ابزارى مى شود براى جلب توجه 
به یک برنامه زنده بدون اینکه حتى به آینده این بچه ها فکر شود.

وى ادامه داد: البته این اســتفاده ابزارى به این کودکان هم ختم 
نمى شود و حتى آدم بزرگ هایى که به ناگاه در فضاى مجازى 
چهره مى شوند مجالى شده اند براى جلب مخاطب در رسانه هاى 
رسمى. به یاد دارم فردى که فیلم هایى از او منتشر شد که در آن 
حرکات رزمى مانند فیلم هاى چینى انجام مى داد و همین فیلم ها 
باعث شد حتى بسیارى از همکاران من هم با ایشان فیلم و عکس 
بگیرند و در صفحات مجازى خود منتشر کنند و بعد که کارشان 
تمام شد، آن فرد را فراموش کردند و آن شخص را با توهم سلبریتى 
بودن تنها گذاشتند که این امر موجب افسردگى و در نهایت ایست 

قلبى آن شخص شد!
بازیگر «کاله پهلوى» و «گذر از رنج ها» افزود: ما قبًال فرار مغزها 
داشتیم و االن رسوخ کم مغزها به عرصه هاى فرهنگى صورت 
گرفته! تعدادى عکس منتشــر مى کنند با متنى پر از اوهام و با 
اینگونه پست ها معروف مى شوند و از آن طرف برنامه سازان 
تلویزیون هم از این جماعت استفاده مى کنند براى پر 
کردن آنتن. من واقعاً از برنامه ســازان تلویزیون گله 
دارم که نتیجه اخالقى و هدفشان از ساخت این 
نوع برنامه ها چیست؟ آیا در رابطه با بحرانى 

مى خواهند صحبت کنند؟ آیا این نوع برنامه ها یک پیام و نتیجه 
اخالقى به همراه دارد؟ ما یک مجرى را مى بینیم که در برنامه 

تلویزیونى مى گوید فضاى مجازى بد اســت و چرا همه 
درگیر آن شــده اند بعد از آن طــرف  آدم هایى که در 
فضاى مجازى با یک جمله  و لودگى بزرگ شده اند 

مى شوند مهمانان یک برنامه زنده!
آزیتا ترکاشوند با مخاطب قرار دادن دست اندرکاران 
«فرمول یک» که اخیراً دو کودك اینستاگرامى را 
مهمان کرده بودند، خاطرنشان ساخت: باید پرسید 
هدف شما در دعوت از دو نفر کودك خردسال که 
در فضاى مجازى معروف شده اند چیست؟ وقتى 
یکى از این کــودکان در برنامه زنده مى گوید 

درس خواندن را رها کــن  و ازدواج کن و 
من االن دوست دختر دارم و به من 

پیامک داده و... واقعاً دو شاخ است 
که روى سر مخاطب تلویزیون 

سبز مى شود! 
بازیگر «مستانه»، «ارتباط 
خانوادگى» و «من و زیبا» 
با اشاره به تسرى تناقضات 

در مدیریــت فرهنگى گفت: 
از یک طرف بــاران کوثرى را 
ممنوع التصویر مى کنند و از آن 
طرف مى گویند چرا مخاطب به 
رســانه ملى اعتماد ندارد؟ از یک 
طرف شــبکه هاى ماهــواره اى 
مانند جم را تکفیر مى کنند و مدام 

مى گویند اینها معاندند و حتى پخش تیزرهاى سینمایى در آنها را 
جرم مى دانند اما از طرف دیگر بازیگر ترك 
یکى از همین شبکه ها را که در تمام 
عکس ها و فیلم ها لباس هاى باز 
و نیمه عریان به تن دارد به ایران 
مى آورند تا بشود جن؛ آن هم 
جنى زیبا و چادرى! آیا سینما 
و تلویزیون ما قوانینى دارد 
یا خیر؟ اگر دارد پس این 
همه تناقــض از کجا 

مى آید؟
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خواص شگفت انگیز شلغم
ما ایرانى ها شلغم را خوب مى شناسیم. این سبزى ریشه اى پرخاصیت، تنها با سرماخوردگى

 نمى جنگد، بلکه خاصیت هاى ضد سرطانى، رفع کننده بیمارى هاى قلبى، تقویت سیستم گوارشى و 
سیستم ایمنى و تنظیم سوخت و ساز سلولى از دیگر خواص بى شمار شلغم است. در ادامه به برخى از 

ویژگى هاى شلغم اشاره شده است.

خواص تغذیه اى شلغم                                                 
در بیشتر نقاط دنیا از شلغم براى طعم دار کردن غذاها و انواع آب گوشت ها استفاده مى شود. ریشه این گیاه که همان شلغمى 
است که ما ایرانى ها مى خوریم، سرشار از مواد معدنى، کلسیم، فسفر، پتاســیم، سدیم و منیزیم است. ویتامین هایى مثل 
ویتامین C و نیاسین یا همان ویتامین B3 به میزان زیادى در شلغم وجود دارد. به همین دلیل، یکى از روش هاى درمانى خوب 

براى سرماخوردگى است. فیبر موجود در شلغم و کالرى کم این ریشه گیاهى، انتخاب خوبى در رژیم هاى کم کالرى است.

خواص سالمتى شلغم
شلغم که مى تواند با سرطان مبارزه کند، به راحتى از قلب، سیستم ایمنى و سالمت کلى بدن محافظت مى کند. حاال نگاه 

دقیق ترى به هر کدام از خواص آن مى اندازیم.

سالمت قلب                               
پتاسیم و فیبر موجود در این سبزى، باعث بازشدن رگ ها، کاهش تنگى عروق و رگ هاى خونى شده و مانع از تصلب شرائین 
مى شود. از دیگر خواص، کاهش فشارخون است. به همین دلیل اگر شلغم بدون نمک پخته شود، یک درمان گیاهى براى 
پرفشارى خون است. فیبر موجود در شلغم نیز باعث کاهش کلسترول خون مى شود. کاهش فشارخون و کلسترول یعنى 

سالمت قلب و جلوگیرى از گرفتگى رگ ها، مانع از بروز سکته هاى قلبى و مغزى مى شود.

تقویت استخوان ها       
براى داشتن اســتخوان هاى سالم، کلســیم یک ماده معدنى ضرورى اســت. شــلغم منبع غنى از کلسیم محسوب مى 
شــود. به همین دلیل تراکم اســتخوان را افزایش مى دهد وبراى بیماران مبتال به آرتریت یــا ورم مفاصل گیاه مفیدى 

است. 

کمک به هضم غذا         
خیلى از ما از خواص فیبر براى جلوگیرى از یبوست و اجابت مزاج سالم آگاه هستیم. بیشتر کسانى که ناراحتى گوارشى دارند، 
از یبوست و اسهال متناوب، دردهاى شکم و تهوع رنج مى برند. فیبر موجود در شلغم به آن ها کمک مى کند تا این مشکالت 

گوارشى برطرف شود.
پس کسانى که دستگاه گوارش سالمى مى خواهند باید از این سبزى استفاده کنند.

گردش بهتر جریان خون        
آهن موجود در شلغم براى کســانى که از کم خونى رنج مى برند، درمان گیاهى بسیار مناســبى است. آهن براى تشکیل 
سلول هاى جدید خون و اکسیژن رســانى به بافت هاى بدن ضرورى است. به همین دلیل، آهن بیشتر در خون، یعنى یک 

بدن سالم تر و قوى تر.

خاصیت ضد التهابى   
2 ماده مفید امگا 3 و ویتامین K براى رفع التهابات ضرورى است. در افرادى که از بیمارى هاى التهابى رنج مى برند، افزایش 

کلسترول بیمارى را تشدید مى کند. اینجاست که برگ هاى شلغم به کار مى آید.
افرادى که به نقرس، آرتریت و بیمارى هاى دوره اى مبتال هستند، بهتر است برگ هاى شلغم را جوشانده و آب آن را میل 

کنند.

تقویت سیستم ایمنى         
ویتامین C و اسید اســکوربیک موجود در شلغم باعث تقویت و فعالسازى سیســتم ایمنى بدن مى شود. ویتامین C نقش 
مهمى در ساخت سلول هاى ســفید خون و آنتى بادى ها به عهده دارد.این سبزى یک آنتى اکسیدان قوى و باعث کاهش

6 بیمارى هاى دوره اى مى شود.

خرما یکى از خوردنى هاى است که بیشتر براى اهالى 
آسیا شناخته شده است. خرما در دســته میوه ها قرار 
مى گیرد و از خرمــا به عنوان یک میــوه انرژى زا نام 

برده مى شود.
خرما در 100گرم ، 160 کالــرى انرژى دارد. در حالى 
که هیچ کدام از میوه ها در این حجم، این میزان انرژى 
را تولید نمى کنند. از طرفــى، خرما منبع خوبى از آهن 
است. در 100 گرم خرماى تازه درحدود 3/1 میلى گرم 
آهن وجود دارد که با میزان آهن موجود در مرغ و ماهى 

رقابت مى کند.
خرما مانند ســایر میوه ها، فیبر باالیى دارد که در رفع 
یبوست مى تواند مفید باشــد و از نظر انواع ویتامین ها 
هم، شبیه سایر میوه ها است و فرق چندانى ندارد. در 
واقع مزیت عمده خرما همین خاصیت انرژى زایى آن 
است؛ یعنى در یک حجم کم، شــما مى توانید انرژى 

زیادى به دست بیاورید.

خواص خرما   
طبع خرما گرم و خشک است. 

اگر مشکل سنگ مثانه دارید، خرما را با شنبلیله بخورید. 
براى تقویت قواى جنسى، خرما را در شیر تازه خیس 
کنید با کمى دارچین صبح به عنوان صبحانه بخورید. 
خرما میوه گرمى است و با این ترکیب خیلى مناسب 
براى افراد گرم مزاج نیست. اگر مى خواهید سنگ مثانه  

تان خرد شود از دم کرده خرما استفاده کنید.
به خاطر ویتامین B موجــود در آن، خرما میوه خوبی 
براى تعادل اعصاب و باعث رشــد اســت. پتاسیم در 

این میوه به میــزان قابل توجهى باال اســت و براى 
جلوگیرى از پرفشــارى خون و کار صحیح عضالت 
و اعصاب ضرورى اســت. عالوه بر آن، خرما داراى 
میزان زیادى منیزیم است که براى اعصاب و عضالت 

ضرورى است.
فسفر در خرما باعث سر زنده نگاه داشتن سلول هاى 
عصبى مى شود.منبع غنى براى تأمین آهن است. خرما 
به دلیل داشتن قند طبیعى، به راحتى بر روى حافظه 
کوتاه مدت مغز تأثیر مى گذارد. قند به نوعى خوراك 
مغز است و وقتى این خوراك فراهم شود فعالیت خود 

را به خوبى انجام مى دهد.
از دیگر مواد مفیــدى که در خرما وجــود دارد مقدار 
قابل توجهى فوالت یا همان اســیدفولیک اســت.
این مواد براى خونرســانى به بدن الزم است و زنان 
هنگام باردارى مجبور مى شــوند عــالوه بر دریافت 
فــوالت از طریق غــذا، قــرص آن را نیــز مصرف 

کنند. 
فوالت به عنوان ماده خون ساز در خرما موجود است، 
البته که مقدار آهن خرما خیلى زیاد نیســت، ولى نیاز 

بدن را رفع مى کند.
در خرما قنــد، چربى، پروتئین و انــواع ویتامین هاى 
ضرورى وجود دارد، بنابراین این ماده غذایى در مقابله 

با کمبود وزن کمک مؤثرى است. 
مصرف خرما با شیر و ماســت باعث مى شود جلوى 

گرسنگى و تشنگى گرفته شود. 
خرما همچنین  طبیعتى ملین دارد، به این معنا که براى 

رفع یبوست و درمان آن کاربرد دارد. 

آب نمک بهتر است یا دهان شویه؟عالئم آلرژى به فلفل دلمه اى را بشناسیدمصرف خرما را فراموش نکنید
آلرژى غذایى، زمانى اتفاق مى افتد که سیســتم ایمنى 
نسبت به یک ماده غذایى خاص واکنش نشان بدهد. با 
این که آلرژى غذایى مى تواند در واکنش به هر نوع ماده 
غذایى اى به وجود بیاید، اما شایع ترین آلرژى هاى غذایى 
نسبت به این مواد غذایى ایجاد مى شوند: تخم مرغ، سویا، 
شــیر، گندم، مغزهاى خام و ماهى. به طور کلى،  آلرژى 
غذایى در کودکان بیشتر از بزرگساالن اتفاق مى افتد و 

همراه با آنان باقى مى ماند.

پس زمینه   
آلرژى به فلفل دلمه اى وقتى به وجود مى آید که سیستم 
ایمنى بدن، فلفل دلمه اى را با یک عنصر مضر اشــتباه 
بگیرد و آن را اشــتباها به عنوان عامل مخرب شناسایى 

کند.
 ،IgE یا E آنتى بادى هاى موســوم به ایمونوگلوبولین 
به طور خاص در واکنش به فلفل دلمه اى ایجاد مى شوند. 
 IgE ،وقتى که این ماده غذایى در آینده مصرف شــود
سریعاً آن را شناسایى مى کند و عناصر شیمیایى خاصى را 
براى مقابه با آن آزاد مى سازد که درنهایت به عالئم ناشى 

از واکنش آلرژیک منجر مى گردد.

عالئم   
عالئم ناشى از آلرژى به فلفل دلمه اى معموًال با گذشت 
چند دقیقه تا یک ســاعت از مصرف فلفــل دلمه اى یا 
غذاهاى حاوى آن نمایان مى شــود. این عالئم معموًال 
در پوست، دســتگاه گوارشى و دســتگاه تنفسى ظاهر 
مى گردند. عارضه هاى پوستى این آلرژى مى تواند شامل 
بثورات خارش دار یا کهیر باشــند که قرمز هم هستند. 
عالئم گوارشى هم مى توانند شامل حالت تهوع و استفراغ 
باشند. عالئم تنفسى هم عبارت اند از تنگى نفس، سرفه یا 
تغییر اساسى در حالت صدا. واکنش آلرژیک شدید نسبت 
به فلفل دلمه اى که بــا عالئمى همچون تنگى نفس و 
سرگیجه همراه است، آنافیالکســى نامیده مى شود و 

مى تواند واقعاً خطرناك باشد.

سندروم آلرژى دهانى   
بعضى از افراد بعد از خوردن فلفل دلمه اى با عالئمى مانند 
خارش و سوزن سوزن شدن در دهان مواجه مى شوند و 
هیچگونه عالمت دیگرى را تجربه نمى کنند. این افراد 
اصطالحاً به سندروم آلرژى دهانى مبتال هستند. سندروم 
آلرژى دهانى روى افراد مبتــال به رینیت آلرژیک تأثیر 
منفى مى گذارد که معموًال با آبریزش بینى و خارش چشم 

در واکنش به عناصرآلرژى زا همراه است. در واکنش به عناصر آلرژى زا همراه است. 

آب نمک یا نمک حالت ضــد عفونى دارد که در جاى 
خودش مفید اســت. دهانشــویه نیز براى مشکالت 
خاصى توسط دندانپزشک توصیه مى شود که آن هم 
جاى خودش را دارد. پس آب نمک یا دهان شویه را با 

نظر پزشک خودتان مصرف کنید.
یک دندانپزشک و متخصص بهداشت و سالمت دهان 
اظهار داشت: در افرادى که عفونت هاى مکرر دارند، 
لوزه ها متورم مى شوند و برجسته تر مشاهده مى شود 
و حالت گل کلمى پیدا مى کند و در شــیارهایش مواد 
غذایى گیر مى کند و همین مى تواند عاملى براى بوى 

بد دهان باشد.
خامى ادامه داد: رسیدگى به این مشکل، کار متخصص 
گوش، حلق و بینى است که ممکن است درمان هاى 
خاص را که شامل تخلیه شــیارها و گاه تخلیه لوزه ها 

هست، انجام دهد.
وى در پاسخ به این پرسش که براى افرادى که سطح 
هوشیارى آنها کم است یا ناتوان هستند، چه توصیه اى 
دارید؟، گفت: جواب این سئوال مقوله مفصلى است و 
بسته به نوع ناتوانى فرد، متفاوت است؛به عنوان مثال 
افرادى که ناتوانى حرکتى دارند، مسواك مخصوص که 
دسته ضخیم ترى دارد و خود فرد هم مى تواند انجام 

دهد، توصیه مى شود.
وى در ادامه یادآورى شــد: چون رســاندن خدمات 
دندانپزشکى براى این افراد بسیار مشکل است و گاه 
این افراد قادر به بیان مشکل خود نیستند، پیشگیرى 

بسیار کمک کننده است. 
وى با تأکید بر اینکه حداقل روزى دو بار با اســتفاده 
از خمیر دنــدان حاوى فلوراید. یکبــار قبل از خواب، 
چون ترشح بزاق در طول شــب و خواب کم مى شود 
و صبح هنگام بعــد از صبحانه، مســواك زدن بهتر 
اســت، ادامه داد: البته اگر فرد در طــول روز قادر به 
مســواك زدن نیســت، بهتر اســت از خوردن میان 
وعده هاى غیــر ضرورى کــه از مواد قنــدى تهیه 
شــده اند، پرهیز کند یا اگر از این دســت خوراکى ها 
استفاده مى کند، دهان و دندان خود را با آب شستشو 

دهد.
این دندانپزشــک در ادامه در پاســخ به این سئوال 
که به نظر شما استفاده از دهانشــویه ها مؤثر است؟، 
گفت: بله، دهان شویه ها انواع مختلفى دارند که براى 
مشــکالت لثه یا پوســیدگى دندان داده مى شود که 
استفاده از هر کدام در جاى خود و با تجویز دندانپزشک

 مناسب است.

خاص
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احسان و 
این همه رقیب 

بدهى
 380 میلیونى 
به پورحیدرى

  احســان حاج صفى 90 دقیقه از روى نیمکت بازى ایران و پاناما را تماشا کرد. او در حالى در ترکیب اصلى 
تیم ملى قرار نگرفت که میالد محمدى مصدوم بود و «کارلوس کى روش» مى توانســت او را در دفاع چپ 

بازى بدهد اما ســعید آقایى جوان را به او ترجیح داد. کى روش حتى در پست هافبک دفاعى هم که حاج صفى 
نمایش هاى خوبى در آن داشته، از احمد عبدا... زاده استفاده کرد و او هم 90 دقیقه تمام در ترکیب اصلى قرار داشت.

اســتفاده از جوان ترهــا در ترکیــب اصلــى و نیمکت نشــینى بازیکن چندپســته اى مثل احســان حاج صفى 
به معناى زنگ خطرى براى این بازیکن اســت. قطعًا کى روش با امتحان کردن عبــدا...زاده و آقایى به دنبال 

انتخاب نفرات سوم در پست هاى دفاع چپ و هافبک دفاعى نیست و آنها احتماًال به زودى تبدیل به نفرات
 دوم این پست ها خواهند شد. با این اوصاف به نظر مى رسد جا براى احسان حاج صفى در فهرست نهایى 

تیم ملى، تنگ و تنگ تر شده است و حتى این احتمال وجود دارد که در فهرست نهایى کى روش براى 
جام جهانى، حاج صفى جایى نداشته باشد. 

 همسر مرحوم پورحیدرى با اشاره به بدهى باشگاه استقالل به پورحیدرى، گفت: در دو سال آخر عمر منصور 
پورحیدرى که با عصا روى نیمکت استقالل حضور داشت، این باشگاه 430 میلیون به وى بدهى داشته است 

که از این مبلغ تنها 50 میلیون آن پرداخت شده است.
فریده شجاعى همسر مرحوم پورحیدرى درباره طلب او از باشگاه استقالل گفت: من از بدهى هاى قبلى مرحوم 
پورحیدرى از باشگاه استقالل اطالع کافى ندارم اما در دو سال آخرى عمر این پیشکسوت فوتبال که عصا به دست 
بر روى نیمکت باشگاه استقالل حضور داشت، وى 430 میلیون تومان از باشگاه استقالل طلب داشت که از این مبلغ 

تنها 50 میلیون تومان آن پرداخت شده است و مابقى بدهى نیز هنوز پرداخت نشده است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا شما با باشگاه استقالل بعد از فوت مرحوم پورحیدرى همکارى نداشتید، گفت : استقالل 
جدید نه منصور پورحیدرى را مى شناسد و نه خانواده  او را. متأسفانه باشگاه استقالل همکارى خوبى را با خانواده  این مرحوم 

نداشته است.

وناچیچ
زایى ب

در آمد
ر تور 

ه مسی
 دوبار

تغییر

یکی از گزینه هاي تراکتورســازي براي خرید در نیم فصل 
مهاجم ملی پوش سایپاست.

   یکی از بازیکنانــی که به احتمال فــراوان در نیم فصل از 
تراکتورسازي جدا خواهد شد، مهدي شریفی است.مهاجم 
ریزنقشی که دو ســال براي گذراندن خدمت سربازي اش 
در تراکتور حضور داشت و حاال با پایان این دوران به واسطه 
قراردادي که با سپاهان دارد، باید به اصفهان برگردد و بار دیگر 

پیراهن تیمی را بپوشد که در آن به فوتبال ایران معرفی شد.
در این خصوص مسئوالن باشگاه تراکتورسازي نامه نگاري هایی با 
همتایان خود در سپاهان انجام دادند تا شاید بتوانند رضایتنامه 
شریفی را براي ماندگار شدن در تبریز دریافت کنند اما آنها 
جوابی به نامه مدیرعامل تراکتورسازي ندادند. از این رو چندي 
قبل محسن طاهري مدیرعامل سپاهان نیز در مصاحبه اي 
آب پاکی را روي دســت تراکتوري ها ریخت و اعالم کرد 
شریفی باید به قراردادش پایبند باشــد و به همین خاطر به 

سپاهان برمی گردد.
با جدایی مهدي شریفی از جمع تراکتورسازان دست یحیی 
گل محمدي در خط حمله حســابی خالی خواهد شد. از این 
رو او چند مهاجم را زیر نظر گرفته تا مسئوالن باشگاه براي 

جذب آنها اقدام کنند اما با توجه به اینکه تقریبا همه 
مهاجمان طراز اول با تیم هاي لیگ برتري قرارداد 
دارند، تنها حربه تراکتور براي جذب این نفرات سرباز 

کردن آن ها است.
از تبریز خبر می رســد اصلی تریــن گزینه اي که 
گل محمدي براي جانشــینی مهدي شــریفی در 
تراکتورســازي در نظر گرفته، مهدي ترابی اســت. 
مهاجم جوانی که یکــی از بازیکنان مــورد اعتماد 
«کارلوس کی روش» در تیم ملی هم هست. ترابی 
اگرچه با سایپا قرارداد دارد و مسئوالن این باشگاه در 
سال هاي گذشــته هرگز راضی به جدایی اش نشدند 
اما اگر او بخواهد سرباز شود، کاري از دست مسئوالن 

باشگاه تهرانی برنخواهد آمد.
تراکتورسازان در نیم فصل با مهدي ترابی و باشگاه سایپا 

براي حضور این بازیکن در تبریز بــراي گذراندن خدمت 
ســربازي اش مذاکره خواهند کرد و اگر بتوانند رضایت او 

را جلب کنند، مهاجم ملی پوش سایپا یکی از بازیکنانی 
اســت که کارش را زیر نظر یحیی گل محمدي آغاز 

خواهد کرد. 

بدهى
380 میلیونى
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 از شنیدن نام «لوکا بوناچیچ»  و اینکه 
او دوباره هدایت تیمى را بر عهده مى گیرد 

احساس بدى به شما دست نمى دهد؟
 خبرى که دیروز مخابره شد و این احساس 
بد را به ما داد این بود:«سرمربى سابق گسترش 
فوالد تبریز هدایت تیم العربــى قطر را برعهده 
گرفت.» لوکا بوناچیچ دقیقًا یکســال قبل و بعد از 
شکســتى که در هفته پنجم لیگ ستارگان قطر برابر 
الخور داشت از سرمربیگرى تیم االهلى برکنار شد و پس 
از دور بودن چند ماهه از کار، به ایران بازگشت و با گسترش 
فوالد فصل جدید را آغاز کرد.بوناچیچ مثل فصل قبل امسال 
هم نتوانست عملکرد خوبى داشته باشد و پس از اینکه در هفته 
هشتم مقابل تراکتورسازى شکست خورد و تیمش در قعر جدول جاى 
گرفت، از گسترش فوالد اخراج شد؛ ولى با وجود این کارنامه ضعیف 
خیلى زود دوباره به عنوان سرمربى یک تیم انتخاب شد.العربى در هفت 
هفته اخیر لیگ ستارگان قطر با یک پیروزى، دو تساوى و پنج شکست 
در جایگاه نهم جدول جاى گرفته که به دلیل این نتایج قیس الیعقوبى، 
سرمربى تونسى تیم را برکنار و اکنون لوکا بوناچیچ که سابقه مربیگرى در 

این کشور را داشته به عنوان سرمربى جدیدشان انتخاب کردند»
پارسال نوشتیم که بوناچیچ برخالف ظاهر عبوسى که دارد ولى حسابى 
در دل خود به ما ایرانى ها و حاال به قطرى ها مى خندد! بگذارید یکسال 

به عقب بازگردیم.
خبرى که پارسال خواندیم این بود: لوکا بوناچیچ سرمربى سابقه تیم هاى 
سپاهان اصفهان و ذوب آهن پس از اخراج از االهلى قطر در آستانه هدایت 
تیم لصفاقسى تونس است.همه اتفاقاتى که باعث شد تا لوکا از االهلى 
قطر جدا شود  را مرور  مى کنیم تا متوجه شویم که چه شد تور در آمدزایى 
لوکاى همیشه اخمو در قطر به پایان رسید و چه شد که دوباره این تور به 

ایران آمد و مجددا از کشومان به قطر تغییر مسیر داد:
شکســت 3-1 برابر الخور در هفته پنجم لیگ قطر پرونده حضور لوکا 
بوناچیچ در باشگاه االهلى را زودتر از حد تصور بست تا این مربى کروات 
سومین تغییر در فصل جارى فوتبال باشگاهى قطر لقب بگیرد.باشگاه 
االهلى در اطالعیه اى اعالم کرد:  شکســت غیر منتظره مقابل الخور 

باعث شد تا همکارى با لوکا بوناچیچ به عنوان سرمربى به پایان برسد.
سلمان بن فیصل، مدیر باشــگاه االهلى در خصوص قطع همکارى با 
لوکا بوناچیچ، سرمربى کروات این تیم به شبکه الکاس قطر گفت:  این 
تصمیم در مناسب ترین زمان اتخاذ شد و دلیل اصلى آن ایجاد شکاف میان 
بوناچیچ و بازیکنان تیم االهلى بود.روند عملکرد تیم االهلى نشان داد که 
انتظارات ما برآورده نمى شود و به همین خاطر ترجیح دادیم تا لوکا بوناچیچ 
را کنار بگذاریم. قرارداد این مربى کروات نیز با توافق دو طرفه فسخ شد.او 
در ادامه افزود:  لوکا سوابق درخشانى دارد و مربى برجسته اى است، اما در 
تیم االهلى نتوانست موفقیتى به دست آورد. تصمیم کنار گذاشتن بوناچیچ 
ارتباطى به شکست اخیر برابر الخور نداشت و ما از اواسط فصل قبل که او 
را استخدام کردیم، سعى داشتیم تا در مواردى به بوناچیچ اعتماد الزم را 

بکنیم، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد...
در واکنش به این تصمیم باشگاه، لوکا در مصاحبه با رسانه هاى قطرى 
حرف هاى جالب توجهى بر زبان آورد و مدعى شد نظم و انضباط حلقه 

گمشده در فوتبال قطر است.
 روزنامه الوطن در گفتگویى با مربى کروات به نقل از بوناچیچ نوشته بود:  
فکر مى کنم تمام مربیان به دنبال نظم و انضباط تیمى هستند، عاملى که 
مى تواند رمز موفقیت هر تیمى باشد. من هم از آن دسته مربیانى هستم که 

بین بازیکنان تفاوتى قائل نمى شوم و  به دیسیپلین تیمى اهمیت زیادى 
مى دهم. سه یا چهار بازیکن تیم االهلى تحمل نظم و انضباط را نداشتند. 
شاید مشکالت دیگرى در تیم االهلى وجود داشت که از سوى بن سلمان، 
رئیس این باشگاه اعالم نشد و حرف هاى او مبنى بر ایجاد شکاف بین من 

و بازیکنان را قبول ندارم .
لوکا در ادامه صحبت هایش افزود:  بازیکنان باید مطیع مربى و باشگاه خود 
باشند، اما این مساله از سوى بعضى بازیکنان تیم االهلى نادیده گرفته شد. 
هرچند در طول کار مشکل حادى با هیچ یک از بازیکنان و مدیریت باشگاه 
االهلى نداشــتم و روابط مبتنى بر احترام با  آنها برقرار بود. با مسئوالن 
باشگاه االهلى جلسه اى برگزار کردم و به من گفتند از تالش هاى شما در 
چهار ماه اخیر تشکر مى کنیم و من هم خداحافظى کردم. من با صداقت 
و تمام وجودم کار کردم، هر چند ضعف هایى داشــتیم، اما این اتفاقات 
در دنیاى امروز فوتبال طبیعى است. منچسترسیتى یک باشگاه بزرگ 
است که در شش بازى  خود پیروزى کســب نکرد و در شهرآورد هم به 
منچستریونایتد باخت، اما سرمربى خود را اخراج نکرد. متأسفانه این شرایط 

در فوتبال قطر حاکم نیست.
 اما پس از همه این اتفاقات در فاصله کمتر از چند هفته مربى کروات و 
برکنار شده االهلى قطر با شکایت به فیفا ضرب االجلى چند روزه براى 

دریافت مطالباتش براى باشگاه سابق خود ارسال کرد. 
 تنها با گذشت چند هفته باشگاه قطرى با ضرب االجلى چند روزه از سوى 
کمیته انضباطى فیفا براى تسویه حساب با مربى کروات روبه رو شد که در 
صورت عدم تسویه،با کسر امتیاز و خطر سقوط به دسته پایین تر مواجه
 مى شد. روزنامه «الرایه» در گزارشــى پیرامون شکایت لوکا از االهلى 
نوشت:  مربى کروات که مبلغ قابل توجهى از باشگاه قطرى طلب داشت 
با شــکایت به فیفا و هنرنمایى وکیلش توانست حکمى در محکومیت 
باشگاه االهلى دریافت و سران باشگاه را در تنگناى شدیدى قرار دهد. 
حاال االهلى تنها 10 روز مهلت دارد تا با بوناچیچ تسویه کند  که البته آن 

طلب خیلى زود تسویه شد.
این همه اتفاقاتى بود که باعث شد تور بوناچیچ در قطر موقتاً به پایان برسد 
و  نزدیک بود تونسى ها قربانى بعدى این تور باشند. اما آنها قسر در رفتند 
و تور بوناچیچ درست و حسابى آنجا پهن نشد تا نوبت به گسترش فوالد و 
نصیرزاده مدیرعامل صفر کیلومترش برسد. فردى که غیر از کارشناسى 
داورى  و سخنورى در برخى قوانین فوتبال هیچ تخصصى در مدیریت 

ورزش نداشت  بوناچیچ را به این تیم آورد.
بازگشت لوکا به ایران با این خبر در سایت باشگاه گسترش فوالد تبریز 

رقم خورد:
مدیرعامل گســترش فوالد تبریز طى حکمى لوکا بوناچیچ را به عنوان 
سرمربی جدید تیم فوتبال بزرگساالن این باشگاه در فصل هفدهم لیگ 

برتر منصوب کرد. 
 پس از مذاکــره و توافق به عمل آمــده، لوکابوناچیچ مربى 
باتجربه کروات، قرارداد یکساله خود به عنوان سرمربى تیم 

فوتبال گسترش فوالد تبریز را امضا کرد. 
«ممیشــویچ» کارگزار لوکا نیز در تشریفات انعقاد قرارداد 

حضور داشت. 
  نتایج فاجعه بار بوناچیچ در گسترش فوالد، مالکان این باشگاه و 

مدیرعامل صفر کیلومترش را متوجه اشتباهاشان 
کرد تا به این خطاى خود اعتراف و اعالم 
نماینــد  که جذب مربــى خارجى براى 
باشگاه هایى مانند گســترش خطایى 

بزرگ است!
تور موقــت در آمدزایى  مربى گردشــگر 

کروات به این شکل به پایان رسید تا آماده 
تغییر جهت به سوى قطر شود:

«لوکا بوناچیچ پس از کسب نتایج ضعیف و 
سقوط به رتبه انتهایى جدول رده بندى از 

هدایت گسترش فوالد کنار گذاشته شد.
 گســترش فــوالد در چارچوب هفته 
هشــتم رقابت هاى لیگ برتــر   در 

ورزشگاه بنیان دیزل میزبان تراکتورسازى رقیب همشهرى بود و در پایان 
با نتیجه 2 بر 1 به کار مقابل همشهرى خود شکست خورد. پذیرش این 
شکست باعث شد تا تیم گسترش فوالد که به خصوص در دوران حضور 
کمالوند شرایط خوبى داشت، با 7 امتیاز به رتبه ى انتهایى جدول سقوط 
کند و انتقادها از این تیم باال بگیرد.پیش از این دیدار و در هفته هاى گذشته 
نیز صحبت هاى زیادى در مورد جدایى لوکا بوناچیج از هدایت تیم شنیده 
مى شد و   در نهایت مدیران باشگاه تبریزى تصمیم قطعى خود را در این 

رابطه گرفتند و به همکارى با سرمربى کروات خود پایان دادند.»
...لوکا بوناچیچ به غیر از موفقیت هایى کــه در  دوره اول حضورش در 
سپاهان به دست آورد در سایر تیم ها یک مربى عادى و تقریباً بى آزار بوده 
است.  کما اینکه در مورد سپاهان بسیارى عقیده دارند که در سال هاى اخیر 
به جز برخى فصول آنقدر شرایط براى موفقیت کادر فنى به خوبى فراهم 
شده که دست یابى به ناکامى سخت تر از رسیدن کامیابى است! ضمن 
اینکه در دوره دوم حضور لوکا در سپاهان اگر اخراج نشده بود و کرانچار 

نمى آمد، شاید سپاهان را باید در دسته اى پایین تر جستجو مى کردیم!
روزى لوکا بوناچیچ را در حالى که هنوز سکاندار یکى از تیم هاى ایرانى بود، 
دیدم و با او گپ کوتاهى زدم.  او مدیران باشگاه هاى ایرانى را به علت اینکه 
در هر شرایطى مشترى او هستند با لفظى خطاب کرد که از عنوان کردنش 
معذورم. اما گفت که در سال هاى اخیر هر نتیجه ضعیفى هم که گرفته  باز 
هم مشتریان پر و پا قرص خود را داشته است که این موضوع حتى براى 
او هم عجیب بوده اســت. او مى گفت برایم عجیب است که چرا اینقدر 
مشترى دارم. وى در زمان  حضور در گسترش نیزدر محفلى خصوصى 
مدیرعامل و مالک گسترش را به جهت اینکه دوباره او را استخدام کردند 
به باد تمسخر گرفت و البته حق هم داشت و باید به چنین افرادى که نام 

خود را مدیر گذاشته اند خندید.
 تا پیش از حضور در گسترش فوالد تبریز تور مربیگرى بوناچیچ در ایران  
وى را صاحب درآمدى هنگفت کرد تا بســیار پر درآمدتر از مربیانى که

تیم ها را قهرمان کرده اند با کارنامه اى ضعیف ایران را ترك کند.
نوبت به قطر رسید. تور او در آنجا هم درآمدزایى باالیى داشت. االهلى 
آخرین قربانى او در قطر بود و احتمال دادیم با توجه به نتایج اسفبارش 
قطرى ها دیگر ســراغ او نیایند. آنها بدون مطالعات و تحقیقات الزم با 
او قرارداد بستند و در هفته پنجم مالکان االهلى فهمیدند او کسى نیست 
که در شرایطى نرمال بتواند هدایتگر تیم شان باشد و البته پول او را تمام 
و کمال باید پرداخت کنند. مثل سایر باشگاه هایى که او را اخراج کردند 
اما حسابى آقاى بداخالق را با پرداختى هاى خود خوشحال کردند! قطر 
براى مدتى کوتاهى به پایان رسید. ایرانى که بوناچیچ چند بار  در اینجا 
امتحان ناکامى هاى خود را پس داده بود به لطف مدیران بى دانشى ماننده 
نصیرزاده دوباره به او مجال پولدارتر شــدن داد  و حاال دوباره قطر! آنجا 
هم  ظاهراً مدیرانى با همان لفــظ محرمانه اى که بوناچى به ما 

گفت کم ندارد.
بوناچیچ شاید اخمو و عبوس باشد، اما در دلش در سال هاى 
اخیر حسابى خندیده است. به ما، به قطرى ها، دوباره به ما و 
حاال مجدداً به قطرى ها و باشگاه العربى. نکته تلخ تر اینکه هنوز 
هم در ایران مشتریان پا به رکاب خود را دارد که منتظرند با اخراج 
او از قطر سریعاً با او قرارداد ببندند! در برخى باشگاه ها مدیرانى 
مانند نصیرزاده داریم که الفباى مدیریت ورزشــى
 نمى دانند و به راحتى خام یک تلفن دالل 
مى شوند.امثال بوناچیچ چگونه باید 
ضعف و ناکارآمدى خود را نشــان 
دهند که دست از سر آنها برداریم 
و بدانیــم وى دیگر در عرصه 
مربیگرى کابردى ندارند؟ در 
پایان این مطلب الزم اســت درود 
بفرستیم به دالل ایرانى این مربى که 
در یکى از برنامه هاى مطرح ورزشى 
و یکى از روزنامه هاى سراســرى  جا 
خوش کرده و او هم با تورهاى درآمدزایى آقاى 

اخمو حسابى خندان است.

مرتضى رمضانى راد

به اینکه تقریبا همه ه
ي لیگ برتري قرارداد
جذباین نفرات سرباز

 تریــن گزینه اي که
یمهدي شــریفی در
 مهدي ترابی اســت.
زیکنان مــورد اعتماد
 ملی هم هست. ترابی
سئوالن این باشگاه در
ضی به جدایی اش نشدند
کاري از دست مسئوال

مهدي ترابی و باشگاه س
بــراي گذراندن خ ریز
د کرد و اگر بتوانند رضا
ش سایپا یکی از بازیکنا
حیی گل محمدي آغاز

 بزرگساالن این باشگاه در فصل هفدهم لیگ 

ه عمل آمــده، لوکابوناچیچ مربى 
کساله خودبه عنوان سرمربى تیم 

یز را امضا کرد. 
کا نیز در تشریفات انعقاد قرارداد 

گسترش فوالد، مالکان این باشگاه و 
نننننننشان شرا متوجه اشتباها

 اعتراف و اعالم 
ى خارجى براى 
ترش خطایى 

ربى گردشــگر 
یان رسید تا آماده 

شود:
ب نتایج ضعیف و
ولرده بندى از 

ر گذاشته شد.
رچوب هفته 
گبرتــر   در 

نصیرزادهه دوباره به او مجال پولدارتر شــد
همم  ظاهراً مدیرانى با همان لفــظ

گفت کم ندارد.
بوناچیچ شاید اخمو و عبوسب
اخیر حسابى خندیده است. به
حاال مجدداً به قطرى ها و باشگا
ههم در ایران مشتریان پا به رکاب
او از قطر سریعاً با او قرارداد ببندند
مانند نصیرزاده داریم
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ت
قائم مقام باشگاه سپاهان تأکید کرد که تیم فوتبال این    

باشــگاه براى نیم فصل دوم لیگ برتر تقویت خواهد شد. 
مسعود تابش در مورد شرایط سپاهان و نتایج نه چندان خوب 

این تیم در لیگ امســال، گفت:  این درست است که خوب نتیجه 
در بازى آخر برابر پیکان بسیار خوب بازى کردیم و 90 دقیقه به حریف نگرفته ایم، ولى 

فشار آوردیم. متأسفانه در دقیقه 92 روى بدشانسى گل خوردیم و این در حالى بود که دروازه بان حریف در آن بازى 
ستاره زمین بود و ما موقعیت هاى زیادى را از دست دادیم. تیم ما خوب فوتبال بازى مى کند و به آینده امیدوار هستیم. 

وى در پاسخ به این پرسش که آیا باشگاه سپاهان تصمیمى براى برکنارى «زالتکوکرانچار» ندارد، اظهار داشت: خیر، ما تصمیمى براى 
تغییر کادر فنى نداریم و کرانچار کارش را ادامه مى دهد. بازیکنان هم زحمت مى کشند، اما متأسفانه در چند بازى بدشانسى آوردیم و از طرفى سه 

بازیکن خط دفاعى مان را به خاطر مصدومیت در چند بازى در اختیار نداشتیم. مطمئناً سپاهان براى نیم فصل دوم تقویت مى شود 
و مهدى شریفى هم به تیم ما برمى گردد. قائم مقام باشگاه سپاهان در واکنش به انتقادهاى صورت گرفته از بازیکنان 

خارجى این تیم تصریح کرد: بازیکنان خارجى در حد انتظار عمل نکرده اند و اگر الزم باشــد در نیم فصل 
جابه جایى هایى انجام خواهد شــد. البته صحبت کردن در این مورد زود 
است.تابش در پاسخ به این پرسش که «بحث انتخاب دستیار براى 
کرانچار به کجا رسید؟»، گفت: ما پنج گزینه داخلى را به سرمربى 
تیم پیشنهاد کردیم که کرانچار هنوز پاسخ مثبت نداده است. 
البته به او گفتیم که خودش یکى دو نفر را معرفى کند 

و ما آمادگى ایــن را داریم که یک یا دو 
مربى به کادر فنى سپاهان 

اضافه شوند. 

خارجى هاى 
سپاهان 

دور از انتظار
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مشاور هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مى گوید بحث واگذارى دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به دلیل طرز فکر سیاسى که نسبت به 
فوتبال وجود دارد امکانپذیر نیست.

  صادق درودگر در حاشــیه کنگره فوتبال کلینیک درباره بحث جادوگرى که در چند وقت اخیر در فوتبال مطرح شده اظهار داشت: بحث 
جادوگرى در فوتبال وجود دارد. خود من شخصاً این مسئله را گزارش کردم و درباره آن نامه نوشتم. یک مدیر باشگاه بود که قرارداد یک بازیکن 

را با رمال مى بست. یعنى رمال را یکى از بازیکنانش حساب مى کرد. یک تیم صنعتى هم بود که در آستانه سقوط بود که کمک مربى این تیم اعالم 
کرد 400 میلیون به من بدهید تا به کمک یک رمال نگذاریم این تیم سقوط کند. اگر این کار عملى شد 300 میلیون تومان دیگر هم پرداخت کنید. یک 

بازارچه فسادانگیز درست کرده اند و به فرهنگ کشورمان توهین مى کند. او با بیان اینکه فدراسیون و کمیته اخالق باید با جدیت با این مسائل برخورد کنند 
گفت: شیادانى هستند که در تمام ایران فعالیت مى کنند. در مازندران، تهران، خراسان و ... حضور دارند. این موضوع باید ریشه کن شود. مقدارى هم باید سطح 

و دانش افراد ارتقا پیدا کند. وقتى دانش افراد پایین باشد از ندانستن آنها سوءاستفاده مى شود. آقاى مربى شما برو کار بیشتر کن 
مطالعه علمى داشته باش.

سامان قدوس با پیشــنهادهاى مختلفى روبه رو اســت. در تازه ترین پیشنهاد 
باشــگاه وردربرمن خواهان جذب این بازیکن شــده اســت. این باشگاه 

آلمانى قصد دارد با سامان مشــکل خط حمله اش را حل کند. قدوس 
اماتأکید مى کند فعًال به پیشــنهادها فکر نمى کند. این بازیکن 

مى گوید دو بازى دیگر در لیگ اروپا دارند و در بازگشت به 
ســوئد، تنها تمرکزش را روى این دو بازى مى گذارد. 

استرســوندس در ادامه رقابت هاى لیگ اروپا باید 
با زوریا اوکرایــن و هرتابرلین آلمان بازى کند.  
آنها اگر در یکى از این بازى ها پیروز باشند 

به مرحله بعدى رقابت هاصعود مى کنند.

 از همین امروز تــا جام جهانى اگر بخواهیم 
ترکیب تیم ملى در روســیه را حدس بزنیم 
تقریبًا در هیچ پستى عالمت سئوال وجود 
ندارد، مگر اینکه اتفاق خاصى 
لبته  ا بیافتد. 

«کارلوس کى روش» بارها نشــان داده در 
هر بازى مى تواند سورپرایزى رو کند. مثل 
آخرین سورپرایز که حضور امیرعابدزاده بود.

  آخریــن لیســت کــى روش در بخــش 
دروازه بان ها سورپرایز زیاد داشت. از حذف 
نام هاى آشنایى مثل حقیقى و سوشا گرفته 
تا حضور چهره جدیدى مثل عابدزاده. در این 
میان اما چهره ویــژه دروازه بان هاى دعوت 
شده به تیم ملى ایران محمدرشید مظاهرى 
اســت. دروازه بانى که آرام آرام به تیم ملى 
نزدیک شــد و بعد از دعوت شدن هاى گاه 
و بیگاه حاال بــه چهره ثابت تبدیل شــده 
اســت. آنقدر ثابت که با وجود خط خوردن 
دروازه بان هاى لژیونــر که کى روش عالقه 
خاصى به آنها دارد جایش را در لیست حفظ 

مى کند. این در 
حالــى اســت 
حقیقى  کــه 
سوشــا  و 
ایــن روزها 

در  حداقــل 
آمــار عملکرد 

خوبــى دارند و 
با باال بــردن عدد 

ن،  یشا کلین شیت ها
خود را بــه رخ کى روش 

مى کشانند. با این حال دروازه بانى 
که نامش بعد از علیرضا بیرانوند دیده مى شود 
دروازه بان آرام و بى سروصداى ذوبى هاست. 
دروازه بانى که در دو ســه فصل اخیر روند و 
سطح خود را حفظ کرده و شاید در هیچ بازى 
فوق ستاره نبوده اما هیچ وقت هم عملکردش 
از متوسط پایین تر نیامده است و یکى از کم 

نوسان ترین بازیکنان لیگ برتر بوده است.
حاال در روزهایــى کــه دروازه بانانى مانند 

رى  خبا ا
و حامد لک افت 
کرده اند، سوشــا و حقیقى هم فعًال 
دعوت نشده اند شاید خیلى عجیب 
نباشد که رشید مظاهرى جدى ترین 
رقیب بیرانوند باشــد تا با استفاده از 

کوچک ترین لغزش او شــماره یک را 
از آن خود کند. اتفاقــات جام جهانى قبلى 

درون دروازه ایران هیچ اتفاقى را غیرممکن 
نمى  کند. شــماره یک هر لحظه قابل تغییر 

است.  
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پیشنهاد  اســت. در تازه ترین هادهاى مختلفى روبه رو
واهان جذب این بازیکن شــده اســت. این باشگاه 

سامان مشــکل خط حمله اش را حل کند. قدوس 
فعًال به پیشــنهادها فکر نمى کند. این بازیکن 

ى دیگر در لیگ اروپا دارند و در بازگشت به 
تمرکزش را روى این دو بازى مى گذارد. 

دس در ادامه رقابت هاى لیگ اروپا باید 
وکرایــن و هرتابرلین آلمان بازى کند.  
ر در یکى از این بازى ها پیروز باشند 

رحله بعدى رقابت هاصعود مى کنند.

قدوس به 
پیشنهادهاى 
وسوسه انگیز
 فکر نمى کند!

خبر عالقــه ناپولى بــه علیرضا 
جهانبخــش غیرمنتظــره بود و 
سئواالت زیادى را به  وجود آورد. 
ملى پوش آلکمار در ســال هاى 
گذشــته نســبت به پیشــنهاد 
تیم هــاى بزرگ بســیار محتاط 
بوده و معتقد است که باید پله هاى 
پیشــرفت را آرام آرام طى کرد. به 
همین دلیل با وجود پیشــنهاد از 
باشگاه هاى مدعى هلندى ترجیح 
داد از نایمخن راهــى آلکمار 
شود تا حضورش در ترکیب 
اصلى قطعى باشــد. با 
چنین تفکرى شــاید 
او از پیشنهاد ناپولى 
چنــدان اســتقبال 
نکند و در آســتانه 
جام جهانى 2018 
حضور در یک تیم 
پرستاره و رقابت با 
بازیکنان ثابت آن را 
یک ریســک بزرگ 

بداند.
ناپولــى در حال حاضر 
جدى تریــن رقیــب 
راه  در  یوونتــوس 
قهرمانــى لیــگ 
و  ایتالیاســت 
ن  و بــد

شکســت در صدر جدول قرار دارد. مهره هاى تهاجمى ایــن تیم بى نظیرند و 
رقابت با آنها کار سختى به نظر مى رسد. با این حال سبک بازى این تیم و حضور 
سرمربى باهوشى مثل «مائوریسیو ســارى» مى تواند فرصت بى نظیرى براى 

جهانبخش باشد تا روند پیشرفتش را تسریع کند.
ناپولى تابستان گذشته «هیگواین» را با رقمى نجومى به یوونتوس فروخت و 
«آرکادیوش میلیک» را به عنوان شماره 9 جایگزین از آژاکس خرید، ولى این 

مهاجم لهستانى خیلى زود رباط پاره کرد. سارى در این شرایط 
مدل بازى تیمش را تغییر داد و «مرتنز» را از خط میانى 

به خط حمله برد. هافبــک بلژیکى کوتاه قامت 
بلژیکى اصًال ویژگى هاى مهاجم شماره 9 را 
ندارد ولى به خطرناك ترین بازیکن تیم تبدیل 
شد، به طورى که «میلیک» در بازگشت هم 

جایى در ترکیب اصلى نداشت.
«مرتنز» در این تیم نقش 9 کاذب را به عهده 
داشــت. ســارى توپ هاى بلند را از تیمش 

حذف کرد و اساس حمالتش را روى حرکات 
ترکیبى و ســرعتى مهاجمان ریزنقش قرار داد. 

«اینسینیه»، «کایخون» و «مرتنز»، سه مهاجمى 
بودند که با تغییر مکان دایمى و فرار به پشــت دفاع 

به کابوس تمام تیم ها تبدیل شــدند. قبًال 
«اســپالتى» در رم و «دل بوسکه» 

در تیم ملى اسپانیا از شماره 9 
کاذب استفاده کرده بودند 
و ســارى هم با این روش 
اجــازه نداد جــاى خالى 
«هیگواین» احساس شود.

ناپولى با فوتبال مالکانه اش 
اســپانیایى ترین تیم لیگ 
ایتالیاســت و در این روش 

بــه تبحــر خوبى رســیده. 

بعــد از بــازى «گواردیوال»، ســرمربى منچسترسیتى 
سخت ترین حریفى رفت مقابــل ناپولى مدعى شــد که این 
و حریف پرستاره انگلیسى بوده که تا به حال مقابلش بازى کرده است  

را به دردسر انداخت.
جهانبخش با سرعت و تکنیک مناسبش ظرفیت خوبى براى رسیدن به ترکیب 
اصلى ناپولى دارد و مى تواند به یکى از مهره هاى مؤثر تیم تبدیل شود. سارى 
پیش از این به بازیکنانى مثل اینسینیه و مرتنز کمک کرده کیفیت بازى شان را 

ارتقا دهند و مى تواند فوتبال جهانبخش را هم به سطح باالترى برساند.
علیرضا این روزها یکى از بازیکنان آماده لیگ هلند اســت و به سطحى 
رســیده که باید به فکر انتقال به یک لیگ بهتر و تیم بزرگ تر باشد. 
حضور در جمع ســتاره هاى ناپولى مثل مرتنز، اینسینیه و همسیک 
تجربه بى مانندى براى او اســت تا خودش را به سطح اول فوتبال 

اروپا نزدیک کند.
کوریره ایتالیا دلیل ورود ناپولى به بازار را پیدا کردن جانشینانى براى 
میلیک و غالم مصدوم مى داند، ولى مدیران این باشگاه در گذشته 
هم نشان داده اند که شم اقتصادى باالیى دارند و جهانبخش از نگاه 
آنها یک سرمایه گذارى بلندمدت محسوب مى شود. مرتنز و اینسینیه 
در ســال هاى گذشــته با ارقام تقریبًا پایینى به ناپولى منتقل 
شدند، ولى تابستان گذشته با پیشنهادهاى چشمگیرى 
روبه رو شدند و ناپولى ممکن است سال آینده به 
دنبال فروش آنها باشــد. در این صورت 
جهانبخش مى تواند گزینه خوبى 
بــراى جایگزینــى ایــن 
بازیکنان در ترکیب 
اصلــى ناپولى 

باشد.

گفت: شیادانى هستند که در تمام ایران فعالیت مى کنند. در مازندران، تهران، خراسان و ... حضور دارند. این موضوع باید ریشه کن شو
دانشاف
مطالعه

آنها اگو
به م
گر
مر

بــه علیرضا خبر عالقــه ناپولى
جهانبخــش غیرمنتظــره بود و

سئواالت زیادى را به  وجود آورد. 
ملىپوشآلکمار در ســالهاى
گذشــته نســبت به پیشــنهاد

تیم هــاى بزرگ بســیار محتاط 
پلههاى باید معتقداستکه و بوده

شکســت در صدر ج
رقابت با آنها کار سخت
سرمربى باهوشى مثل
جهانبخش باشد تا رو
تابستانگذش ناپولى
«آرکادیوش میلیک
خیل مهاجملهستان

 فراد ارتقا پیدا کند. وقتى دانش افراد پایین باشد از ندانستن آنها سوءاستفاده مى شود. آقاى مربى شما برو کار بیشتر کن 
ه علمى داشته باش.

کاپیتان تیم ملى احتماالً براى ادامه راه به اســترالیا مى رود. باشــگاه اف ســى سیدنى اســترالیا سفت و سخت 
خواهان به خدمت گرفتن اشــکان دژآگه شــده و شــایعات حکایت از آن دارد دو طرف مذاکرات خوبى با هم 

داشته اند.تیم ســیدنى در لیگ قهرمانان فصل جدید حضور دارد و این براى اشکان دژآگه یک پوئن مثبت 
است.

 البته اگر دو طــرف به توافق برســند، دژآگه باید تســت هاى پزشــکى بدهــد و در صورت 
موفقیت، قرارداد او امضا مى شــود. اشــکان یکــى از کلیدى ترین مهره هــاى تیم ملى 

به حســاب مى آید و با وجود آنکه ماه هاســت تیم نــدارد اما همچنان آمــاده به نظر 
مى رسد.

حضور دژآگه
 در استرالیا 
قطعى شد؟

رى  خبا ا
و حامد لک افت 
ه اند، سوشــا و حقیقى هم فعًال 
نشده اند شاید خیلى عجیب  وت
که رشید مظاهرى جدى ترین  شد
ب بیرانوند باشــد تا با استفاده از 

چک ترین لغزش او شــماره یک را 
ن خود کند. اتفاقــات جام جهانى قبلى 

ن دروازه ایران هیچ اتفاقى را غیرممکن 
ى  کند. شــماره یک هر لحظه قابل تغییر 

ت.

ى زود رباط پاره کرد. سارى در این شرایط 
غییر داد و «مرتنز» را از خط میانى 

فبــک بلژیکى کوتاه قامت 
9ى هاى مهاجم شماره 9 را 
ك ترین بازیکن تیم تبدیل 
میلیک» در بازگشت هم

ى نداشت.
9نقش 9 کاذب را به عهده 
وپ هاى بلند را از تیمش 

حمالتش را روى حرکات 
 مهاجمان ریزنقش قرار داد. 

ون» و «مرتنز»، سه مهاجمى 
ان دایمى و فرار به پشــت دفاع 

ها تبدیل شــدند. قبًال
و «دل بوسکه» 

9ز شماره 9
ه بودند 
 روش 
 خالى 
س شود.

انه اش 
یم لیگ 
ن روش 

 رســیده. 

پیش از این به بازیکنانى مثل اینسینیه و مرتنز کمک کرده کیفیت بازى شان را
ارتقا دهند و مى تواند فوتبال جهانبخش را هم به سطح باالترى برساند.

علیرضا این روزها یکى از بازیکنان آماده لیگ هلند اســت و به سطحى
رســیده که باید به فکر انتقال به یک لیگ بهتر و تیم بزرگ تر باشد.
حضور در جمع ســتاره هاى ناپولى مثل مرتنز، اینسینیه و همسیک
تجربه بى مانندى براى او اســت تا خودش را به سطح اول فوتبال

اروپا نزدیک کند.
کوریره ایتالیا دلیل ورود ناپولى به بازار را پیدا کردن جانشینانى براى
میلیک و غالم مصدوم مى داند، ولى مدیران این باشگاه در گذشته
جهانبخشاز نگاه هم نشان داده اند که شم اقتصادى باالیىدارند و
آنها یک سرمایه گذارى بلندمدت محسوب مى شود. مرتنز و اینسینیه
در ســال هاى گذشــته با ارقام تقریبًا پایینى به ناپولى منتقل
گذشته با پیشنهادهاىچشمگیرى تابستان شدند، ولى
روبه رو شدند و ناپولى ممکن است سال آینده به
دنبال فروش آنها باشــد. در این صورت
جججججهجهانبخش مى تواند گزینه خوبى
بــراى جایگزینــى ایــن
بازیکنان در ترکیب
اصلــى ناپولى

باشد.

بوده و معتقد است که باید پله هاى 
پیشــرفت را آرام آرام طى کرد. به 
همین دلیل با وجود پیشــنهاد از 
باشگاه هاى مدعى هلندى ترجیح 
داد از نایمخن راهــى آلکمار

شود تا حضورش در ترکیب 
اصلى قطعى باشــد. با 
چنین تفکرى شــاید 
او از پیشنهاد ناپولى 
چنــدان اســتقبال 
نکند و در آســتانه 
8جام جهانى 2018
تیم حضور در یک

پرستاره و رقابت با 
بازیکنان ثابت آن را 
ریســک بزرگ یک

بداند.
ناپولــى در حال حاضر 
جدى تریــن رقیــب 
راه  در  یوونتــوس 
قهرمانــى لیــگ 
و  ایتالیاســت 
ن  و بــد

همهاجم لهستانى خیلى
مدلبازى تیمش را تغ
به خط حمله برد. هاف
بلژیکى اصًال ویژگى
ولىبه خطرناك ندارد
به طورى که «م شد،
جایى در ترکیب اصلى
«مرتنز» در این تیمن
داشــت. ســارى تو
حذف کرد و اساس ح
ترکیبى و ســرعتى
«اینسینیه»، «کایخو
مکا بودند که با تغییر
به کابوس تمام تیم ه
«اســپالتى» در رم و
اسپانیا از در تیم ملى
کاذب استفاده کرده
و ســارى هم با این
اجــازه نداد جــاى
«هیگواین» احساس
ناپولى با فوتبال مالکا
اســپانیایى ترین تی

این ایتالیاســت و در
ر بــه تبحــر خوبى

رود. باشــگاه اف ســى سیدنى اســترالیا سفت و سخت 
شــایعات حکایت از آن دارد دو طرف مذاکرات خوبى با هم 

دید حضور دارد و این براى اشکان دژآگه یک پوئن مثبت 

ه باید تســت هاى پزشــکى بدهــد و در صورت 
کان یکــى از کلیدى ترین مهره هــاى تیم ملى 

ســت تیم نــدارد اما همچنان آمــاده به نظر 
مىرسد.

بخواهیم   از همین امروز تــا جام جهانىاگر
ترکیب تیم ملى در روســیه را حدس بزنیم 
تقریبًا در هیچ پستى عالمت سئوال وجود 
ندارد، مگر اینکه اتفاق خاصى

لبته  ا بیافتد. 

«کارلوس کى روش» بارها نشــان داده در 
هر بازى مى تواند سورپرایزى رو کند. مثل 
آخرین سورپرایز که حضور امیرعابدزاده بود.

  آخریــن لیســت کــى روش در بخــش 
دروازه بان ها سورپرایز زیاد داشت. از حذف 
نام هاى آشنایى مثل حقیقى و سوشا گرفته 
تا حضور چهره جدیدى مثل عابدزاده. در این
دروازه بان هاى دعوت اما چهره ویــژه میان

شده به تیم ملى ایران محمدرشید مظاهرى 
اســت. دروازه بانى که آرام آرام به تیم ملى 
نزدیک شــد و بعد از دعوت شدن هاى گاه 
و بیگاه حاال بــه چهره ثابت تبدیل شــده 
اســت. آنقدر ثابتکه با وجود خط خوردن

دروازه بان هاى لژیونــر که کى روش عالقه 
خاصى به آنها دارد جایش را در لیست حفظ 

مى کند. این در 
حالــى اســت 
حقیقى  کــه 
سوشــا  و
ایــن روزها 

در  حداقــل 
آمــار عملکرد

خوبــى دارند و 
با باال بــردن عدد 

ن،  یشا کلین شیت ها
خود را بــه رخ کى روش 

دروازه بانى مى کشانند. با اینحال
که نامش بعد از علیرضا بیرانونددیده مى شود

دروازه بان آرام و بى سروصداى ذوبى هاست. 
دروازه بانى که در دو ســه فصلاخیر روند و 
سطح خود را حفظ کرده و شاید در هیچ بازى 
فوق ستاره نبوده اما هیچ وقت هم عملکردش 
از متوسط پایین تر نیامده است و یکى از کم 

نوسان ترین بازیکنان لیگ برتر بوده است.
حاال در روزهایــى کــه دروازه بانانى مانند 

کرد
دعو
نباش

رقیب
کوچ
از آن
درون
نمى
است

در پایان فصل گذشته مسابقات لیگ 
برتر، سروش رفیعى و کاوه رضایى شرایط تقریبًا 

یکسانى داشــتند. هر دو بازیکن جزو خوب هاى تیمشان 
محسوب مى شدند که هدف اصلى شان حضور در تیم ملى 
بود اما «کارلوس کى روش» در آن مقطع برنامه اى براى 
دعوت از این دو بازیکن به اردو نداشت. به همین دلیل هم 
ســروش و هم کاوه تصمیم گرفتند تا با لژیونر شدن نظر 
مساعد سرمربى تیم ملى را به خودشان جلب کنند. از اینجا به 

بعد، اما مسیر دو بازیکن کامًال با هم متفاوت شد.
کاوه قید قرارداد میلیاردى با استقالل را زد و با پولى کمتر 
راهى بلژیک شد تا در فوتبال اروپا سختى بکشد و آنقدر در 
ترکیب شارلوا خوب کار کرد که کى روش نهایتاً این بازیکن 
را در فهرست نفرات منتخبش قرار داد. هدف سروش هم 
از لژیونر شدن، دعوت به تیم ملى بود اما او بر خالف کاوه 
انتخاب خوبى نداشت و راهى لیگ ستارگان قطر شد. درست 
است که مرتضى پورعلى گنجى هم از همین لیگ قطر به 
تیم ملى دعوت مى شود اما اوًال که شرایط تیم مرتضى با تیم  
رفیعى تفاوت زیادى دارد و السد و الخورد اصًال قابل قیاس 
نیستند. ثانیاً  سروش در انتخابش نگاهى ویژه به مسائل مالى 

هم 
داشــت و اینگونه برند خودش در فوتبال ایران را 

به حراج گذاشت.
او مى توانست در پرســپولیس بماند و با این تیم 
در لیگ قهرمانان آســیا حضور داشته باشد اما او 
تصمیم گرفت به جاى ماندن در پرسپولیس یا 

به جان خریدن سختى هاى حضور در فوتبال 
اروپا، یک انتخاب راحت داشته باشد که اگر 

چه وضعیت او را به لحاظ مالى تغییر داد 
اما به لحاظ ورزشى، انتخاب الخور نه 

تنها این بازیکن را از تیم ملى دورتر 
کرد بلکه حــاال او طبق ادعاى 

رسانه هاى قطرى تبدیل به 
یک بازیکن مازاد شده که 
احتماًال به زودى مجبور به 
بازگشت به فوتبال ایران 

خواهد شد.

رشید مى تواند ازرشید مى تواند از بیرانوند بیرانوند عبور کند عبور کند

درودگر و رمال 
400 میلیونى!

تفاوت هاى 
انتخابـــــ 

2 ستاره
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مدیر روابط عمومى دادگسترى هرمزگان گفت: رئیس 
دادگسترى جاسک بر اثر برخورد با شتر جان باخت.

مهدى خواجه اى اظهار داشــت: «حسین حبیب زاده 
بیژنى» شامگاه جمعه در محور سیریک به جاسک بر اثر 
برخورد با شتر جان خود را از دست داد. وى عنوان کرد: 
وى با یک دستگاه خودروى پژو در مسیر جاسک در حال 
حرکت بود که در فاصله 85 کیلومترى از شهر جاسک 

با یک نفر شتر تصادف کرد و جان خود را از دست داد.
خواجه اى افزود: همســر وى در این ســانحه زخمى

 شده است و با یک آمبوالنس جهت مداوا به بیمارستان 
منتقل شد.

دام براى دختران آیفون دار

تو را نمى خواهم، آیفونت را مى خواهم! 
مرد بى.ام.و سوار بعد از طرح دوستى با دختران و زنان 
جوان، آنها را به رســتوران دعوت کرده و با نقشه اى از 
پیش تعیین شده، فقط گوشى هاى با مارك آیفون آنها 
را به سرقت مى برد. او در مرحله بعدى با ترفندى خاص 

جعبه گوشى ها را نیز از مالباختگان مى گرفت.
مرد بى.ام.و سوار به بهانه ازدواج، تعدادى از قربانیانش 

را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
رسیدگى به پرونده اى با صد شاکى، مدتى قبل با شکایت 
دختر جوانى نزد پلیس آغاز شد. دختر جوان زمانى که در 
مقابل افسر پرونده اش قرار گرفت، گفت: «مدتى قبل 
در یکى از خیابان هاى شمال شهر منتظر خودرو بودم 
که یک بى. ام.و در مقابلم نگه داشت. راننده پسر جوانى 
بود و از من خواست سوار شوم تا مرا به مقصد برساند. از 
آنجا که دیروقت بود، من هم سوار ماشین شدم و در بین 
راه راننده ابراز عالقه کرد و شماره تلفن همراهش را در 

اختیارم قرار داد.»
او ادامه داد: «از آن شب ارتباط ما آغاز شد و بعد از مدتى 
پسر جوان مرا به یک رستوران دعوت کرد تا شام را باهم 
بخوریم و در مورد آینده باهم صحبت کنیم. من قبول 
کردم و آن شب بعد از شــام، او گفت حالش بد است و 
نمى تواند رانندگى کند و از من خواست که پشت فرمان 
بنشینم. آن شــب من رانندگى کردم و وقتى به خانه 
آمدم، متوجه شدم که گوشى تلفن همراهم که مارك 

آیفون بود، ناپدید شده است.»
دختر جــوان ادامــه داد: «بــه تصور اینکه گوشــى 
را در رســتوران جا گذاشــته ام، موضوع را به "پیمان" 
(خواستگارم) گفتم و او هم گفت پیگیر مى شود. پیمان 
بعد از ساعتى تماس گرفت و گفت گوشى تلفن را مردى 
دزدیده و رد آنتن تلفنم را در خانه اى در اشرفى اصفهانى 
زده است. پیمان مى گفت دوستان زیادى در مخابرات 
دارد و مى تواند آنتن تلفن همراه مرا ردزنى کند. به پیمان 
گفتم بهتر اســت موضوع را با پلیس در میان بگذاریم، 
اما او گفت پلیس پرونده هاى زیــادى را در این مورد 
رسیدگى مى کند و تا بخواهد به پرونده ما برسد، زمان 
مى برد و تا آن موقع آنها خانه را ترك مى کنند یا گوشى 
را مى فروشند. او به من گفت با فردى که گوشى تلفن 
همراهم را برداشــته، صحبت کرده و چون محل او لو 
رفته، حاضر است گوشى را برگرداند. فقط جعبه گوشى 
تلفن همراهم را مى خواست تا آنها را باهم تطبیق دهد 
و گوشى را برگرداند. من هم که از همه جا بى خبر بودم، 
جعبه گوشــى ام را دادم، اما بعــد از آن پیمان ناپدید و 
تلفنش نیز خاموش شــد و تازه آن زمان بود که متوجه 

شدم او سارق گوشى ام بوده است.»

سرقت هاى سریالى آیفون
با شــکایت دختر جوان، تحقیقــات کارآگاهان پلیس 

آگاهى پایتخت ادامه یافــت و در تحقیقات 
بعدى کارآگاهان با 

شکایت هاى مشابه سرقت تلفن همراه دختران جوان 
مواجه شدند. تمام گوشــى هاى به سرقت رفته، مارك 
آیفون بود و قربانیان آنها با پســر بى.ام.و ســوارى در 
خیابان آشنا شده و به بهانه آشنایى و ازدواج به رستوران 

رفته اند و گوشى شان سرقت شده است.
با توجه به شباهت موضوع و از آنجا که در تمام سرقت ها، 
سارق بى.ام.و سوار به بهانه ازدواج، آنها را به رستوران 
دعوت کرده و نقشه سرقتش را اجرا کرده بود؛ احتمال 

دست داشتن یک نفر در تمام سرقت ها مطرح شد.

100 شاکى آیفون دار
به  این ترتیب، تصویر چهره نگارى شده متهم به دست 
آمد و در اختیار صد شــاکى این پرونده قرار گرفت. با 
شناسایى تصویر چهره نگارى متهم، این احتمال قوت 
گرفت که صد دختر جوان توسط یک نفر مورد سرقت 

قرار گرفته اند.
بررســى ها در این خصوص ادامه داشت تا اینکه متهم 
جوان در تحقیقات پلیسى دستگیر شد. پیمان ابتدا منکر 
ســرقت ها بود اما زمانى که با مدارك و شواهد پلیسى 

مواجه شد ناچار لب به اعتراف گشود و 
گفت: «من 

عاشق گوشى تلفن آیفون هســتم و با آنکه نیاز مالى 
نداشتم بخاطر هیجانش تصمیم گرفتم از دختران جوان 
با شگردى خاص سرقت کنم. به همین دلیل نزدیک 
دختران جوان رفته و آنها را ســوار خودرویم مى کردم. 
با این بهانه که به شما عالقه پیدا کردم، شماره ام را به 
آنها مى دادم. هنگامى که آنها قصد ذخیره کردن شماره 
تلفنم را در گوشى خود داشتند، مارك گوشى آنها را نگاه 

مى کردم و اگر آیفون بود، به رابطه ام ادامه مى دادم.»
او ادامه داد: «بعد از مدتى ابراز عالقه، از آنها خواستگارى 
و به رستوران دعوتشــان مى کردم. در حین بازگشت 
مى گفتم حالم خوب نیست و از آنها مى خواستم رانندگى 
کنند. دختران که پشــت فرمان مى رفتند و ســرگرم 
رانندگى بودند، من گوشى تلفن همراهشان را از داخل 
کیفشان سرقت مى کردم، اما چون این گوشى ها را به 
تنهایى نمى توانستم بفروشــم، به بهانه اینکه رد آنتن 
گوشى را زده ام و مى دانم کجاست، جعبه گوشى هاى 

آنها را نیز سرقت مى کردم.»

آزار و اذیت هاى سریالى
درحالى که پرونده متهم جوان تکمیل و براى تحقیقات 
به مجتمع قضائى ارسال شده بود، شکات این پرونده 
زمانى که در مقابل قاضى قرار گرفتند، ادعاى جدیدى 
را مطرح کردند. هشــت نفر از دختران مدعى شــدند 
قربانى نقشه سیاه مرد بى.ام.وسوار شده اند. یکى از آنها 
گفت: «پیمان به بهانه اینکــه خانواده اش مى خواهند 
مرا ببینند، من را به باغى در خــارج از تهران برد و بعد 
از دادن آبمیوه مسموم، بى هوشــم کرده و مورد آزار و 
اذیت قرار داد و گوشــى تلفن همراهم را نیز به سرقت

 برد.»
با مشخص شدن این موضوع و عدم صالحیت رسیدگى 
به این پرونده در مجتمع قضائى، پرونده به دادگاه کیفرى 
یک استان تهران ارجاع شد تا قضات دادگاه کیفرى به 

این پرونده رسیدگى کنند.

برخورد شــدید یک خــودروى پــژو 206 بــا تیر 
چراغ برق در حاشیه خیابان شهید کاظمى، در تهران 
مصدومیت راننده و قطع برق محــدوده را به دنبال 

داشت.
ساعت 11:25  روز سه شنبه حادثه تصادف در خیابان 
دارآباد، خیابان شهید کاظمى به سامانه 125 اعالم شد 
که به سرعت آتش نشانان ایستگاه 106 آتش نشانى به 

محل حادثه اعزام شدند.
حامد گرشاســبى، فرمانده آتش نشــانان اعزام شده 
به محل حادثه درباره جزئیات حادثه اظهار داشــت: 

یک دستگاه خودروى سوارى پژو 206 حین حرکت 
در خیابان ناگهان با یک دســتگاه خودرو سوارى پژو 
405 برخورد کرده و پس از انحراف از مسیر اصلى به 
شدت با تیر چراغ برق حاشیه خیابان برخورد کرده بود. 
وى خاطرنشــان کرد: بر اثر این حادثه راننده جوان 
خودروى پــژو 206 دچار مصدومیت جزئى شــده و 
قبل از رســیدن نیروهاى عملیاتى خود را به خارج از 
اتاقک این وسیله نقلیه رســانده بود همچنین بر اثر 
آســیب به تیر چراغ برق، جریان برق محدوده قطع 

شده بود.

مردى که همسرش را با ضربات متعدد چاقو در حمام 
خانه به قتل رسانده بود، هنگامى که قصد پایان دادن به 

زندگى خود داشت توسط مأموران دستگیر شد.
ســاعت 7 شــب 17 آبــان مــاه و از طریــق مرکز 
فوریت هاى پلیســى، وقوع یک جنایــت در خیابان 
هالل احمر به کالنتــرى 115 رازى پایتخت اعالم 
شد.  با حضور مأموران کالنترى و انجام بررسى هاى 
اولیه مشخص شد که خانمى 35 ســالى از ناحیه سر، 
پشت گردن و پشت کتف مورد اصابت ضربات متعدد 
جسم تیز قرار گرفته و به قتل رسیده است. با تشکیل 
پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـــد» پرونده در 
اختیار اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 
پسر 15 ساله مقتول در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 

«هنگامى که به خانه آمدم کســى در خانه را باز نکرد؛ 
زنگ همســایه باال را زدم و آنها در مجتمع را برایم باز 
کردند. زمانى که وارد شدم، با جسد مادرم که آغشته به 
خون در حمام افتاده بود، روبه رو شــدم؛ مادرم کشته

 شده بود.» 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى در همان تحقیقات 
اولیه در جریان غیبت همسر مقتول به نام «آیت» 36 
ساله قرار گرفتند؛ در تحقیقات به عمل آمده مشخص 
شد که آیت اعتیاد شدیدى به مصرف موادمخدر از نوع 
شیشه دارد و همین موضوع باعث بیکارى دو ساله او 
و درگیرى وى با همسرش شده به گونه اى که مقتول 
چندین بار قصد متارکه از او را داشــته است. همچنین 
معلوم شــد که مقتول با فعالیت در یک شرکت هزینه 

زندگى شان را تأمین مى کرد.
ســاعت یک و نیم بامــداد جمعه 

گذشته به کالنترى 115 رازى اعالم 
شد شــخصى باالى پل هوایى نهم دى 

قصد پریدن و پایان دادن به زندگــى خودش را دارد؛ 
بالفاصله مأموران کالنترى و تیم آتش نشانى در محل 
حاضر شــده و اقدامات براى نجات این شخص آغاز

 شد. 
ســرانجام در حالى که این شــخص قصــد پریدن 
داشــت، مأموران او را مهار کرده و مانــع از اقدامش 
شــدند؛ در ادامــه، مأمــوران اقــدام به شناســایى 
این شــخص به عنوان متهــم تحت تعقیــب اداره 
دهــم کــرده و بالفاصله موضــوع بــه کارآگاهان 
اداره دهــم پلیــس آگاهى تهــران بــزرگ اعالم 

شد. 
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 

جنایى پلیس آگاهى تهران بــزرگ، با اعالم این خبر 
گفت: «متهم در همــان تحقیقات اولیــه صراحتًا به 
ارتــکاب جنایــت و قتل همســرش در یــک نزاع 
خانوادگى اعتراف کرد و قرار بازداشت موقت از سوى 
بازپرس محترم پرونــده و متهم براى انجام تحقیقات 
تکمیلى و مشخص شــدن انگیزه ارتکاب جنایت در 
اختیار اداره دهم پلیــس آگاهى تهــران بزرگ قرار 

گرفته است.»

دیه یک زن که 11 سال قبل در خانه اش حلق 
آویز شده و سپس جنازه اش زیر تخت پنهان 

شده بود با به دست نیامدن هیچ سرنخى 
از عامل یا عامــالن جنایت از صندوق 
بیت المال بــه خانــواده اش پرداخت 

مى شود.
مرداد ماه سال 95 زن 57 ساله اى به 
نام «اعظم» بــا پلیس تماس گرفت 

و از ناپدید شــدن هووى 44ساله اش 
به نام «لیــدا» خبر داد. ایــن زن گفت: 

«من و همسرم سال ها پیش ازدواج کردیم 
اما چون بچه دار نمى شــدیم از همسرم 

خواســتم تا با خواهرزاده ام به نام لیدا 
ازدواج کند. آنها با هم ازدواج کردند 

و صاحب سه فرزند شدند. من و 
همسر و خواهرزاده ام در یک 
خانه دو طبقه بــا هم زندگى 
مى کردیــم. لیدا بــه تازگى 
و بدون اینکه همســرمان از 

این ماجرا مطلع شود خانه اى 
خریده بود و گاهى اوقات به آنجا 

مى رفت. دیروز خواهرزاده ام گفت 
به خانه خــودش مــى رود. او رفت و دیگر 

برنگشت. حاال هیچ خبرى از او ندارم و مى ترسم بالیى 
سرش آمده باشد.»

به دنبال اطالعاتى که این زن به پلیس داد تالش براى 

افشاى راز ناپدید شدن لیدا آغاز شد. پلیس در نخستین 
گام از تحقیقات به نشانى خانه اى که لیدا به تازگى 
آن را خریده بود رفت و پس از گشودن در با جنازه 
این زن که زیر تخت خواب پنهان شده بود روبه 
رو شد. در بررسى ها روشن شد این زن ابتدا حلق 
آویز و ســپس جنازه اش به زیر تخت خواب 

منتقل شده است.
تحقیقات پلیس نشــان مى داد این زن با چند 
مرد ناشناس در ارتباط بوده است. بازجویى از 
همسر و خانواده وى اما سرنخى به پلیس 
نداد و هیچ مظنونــى در این زمینه 
بازداشت نشــد. به این ترتیب و 
با گذشت 11 ســال از جنایت 
مرموز، همسر و فرزندان این 
زن درخواست کردند تا دیه 
وى از صندق بیت المال به 
آنها پرداخت شــود. آنها در 
شعبه هشتم دادگاه کیفرى 
یک اســتان تهــران حاضر 
شــدند و گفتند: «چون در این 
سال ها ردى از عامل یا عامالن 
جنایت پیدا نشده اســت تقاضا دارند 
تا دیه قربانى از بیت المــال به آنها پرداخت 
شود.»در پایان این جلسه هیئت قضائى این درخواست 
را پذیرفت و حکم به پرداخت دیه از صندوق بیت المال 

صادر کرد.

 سخنگوى سازمان آتش نشانى از فوت یک کارگر جوان براثر ریزش چاه خبر داد.
ســید جالل ملکى گفت: ســاعت 10 و30دقیقه روز جمعه یک مورد حادثه ریزش چاه در خیابان انقالب بعد از 
جمالزاده به سامانه 125 اطالع داده شــد. وى با بیان اینکه بالفاصله دو ایســتگاه به محل حادثه اعزام شدند، 
خاطرنشان کرد: محل حادثه زمینى به وســعت حدود 600 متر بود که به عمق تقریبى 5 متر در آن گودبردارى 

شده بود.
ملکى تصریح کــرد: مقابل دیواره 
ضلع شــرقى که مشــرف به یک 
ســاختمان چهار طبقه بود کارگران 
مشــغول حفر یک چاه در حدود 10 
مترى بودند که یک باره دیواره هاى 
چاه کامًال تخریب شد و یک کارگر 
26 ساله افغانستانى زیر حجم زیادى 
از خاك محبوس شد. وى تأکید کرد: 
خاك مقاومت الزم را نداشت و هر از 
گاهى ریزش هایى صورت مى گرفت. 
آتش نشانان ایمن سازى هاى الزم را 
انجام دادند و مشغول خاکبردارى شدند و بعد از چند ســاعت تالش، این کارگر را خارج کردند و تحویل عوامل 

اورژانس دادند اما متأسفانه این کارگر جان خود را از دست داده بود. 

برخورد مرگبار با شتر

 راز پرونده قتل هوو فاش نشد 

 مرگ  کارگر  بر اثر ریزش چاه

پژو 206 برق را قطع کرد 

فرمانده انتظامى نوشــهر از دســتگیرى عامالن تیراندازى در 
منطقه «دزدك» نوشهر خبر داد.

شــعبان مهرى با اعالم این خبر گفت: قاتل تیراندازى روز 18 
آبان ماه و سایر عوامل درگیرى در کمتر از هشت ساعت توسط 
آگاهى شهرستان نوشهر و عوامل اطالعات به محوریت فرمانده 

شهرستان دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا، صبح روز 17آبان ماه بر اثر اختالف و درگیرى 
که در روستاى دزدك نوشهر بین چند نفر روى داد یک وکیل پایه 
یک بر اثر شلیک اسلحه شکارى و شدت جراحات به قتل رسید.

به گفته اهالى، واگذارى زمین براى یک قبرســتان در نزدیکى 
یک شهرك در منطقه عامل این درگیرى بوده است.

2 مرد مأمورنما پس از دستبرد از یک کارگاه تولیدى قصد داشتند دو زن جوان را که صاحب این کارگاه 
بودند هدف نیت شوم خود قرار دهند که در عملیات پلیسى دستگیر شدند.

رئیس پلیس استان خراســان رضوى گفت: دو خانم 24و 35ســاله که در کارگاه تولیدى مشغول به 
کاربودند در تماس با فوریت هاى پلیســى 110اظهار داشــتند دو مرد جوان با معرفى خود به عنوان 
مأمور، محل کارآنها را مورد بازرسى قرار داده و دو میلیون تومان پول، یک رشته زنجیر طال به ارزش 

پنج میلیون تومان، چهارتراول 50هزار 
تومانى و یک پنل ضبــط خودرو را به 

سرقت برده اند. 
ســرتیپ قادر کریمى افزود: در حالى 
که تحقیقات مأموران کالنترى نجفى 
مشهد براى دســتگیرى دو متهم این 
پرونده ادامه داشــت سارقان که نقشه 
شــومى بــراى ایــن دو زن طراحى 
کرده بودند بــا کارگاه تولیــدى آنها 
تماس گرفتند و خواســتار مالقات با 

طعمه هاى خود شدند.
وى اظهار داشت: بدین ترتیب مأموران موفق شدند در عملیاتى غافلگیرانه متهمان پرونده را دستگیر 

کنند.
بنا به ایــن گــزارش، تحقیقــات از متهمــان براى کشــف دیگــر اقدام هــاى مجرمانه شــان

 ادامه دارد.

2 مأمورنما هنگام قرار با طعمه ها  به دام افتادند عامالن تیراندازى  نوشهر 
بازداشت شدند

مرد دو زنه بوکانى براى فرار از مســئولیت نگهدارى سه 
قلوهایش، هر سه آنها را سر راه گذاشت.

رئیس اداره بهزیستى بوکان از توابع استان آذربایجان غربى 
گفت: پدر این سه قلوهاى 20 روزه به علت اختالف با همسر 
دومش، سه نوزاد بى گناه را در یکى از کوچه هاى بوکان 
رها کرده بود. این سه قلوها در حال حاضر حال مساعدى 
دارند و در بیمارستان شهید قلى پور بوکان بسترى هستند. 
خالد احمدنژاد اظهار داشــت: با توجه به اینکه هویت این 
خانواده مشــخص اســت در صورتى که دادگاه رأى به 
بازگرداندن آنها به خانواده شــان بدهد آنها تحویل پدر و 
مادرشان مى شــوند، در غیر این صورت اداره بهزیستى 
سرپرستى آنها را برعهده مى گیرد اما احتمال بازگرداندن 

آنها به والدینشان بیشتر است.
وى افزود: بررسى ها نشان داده پدر این سه قلوها از همسر 
اولش سه فرزند بزرگ دارد اما حاضر نیست از سه قلوهاى 
زن دومش نگهدارى کند. مادر این ســه قلوها در یکى از 

شهرهاى اطراف استان زندگى مى کند. 

مرد دو زنه
 سه قلوهایش را 
سر راه گذاشت

خودکشى نافرجام مرد همسرکش

1ه 11 سال قبل در خانه اش حلق 
س جنازه اش زیر تخت پنهان 

ست نیامدن هیچ سرنخى 
ــالن جنایت از صندوق 
ه خانــواده اش پرداخت 

7 زن 57 ساله اى به  95 5
ــا پلیس تماس گرفت 

4ـدن هووى 44ساله اش 
» خبر داد. ایــن زن گفت: 
سال ها پیش ازدواج کردیم م
دار نمى شــدیم از همسرم 

 خواهرزاده ام به نام لیدا 
ها با هم ازدواج کردند 

فرزند شدند. من و 
رزاده ام در یک 
 بــا هم زندگى 
لیدا بــه تازگى 
 همســرمان از 

لع شود خانه اى 
اهى اوقات به آنجا 

وز خواهرزاده ام گفت 
گ فت ا ش

افشاى راز ناپدید شدن لیدا آغاز شد. پلیسد
گام از تحقیقات به نشانى خانه اى که لی
آن را خریده بود رفت و پس از گشودن
این زن که زیر تخت خواب پنهان ش
رو شد. در بررسى ها روشن شد این ز

آویز و ســپس جنازه اش به زیر تخ
منتقل شده است.

تحقیقات پلیس نشــان مى داد این
مرد ناشناس در ارتباط بوده است.
همسر و خانواده وى اما سرنخ
نداد و هیچ مظنونــى در
بازداشت نشــد. به ای
1با گذشت 11 ســال
مرموز، همسر و ف
زن درخواست ک

وى از صندق بیت
آنها پرداخت شــ
شعبه هشتم دادگ
یک اســتان تهــ
شــدند و گفتند: «چ
سال ها ردى از عامل
جنایت پیدا نشده اســت
آن ه ال تال از ان ق ه تا

زندگى شان را تأمین مى کرد.
ســاعت یک و نیم بامــداد جمعه 
115 رازى اعالم 5ذشته به کالنترى

شــخصى باالى پل هوایى نهم دى  د
پریدن و پایان دادن به زندگــى خودش را دارد؛ د

ش آ ت اصله مأموران کالنترىو
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پایان عمر فضاى ابرى در راه است. شاید این موضوع کمى 
عجیب به نظر برسد، اما واقعاً وجود دارد و تا چندى دیگر، با 

این مبحث خداحافظى خواهیم کرد.
فضاى ابرى، مجموعه اى از کامپیوترهاى متصل اســت 
که طراحى شــده اند تا به عنوان یک اکوسیســتم واحد، 

فعالیت کنند.
 فضاهاى ابرى با این هدف ایجاد شــده اند که یک یا چند 
ســرویس مختلف اعم از فضاى ذخیره ســازى، ارسال و 
دریافت داده و امکان اســتفاده از نرم افزارهاى مختلف را 
عرضه کنند تا کاربران بتوانند از راه دور از این سرویس ها 

استفاده کنند.
 جــوى که در میــان افــراد معمولــى در مــورد اجراى 
اپلیکیشن هاى سرور وجود دارد این است که آینده، متعلق 
به فضاى ابرى است. شــرکت هاى بزرگى چون آمازون، 
گوگل و مایکروســافت الیه اى از ابزارهاى مختلف را به 
پیشــنهادات ابرى خود اضافه کرده اند تا نرم افزار سرور را 

آسان تر راه اندازى کنند.
با توجه به این مســائل، به نظر مى رســد که بهترین کار، 
 AWS، میزبانى کد در یکى از پلتفرم هاى رایج ابرى مانند
GCP یا Asure است. این کار آسان و ارزان بوده و به 

صورت کامًال خودکار انجام مى شود.
با این اوصاف، فضاى ابرى هر روز بیشتر رشد مى کند، پس 

چرا افراد باید به فکر تمام شدن عمر این فضا باشند.
یکى از دالیل ادعاى فوق، این اســت کــه فضاى ابرى 
نمى تواند الزامات مقیاس گذارى بلندمدت را برآورده سازد.

اساسًا از دید کارشناســان فنى، ایجاد یک اپلیکیشن وب 
مقیاس پذیر، قابل اطمینان و در دســترس حتى در فضاى 
ابرى، بسیار مشکل است و اگر بتوانید این کار را به سرانجام 
برسانید و اپلیکیشن خود را با موفقیت زیاد ثبت کنید ، باید 

هزینه و زمان زیادى صرف کنید.
حتى اگر کسب وکارى بسیار موفق داشته باشید، در نهایت 
محدودیت هاى فضاى ابرى در برابر شــما خواهد ایستاد. 
واقعیت این اســت که ســرعت رایانش و ظرفیت ذخیره 
کامپیوترها، بســیار ســریع تر از پهناى باند شبکه ها رشد 
مى کند. حجم داده اى که ما از طریق شبکه منتقل مى کنیم، 
دقیقاً مانند سرعت حرکت از HD به سمت  4K و از آن به  

8K است. در صورتى که عمر فضاى ابرى 
تمام نشود، رشد فناورى و انتقال داده نیاز 
به صرف انرژى و هزینه بسیار زیاد خواهد 

داشت و سیستم را ناکارآمد خواهد کرد.

 مى توان گفت گلکسى نوت 8 در حال حاضر تنها رقیب 
آیفون 10 پرطرفدار شرکت اپل در دنیا محسوب مى شود 
اما با وجود این هنوز هم نســبت به پرچمدار اپل کمى 

عقب تر است. 
به همین دلیل سامســونگ از همین حاال قصد دارد کار 
بر روى پرچمدار ســال آینده خود یعنى گلکسى نوت 9 
را آغاز کند. گزارش هاى جدید نشــان مى دهند که این 
کمپانى کره اى طراحى گلکســى نوت 9 را قبل از موعد 

مقرر آغاز کرده است.
طبق گزارش وبسایت The Investor پروژه ساخت 

گلکسى نوت 9 تحت اســم رمز «Crown» در حال 
پیگیرى اســت  و احتماًال اولین نمونه آزمایشى آن هم 

اوایل سال 2018 آماده خواهد شد.
یکــى تأمین کننــدگان قطعات الکترونیکى شــرکت 
سامســونگ در مصاحبه با وبسایت The Bell گفت: 
«از اوایل سال آینده تولید قطعات مورد نیاز براى ساخت 
نمونه اولیه گلکسى نوت 9 شــرکت سامسونگ را آغاز 

خواهیم کرد.» 
در این گزارش ها البته به جزئیــات فنى و ویژگى هاى 
فبلت جدید سامســونگ هیچ اشــاره اى نشده است اما 

انتظار مى رود این فبلت نیز هماننــد مدل هاى قبلى و 
فعلى خود به صفحه نمایش بــزرگ، دوربین دوتایى در 
پشت و سیستم تشخیص چهره سه بعدى مشابه آیفون 

10 مجهز باشد.
 برخى گزارش ها نیز پیش بینى مى کنند که سامسونگ 
در نوت 9 از حسگر اثر انگشــت در زیر صفحه نمایش 
استفاده مى کند اما از آنجایى که اپل از انجام چنین کارى 
در آیفون 10 خوددارى کرد، احتمال اینکه سامســونگ 
هم از به کارگیرى چنین فناورى چشم پوشى کند بسیار 

زیاد است.

 Virtual در به روزرســانى هاى جدیــد ویندوز 10 قابلیــت جدیدى به نــام
Touchpad اضافه شده اســت که با کمک آن مى توانید یک حسگر لمسى 
مجازى را در دسکتاپ خود داشته باشید. در این ترفند به نحوه  فعالسازى و استفاده 

از آن خواهیم پرداخت. 
 براى فعال ســازى این قابلیت، کافى اســت بر روى Taskbar ویندوز خود 
 Show ،راست کلیک کنید و سپس در صفحه اى که براى شــما باز مى گردد
touchpad button را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که این گزینه تنها 
براى سیستم هایى به نمایش در مى آید که از صفحه نمایش لمسى بهره مى برند.

 اکنون در Taskbar خود آیکون جدیدى با عنوان Touchpad را خواهید 
دید که با انتخاب آن این تاچ پد مجازى ظاهر مى شــود. این تاچ پد همانند یک 

تاچ پد واقعى عمل مى کند.
 Settings > Devices > براى پیکربندى این تاچ پد کافى است مســیر 
Touchpad screen  را دنبال کنید. از این مســیر مى توانید سرعت عمل 
تاچ پد را کاهش دهید و امکانات مختلف آن را بررســى کنید. این تاچ پد مجازى 
مى تواند کارهایى که تاچ پدهاى واقعى انجام مى دهند را نیز به درستى انجام دهد.
 کافى  است سه انگشــت خود را بر روى آن قرار دهید و به باال و پایین یا چپ و 
راست بکشید. مى بینید که صفحات ویندوز شما دسته بندى مى شود و شما امکان 
انتخاب در بین آن ها را خواهید داشت. براى تغییر در عملکرد سرعت تاچ پد زمانى 
که وارد تنظیمــات آن شــدید Change the cursor speed را انتخاب 
نمایید. حاال با توجه به تنظیماتى که در اختیارتان قرار گرفته  است، سرعت تاچ پد 

را مى توانید کمتر یا بیشتر کنید. 

با گیمینگ لپ تاپ راگ جى 703 ایسوس آشنا شوید!
نصف جهان   ایسوس به صورت رسمى از جدیدترین 
گیمینگ لپ تاپ خود با نام اختصاصى ایسوس راگ 
جى 703 (Asus ROG G703) رونمایى کرد. 
این لپ تاپ به واقع از یــک طراحى حرفه اى بهره 
مى برد و یک انتخاب برتر بــراى عالقه مندان به 

بازى هاى کامپیوترى است. 
ایسوس یک برند شناخته شــده در زمینه تولید و 
عرضه لپ تاپ اســت. لپ تاپ هاى این کمپانى از 
نظر کیفى و قدرت عملکرد سطوح مختلفى دارند. 
در بین لپ تاپ هاى ایسوس آن دسته از محصوالتى 
که به طور اختصاصى بــراى عالقه مندان به گیم 
و بازى هاى رایانه اى عرضه مى شــوند، همواره به 
شکل ویژه اى مورد توجه کاربران قرار گرفته اند. در 
همین راستا ایسوس براى جلب رضایت این دسته 
از مشتریانش، جدیدترین نسخه گیمینگ لپ تاپ 

خود را معرفى کرد!
گیمینگ لپ تاپ جدید ایســوس با نام اختصاصى 
راگ جى 703 رونمایى شده و یک محصل پرقدرت 
اســت. صفحه نمایش آن 17,3 اینچى بوده و نرخ 
بازیابى یا اصطالحًا رفرش ریــت 144 هرتزى را 
ارائه مى کند. پنل آن از نوع IPS اســت و وضوح 
تصویر 1920 در 1080 پیکســل را به همراه دارد. 
ایسوس اشاره داشــته که صفحه نمایش لپ تاپ 
راگ جى 703 از قابلیت G-Sync پشتیبانى به 
عمل مى آورد که به موجب آن رفرش ریت نمایشگر 
با توجه به پرفورمنس یا عملکــرد گیم به صورت 

خودکار در بهترین شرایط ممکن تنظیم مى شود.
البته ایســوس اشاره داشــته که لپ تاپ راگ جى 
703 از نظر مشخصات نمایشــگر در نسخه هاى 

دیگرى هــم عرضه خواهد شــد ه احتماًال وضوح 
تصویر  4K هم در یکــى از آنها ارائه مى شــود. 
پردازنده اى که ایسوس در لپ تاپ راگ جى 703 
 Intel از آن اســتفاده کرده، پردازنــده قدرتمند
7820HK-Core i7 اســت که از نسل هشتم 
سرى پردازنده هاى اینتل محسوب مى شود. کارت 
 Nvidia گرافیک گیمینگ لپ تــاپ مذکور هم
GeForce GTX 1080  خواهد بود که از رم 

مستقل 8 گیگابایتى بهره مى برد.
رم اصلى لپ تاپ راگ جى 703 در نســخه پایه اى 
ظرفیت 32 گیگابایتــى دارد و امکان ارتقاى آن تا 
64 گیگابایت هم وجود دارد! با توجه به این مسئله 
پیش بینى مى کنیم که گیمینگ لپ تاپ راگ جى 
703 یک غول قدرتمند در مولتى تسکینگ باشد. 
حافظه ذخیره ســازى اطالعات این محصول هم 
مى تواند شــامل دو حافظه SSD با ظرفیت 256 
گیگابایت یا یک  ترابایت حافظه SSHD باشــد. 
گیمینگ لپ تاپ راگ جى 703 ایسوس از 4 پورت 
 USB و یــک پــورت Type A 3,0 USB
Type C 3,0 بهره مى بــرد. همچنین کانکتور 
 HMDI تاندربولت، مینى دیسپلى پورت، پورت
2,0 و ســوکت 3,5 میلیمترى هدفون هم بر روى 

بدنه محصول موجود هستند.
اما یکى دیگر از نقاط قوت لپ تاپ راگ جى 703 
مربوط به اســپیکرهاى آن مى شود. این لپ تاپ از 
دو اســپیکر دو واتى و دو اسپیکر سه واتى بهره مند 

است. باترى دســتگاه 71 وات ساعت توان دارد و 
وزن نسخه پایه اى این لپ تاپ 4,7 کیلوگرم خواهد 
بود. ایسوس اشــاره داشته که در گیمینگ لپ تاپ 
راگ جى 703 از سیســتم خنک کارى آنتى داست 
کولینگ (Anti-Dust Cooling) اســتفاده 
مى کند. این سیستم خنک کارى به گونه اى طراحى 
شــده که مى تواند گرد و غبار را هم از روى اجزاى 
سخت افزارى لپ تاپ پاك کند. در این سیستم از 
دو فن 12 واتى هم استفاده شده که کیفیت عملکرد 

عالى خواهند داشت.
صفحه کلید لپ تاپ راگ جــى 703 کامل بوده و 
شامل بخش شــماره ها (Numbers) مى شود. 

ى ضمنًا نور پس زمینــه هفت رنگى هم  ا بر
آن در نظــر گرفته شــده که ظاهر 
محصول را بیشــتر نزدیک به یک 
گیمینــگ لپ تــاپ کرده اســت. 

ایسوس قرار است لپ تاپ راگ جى 
703 را با قیمت پایه اى 3499 دالر در 

ایاالت متحده عرضه کند! 

ق ا الن د «Crown» ز تا ت9ت ن ل9گلک ق دلها د انن ه ز ن لت ف ا د انتظا

چ ر ر ر ر ن ر ر ى و
را مى توانید کمتر یا بیشتر کنید. 

سامسونگ طراحى
«گلکسى نوت 9» را آغاز کرد

آیا فضاى ابرى رو به پایان است؟

K به سمت  4K و از آنبه   H
ضاى ابرى

داده نیاز 
 خواهد 

دکرد.

 مى توان
0آیفون 0
اما با وج
عقب تر
به همین
بر روى
را آغاز ک
کمپان

سام
«گل

شرکت اپسون (Epson) اخیراً از یک «شبیه ســاز پرواز واقعیت افزوده» 
رونمایى کرد که به کاربر امکان کنتــرل یک پهپاد مجازى در دنیاى واقعى را 
مى دهد. براى استفاده و کنترل این پهپاد مجازى باید از عینک هاى واقعیت 

افزوده این شرکت با نام Maverio و یک دسته کنترل واقعى استفاده کنید.
از آنجایى که زاویه دید شما در حین استفاده از این عینک تنها 23 درجه است، 
بایستى پهپاد را حتما از زاویه نزدیک دنبال کنید و همچنین اجازه ندهید که 
پهپاد از دید شما خارج شود. اما در کل پاسخگویى هولوگرام بسیار مناسب بود 
و حرکات پهپاد در فضا کامال طبیعى و نزدیک به واقعیت بود. ضمناً چند بازى 
پیش فرض هم در اپلیکیشن این پهپاد نصب شده است. براى مثال مى توانید 
از داخل اتاق و با اســتفاده از این پهپاد آب نبات هاى مجازى را جمع کنید یا 
پهپاد را از داخل حلقه هاى مجازى عبور دهید. البته هم تراز کردن پهپاد با این 
آب نبات ها بسیار مشکل بود که این مسئله نشان دهنده محدودیت هاى فعلى 

شبیه سازى از طریق تصاویر هولوگرافیک است.

معرفى پهپاد مجازى شرکت اپسون

فعال سازى تاچ پد مجازى ویندوز10

ین بّناها مى شوند
روبات ها جایگز

کارشناسان ساختمان هشدار مى دهند 
که روبات ها تا سال 2040 جاى بیش 
از نیم میلیــون نفر از عوامل ســازنده 

ساختمان را خواهند گرفت.
Mace که یک شرکت ساختمانى بین 
المللى است اعالم کرده است که بّناها، 
کارگران، نقاشان و دکوراتورها در طول 
دو دهه آینده شــغل خود را به روبات ها 

واگذار خواهند کرد.
کارشناسان مى گویند که روبات ها در 
طول دو دهه آینده تقریباً جاى یک شغل 
از هر سه شغل مرتبط با ساخت و ساز را 

خواهند گرفت.
کارشناســان Mace ادعا کردند که 
پیشرفت هاى تکنولوژیکى به این معنى 

است که ماشین ها جایگزین سازندگان 
انسانى مى شوند.

این کمپانى اعالم کرد 600000 شغل 
از 2/2 میلیون شــغل فعلى در صنعت 
مى تواند تا ســال 2040 بــه صورت 

خودکار انجام شود.
بّناها بیشــتر در معرض خطر قرار دارند 
و پیش بینى مى شود که تعداد 73هزار 
سازنده ساختمان در بریتانیا به چهار هزار 

و300 نفر برسد.
این مطالعــه پیش بینى مــى کند که 
نجارها، سازندگان و کارگران داخلى و 
همچنین نقاشان و دکوراتورها نیز شغل 

خود را به ربات ها واگذار خواهند کرد.
در اوایل ســال جارى اخبار مربوط به 
یک «روبات بّنا »  (brickiebot) در 
انگلیس منتشر شــد که تهدیدى براى 

هزاران شغل محسوب مى شود.
ایــن روبات کــه SAM نــام دارد، 
مى تواند روزانــه 3000 آجر را بر روى 
یکدیگر قرار دهد، این در حالى ا ست که 
کارگران انسانى توانایى چیدن تنها 500 

آجر را دارند.
این میزان شش برابر بیشتر از متوسط 

کار روزانه یک کارگر است.
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نشست سران قوا

افتتاح یازدهمین 
نمایشگاه بین المللى 
رسانه هاى دیجیتال

این روزهاى ایران

کاروان زائران پیاده چناران شهر در استان خراسان شمالى همه ساله همزمان با 
اربعین حسینى حرکت خود به سمت مشهد مقدس را آغاز مى کنند تا پس از طى 

مسافت 240 کیلومترى، در روز شهادت امام رضا(ع) در بارگاه آن امام حضور داشته 
باشند و به عزادارى بپردازند.

چاه «147 رگ سفید» در حوزه فعالیت شرکت بهره بردارى 
نفت و گاز گچساران، هفتم آبان ماه در حین عملیات حفارى به 

وسیله دکل 95 فتح شرکت ملى حفارى دچار فوران و 
آتش سوزى شد. در این حادثه دو نفر از کارکنان شرکت ملى 

حفارى جان خود را از دست دادند. تالش براى مهار 
آتش سوزى آن همچنان ادامه دارد.

عزادارى اربعین 
در اصفهان

بازگشت زائران 
اربعین حسینى


