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وجود 300 هزار بیمار دیابتى در شهر اصفهان

شایعات درباره «نورگل» باعث دیسک کمر تهیه کننده شد!هشدار درباره احتمال شیوع آنفلوآنزاى پرندگاناحتمال لغو تعطیلى 6 آذربا روسیه،  هم توافق داریم و هم اختالف! حال اقتصاد ایران خوب نیست فرهنگاستاناجتماع اقتصاد
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کوچ دفاتر 
شرکت هاى اصفهانى 

به تهران

تالطم در روزگار 
بى هاشمى – عبدا...

تشدید 
برخورد با خودروهاى

 بدون معاینه فنى 

خانواده «بنیتا» براى قصاص 
قاتل باید دیه پرداخت کنند

خواننده زن ترك هم
 به سینماى ایران مى آید؟!

11

7 روش براى
 درمان طبیعى تبخال 

سپاهان براى  جذب دژآگه 
اسپانسر مى گیرد؟

سن سن 1818 هزار شهی د اصفهانى دوران دفاع مقدس  هزار شهی د اصفهانى دوران دفاع مقدس 1515 تا  تا 2323 سال است سال است
معاون بنیاد شهید استان اصفهان مطرح کرد:معاون بنیاد شهید استان اصفهان مطرح کرد:

5

سیدنى استرالیا رقیب زردهاى اصفهان

جهان نما

 فساد در 
کشورمان 
سازمان یافته 
شده است

2

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع و معادن ایران با بیان 
اینکه قبح فساد ریخته است، گفت: فساد دیگر 

سازمان یافته شده است.
به گزارش مهر، غالمحسین شافعى در جلسه 

دیروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى ایران 
گفت: صدمه فعاالن اقتصادى از فساد 

باالست و اتاق متولى از بین بردن 
فساد نیستند و ....

سخنگوى سازمان انرژى اتمى گفت: عکسبردارى  
از تأسیسات هسته اى مربوط به برجام نبوده 

و طبیعى است.
بهروز کمالوندى اظهار داشت: بعد از تأیید 

نشدن پایبندى ایران به برجام از 
جانب «دونالدترامپ» و ارجاع آن 

به کنگره، در مقطع حساس و 
مهمى قرار داریم و اینجاست 

که...
2

عکسبردارى 
از تأسیسات 
هسته اى، عادى 
است

  امیر قلعه نویى هفته پیش در گفتگویى 
رادیویى راجع به وضعیت تیم ذوب آهن 

صحبت کرد و البته اشاره هایى هم به سپاهان 
و اتفاقاتى که منجر به جدایى اش از این تیم شد، 

داشت. بخشى از صحبت هاى  سرمربى ذوب آهن 
را براى یادآورى با هم مى خوانیم تا در ادامه شما را 

به یک گزارش جنجالى قابل توجه براى روزهاى 
آینده  دعوت کنیم: ...

در نشست روز جهانى دیابت عنوان شد 

ویژگى منحصر به فرد آیفون ایکس

منتظر گزارش جنجالى 
نصف جهان باشید
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155

ننن 
شدشد، 

بآهنآب آهن 
اشما را ا  شما راش

ىاهاى 

ىجالى  جالىجالج

آگهى مزایده فروش زمین نوبت اول

ابوالفضل توکلى شهردار زاینده رودابوالفضل توکلى شهردار زاینده رود

چاپ اول

شهردارى زاینده رود در نظر دارد به استناد مجوز شماره 96/256 مورخ 96/8/16 شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به فروش تعدادى 
از پالك هاى خود با کاربرى مسکونى به شرح جدول ذیل از طریق برگزارى آگهى مزایده عمومى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 

96/9/7 به این شهردارى مراجعه نمایند. 

آخرین مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه محرمانه شهردارى روز 
پنج شنبه مورخ 96/9/9 مى باشد. 

زمان بازگشایى پاکت ها روز شنبه مورخ 96/9/11 مى باشد. 
پرداخت هزینه هاى درج آگهى در روزنامه و کارشناسى به عهده 

برنده مزایده مى باشد. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است. 
در صورت انصراف برندگان اول، دوم، سوم ســپرده آنان به نفع 

شهردارى ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است. 

تلفن تماس: 031-52663857

شماره ردیف
پالك

مساحت 
(مترمربع)

قیمت پایه 
سپرده شرکت در قیمت کل کارشناسىکارشناسى(مترمربع)

آدرس محلمزایده

بیستجان، کوچه فروردین 1، 11188/891/900/000358/891/00017/944/550
پشت ساختمان بسیج

بیستجان، کوچه فروردین 1، 28175/062/100/000367/666/00018/381/300
پشت ساختمان، بسیج

بیستجان، کوچه فروردین 1، 37243/131/800/000437/634/00021/881/700
پشت ساختمان بسیج

آگهى فراخوان مشارکتآگهى فراخوان مشارکت

عباس اله یارى- شهردار ایمانشهر عباس اله یارى- شهردار ایمانشهر 

نوبت اول

شهردارى ایمانشهر به استناد مصوبه شــماره ش/ 674 مورخ 96/08/13 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به انتخاب شریک جهت احداث بنا در قطعات داراى 
کاربرى تجارى- خدماتى به مســاحت هاى 3700 و 5300 مترمربع واقع در میدان 
صنعت جنب کالنترى 16 ایمانشهر و ابتداى بلوار امام خمینى (ره) از طریق جذب 
سرمایه گذار و مشارکت با بخش خصوصى در کاربرى هاى تجارى، ادارى، تفریحى، 
خدماتى و پذیرایى اقدام نماید. لذا از کلیه سرمایه گذاران عالقه مند به مشارکت در 
اجراى این پروژه ها دعوت به عمل مى آید، جهت دریافت اســناد و اطالعات الزم و 
اعالم آمادگى جهت مشارکت حداکثر ظرف مدت دو هفته به واحد سرمایه گذارى و 

مشارکت هاى شهردارى مراجعه نمایند.
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ســخنگوى ســازمان انرژى اتمى گفت: عکسبردارى  
از تأسیسات هســته اى مربوط به برجام نبوده و طبیعى

است.
بهروز کمالوندى اظهار داشت: بعد از تأیید نشدن پایبندى 
ایران به برجام از جانــب «دونالدترامپ» و ارجاع آن به 
کنگره، در مقطع حساس و مهمى قرار داریم و اینجاست 
که مسئوالن ذیربط در هیئت عالى نظارت بر برجام باید 
به جمع بندى نهایى برسند و ما در سازمان انرژى اتمى 

مسئول اجراى دستورها هستیم.
وى دربــاره مصاحبــه اخیــر آمانــو بــا شــبکه 
سى بى اس آمریکا مبنى بر صدها هزار عکسبردارى و 

دو هزار پلمب در بخش هاى مختلف هسته اى کشورمان 
گفت: بخشى از آمارى که ارائه شــد براى این است که 
طرف مقابل را متقاعد کند فعالیت هاى کشورمان تحت 

نظارت و شفاف است.
کمالوندى افزود: باید در نظر داشت به طور نمونه اگرچه 
تهیه صدها هــزار عکس از مراکز هســته اى در ایران 
واقعیت است اما اگر هر دوربین هر سه ثانیه یک قطعه 
عکس بگیرد، در طول روز 30 هزار قطعه عکس گرفته 
مى شود، عکس هایى که قرار نیست خارج شود بلکه در 
همان دوربین ها مى ماند تا اگر روزى قرار باشد اتفاقى 

بیافتد به آن مراجعه کنند.

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع و معادن ایران با بیان اینکه 
قبح فساد ریخته است، گفت: فساد دیگر سازمان یافته 

شده است.
به گزارش مهر، غالمحســین شــافعى در جلسه دیروز 
هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانى ایــران گفت: صدمه 
فعاالن اقتصادى از فساد باالســت و اتاق متولى از بین 
بردن فساد نیستند و مى توانند راهکار دهند؛ البته کارى 
که کمیته ماده 12 مى کند مبارزه با فساد است ولى فساد 
سازمان یافته شده و قبح آن از بین رفته است که این کار 

را سخت مى کند.
وى تصریح کرد: در شرایط کنونى چنین به نظر مى رسد 

که اقتصاد ایران را مى توان به غریقى تشــبیه کرد که 
تالش دارد خود را روى آب نگاه داشت پس باید با اقتصاد 

مقاومتى، شرایطى فراهم کرد تا آن را نجات داد.
به گفته شافعى، سئوال از جامعه دولتى و خصوصى این 
است که امروز در چه بخش هایى از جامعه دچار بحران 
هستیم پس باید قبل از هرگونه راهکار در کشور شناخت  
سریع داشته باشــیم و ارتباطات متقابل و مؤثر در روند 
شکل گیرى بحران ها هستیم پس اگر روند را به درستى 
درك نکنیم نمى توان راهکار صحیــح ارائه داد و حتى 
ممکن است با راهکارهاى نامناســب منجر به تشدید 

بحران شد.

عکسبردارى از تأسیسات 
هسته اى، عادى است

 فساد در کشورمان 
سازمان یافته شده است

انتقاد تند «جمهورى اسالمى» 
از احمدى نژاد

   خبر آنالین | روزنامـه «جمهورى اسـالمى» 
نوشـت: چگونه مى توان بى اعتمادى ایجـاد نکرد وقتى 
فردى که هشـت سال در مسند ریاسـت قوه مجریه این 
نظام بوده، در فضاى مجازى و از طریق ویدئو کنفرانس 
با مردم صحبت مى کند و با طرح مواردى که متأسـفانه 
پاسخگویى نیز برایش پیدا نمى شود همه را دچار تناقض 
فکرى مى کنـد و مى گویـد حمله به سـفارت انگلیس با 
اطالع انگلیسى ها و نظام بوده و حتى رسانه ملى را متهم 
به پخش مستقیم این رویداد مى  کند. از وقایع دیگر، فساد 
در سایر قوا، لکه دار کردن چهره هاى انقالبى و زمامداران 
و نهادهاى انقالبى و... هرچه مى خواهد مى گوید و چون 
کسـى نیز پاسـخ نمى دهد عده اى از مردم باور مى کنند 
و از فسـادهاى گسـترده دوران حاکمیت خود وى غافل 

مى شوند.

به من گفتى پیر
به تو نمى گویم چاق!

  جام جم آنالین | «دونالد ترامپ» در پیامى 
توییتـرى از حق خود براى شـخصى کـردن دعوایش با 
«کیم جونگ اون»، رهبر جوان کره شـمالى دفاع کرد و 
مدعى شد که از سـوى همتاى پیونگ یانگ نشین خود 
مورد توهین قرار گرفته است. وى در این باره نوشت: چرا 
کیم جونگ اون مرا «پیر» خطاب مى کند حال آنکه من 
هرگز او را «کوتوله و چاق» خطـاب نمى کنم. خب، من 
سخت تالش مى کنم تا دوست او باشم و شاید روزى این 

اتفاق هم بیافتد!

نامه محرمانه بارزانى به 
سردار سلیمانى

یک منبع نزدیک بـه سـفارت آمریکا در    مهر |
بغداد به روزنامه لبنانى «االخبار» گفته که مسعود بارزانى 
نامه اى محرمانه به ژنرال قاسـم سلیمانى فرمانده سپاه 
قدس ایران نوشـته اسـت. این منبع کـه از محتواى این 
نامه اطالعاتى جزئیاتى ارائه نداده فقط به ذکر این نکته 
بسـنده کرده که ممکن اسـت ایران طى آینـده نزدیک 
«عذرخواهى» بارزانـى را بپذیرد و در مرحله آتى شـاهد 

همکارى تهران با بارزانى باشیم.

چرا شاه «کله» شد؟!
   خبر آنالین | دو سـه روزى اسـت کلیپـى در 
شبکه هاى اجتماعى دست به دست مى شود که حکایت  
از دغدغه هاى اجتماعى یک استاد مردم شناسى دانشگاه 
تهـران دارد. در آن کلیپ که بخشـى از نشسـتى درباره 
ازدواج سـفید اسـت، خط قرمـزى نمى ماند کـه ابراهیم 
فیاض از آن عبور نکرده باشد. او مى گوید: من دقیقاً یادم 
هست. شاه، زمانى بدبخت شد که آمد تلویزیون و گفت 
دقیقاً صد سـال از غرب عقب هسـتیم و باید در ده سال 
جبرانش کنیم و شـعار دروازه بزرگ تمدن را داد و یکهو، 
کله شد. آنقدر سرعت مدرنیسم را باال آورد که خودش هم 

در آن نابود شد.

حکم زنجیرزدن خانم ها 
در هیئت ها

آیـت ا... العظمـى مکارم شـیرازى به    شفقنا|
پرسشى درباره زنجیرزدن خانم ها در هیئت هاى عزادارى 
پاسخ گفته اسـت. متن پرسش مطرح شـده بدین شرح 
اسـت: حکم زنجیرزدن خانم هادرهیئت هاى عزادارى 
امام حسین(ع) بارعایت شئونات اسالمى بدون اطالع بقیه 

طورى که فقط چشم مشخص باشدچیست؟
و پاسخ آیت ا...مکارم شیرازى: با توجه به اینکه این کار از 

قدیم االیام معمول نبوده بهتر است ترك شود.

خودکشى تلخ یک جانباز 
یک جانباز اعصاب و روان،بسترى شده در    رکنا|
بیمارسـتان ایرانیان در دهکده المپیک تهران خود را دار 
زد. مدیریت بیمارستان نیز این خبر را تأیید کرد اما از ارائه 
جزئیات بیشتر دراین باره خوددارى کرد و گفت: این امر در 

میان افراد اعصاب و روان، عادى است. 

توئیتر

   عصر ایران| تمــام رویکــرد ولیعهــد جوان 
عربستان در قبال ایران را شاید بتوان در همین یک جمله 
تعبیر کرد؛ «یکه تازى ناشیانه و سیاست هاى خصمانه». 
«بن ســلمان» که مى توان او را پرسروصداترین حاکم 
در تمام دنیا دانســت، این روزها در شــرایطى دوران 
یکه تازى در عربســتان را با کودتاى منحصر به فردش 
طى مى کند که سیاست هاى خصمانه اى که علیه ایران 
در پیش گرفته، نشان از آن دارد این حاکم جوان، هنوز 
به معادالت سیاسى و دیپلماســى آگاهى کامل ندارد. 
شــبیه ترین فرد خاورمیانه به «دونالد ترامپ»، حاال تا 
جایى پیش رفته کــه ایران را به حملــه نظامى تهدید 
مى کند و در مقابل مقامات ایران هم، ســعى مى کنند 
با ادبیات دیپلماتیک پاسخ  او را بدهند. اما آنچه هست، 
شــاید بتوان مجموع این اتفاقات را آغازى براى جدال 
بزرگ ایران و عربستان دانســت؛ جمع ماجراى یمن، 
استعفاى حریرى، بحران ســوریه و البته البى پشت و 
پس پرده آمریکا با عربســتان. تمام اینهــا، حاال بازى 
شطرنج سیاسى بین ایران و عربستان را بسیار پیچیده تر 
از دورانى کرده که در نهایــت قطع روابط دیپلماتیک با 

این کشور صورت گرفت.

تاریخچه اى سیاه از روابط 
نگاهى به تاریخچه ارتباط ایران و عربســتان نشان از 
اختالفات سنگین این دو کشور در موضوعات مختلف 
دارد. شیخ نشین آن سوى خلیج فارس از خیلى سال پیش 
با ایران ، مشکل داشــت و همواره از قدرت گرفتن این 
کشور در دنیا هراس داشت. صفحات تاریخ را ورق بزنیم 
مى بینیم که در سده فعلى، شــروع اختالف بین ایران و 
عربستان را مى توان به حوالى سال 1332 سنجاق کرد. 
زمانى که شــرطه هاى امر به معــروف، یکى از حجاج 
ایرانى را که به دلیل بدى مزاج در کعبه دچار حالت تهوع 
شــده بود، به جرم آلوده کردن خانه خدا دستگیر کردند 
و ســرش را زدند. این اتفاق باعث قطــع روابط  ایران و 

عربستان شد.
اما این همه داســتان نبــود. در دوران پهلــوى دوم و 
در شــرایطى که دو کشــور تالش مى کردند در سایه 
مشــورت هاى آمریکا حرکت کنند، ماجــراى بحرین 
باعث شد تا شعله اختالفات روشن شود و دوباره روابط  
این دو کشــور با یکدیگر به درگیرى کشــیده شود. اما 
به اعتقاد بســیارى از کارشناســان، درخت اختالفات 
ایران و عربســتان با آغاز انقالب اسالمى ریشه دواند. 
حمایت هاى مداوم عربســتان از عراق در جریان جنگ 
تحمیلى این ریشه را تنومندتر کرد و در نهایت، با فاجعه 
کشتار ایرانیان در مراسم حج سال66 که در جریان آن 
بیشــتر از 270 ایرانى کشــته و 300 نفر زخمى شدند، 
وخیم تریــن وضعیت در روابط  دو کشــور به وجود آمد. 
اتفاقى که بنیانگذار انقالب دربــاره آن از جمله «حتى 
در صورتى که احتمال بخشش صدام وجود داشته باشد، 

هیچگاه نمى توان خیانت عربستان سعودى به اسالم را 
فراموش کرد». استفاده کردند.

یک معمارى تمام عیار
ماجرا زمانى برایمان ملموس مى شود که مقاله «بخاطر 
اسالم، به عربســتان برو» را بخوانیم. مقاله اى به قلم 
«احمد الساعدى» که در سال 93، یعنى درست یکسال 
قبل از اعدام «شیخ نمر» و شــدت گرفتن جنگ هاى 
خاورمیانه و خصوصًا جنگ یمن و البته دو ســال قبل از 
لغو سفر ایرانى ها به عربســتان نوشته شد. مقاله اى که 
هاشمى رفسنجانى را مخاطب قرار مى داد و در آن آمده 
بود: «فقط سفر آیت ا... هاشــمى به عربستان مى تواند 
زمینه  تمام کردن بحران هاى منطقه را فراهم کند. به نظر 
مى آید برایشان تکلیف باشــد که فراتر از موانع سیاسى 
موجود، به عنوان یک چهره شــاخص مذهبى، بخاطر 

اسالم رخت سفر به عربستان بربندد.»
این مقاله بر پایه یک عقبه کامًال مستحکم نوشته شده. 
عقبه اى که به آغاز دوره ریاســت جمهورى هاشــمى 
رفســنجانى و آغاز بهبود روابط  میان دو کشور ایران و 
عربستان اشاره دارد. تورق خاطرات هاشمى رفسنجانى 
در روزهاى اجالس ســران کنفرانس اسالمى راه آغاز 
این اتفاق را روشــن مى کند: «آقاى "امیرعبدا..."هم از 
طرف عربستان به آنجا آمده بود. من رئیس جمهور بودم 
و ایشــان ولیعهد بود. طبیعتش این بود که اگر مالقاتى 

مى شود، ایشــان پیش من بیاید. کشور ما بزرگ تر بود. 
وقتى بحث مالقات شد، ایشان گفته بود که فالنى بیاید، 
گفتم: چه عیبى دارد؟ ما مى رویم. دو کشور مسلمان که 
باهم این حرف ها را ندارند. این کار اولین تأثیرش را در 
نفس آنها گذاشت که ما آنگونه که فکر مى کنند، مغرور 

نیستیم.»
این چند خط، شاید در ظاهر، یک اتفاق معمولى را روایت 
کند، اما پایانى بود بر تیرگى روابط  ایران و عربســتان. 
روابطى که در یک دوره، این دو کشور را به منتقد جدى 
یکدیگر تبدیل کرده بود. اما این اتفاق یک بار دیگر هم 
تکرار شد و باز هم سیاست هاشمى باعث شد تا ایران و 
عربستان به یکدیگر نزدیک شوند. روایت این دیدار را 
که در پاکستان و در حاشــیه اجالس سران کشورهاى 
اســالمى صورت گرفت خود او اینچنین بازگو مى کند: 
«در اجالس سران در پاکســتان، قرارمان این شد که 
ایشان به اتاق ما بیاید. چون هر کدام از ما اتاقى داشتیم، 
در ســنگال من رفته بودم و در اینجا بنا بود که او بیاید. 
من در مجلس نشسته بودم که دیدم یک دفعه آمدند و 
گفتند: امیر منتظر شماست. آقاى والیتى گفتند: قرارمان 
این بود که ایشان بیاید، االن چه کار کنیم؟ گفتم: برویم، 
ما نباید تکبر کنیم و اصل بر حرف زدن است. بلند شدیم 
و به طرف اتاقشان رفتیم. یکدفعه دیدیم ملک عبدا... و 
همراهانش از اتاق براى استقبال ما بیرون آمدند و گفتند: 
آماده ایم که به اتاق شــما برویم. اصًال یکدفعه زیرورو 

شدند. یعنى همان حالت تواضعى که نشان دادیم، ایشان 
را به آنجا آورد.» 

هاشمى در دوره ریاست جمهورى اش توانست با برقرارى 
رابطه بسیار نزدیک با پادشاه عربستان، عمًال ارتباط دو 
طرف را به ارتباطى قابل توجه تبدیل کند. ارتباطى که در 
سده حاضر کمتر دیده شده است. او کار را به جایى رسانده 
بود که ملک عبدا... پادشاه عربستان، در پایین یک نامه 
که به هاشــمى نوشــته بود، عبارت-اخوك عبدا...- را 

استفاده کرد که مى شود «برادر تو عبدا...».
اما رابطه ایــن دو در آن دوره و حتى پس از آن، بیشــتر 
هم شــد تا جایى که ملــک عبدا... در ســال 1387، از 
هاشمى رفسنجانى که ریاست مجلس خبرگان رهبرى 
و مجمع تشــخیص مصلحت نظام را بر عهده داشــت، 
به عنوان مهمان ویژه  کنفرانــس بین المللى گفتگوى 
اسالمى دعوت کرد؛ دست در دســت هاشمى به سالن 
برگزارى مراسم رفت و در جریان سفر ده روزه  هاشمى 
به عربســتان، عمره اى عجیب را براى زائران ایرانى که 
همزمان در مکه و مدینه حضور داشــتند، رقم زد. از آن 
زمان به بعد، شاید هر بارى که بین ایران و عربستان در 
یک مورد اختالفى به وجود مى آمد، همه نگاه ها به سمت 
هاشمى و عبدا... سوق پیدا مى کرد. ایرانى ها مى دانستند 
هاشمى حتى به قیمت اینکه عبدا... را به خانه شخصى 
خود دعوت و از خانواده اش پذیرایى کند، ماجرا را ختم به 
خیر خواهد کرد و عرب ها هم مى دانســتند ملک عبدا...

آنقدر با هاشــمى رفاقت کرده اســت که با او به مذاکره 
بنشیند و شرط دیپلماسى رعایت شود. اتفاقى که به اعتقاد 
خیلى ها اگر امروز و در شــرایط فعلى مشــابه اش وجود 

داشت، شرایط دو کشور را از اینکه هست، بهتر مى کرد.

مرگ هایى که کار را خراب کرد
2 سال قبل از فوت هاشمى رفسنجانى، ملک عبدا... از 
دنیا رفت تا از میزان تأثیرگذارى هاشمى در روابط ایران 
و عربستان کاسته شود. با وجود این، هاشمى رفسنجانى 
در طول تمام سال هاى پس از انقالب نشان داده بود که 
از نظر او، برقرارى رابطه نزدیک با همســایگان ایران، 
براى حفظ امنیت کشــور از اهمیت بســزایى برخوردار 
اســت و شــاید به همین دلیل هم بود که هر بارى که 
صحبت از تــالش او براى بهبود ایــن روابط در دوران 
پس از ریاســت جمهورى محمد خاتمى صورت گرفت، 
مى گفت اگر الزم باشد به من مى گویند و انجام مى دهم. 
او حتى در اواخر دوران حیاتش و در شرایطى که مى دید 
حاکمان جدید عربســتان بر خالف ملک عبدا... آنچنان 
تمایلى به برقرارى رابطه با ایران ندارند، متصور بود که 
در شرایطى که دولت هاى ایران و عربستان عزم خود را 
براى همکارى جزم کنند، مى توانند مسائل پیش آمده در 
ماجراهاى سوریه، عراق، یمن و بحرین را با دشوارى نه 

چندان زیادى حل کنند.
اما از یک ســو آنچه در ایران اتفاق افتاد که نمونه اش را 
مى توان در حمله به کنسولگرى عربستان در مشهد دید 
و از سوى دیگر آنچه در عربســتان رخ داد مانند تجاوز 
جنسى پلیس فرودگاه جده به دو نوجوان ایرانى، فاجعه 
منا، اعدام شــیخ نمر، جنگ افروزى عربستان در منطقه 
و... باعث شد تا عمًال شــرایط این دو کشور بعد از فوت 
عبدا... در عربستان و هاشمى در ایران، به شرایطى خاص 
تبدیل شــود که احتمال آرامش یافتن درگیرى ها بسیار 

پایین باشد.

باید به دنبال یک هاشمى بود؟
آیا یک هاشــمى دیگر باید روابط ایران و عربســتان را 
تلطیف کند؟ شاید اگر کمى واقع بینانه تر به این موضوع 
نگاه کنیم متوجه شــویم که دیگر دوره روابط به سبک 
هاشمى – عبدا... گذشــته و امکان بازتعریف آن وجود 
ندارد. واقعیت این است که نه ملک سلمان و نه محمد 
بن سلمان، ملک عبدا... هســتند و نه کسى در ایران در 
قامت هاشمى رفسنجانى براى اعراب است که بتواند به 
گونه اى رفتار کند که روابط دو کشور، بهبود یابد. به نظر 
مى رسد با این شرایط، بهبود روابط بین دو کشور و خروج 
از بحرانى که ممکن است منطقه از اختالف این دو کشور 
شاهدش باشند، به دیپلماسى فعالى نیاز دارد که دولت 
حسن روحانى نشان داده مى تواند از پس اش بر بیاید. اما 
نباید از یاد ببریم که اعراب در طول تاریخ نشان داده اند 

که در بزنگاه هاى حساس، حسن نیت نشان نمى دهند.

جابرى انصارى، معــاون عربى-آفریقایى وزارت 
امور خارجه با حکم محمد جواد ظریف از  6 آبان 
سال 1394 عهده دار مسئولیت سخنگویى دستگاه  
دیپلماسى کشورمان شــد و تا 30 خرداد 1395 
به کار خود ادامــه داد. پس از ایــن تاریخ معاون 
عربى- آفریقایى وزارت امــور خارجه جایگزین 
حسین امیر عبداللهیان شد و بیش از یکسال است
در کسوت معاون وزیر امور خارجه کارش را دنبال 

مى کند.
 جابرى انصــارى در گفتگو بــا تابناك ماحصل 
اقدامــات انجام شــده در قبال ســوریه را از بعد 
دیپلماتیک تشــریح مى کنــد. آنچــه در ادامه 
مى خوانید بخش هایــى از اظهارت این دیپلمات 

جمهورى اسالمى است. 
*ما با روسیه توافق داریم، اما بدین معنى نیست 
که در تمامى جزئیات و مسائل یک دیدگاه داشته 
باشیم، حتماً اختالفى هم هست. این اختالفات در 
خصوص برخى مسائل از اول بوده و بعد از این هم 
خواهد بود. به هر حال واقعیت این اســت که ما و 
روسیه همپوشانى سیاست ها و منافع با یکدیگر 
پیدا کرده ایم، نه به شــکل مطلق، بلکه در یک 

حوزه هــا و در یک جنبه هایــى و معموًال روابط 
بین المللى هم همین است.

*در موضوع اینکه باید حل سیاســى در بحران 
سوریه ایجاد شود، موضع ما با روسیه یکسان است، 
لذا با همراهى روسیه و ترکیه تالش مى کنیم براى 
اینکه این موضع مشترك را حداکثرسازى بکنیم. 

اما این بدان معنا نیســت که ما در همه جزئیات 
مثل هم فکر مى کنیم، رویکردهاى مشــترك و 
سیاست هاى مشترك داریم؛ نه در حوزه هایى هم 
به ویژه در سطح تاکتیک ها دائمًا باهم اختالفاتى 

داریم. 
*تالش جمهورى اسالمى ایران این است که نقاط 

اشتراك را حداکثرسازى کند و حتى با ترکیه که در 
زمینه هدف گیرى هاى اســتراتژیک در موضوع 
ســوریه در نقطه مخالف ما طى چند سال گذشته 
بود، ســعى کرده ایم حوزه هاى مشترك تعریف 
و ایجاد کنیم و پس از آن گســترش اش بدهیم. 
این خالصه سیاست جمهورى اسالمى ایران در 

آستان است.
*بنا نیســت بیگانگان یا خارجى چه در ســطح 
منطقه اى و چه در ســطح بین المللى براى ملت 
ســوریه تصمیم گیرى و تعیین تکلیــف کنند و 
بگویند چه کسى باید باشد و چه کسى نباید باشد و 
چگونه باید باشد و چگونه نباید باشد! اینها مسائلى 
است که ملت سوریه باید آن را تعیین کنند؛ کار ما 
این است که روند حرکت و انتخاب ملت سوریه را 

تسهیل بکنیم.
*ما سعى مى کنیم با ترکیه، با قدرت هایى مثل 
روســیه، با قدرت هاى اروپایى و با کشــورهاى 
منطقه اجماع ســازى حداکثرى را در مســیرى 
که عنوان شــد، محقق کنیم. البته این مســائل 
و موضوعات، کار ســاده اى نیســت و کار واقعًا 

سختى است. 

معاون ارتباطات و اطالع رسانى دفتر رئیس جمهور با تکذیب اظهارات 
یکى از نمایندگان مجلس مبنى بر بررســى ایجاد تعییرات در ساختار 
دولت در جلسه اخیر سران قوا و توافق ضمنى بر روى آن گفت: در جلسه 
اخیر سران محترم سه قوه هیچ بحثى در خصوص تغییرات در ساختار 

دولت مطرح نشده و ادعاهاى بیان شده در این زمینه نیز صحت ندارد.
پرویز اسماعیلى افزود: در جلسات رؤساى قوا مهمترین مسائل کشور 
و اولویت هاى کالن و مرتبط بین قوا، براى تصمیم گیرى ســریع تر 
و هماهنگى بیشتر در مســیر اجراى برنامه ها و خدمت به مردم مورد 
بحث قرار مى گیرد. پیگیرى مربوط به ســاختار یا مسائل درونى هر 
یک از قوا روال و قاعده قانونى خود را دارد و طبعًا موضوع جلسه سران 

قوا نبوده است.
وى تأکید کرد: اعالم نادرست هرگونه مطالب  یا ادعا به عنوان جزئیات 
جلسه سه نفره سران قوا، آنهم بالفاصله بعد از جلسه و از سوى کسانى 
که حضور نداشته و مســئولیتى در این زمینه ندارند، موثق و پذیرفتنى 

نیست.
روز شنبه و پس از جلسه ســران قوا، عبدالرضا عزیزى نماینده مردم 
شیروان در مجلس شوراى اســالمى طى مصاحبه اى گفته بود که در 
این جلسه سران قوا به بحث و بررسى درمورد ایجاد تغییرات در ساختار 
دولت پرداختند و به توافقات ضمنى در این باره رسیدند. وى همچنین با 
ذکر جزئیاتى مدعى شد که تفکیک و تغییرات در وزارتخانه هاى راه و 
شهرسازى، نفت، نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان 

و ... از جمله توافقات در جلسه مذکور بوده است.

بازخوانى روابط ایران و عربستان

تالطم در روزگار بى هاشمى – عبدا...

دفتر رئیس جمهور اعالم کرد

سران قوا بحثى درباره
 تغییر ساختار دولت نکرده اند 

 معاون وزارت امورخارجه مطرح کرد؛

با روسیه،  هم توافق داریم و هم اختالف!
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رئیس سازمان غذا و دارو گفت: داروخانه هایى که در حال 
حاضر در کشور فعال هستند، مى توانند همه فرآورده هاى 
گیاهى را عرضه کنند و هیچ منعى براى عرضه فرآورده هاى 

گیاهى و دارویى ندارند. 
غالمرضا اصغرى افزود: از سوى دیگر واحدهاى عطارى 
نیز در کشــور در این حوزه فعالیت مى کننــد و تنها مجاز 
هستند فرآورده هاى گیاهى غیردارویى را به مردم با اشکال 
ســنتى مختلف عرضه کنند. بنابراین ما هیچ مشکلى در 
زمینه عرضه فرآورده هاى گیاهى نداریم.  وى با اشــاره به 
پیشنهادات مطرح شــده در زمینه تأسیس داروخانه هاى 
گیاهى اختصاصى اظهار داشــت: پیشــنهادى مبنى بر 

تأسیس داروخانه هاى اختصاصى براى عرضه فرآورده هاى 
گیاهى مطرح شده اســت، اما از آنجایى که این پیشنهاد 
مورد استقبال داروســازان و داروخانه داران، قرار نگرفت و 
آنها تمایلى ندارند که صرفًا و بــه طور اختصاصى داروى 
گیاهى ارائه کنند و دیگر داروى شیمیایى ندهند، این طرح 
تاکنون اجرا نشده است. اصغرى با بیان اینکه در حال حاضر 
داروخانه ها مجاز به ارائه داروى گیاهى و شیمیایى به صورت 
توأمان هســتند و منعى براى ارائه داروها و فرآورده هاى 
گیاهى دارویى ندارند، ادامه داد: به همین دلیل اســت که 
تاکنون پیشــنهاد ایجاد داروخانه هاى اختصاصى گیاهى 
مورد استقبال چندانى از سوى داروسازان قرار نگرفته است.

شرایط استفاده بازنشستگان از تور هاى سیاحتى و زیارتى 
صندوق بازنشستگى کشورى اعالم شد.

صندوق بازنشستگى کشــورى اعالم کرد: بازنشستگان 
و وظیفه بگیرانى مى توانند از تور هاى زیارتى و ســیاحتى 
اســتفاده کنند که وضعیت پرونده بازنشستگى یا وظیفه 
آنها «قطعى» شــده باشــد. درج اطالعــات مربوط به 
بازنشسته یا وظیفه بگیر شــامل «دفتر کل»، «کد ملى» 
و «شماره حساب حقوق واریزى مندرج در سیستم احکام 
صندوق» الزامى است. کمک هزینه سفر پرداختى صندوق 
بازنشستگى کشــورى متناسب با نوع ســفر به ازاى هر 
بازنشسته و همراه حداکثر مبلغ سه میلیون و300هزار ریال 

است و هر بازنشسته و وظیفه بگیر متقاضى باقیمانده هزینه 
سفر را پرداخت مى کند. هر بازنشسته و وظیفه بگیر مى تواند 
حداکثر در سه مرحله و در سه ســال متوالى یا متناوب از 
تور هاى سیاحتى و زیارتى استفاده کند و چنانچه مایل باشد 
که بیش از سه بار از تور ها استفاده کند، باید هزینه سفر را 
به طورکامل (طبق نرخ آزاد) پرداخت کند. حضور بازنشسته 
متقاضى در سفر الزامى است و وى مـى تـواند صرفاً از یک 
نفر همراه شامل (همســر، فرزند، پدر، مادر، نوه، خواهر یا 
برادر، عروس یا داماد) به منظور مراقبت از خویش استفاده 
کند . حضور همراه یا همراهان مازاد بر یک نفر مشــمول 

پرداخت هزینه به نرخ آزاد تور خواهد بود.

شرایط استفاده از تور هاى 
سیاحتى و زیارتى بازنشستگان 

برخورد با عطارى هایى که 
دارو مى فروشند

انهدام باند قاچاق مارهاى سمى 
و کمیاب 

فرمانـده انتظامـى شهرسـتان «سـرباز» از انهـدام باند 
شـکارچیان مار هاى سـمى وکمیاب خبر داد.سـرهنگ 
سـیامک مرادى گفت: با تالش مأموران چهار شکارچى 
که اقدام به گرفتن مار هاى سمى کمیاب به صورت زنده 
کرده و سـپس آنها را به خارج قاچاق مى کردند دستگیر 
شدند. وى بیان داشت:در بازرسى دقیق از محل اختفاى 
این قاچاقچیان تعـداد هفت حلقه مار سـمى وکمیاب از 

گونه هاى مختلف کشف شد.

خارج کردن تومور 
از قلب نوزاد 3 ماهه

طى یـک عمـل نـادر، در یک عمـل جراحى تومـور 12 
سـانتیمترى از قلب نوزاد سـه ماهـه خارج شـد. چنگیز 
آزادى، فوق تخصص جراحى قلب بیمارسـتان على بن 
ابیطالب(ع) زاهدان گفت: در یک عمل جراحى که هشت 
ساعت طول کشید، تومورى به طول 12 سانتیمترو قطر 
چهار سانتیمتر از قلب نوزاد سه ماهه خارج شد. وى افزود: 
این تومور که انـدازه اى معادل چهار برابـر قلب این نوزاد 
داشت، قسمت هاى مختلفى از قلب، ریه چپ و چند عضو 
دیگر را درگیر کرده بود. آزادى تصریح کرد: این نوزاد سه 
ماهه یکبار پیش از انجام عمل جراحـى و یکبار در حین 
عمل جراحى دچار ایست قلبى شد، اما مجدد احیا شد و به 

زندگى بازگشت.

پالك هایى با حروف «ث»، «ز»، 
«پ»، «ف» و «ش» 

رئیس پلیس راهور ناجا اظهار داشت:  به دنبال برگزارى 
جلسات متعدد، ریاست ستاد کل نیروهاى مسلح موافقت 
خود براى شماره گذارى خودروهاى تحت اختیار نیروهاى 
مسلح را اعالم کرد.  سردار تقى مهرى افزود: براین اساس 
پالك ملى با حرف «ث» به خودروهاى سـازمانى سپاه 
پاسـداران انقالب اسـالمى، «ز» به خودروهـاى وزارت 
دفاع و پشـتیبانى، «پ» به خودروهاى نیروى انتظامى، 
«ف» به خودروهاى ستادکل نیروهاى مسلح و «ش» به 

خودروهاى سازمانى ارتش اختصاص یافت. 

واردات زیرشلوارى از 
آلمان و فرانسه!     

بر اسـاس آمار گمرك در پنج ماهه نخسـت سال 1396 
قریب بـه 11 ُتن زیرشـلوارى مردانـه ، بـه ارزش ریالى 
5/996/104/103و ارزش دالرى 184/591 وارد کشور 
شده اسـت. کشـور آلمان با صادرات 2 ُتن زیرشلوارى و 
همچنین کشور فرانسه نیز با صادر کردن قریب به 613 
کیلوگرم زیرشـلوارى جزو کشـورهایى هسـتند که این 

محصول را به ایران صادر مى کنند.

فقراى بدون شناسنامه 
حمایت نمى شوند 

شمار خانواده ها و افراد بدون شناسنامه که در حاشیه شهرها 
و مناطق محروم به ویژه سیسـتان و بلوچسـتان، روزگار 
مى گذارنند کم نیسـتند؛ خانواده هایى که به رغم فقر، اما 
تحت پوشش کمیته امداد نیستند. پرویز فتاح، رئیس کمیته 
امداد در پاسخ به اینکه آیا امکان حمایت و ارائه خدمت به 
خانواده هاى فقیر بدون شناسـنامه در کمیته امداد وجود 
دارد گفت: به لحاظ قانونى نمى توانیـم این افراد را تحت 
پوشش ببریم.  ما طبق قانون عمل مى کنیم و قانون به ما 
اجازه نمى دهد به افرادى که شناسنامه و مدارك هویتى 

ندارند خدمت ارائه کنیم.

عقل سلیم و یک ادغام 
وزیر بهداشت گفت: درباره ادغام آموزش پزشکى در وزارت 
علوم حرف هاى نسـنجیده اى مطرح مى شود. هاشمى 
اظهار داشت: حدود ربع قرن است که آموزش پزشکى از 
آموزش عالى جدا شده و جدا از اینکه در آن زمان این اتفاق 
درست بوده یا غلط تا االن به همان شکل پیش رفته است. 
وى افزود: در حال حاضر به حدى براى این موضوع  هزینه 
شده است که دیگر هیچ عقل سلیمى ادغام دوباره آموزش 

علوم پزشکى در وزارت علوم را نمى پذیرد.

چرك نویس

ستادکل نیروهاى مسلح با اجراى ماده 54 قانون بیمه 
شخص ثالث موافقت کرد و در اطالعیه اى اعالم داشت 
که مطابق مصوبه مجلس دریافت گواهینامه نیاز به ارائه 
مدرکى مبنى بر معافیت یا پایان خدمت ندارد. بنابراین 
از ابتداى آذرماه کســانى که براى دریافت گواهینامه 
رانندگى بــه مراکز آموزشــى و پلیــس +10 مراجعه 
مى کنند، نیازى به ارائه مدرکى مبنى بر پایان خدمت و 
معافیت نخواهند داشت. اجراى این قانون راه دریافت 
گواهینامه را تســهیل مى کند و مشــموالن غایب نیز 

مى توانند براى دریافت گواهینامه اقدام کنند.
اما در این میان شرایط براى مشموالن غایب آنقدرها هم 
آسان نشده است، چراکه در صورت مراجعه براى دریافت 
گواهینامه، اطالعات آنها به عنوان مشــمول غایب در 
سامانه ثبت مى شود و نیروى انتظامى به راحتى مى تواند 

محل زندگى این افراد را شناسایى کند.
در این ارتباط ســردار موســى کمالى، رئیــس اداره 
سرمایه انسانى سرباز ســتاد کل نیروهاى مسلح گفت: 
با مذاکره اى که با مجلــس صورت گرفت و در تعامل با 
آنها، تصمیم به اجراى ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث 
گرفته شــد، اما این موضوع نافى اجراى ماده 58 مکرر 
قانون خدمت وظیفه عمومى نیست. وى افزود: نیروى 
انتظامى ضمن اجراى ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث 
مى تواند نســبت به شناسایى و دســتگیرى مشموالن 

غایب اقدام کند.
ســردار کمالى تأکید کــرد: تمامى مشــموالن غایب 
مى توانند گواهینامه دریافت کننــد، اما با توجه به درج 

مشخصاتشان، شناسایى و دستگیر مى شوند.

پرونده جلوگیرى از نسل کشــى پرندگان مهاجر به ویژه در شمال کشور، در 
دادستانى کل کشور باز شد.

معاون قضائى دادســتان کل کشــور با اعالم این خبــر مى گوید: «پرونده 
جلوگیرى از نسل کشــى پرنــدگان مهاجر به ویژه در شــمال کشــور، در 
دادستانى کل کشــور باز شــده و امید داریم، با همکارى سازمان حفاظت 
محیط زیســت و نهادهاى ذیربط این معضل که ســال هاســت در نتیجه 
ســودجویى متخلفان به وجود آمده بــه زودى و به صورت ریشــه اى رفع 

شود.»
محمدجواد حشمتى  در پاسخ به این پرسش که آیا نسل کشى پرندگان مهاجر 
در تاالب هاى جنوبى کشور هم در دستور کار دادستانى کل کشور قرار دارد 

یا خیر، مى گوید: «با توجه به اینکه در شمال کشور شاهد وضعیت حادترى 
هستیم برخورد با نسل کشى پرندگان مهاجر در شمال کشور را در اولویت قرار 
داده ایم اما از دادســتان هاى تمامى استان  هاى درگیر با این معضل خواهان 

ورود جدى به این مقوله شده ایم.»
نسل کشى پرندگان مهاجر در شــمال و جنوب کشور، سال هاست علیرغم 
اعتراضات گســترده همچنان ادامه دارد. صید و عرضه غیرقانونى پرندگان 
مهاجر، رتبه دوم کشتار پرندگان مهاجر در جهان را نصیب کشورمان کرده 
است. اما، آســیب هاى وارده به محیط زیست و حیات وحش، تنها بخشى از 
عواقب شوم نسل کشى پرندگان مهاجر در تاالب هاى شمالى و جنوبى کشور 

است. 

مه که کنار مى رود، بــه جاى رقص برگ هــاى زرد و 
تماشاى خزان، منظره اى نقش مى بندد که مسافران جاده 

اسالم به خلخال انتظار آن را ندارند.
جاده اسالم به خلخال یکى از دیدنى ترین جاده هاى ایران 
است. جاده اى که در هر فصل، رنگ و بوى خاصى دارد 
و گردشــگران براى تماشــاى زیبایى هایش به آن سفر 
مى کنند. بهارهایش بى نظیر است، شکوه عوض شدن 
فصل را مى توان در منظره هاى بکر اسالم و خلخال دید. 
تابستانش مملو از گردشگر است و بســیارى مى آیند تا

 شب هاى خنک این جاده را تجربه کنند و سفیدى برف 
که بر قله هاى آن مى نشیند، اسالم به خلخال اگر باز باشد، 

بسیار شگفت انگیز است.
اما پاییزهاى این جاده قصه دیگرى دارد. خزان اسالم جزو 
پیشنهادهاى پاییزى سفر است. بسیارى از زیبایى هاى 

این جاده در پاییز عکس دارند و دیگران را تشویق به تجربه 
آن مى کنند. این جاده در پاییز از اســالم مرطوب شروع 
مى شــود و آرام آرام خنکاى دلپذیرى پیــدا مى کند. مه 
مهمان اکثر ساعات این جاده است و در پس آن برگ هاى 

طالیى خبر از خزان درختان انبوه اطراف جاده مى دهد. 
اما اگر بــاد وزیدن بگیــرد و مــه را کنار بزنــد، پرده از 
زیبایى هاى اسالم با نمایش تصاویر عجیبى مى افتد. زباله 
و پالستیک خطى بر همه زیبایى هاى این جاده مى کشد. 
به جاى درختانى که در حال برگریزان پاییزى هســتند، 
درختانى نمایان مى شود که جاى برگ کیسه هاى زباله 

بر شاخه دارند.
پالستیک هاى بى خزان، خزان اسالم به خلخال را تحت 
تأثیر قرار داده اند. باد که مــى وزد به جاى ریزش برگ، 
صداى خش خش پالستیک هاى ال به الى شاخه هاى 

درختان مى آید. اطراف جاده پر از محله هاى انباشت زباله 
است. درختانى که پالســتیک جاى برگ بر آنها روییده، 

بى شمارند و نهادى براى رسیدگى به آنها وجود ندارد. 
یکى از دکه دارهاى حاشیه این جاده مى گوید: «کسى به 
طور منسجم زباله هاى جاده را جمع آورى نمى کند. هیچ 
سطل زباله اى هم در اطراف جاده نیست و برخى از دکه 
دارها هم زباله ها و پساب خود را در جنگل رها مى کنند.»

او مى گویــد: «برخى دکه دارها زباله هــاى خود را فقط 
جمع آورى مى کننــد و گاهى گروه هــاى کوهنوردى 
و طبیعت گــردى بخشــى از زباله هــاى را جمع آورى 

مى کنند.»  
وضعیت جاده اســالم به خلخال نمونــه اى واضح از این 
موضوع است که چرا نباید کیسه هاى پالستیکى استفاده 
کرد و چرا نباید تحت هیچ شرایطى در طبیعت زباله ریخت.

پالستیک هاى بى خزان در خزان جاده اسالم به خلخال
وضعیت اسفبار یک جاذبه دیدنى ایران

 طعمه اى براى 
به دام انداختن بچه زرنگ ها 

شناسایى مشموالن غایب آسان شدورود دادستانى کل کشور به پرونده نسل کشى پرندگان 

زائران 
مشکوك به بیمارى 
قرنطینه مى شوند 

دبیر ستاد اربعین گفت: به منظور جلوگیرى از شیوع 
هرگونه بیمارى در کشور، کنترل تصادفى، زائران 
اربعین حسینى در مرز ها به خوبى انجام مى شود. 
براین اســاس تاکنون موارد خطرناکى از شیوع 

بیمارى در بین زائران اعالم نشده است.
مجید آقابابایى در خصوص کنترل بیمارى ها در 
بین زائران اربعین حسینى در مرز ها گفت: حجم 
وســیعى از جمعیت در حال جابه جایى از کشور 
عراق به ایران هســتند که در ایــن بین به علت 
تغییرات جغرافیایى مســلمًا بیمارى هایى نظیر 
سرماخوردگى و ویروس ها در بین زائران به چشم 
مى خورد؛ بنابراین به طــور فعاالنه اى نیرو هاى 
امدادى در حال رصد و کنتــرل زائران به منظور 

جلوگیرى از ورود بیمارى ها به کشور هستند.
وى افزود: به علت حجم بــاالى زائران امکان 
کنترل ســالمتى همه افراد وجود ندارد بنابراین 
به صورت تصادفى، زائران معاینه مى شوند و در 
بســیارى از موارد با اطالع رســانى هاى صورت 
گرفته افراد بیمار خود نیز بــه نیرو هاى امدادى 

مراجعه کرده و پیگیر درمان مى شوند.
دبیر ستاد اربعین خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
قرنطینه هاى مشخص شده، مشغول به کارند و 
بیماران مشکوك به ویروس ها در این امکان مورد 
درمان قرار مى گیرند. الزم به ذکر است تاکنون 
مواردى ناشى از شــیوع بیمارى هاى خطرناك 
در بین زائران مشاهده نشــده و تمام بیمارى ها 
محدود به ســرماخوردگى، بیمارى هاى ریوى و 
دیگر ویروس هاى ابتدایى و قابــل درمان بوده

 است.

به فاصله یک روز بعد از اعالم تعطیلى روز شش آذر ماه، نایب 
رئیس مجلس شوراى اســالمى ضمن «مرموز» خواندن 
تصویب این تعطیلى در مجلس، مخالفت خود را با آن اعالم 
کرد. على مطهرى تعطیلى هشــتم ربیــع االول را بى مبنا 
دانست و ابراز امیدوارى کرد این تعطیلى با ارائه طرحى لغو 

شود.
على مطهرى طرح این موضوع را در یادداشتى تحت عنوان 
«تعطیلى بى مبنا» که در اختیار ایسنا قرار گرفته، مطرح کرده  
است. مطهرى مى نویسد: «تعطیلى هشتم ربیع االول که 
امسال مصادف با 6 آذر است، یک خطا و موجب وهن مجلس 
شوراى اسالمى است. هشــتم ربیع االول سالروز شهادت 
امام حسن عســکرى (ع) و طبعًا روز آغاز امامت حضرت 
ولیعصر (ع) است. ســئوال این است که چه ضرورتى براى 
تعطیلى این روز است؟ اوًال مردم در این روز باید عزا بگیرند 
یا شادى کنند؟ ثانیًا فلســفه تعطیلى یک روز آن است که 
مناسبت مربوط بزرگ داشته شــود. آیا این بزرگداشت با 
تعطیلى بهتر انجام مى شــود یا با دایر بودن ادارات و بخش 
خصوصى و مطبوعات که هر یــک مى توانند برنامه اى و 
مطلبى داشته باشند؟ ضمنًا این روز مجاور نهم ربیع االول 
است که برخى شــیعیان تندرو برنامه هایى اجرا مى کنند 
که مخالف وحدت اســالمى و مضر به حال دنیاى اسالم 
اســت. عالوه بر این نحوه تصویب این تعطیلى هم قابل 
توجه است. این تعطیلى بنا به توصیه یکى از مراجع صورت 
گرفت - در حالى که برخى مراجع نیز موافق نیستند- و به 
همین دلیل بدون تناسب در میان مواد و بندهاى قانون احکام 
دائمى برنامه هاى توسعه  کشور و غفلت نسبى نمایندگان 
در مجلس نهم به تصویب رســید و البته شوراى نگهبان 
مخالفت کرد و بررســى آن به مجلس دهم کشــیده شد 
و در مجلس دهم نیــز با لطایف الحیل اجــازه صحبت به 
مخالف و موافق داده نشــد و به صورت مرموزى تصویب 
شــد. ان شــاءا... با ارائه طرحى این تعطیلــى لغو خواهد 

شد.»

سکوت و تأیید
مجلس در ســال گذشــته طبق بند «ح» ماده 37 قانون 
احــکام دائمــى برنامه هاى توســعه، تعطیلى هشــتم 
ربیع االول را تصویب کرد و سپس با سکوت شوراى نگهبان 
درباره این مصوبه (به رغم مخالفت اولیه با این مصوبه)، این 
امر به قانون دائمى تبدیل شد و از این پس هر ساله این روز 
به مناسبت سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) تعطیل

رسمى است. شوراى نگهبان مى بایست در مهلت 20 روزه 
درباره تعطیلى هشتم ربیع االول اعالم نظر مى کرد که پس از 
دو بار رفت و برگشت مصوبه  بین مجلس و شوراى نگهبان، 
این نهاد ضمن ممانعت رد مجدد مصوبه مجلس، راه را براى 

قانون تأیید آن باز نگه داشت. 
حاال بعد از یک هفته تعطیلى، مجلس شوراى اسالمى امروز 
جلسه علنى دارد. جلسه امروز مجلس با محوریت بررسى 

پروسه بودجه ریزى کشور برگزار مى شود اما به دلیل نزدیک 
بودن به ششم آذرماه، احتمال اینکه موضوع تعطیلى این روز 
هم به بحث گذاشته شود کم نیســت. در این باره حتى اگر 
هم ایده على مطهرى مبنى بر ارائه یک طرح براى لغو این 
تعطیلى مطرح نشود، نطق هاى پیش از دستور و میان دستور 
نمایندگان ممکن است رگه هایى از موافقت یا مخالفت با 

تعطیلى ششم آذر را در خود داشته باشد.    

احتمال لغو تعطیلى 6 آذر
نایب رئیس مجلس: ضرورتى براى تعطیلى مرموز 6 آذر نیست؛ یک طرح براى لغو آن ارائه شود

ضمیمه هاى همشــهرى جمع نخواهد شد بلکه محتوا و 
مطالب آنها مورد بازنگرى و تجمیع قرار مى گیرد. هزینه 
مجالت همشهرى نیز بسیار باالســت و یارانه زیادى را 
بر دوش روزنامه همشهرى تحمیل مى کند که مقرر شده 

انتشار آنها توقف یابد.
مدیرعامل روزنامه همشــهرى درباره ساماندهى برخى 
از ضمیمه هاى روزنامه همشــهرى و نگرانى تعدادى از 
خبرنگاران ایــن مجموعه مبنى بر اینکــه بیکار خواهند 
شد، گفت: ضمیمه هاى همشهرى جمع نخواهد شد، این 

مجموعه چندین مجله منتشر مى کند که قرار است محتوا 
و مطالب آنها مورد بازنگــرى و تجمیع قرار بگیرد تا براى 
جامعه جذابیت داشته باشد. قصد ما ساماندهى این مجموعه 

درجهت رضایت مخاطب است.
مرتضى حاجى خاطرنشان کرد: مجموعه همشهرى چندین 
نشریه دارد که بســیار کم مخاطب  است و داراى برگشتى 
زیادى است. هزینه این مجالت بســیار باالست و یارانه 
زیادى را بر دوش روزنامه همشهرى تحمیل مى کند که 

مقرر شد، انتشار آنها توقف یابد.

مدیرعامل روزنامه همشــهرى بــا بیان اینکه انتشــار 
برخــى از مجالت پرهزینــه و بدون مخاطــب متوقف 
شــده اســت، گفت: این توقف براى این اســت که آنها 
را بــه نشــریه اى تبدیــل کنیم کــه در بــازار خواهان 
داشــته باشــد و باید ببنیم این امر تحقق پیدا مى کند یا 

خیر.
وى در پاســخ به این ســئوال که ســازوکار جدید براى 
همشهرى محله چگونه خواهد بود و آیا این بخش هم دچار 
تغییر و تحول خواهد شد، گفت: همشهرى هاى محالت 

جمع نخواهند شد اما ممکن اســت تغییراتى در محتواى 
آن حاصل شود.

حاجى در ادامه تشریح کرد: روزنامه همشهرى یک روزنامه 
ملى براى سراسر کشور اســت، تهران هم مطالب خاص 
خودش را دارد، همانگونه که براى اســتان ها ویژه نامه اى 
خاص داریم،تهران هم مطالب خودش را دارد که باید به آنها 
پرداخته شود که در گذشته در قالب همشهرى محله منتشر 
مى شــد و امکان دارد در آینده به صورت دیگرى انتشار 

یابد.

آخر و عاقبت «همشهرى» به کجا مى کشد؟ 
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طرح آمایش شهرستان هاى 
استان آماده شد

اسـتاندار اصفهان از آماده شدن نخسـتین طرح آمایش 
شهرستان هاى استان خبر داد.

محسن مهرعلیزاده گفت: این طرح که بر اساس نیازها، 
بافت جمعیتى و جغرافیایى و شاخصه هاى مختلف تهیه 
شده است، به زودى اجرایى خواهد شد. وى افزود: سازمان 
برنامه و بودجه استان مى تواند بر اساس معیارهاى این 

طرح، راهکارهاى توسعه هر شهرستان را ارائه دهد.  

بهره بردارى ازطرح آبرسانى 
روستایى در اردستان

مدیر آبفاى روستایى شهرستان اردستان گفت: عملیات 
اجرایـى چهـار طـرح عمرانـى آبرسـانى روسـتایى در 
شهرستان اردستان با صرف اعتبارى بالغ بر یک میلیارد 

و 310میلیون ریال به پایان رسید.
رضا دهقان، به پایان عملیات اجرایى اصالح و تعویض 
شبکه داخلى روستاى امیرآباد به طول سه هزار و 200متر 
و با صرف اعتبـارى بالغ بـر 200میلیون ریـال با هدف 
جلوگیـرى از پرت آب اشـاره کـرد و افزود: ایـن طرح با 

مشارکت دهیارى و بخشدارى زواره انجام شده است.
وى با اشـاره به تعویض خط انتقال روستاى جعفرآباد به 
طول دو هزار و 200متر و روسـتاى شمس آباد اردستان 
به طول هزار متر و با صرف اعتبارى بالغ بر 900میلیون 
ریال به صورت مشارکتى تصریح کرد: همچنین اصالح و 
تعویض شبکه دامدارى هاى روستاى حسین آباد به طول 
هزار و 200متـر و با صرف اعتبارى بالـغ بر 210میلیون 

ریال با کمک بخشدارى زواره انجام شده است.

میزان  آب قمرود به خوانسار 
باید افزایش یابد

فرمانـدار خوانسـار گفت: سـهمیه انتقال آب قمـرود به 
خوانسار افزایش یابد، زیرا مجتمع آبرسانى گلسار تحت 
آبرسانى آورده شده است و با این میزان آب، جوابگوى آن 

نخواهیم بود.
حسن شفعتى بیان داشت: قسمتى از استان را خشکسالى 
در بر گرفته است و تأمین آب آن اولویت استان است اما 
در شهرستان خوانسار آب فراوان وجود دارد و مردم تشنه 
هستند. وى خواستار افزایش سـهمیه انتقال آب قمرود 
به خوانسار شد و افزود: مجمتمع آبرسانى که شامل 23 
روستاى خوانسار است و تحت این آبرسانى قرار دارد و با 

این میزان آب جوابگو نیست.

برپایى نمایشگاه «وقف 
اشتغال» همزمان با دهه وقف 

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه2 شهرستان اصفهان 
گفت: نمایشـگاه طعـم مهربانى، بـا همـکارى خیریه و 
دارالقرآن شـمیم معرفت با نام «وقف اشتغال» همزمان 
با دهه وقف در امامزاده شاه زید(ع) اصفهان برپا مى شود.

حجت االسالم و المسـلمین محمدهادى روح االمینى 
افزود: در این نمایشـگاه غرفه هاى مشـاوره کارآفرینى، 
مشـاوره خانواده، ایسـتگاه همه واقف باشـیم، به همراه 
ایستگاه سالمت و... براى بازدید عموم مردم دایر مى شود.

بهره مندى93هزار مددجو از 
بیمه حوادث

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان از 
بیمه منازل مسکونى و اسـباب و اثاثیه منزل مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان در برابر بالیاى 

طبیعى با همکارى شرکت بیمه طرف قرارداد خبر داد.
حمیدرضا شـیران بـا اشـاره به بیمـه منازل مسـکونى 
مددجویـان در برابـر بالیـاى طبیعـى گفـت: به منظور 
پیشگیرى از مشکالت ناشى از خسارت بالیاى طبیعى 
منزل مسـکونى و اسـباب و لوازم منزل  93هزار و 568 

خانوار مددجوى اصفهانى بیمه شده اند.
 وى با اشـاره بـه اینکـه از ابتداى امسـال براثـر حوادث 
ناشـى از سـیل و سـایر بالیاى طبیعى منازل مسکونى 
897 مددجوى اصفهانى دچار خسارت شده است، افزود: 
با هماهنگـى به عمل آمده با شـرکت بیمه دانـا بیش از 
500میلیون تومان براى جبران خسـارت به مددجویان 

خسارت دیده از بالیاى طبیعى پرداخت شده است.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
سیاستگذارى هاى کالن در ســطح استان اصفهان این 
است که بیماران احساس کمبود امکانات نداشته باشند 
و در نقاطى از استان، قطب هاى تخصصى پزشکى ایجاد 

شودتا نیازهاى منطقه را برآورده سازد.
بهروز کلیدرى افزود: کمبود منابع یکى از مشکالت فراوان 
طرح تحول سالمت است که باید براى حل آن چاره اى 
اندیشیده شود، چراکه تأمین آرامش در محیط هاى درمانى، 
از جمله مسائلى اســت که نظام سالمت با هدف ارتقاى 
کیفیت خدمات، خود را در خصوص آن  مسئول مى داند و با 

بر هم زنندگان این آرامش برخورد خواهد شد.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان تأکید 
کرد: سیاستگذارى هاى کالن در سطح استان این است 
که بیماران احســاس کمبود امکانات نداشــته باشند و 
باید مراکزى در داخل اســتان تعریف کنیم تا قطب هاى 
تخصصى پزشکى ایجاد شود که نیازهاى منطقه را برآورده 
سازند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خاطر 
نشان کرد: مجموع ظرفیت هاى تخت هاى بیمارستانى 
حال حاضر در استان،شــش هزار و 500 تخت است که 
در افق سال 1404 به حدود هزار و 300 تخت باید برسیم 
که  امید است با فراهم شدن شرایط به حد مطلوب نزدیک 

شویم.

مدیرکل پست استان اصفهان گفت: از ابتداى سال جارى 
تا کنون، نسبت به مدت مشابه سال قبل ترافیک پستى در 

استان اصفهان 16 درصد رشد داشت.
سعید رجالى با اشاره به انجام اقدامات زیربنایى و زیرساخت 
براى استقرار دولت الکترونیک بیان داشت: زمینه استقرار 
سامانه یکپارچه مدیریت امالك کشور انجام خواهد شد که 
این سامانه، براى دسترسى بهتر، ساماندهى و جلوگیرى از 
مباحث فساد ادارى و زمین خوارى ایجاد شده است. وى در 
ادامه با بیان اینکه از ابتداى سال جارى تاکنون درحدود 20 
میلیون مرسوله در استان وارد و خارج شده است، تصریح 
کرد: از این تعداد، 9 میلیون مرسوله در تمام اماکن شهرى و 

روستایى وارد و 11میلیون مرسوله از استان به سایر استان 
ها و نقاط خارج صادر شده است که شاهد رشد 16درصدى 

ترافیک پستى نسبت به مدت مشابه هستیم.
رجالى خاطرنشان کرد: در مورد خرید اینترنتى هم اقدامات 
خوبى انجام شده و امیدواریم با این اقدام، سرانه مرسوالت 
که عدد 8 اســت، به میانگین جهانى که 43 است نزدیک 

شود. 
مدیرکل پست استان اصفهان  با بیان اینکه 220خط پستى 
در نقاط روستایى و شهرى، ارتباط بین واحدهاى پستى را 
برقرار مى کنند، اظهار داشت: 992 واحد پستى اعم از دولتى 

و خصوصى در استان فعالیت مى کنند.

افزایش16درصدى 
ترافیک پستى  استان

ایجادقطب هاى تخصصى 
پزشکى در استان

قیمت گوشت در بازار اصفهان کاهش یافت
در اتفاقى غیرمعمول و با سرد شدن هوا؛

رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشــت قرمز اصفهان در 
خصوص آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز، اظهار داشت: 
معموًال با رسیدن به فصل ســرما، شاهد افزایش قیمت 

گوشت هستیم.
رضا انصارى افزود: اما امســال بــه دلیل کاهش قدرت 
خرید، اعالم کردیم بین هزار تادوهزار تومان قیمت هر 
کیلو گوشت کاهش پیدا کند؛ این کاهش قیمت طبیعى 
نیست و به دلیل رکود، کسادى بازار و پایین آمدن قدرت 

خرید مردم است.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان ادامه 
داد: با این حســاب در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت 
گوســفندى بدون دنبه 43 هزار تومان، گوشت گوساله 

مخلوط 37 و ران گوساله 40 هزار تومان است.

انصارى با اشاره به تأمین گوشــت اصفهان عنوان کرد: 
گوشت دام سبک را وارد مى کنیم و تنها درحدود 30 درصد 
در داخل استان تولید مى شود اما در دام سنگین نیاز استان 
را تأمین کرده و بعضًا مازاد را به استان هاى دیگر ارسال 

مى کنیم.
وى در رابطه با واردات گوشــت از استرالیا اظهارداشت: 

صحبت هایى انجام شد اما به نتیجه نرسید.
رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشــت قرمــز اصفهان 
در پایان در پاســخ به این ســئوال که قیمت گوشت در 
ماه هاى آتى افزایــش مى یابد یا کاهش، خاطرنشــان 
کرد: نمى توان پیش بینى دقیق داشــت، امــا اگر به این 
منوال باشــد،  قیمت هــا در همین حــد و اندازه ها باقى 

مى ماند.

همزمــان با برداشــت هــزاران ُتن ســیب زمینى در 
اصفهان، نبــود خریدار، این محصــول را راهى انبارها 

کرد.
مدیــر توســعه بازرگانى ســازمان جهاد کشــاورزى 
اســتان اصفهــان گفت: قیمــت خریــد هرکیلوگرم 
ســیب زمینى از کشــاورز بیــن 500 تــا 550 تومان 
اســت در حالــى کــه ایــن محصــول هــم اکنون 
دربــازار کیلویــى هــزار و 200تومــان بــه فروش 

مى رسد.
فرهــاد حاجى مــرادى، ناهماهنگى در نــرخ خرید از 
کشاورز تا فروش دربازار را علت انباشت سیب زمینى ها

در انبارهــا برشــمرد و افــزود: در شــرایطى که نرخ 
هرکیلوگرم سیب زمینى در بازار به 412 تومان کاهش 

یابد، دولت این محصــول را تضمینى از کشــاورزان 
مى خرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان 
هم گفت: امســال درحدود 490 هزارتن سیب زمینى 
از 15 هزار و 800 هکتار از زمین هاى کشاورى استان 

برداشت شده است.
محمود رضا افالکى افزود: ســمیرم، چادگان، فریدن و 
بویین و میاندشــت از مراکز عمده تولید سیب زمینى با 
ارقام مارفونا، سانته آ و آویندا در استان اصفهان هستند.

وى افزود: براى کاشت، داشت و برداشت سیب زمینى 
در هر هکتار حــدود 220 میلیون ریــال هزینه و براى 
تولید هــر کیلوگرم درحدود هــزارو 500 تومان هزینه 

مى شود. 

فضاى سنگین کسب و کار در کشور، اتخاذ مالیات هاى 
کالن از بنگاه هاى اقتصادى و قوانین دست و پاگیر ناشى 
از کاغــذ بازى هاى ادارى که هزینه هاى بســیارى را به 
نظام ادارى کشــور تحمیل مى کند، یکى از معضالت و 
موانع اصلــى بى رونقى تولیــدات کارخانه ها، واحدهاى 
تولیدى و افزایش بیکارى و تعدیل نیروهاست. در همین 
راســتا گفتگویى با مصطفى روناســى، نایب رئیس اتاق 
بازرگانى،صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان انجام شده 

که در ادامه مى خوانید.

 وضعیت اشتغال استان اصفهان را 
چگونه ارزیابى مى کنید؟

اصفهان، صنعتى ترین استان ایران است و در زمان رکود، 
به تبعیت از کشور بیشترین آسیب را نسبت به استان هاى 
دیگر دید. اکنون بــا رکود حاکم و کاهــش پروژه هاى 
عمرانى و زیربنایــى، فعالیت بســیارى از کارخانه ها در 
طرح هاى عمرانى و توســعه اى متوقف شــده و ظرفیت 
اشتغال استان اصفهان هم بالتبع پایین آمده است. از سوى 
دیگر، به دلیل رکود، بسیارى از صنایع در تأمین مواد اولیه 
با مشکل روبه رو هستند و کارفرمایان دولتى هم پول هاى 
آنها را پرداخت نمى کنند و این صنایع نمى توانند به تولید 
و جذب اشتغال ادامه دهند. پرداخت بیمه بیکارى هر ماه 
براى دولت هزینه هاى زیادى در بردارد، چنانچه دولت این 
رقم را به عنوان وام به تولیدکننده مى داد، اشــتغال ایجاد 
و بیکارى مرتفع مى شــد. تولید باال به نفع طبقه متوسط 
اســت، چنانچه به جاى یارانه براى مردم اشتغال ایجاد 

شود، هیچ یارانه اى بهتر از اشتغال نیست.
آیا قوانین حوزه کار نیازمند اصالحات 

است؟
بله این قوانین دســت و پاگیر باید حتمًا اصالح شــود. با 
وجود اینکه استان اصفهان، اســتانى مهاجرپذیر در کار 
محسوب مى شود، اما فضاى کســب و کار در این استان 
بسیار سخت تر از اســتان هاى دیگر است و فشار مالیاتى 
حاکم بر بنگاه هاى کوچک و متوسط که بر اصفهان وجود 
دارد، بیش از استان هاى دیگر است. امسال به رغم اینکه 
اصناف و پنج بنگاه بزرگ استان اصفهان مالیات کمترى 
پرداخت کرده اند، اما براساس تحقیقات مستند موجود در 
اتاق بازرگانى اصفهان، مالیات دریافتى استان بازهم بیش 
از اســتان هاى دیگر بوده و حتى بسیارى از شرکت هاى 
اصفهانى به دلیل درصد باالى مالیات ها، دفاتر خود را به 
تهران منتقل مى کنند. اتخاذ مالیات هاى باال در اصفهان 

بیداد مى کند و کمر صنعت را شکسته است.
 موانع گسترش اشــتغال در استان 

اصفهان چیست؟
فضاى کسب و کار حاکم بر استان اصفهان که سنگین تر 
از اســتان هاى دیگر اســت، به دلیل فرهنــگ خود ما 
اصفهانى هاســت، چرا که ما خیلى محافظه کار هستیم و 
عوامل دولتى هم براى ما بسیار سخت مى گیرند تا براى 
آنها در اجراى قانون مشکل ایجاد نشود. شاخص کسب 

و کار در اصفهان نامناسب تر از اســتان هاى دیگر بوده، 
بنابراین بیکارى استان از متوســط کشورى بسیار باالتر 
است. اشتغال اولویت نخست نظام است اما هیچ اقدامى 
تاکنون صورت نگرفته، از ســوى دیگر مباحثى همچون 
یکسان ســازى نرخ ارز و از بین رفتن فســاد ادارى باید 
محقق و شاخص هاى کسب و کار تعریف شود؛ متأسفانه 

ما پایش درستى در بحث اشتغال نداریم. 
 کدام مشــکالت پیش روى اشتغال 

اصفهان قرار دارد؟
متأسفانه اصفهان از جمله شــهرهایى است که بیکارى 
بسیار در آن به چشــم مى خورد، اما در سه سال گذشته با 
افزایش شیب تند مالیات در استان اصفهان روبه رو بوده ایم 

که خود در روند کند اشتغال این اســتان بسیار تأثیرگذار 
بوده است. عمده فشارهاى مالیاتى در سه سال گذشته بر 
بنگاه هاى اقتصادى کوچک، متوسط و واحدهاى تولیدى 
در استان اصفهان بوده و آنها را فلج کرده است؛ هم اکنون 
در اســتان بنگاه هاى اقتصادى زیادى تعطیل شــده اند، 
بنگاه هایى هم که در حال فعالیت هستند در آینده با خطر 

ورشکستگى یا سقوط مواجه خواهند شد. امروز بنگاه هاى 
اقتصادى در چند حالت به ســر مى برند، تعــدادى از این 
بنگاه ها مشغول به فعالیت  هســتند، در حالى که چاره اى 
جز این ندارند، تعدادى زیر ظرفیت کار مى کنند و تعدادى 
هم در وضعیت مساعد به ســر مى برند، البته تعدادى از 
بنگاه هایى کــه زیر ظرفیت در حال کار کردن هســتند، 
آینده  خوبى را نمى توان براى شــان متصور بود، از سوى 
دیگر تعدادى هم شــرایط مطلوبى دارنــد که امیدواریم 

وضعیت اقتصادى شان بهتر شود.
 مالیات اصفهان براى امسال چقدر 
تعیین شــد و روند اتخــاذ مالیات 
على الرأس کارشناسان امور مالیاتى 

از مؤدیان استان چگونه است؟
در ســال 92 ســوددهى بنگاه ها 64 هزار میلیارد تومان 
بوده اســت که این رقم در ســال 94 به دلیــل افزایش 
فشــارهاى مالیاتى به چهار هزار میلیارد تومان کاهش 
یافته است. امســال با فشــارهاى وارده افزایش مالیات 
اســتان اصفهان،درحدود 4درصد ابالغ شد. کارشناسان 
امور مالیات بعضًا بدون بررسى هاى دقیق، دفاتر مالیات 
را على الرأس مى کننــد که این اتفاق براســاس دالیل 
مشخص و تعیین شده نیست که دفاتر رد مى شود. ممیزان 
مالیات براساس نظرات شخصى خود دفاتر را على الرأس 
مى کنند، ممکن اســت یک بازرس و ممیزى براســاس 
سلیقه خود دفاتر را رد و شــخص دیگرى آن را رد نکند. 
در برخى دفاتر ممکن است اطالعات درست منتقل نشده 
باشد و یا یکسرى اشتباهاتى در انتقال اطالعات صورت 
بگیرد، در نتیجه بازرســان امور مالیاتى با استناد به این 
ایرادات، دفاتر را على الرأس مى کنند، با فشــارى که به 
سازمان هاى مالیاتى براى اخذ مالیات مى آید، بازرسان به 
هر روشى که مى توانند دفاتر را رد مى کنند تا مالیات آنها 

على الرأس شود.
 چرا بســیارى از ســرمایه گذاران 
سرمایه هاى خود را از اصفهان خارج 

مى کنند؟
یکى از مهمترین نیازهاى توسعه، افزایش زیرساخت هایى 
نظیر کارخانه ها، تجارت، کشاورزى و سرمایه گذارى است. 
با گسترش این زیرساخت ها، شاهد افزایش رشد اقتصادى، 
باالرفتن درآمد سرانه شهروندان، کاهش فقر، بیکارى و 
شکوفایى اقتصادى هستیم. متأسفانه در دهه هاى گذشته، 
توسعه نامتوازن و بى برنامه زیرساخت ها براى استان هایى 
نظیر اصفهان ارمغانى به جز کاهش منابع آبى، آلودگى  هوا 
و به خطر افتادن دیگر منابع زیست محیطى در پى نداشته 
است و در اثر این نوع توسعه و نامناسب شدن شهرها براى 
زندگى، ضمن افزایش نرخ مهاجرت، فرار ســرمایه ها و 
سرمایه گریزى نیز رشد یافته است. بنابراین یکى از دالیل 
مهم سرمایه گریزى از اصفهان، مباحث مربوط به مالیات 
و تأمین اجتماعى اســت، بسیارى از شــرکت ها به دلیل 
سختگیرى هاى بیش از اندازه در اصفهان، دفاتر قانونى 

خود را به تهران منتقل کرده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان 
اصفهان گفت: برگزارى همایــش تجلیل از 
کتابفروشــان پیشکســوت اصفهان از جمله 
برنامه هــاى در نظر گرفته شــده براى هفته 

کتاب است.
حجت االسالم والمسلمین محمدعلى انصارى 
با بیان اینکه استان اصفهان در میان استان هاى 
کشــور در طرح هاى عیدانه و تابستانه کتاب 
و همچنیــن در بحــث خرید کتاب توســط 
کتابفروشى ها، جزو برترین ها در سطح کشور 
بوده است، اظهار داشت: فضاى خوبى در حوزه 
کتاب و کتابخوانى در استان اصفهان وجود دارد 
و فعالیت هاى خوبى صــورت گرفته که الزم 
است از مجموعه هاى فرهنگى که در این حوزه 

تالش مى کنند، تقدیر کرد. 
وى افزود: اختصاص تخفیف ویژه کتابفروشان 
اصفهان تا ســقف 20 درصد در روزهاى هفته 
کتاب، رونمایى از کتاب «فروغ ادب» و برپایى 
نشست سوم علمى مقام ادبى اصفهان، اهداى 
کتاب در ســطح معابــر شــهرى و بازدید از 
کتابفروشى ها نیز از دیگر برنامه هایى است که 
در هفته کتاب در استان اصفهان اجرا مى شود. 

 مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان درباره احتمال 
شــیوع بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در استان 

هشدار داد.
شــهرام موحدى افزود: تاکنون هیچ مــوردى از بروز 
بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در استان گزارش 
نشده اســت ولى امکان بروز آن وجود دارد؛ به همین 
دلیل باید مراقبت ها و اقدام هاى پیشگیرانه الزم انجام

شود. 
وى بیان داشــت: با توجه به مهاجرت پرندگان مهاجر 
به اســتان، احتمال انتقال بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان به مرغدارى ها وجــود دارد و براى جلوگیرى 
از انتقال این بیمــارى، تولیدکننــدگان باید همکارى 
الزم را با بازرســان داشــته باشــند و از هرگونه جابه 
جایــى طیور و کود مرغــى، بدون مجوز دامپزشــکى 
و خریــد پرنــدگان زنــده از دوره گردها خــوددارى 

کنند. 
وى گفت: با توجه به اینکه پرندگان آزاد پرواز و مهاجر، 

عامل اصلى انتقال این بیمارى هســتند، براى کنترل و 
جلوگیرى از انتقال این بیمارى باید از خرید و فروش هر 
نوع پرنده آزاد پرواز، زینتى، آبزى پرور و پرندگان بومى 

خوددارى شود. 
مدیر کل دامپزشکى اصفهان افزود: با سرد شدن هوا و 
شــروع فصل مهاجرت پرندگان آبزى که در واقع منبع 
بیمارى آنفلوآنزا محسوب مى شوند، شرایط براى فعالیت 
بیشتر عوامل ویروسى و باکتریایى نیز فراهم مى شود. 

وى تأکید کرد: ضدعفونى کردن و جلوگیرى از تردد افراد 
غیرمسئول به مرغدارى ها، در پیشگیرى از بسیارى از 
بیمارى ها و از جمله آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان مؤثر 

است. 
موحــدى از مرغداران خواســت در صورت مشــاهده 
نشانه هاى بیمارى و تلفات غیرعادى در جمعیت طیور 
خود، به اداره کل دامپزشــکى اســتان یا شبکه هاى 
دامپزشکى شهرســتان ها براى انجام اقدامات فورى 

اطالع دهند.

در استان بنگاه هاى اقتصادى زیادى تعطیل شده اند، بنگاه هایى هم که 
در حال فعالیت هستند، در آینده با خطر ورشکستگى یا سقوط مواجه هستند

کوچ دفاتر شرکت هاى اصفهانى 
به تهران

تجلیل از کتابفروشان 
پیشکسوت اصفهان 

در هفته کتاب

انبارهاى بدون خریدار سیب زمینى در اصفهان 

هشدار درباره احتمال شیوع آنفلوآنزاى پرندگان

اصفهان مقصد جدید سرمایه گذارى مى شود
 عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان گفت: استان اصفهان با ارائه بسته هاى سرمایه گذارى در بخش هاى صنعتى، کشاورزى، گردشگرى  و خدماتى، مقصد جدید سرمایه 

گذاران خارجى مى شود. 
 قاسم على جبارى اظهار داشت: استان اصفهان از نظر نیروى متخصص و انرژى، داراى مزیتى است که مى تواند سرمایه گذاران را به خود جذب کند. 
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راه اندازى ایستگاه سیار 
صدور کارت ملى

مدیرکل ثبت احـوال اسـتان اصفهـان از راه اندازى 
نخستین ایسـتگاه سـیار صدور کارت هوشمند ملى 

ویژه جانبازان و معلوالن این استان خبر داد.
حسین غفرانى افزود: این ایستگاه در مرکز فرهنگى 
و توانبخشى جانبازان اسـتان اصفهان راه اندازى شد 
و پیش بینى شده است که ایستگاه هاى سیار دیگرى 
براى رفاه حال جانبازان و معلوالن در استان اصفهان 

راه اندازى شود.
وى با بیان اینکه این ایستگاه با ظرفیت اسمى صدور 
50 کارت درروزفعالیت مى کند، گفت: ایستگاه هاى 
سیار صدور کارت ملى هوشمند براى اخذ درخواست 
افرادى که توانایى جابه جایى ندارند مانند سالمندان، 
معلوالن و جانبازانى و نیز در برخى از مناطق شهرى 
و روستایى پیش بینى شده است و قابلیت آن را داشته 
کـه بـه برخـى از وزارتخانه هـا و نهادها نیـز خدمت 

رسانى کند. 

برپایى رویداد «ایده بازار» 
در جهاد دانشگاهى 

 مدیر شعبه تجارى سـازى فناورى و اشـتغال دانش 
آموختگان جهاد دانشگاهى گفت: رویداد کارآفرینى 
« ایده بـازار»  به جذب ایـده هاى خالقانـه در حوزه 

محصوالت و کارآفرینى مى پردازد. 
 هومـن سـراج بـا بیـان اینکـه رویـداد کارآفرینـى 
«ایده بـازار»  در جهاد دانشـگاهى برگزار مى شـود، 
اظهارداشـت: ایـده بـازار رویدادى اسـت کـه افراد، 
توانمندى خـود را در ایده پردازى، بیـان ایده و انتقال 

آن به دیگران در محیطى دوستانه محک مى زنند. 
 وى افزود: رویداد «ایده بازار» محلى براى به اشتراك 
گذارى ایـده هـاى مبتنى بـر تجربیات زندگى سـاز، 
موضوعات مورد عالقه و شوق برانگیز و شنیدن نقطه 
نظرات منحصر به فرد داوران در خصوص ایده هاى 

مطرح شده، است.  
وى افزود:تمام صاحبان اندیشه و اصحاب فرهنگ و 
هنر که قصد همکارى با این رویداد را دارند، مى توانند 
satfa@jdisf. درخواسـت خود را از طریـق ایمیـل

ac.ir ارسال کنند. 
 

برگزارى 15 ویژه برنامه 
در نطنز

رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
نطنـز گفت: بـه منظـور گرامیداشـت هفتـه کتاب و 
کتاب خوانـى، 15 ویژه برنامـه در شهرسـتان نطنـز 

برگزار مى شود.
على مشربى اظهارداشـت: زنگ کتاب و کتابخوانى، 
نـذر کتـاب، اهـداى کتـاب بـه مـدارس، تجلیـل از 
کتاب فروشان شهرستان، مسـابقات مختلف انشاى 
کتـاب و کتاب خوانـى، رونمایـى کتـاب، برگـزارى 
جلسات روستاى دوستدار کتاب، فضاسازى تبلیغى و 
نکوداشت نویسنده فقید 85 کتاب در شهرستان نطنز، 
از جمله برنامه هاى اجرایى هفته کتاب در شهرستان 

نطنز خواهد بود.

یادواره شهداى شرق اصفهان 
احمد رضوانى، فرماندار اصفهـان از برگزارى یادواره 
شـهداى شـرق اصفهان خبر داد و گفت: این یادواره 
همزمان با هفته بسیج به میزبانى شـهر هرند برگزار 

مى شود.

کسب مدال برنز 
دونده دانشگاه آزاد مبارکه 

دونده دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد مبارکـه در دوى 
800متر بازى هاى داخل سـالن آسـیا، به مدال برنز 

رسید.
امیر مـرادى، دانشـجوى تربیت بدنى دانشـگاه آزاد 
اسـالمى واحد مبارکه توانسـت در رقابت هاى دو و 
میدانى داخل سـالن آسـیا، در مرحله نهایـى با زمان 
یک دقیقـه و 49 ثانیه 51 صـدم ثانیه از خـط پایان 
عبور کند و بر سکوى سوم این رقابت ها قرار گرفت.

خبر

  مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: در ســال جاري بیش از ســه هزار هکتار از اراضی 
کشاورزي استان اصفهان به کشت چغندر قند بهاره اختصاص 
یافته است که این رقم در مقایسه با سال گذشته، 700 هکتار 

معادل 23 درصد افزایش را نشان مى دهد. 
 محمودرضا افالکى اظهارداشت: عملیات برداشت چغندر 
قند کشت بهاره در استان اصفهان از مهر ماه آغاز و تا دي ماه 
ادامه خواهد داشت و پیش بینی می شود میزان 120هزار تن 
محصول از مزارع استان برداشــت و تحویل شرکت هاي 
قند شود.  وى با بیان اینکه شهرستان هاى فریدن، سمیرم، 
گلپایگان، اصفهان، برخوار، شاهین شهر و میمه، چادگان، 

بویین میاندشت و فریدونشهر از جمله مناطقی هستند که 
کشت چغندر قند بهاره در آنها انجام می شود، تصریح کرد: 
شرکت هاى «قند اصفهان» و «قند نقش جهان» دو شرکت 
فعال در استان هستند که جهت تأمین محصول چغندرقند 
خود، همه ساله با زارعان استان و خارج از استان قرارداد امضا 
کرده و در این ارتباط، خدمات مورد نیاز نظیر تأمین بذر، کود 
و سموم شیمیایى، ادوات کاشــت، داشت و برداشت توسط 
واحدهاى کشــاورزى کارخانجات مذکور به زارعان طرف 
قرارداد ارائه مى شود.  وى اضافه کرد: به دلیل خشکسالی هاي 
چند سال اخیر، این دو کارخانه بیشتر محصول چغندر قند مورد 

نیاز خود را از سایر مناطق کشور تأمین می کنند. 

مدیر عامل شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان، 
توسعه فراصنعتى و اقتصاد دانش بنیان را، راه نجات کشور 
از اقتصاد متکى به نفت دانست و گفت: استان اصفهان از 
ظرفیت مناسبى براى توسعه پایدار و اقتصاد دانش بنیان 
و دستیابى به نسل چهارم صنعت برخوردار است و شرکت 
شهرکهاى صنعتى استان برنامه ویژه اى براى حمایت از 

شرکت هاى دانش بنیان دارد.   
محمد جواد بگى با اشاره به توانمندى هاى باالى استان 
اصفهــان در بخش صنعت و رویکــرد جدید حرکت به 
سمت اقتصاد دانش بنیان در این استان، افزود : اصفهان 
به عنوان صنعتى ترین اســتان کشــور، داراى 9هزار و 

200واحد فعال صنعتى، بیش از شش هزار  واحد صنعتى 
فعال، 74 شهرك و ناحیه صنعتى عملیاتى و اجرایى شده 
و بالغ بر 12 هزار هکتار اراضى صنعتى بوده و مى تواند به 
عنوان الگو و پایلوت صنایع کوچک دانش بنیان در سطح 

کشور قرار گیرد. 
 وى تصریح کرد: این استان هم اکنون به سمت استان 
فراصنعتى با مزیت هاى دانش بنیــان بودن، صادرات 
گرایى، رقابت پذیرى و ... در حال حرکت است و شرکت 
شهرکهاى صنعتى اســتان اصفهان نیز با توجه ویژه به 
احداث شــهرکهاى صنعتى تخصصى و دانش بنیان،

 گام هاى موثرى در این زمینه برداشته است.

اصفهان به سمت استانى 
فراصنعتى درحال حرکت است

افزایش23درصدى 
کشت چغندر قند در اصفهان

رئیس پلیس راهور استان اصفهان از اجراى طرح برخورد 
با خودروهاى بدون معاینه فنى به منظور کاهش آلودگى 

هوا خبر داد.
 سرهنگ رضا رضایى اظهار داشت: پیش بینى ها حکایت از 
آن دارد که امسال نیز مانند سال هاى گذشته، با آغاز فصل 
سرما و کاهش دما شاهد پدیده وارونگى هوا در کالنشهر 
اصفهان خواهیم بود. وى افــزود: دود حاصل از احتراق 
سوخت وســایل نقلیه دودزا، به عنوان مهمترین عامل 
آلودگى هوا شناخته شــده، چرا که تولید گازهاى سمى 
مونواکسید    کربن و اکســید گوگرد و بسیارى از ترکیبات 

آلوده کننده دیگر با تأثیر روى دستگاه تنفسى و اندام هاى 
بدن، به ویژه در میان اطفال و سالمندان، سالمتى انسان و 

محیط زیست را به شدت به مخاطره مى اندازد.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان بیان کرد: همین 
امر، پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان را بر 
آن داشته تا با وسایل نقلیه اى که معاینه فنى ندارند نیز 
به صورت ویژه برخورد کنــد. وى افزود: در هفت ماهه 
امســال برخورد با خودروهاى دودزا 31 درصد و بدون 
معاینه فنى 29 درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش داشته است.

سرهنگ رضایى خاطر نشان کرد: رانندگان آن دسته از 
وسایل نقلیه  اى که سال ســاخت خودروى آنها از چهار 
سال گذشته است، باید با مراجعه به مراکز معاینه فنى، 
نســبت به معاینه خودروى خود و به ویژه کنترل میزان 

آالیندگى و رفع عیب و نقص احتمالى آن اقدام کنند.
وى با بیان اینکه پلیس مصمم به اجراى دقیق و قاطع 
طرح برخورد با خودروهاى بدون معاینه فنى است، گفت: 
پلیس بر سر سالمت مردم با هیچکس تعارفى ندارد و 
هیچگونه مماشاتى با رانندگان اینگونه خودروها صورت 

نخواهد گرفت.

ساسان اکبرزاده
«دیابت، بیمارى شایع، مزمن، پیش رونده، پر عارضه، پر هزینه ولى 
قابل کنترل و پیشگیرى است و با رژیم غذایى سالم، فعالیت ورزشى 
نیم ساعت در روز و... مى توان به میزان 60 درصد از بروز بیمارى 

دیابت جلوگیرى کرد.» 
عضو هیئت مدیره خیریه مؤسسه دیابت اصفهان که فوق تخصص 
غدد و متابولیسم هم  هست در نشســتى که به مناسبت 23 آبان 
روز جهانى دیابت به همت مؤسسه خیریه دیابت اصفهان برگزار 
شده بود با بیان این مطلب گفت: درمان دیابت توسط متخصصان 
تغذیه، پرستاران آموزش دهنده، پزشک و البته همکارى بیمار قابل 

کنترل بوده و در حقیقت درمان دیابت یک کار تیمى است. 
على کچویى، دیابت تیپ 2 را بسیار مرموز خواند و اظهار داشت: 
اکثر افراد چاق، افراد داراى زمینه هاى ارثى، داراى فشار خون باال، 
کبد چرب و... ممکن است دچار دیابت تیپ 2 شوند که البته از زمان 
تشخیص تا درمان سال هاى زیادى طول خواهد کشید. این درحالى 
است که افراد در معرض خطر دیابت (پرى دیابت) هم باید شناسایى 
و غربالگرى شوند. وى گفت: در سال 1985 میالدى تعداد مبتالیان 
به دیابت در جهان 30 میلیون نفر بود که این میزان در سال 2013 
میالدى به 400 میلیون نفر رسید و پیش بینى شده است در سال 
2050 میالدى، از هر ســه نفر فرد بالغ، یک نفر به دیابت مبتال 

خواهد شد. 
عضــو هیئت مدیره خیریه مؤسســه دیابت اصفهــان افزود: در 
کشورمان براســاس آمار تخمینى، 7 تا 8 درصد افراد بالغ، دیابت 
دارند و در استان اصفهان هم 12 درصد جمعیت باالى 30 سال دچار 
بیمارى دیابت هستند و به همین میزان نیز در معرض خطر ابتال به 

این بیمارى قرار دارند. البته تعداد بیماران دیابتى در شهر اصفهان نیز 
300 هزار نفر است و شیوع بیمارى در افراد به علت چاقى، استرس، 

مصرف دخانیات و... رو به افزایش است. 
■■■

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم با برشمردن نامگذارى 
روزهاى هفتــه دیابت (19 تــا 25 آبان) گفت: آموزش اســاس 
پیشــگیرى و درمان دیابت بوده و مقرون به صرفه ترین مداخله 
است که اگر در مهدها، مدارس، دانشگاه ها، پادگان ها و ... انجام 

شود بسیارى از عوارض دیابت، کاسته خواهد شد. 
حمید صانعى اظهار داشــت: براســاس مطالعاتى که در معاونت 
بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان در ســال 95 انجام و 
اعالم شــد، 90 درصد افراد دیابتى اصفهان تحرك کافى ندارند، 
50 درصد آنها اضافه وزن دارند، 45 درصد چربى خون و 30 درصد 
فشار خون باال دارند.  وى ادامه داد: از سال 94، طرح «ایراپن» در 
شهرضا به صورت آزمایشى انجام شد و کل جمعیت این شهر براى 
بیمارى هاى واگیر، مدنظر قرار گرفتند که نتایج خوبى هم داشت 
به گونه اى که از دى ماه 95 در کل مراکز بهداشــتى کارشناسان 
مراقبت از بیمارى هاى واگیر حضور یافتند و آموزش هاى الزم به 
جمعیت تحت پوشش در هر مرکز بهداشتى ارائه شد و بیماریابى در 
مراکز آغاز شد و تاکنون نیز 110 هزار بیمار دیابتى جدید که از این 
بیمارى اطالع نداشتند کشف شد و با تکمیل طرح تحول بهداشت در 
مرکز استان، تا پایان سال جارى کل جمعیت استان تحت مراقبت 

بهداشتى قرار مى گیرد. 
صانعى گفت: آمار مبتالیان به دیابت در اصفهان، از میزان متوسط 
کشور باالتر است و مى طلبد تا با همکارى شهردارى اصفهان، ما در 

هر منطقه شهردارى اصفهان، یک پایگاه در این راستا داشته باشیم. 
■■■

یکى دیگر از اعضاى هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت اصفهان 
هم، دیابت را ســونامى خواند و بر ضرورت آموزش به بیماران در 

خصوص درمان آن تأکید کرد. 
محمدعلى عطارى به نقل از معاون پژوهشــى وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى گفت: تا 15 سال آینده، یک سوم جمعیت 
کشور دچار دیابت شده و این بیمارى رو به افزایش است.  وى ادامه 
داد: در جهان هر ده ثانیه دو نفر مبتال به دیابت شده و هر هشت ثانیه 
یک نفر جان خود را از دست مى دهد. این درحالى است که در سال 
2015 میالدى، پنج میلیون نفر در اثر ابتال به دیابت جان خود را 
از دست دادند و در حقیقت دیابت بزرگ ترین بالى قرن است که 
براى پیشگیرى از آن باید انقالبى ایجاد شود.  عطارى تصریح کرد:  
هزینه هر بیمار دیابتى 120 دالر در ماه اســت که به نظر مى رسد 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى نتواند آن را تأمین کند و 
در جهان نیز به همین علت، مؤسسه هاى خیریه دیابت ایجاد شده اند 
درحالى که متأسفانه ما در کشورمان تعداد اندکى مؤسسه خیریه 
دیابت داریم بنابراین انتظار است ارگان هاى باالدست به مؤسسه 
خیریه دیابت اصفهان کمک کنند. البته هدف از تشکیل مؤسسه 
خیریه دیابت اصفهان، حساس سازى جامعه نسبت به دیابت است. 
عضو هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت اصفهان گفت: مؤسسه 
خیریــه دیابت اصفهــان در شــش طبقــه، داراى بخش هاى 
چشم پزشکى، روانشناسى، تغذیه، مددکارى، آزمایشگاه و ... بوده و 
در حال حاضر شش هزار و 600 بیمار پرونده دار را زیر پوشش دارد. 
عطارى پیشنهاداتى هم داشت و افزود: پیشنهاد مى کنم ستاد دیابت 
در استاندارى تشکیل شود، خیریه هاى مرتبط موضوعات را پیگیرى 
کنند. نظارت جدى بر فست فود فروشى ها و غرفه هاى مدارس در 
سطح شهر انجام شود. پایگاه هاى دیابت در سطح شهر با همکارى 
شهردارى ایجاد شود و مردم نیز با فرهنگسازى رسانه ها از راهنمایى 

مطلوب برخوردار شوند. 
 ■■■

مدیرعامل مؤسسه خیریه دیابت اصفهان نیز گفت: مؤسسه خیریه 
دیابت اصفهان در سال 78 به همت اساتید دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان، کارشناسان بهداشت و درمان با شعار آموزش، کنترل و 

پیشگیرى فعالیت خود را آغاز کرد. 
احمد نیلفروشــان افزود: 65 درصد مراجعه کنندگان به مؤسسه 
خیریه دیابت اصفهان را زنان و 35 درصد را مردان تشکیل مى دهند 
و این مؤسسه روزانه به طور متوسط پاسخگوى 60 تا 70 نفر است 

در حالى که پرونده ها در این مؤسسه هر روز رو به افزایش است. 

تشدید برخورد با خودروهاى
 بدون معاینه فنى 

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: در حال حاضر 
به طور تقریبى ده هزار میلیارد تومان بودجه دولتى به ازاى 
ارائه خدمات سالمت، به مشموالن بیمه سالمت پرداخت 

شده است.
حســین بانک اظهار داشــت: بــا توجه به اینکــه باید 
زیرســاخت هاى الزم براى ارائه خدمات سالمت براى 
ده میلیون بیمه شده سالمت در بخش هاى دولتى به اجرا 
گذاشته شود، بنابراین از اول آبان ماه شاهد حذف خدمات 

سالمت با ارائه بیمه ســالمت در بخش هاى خصوصى 
هســتیم. وى تصریح کرد: در حال حاضــر تعداد مراکز 
دولتى که این بیمه را پوشش مى دهند، کم نیست و تمام 
بیمارستان هاى دولتى و کلینک هاى ویژه و حتى درمانگاه 
بیمارستان صدوقى در اصفهان نیز خدمات سالمت را به 
بیمه شــدگان ارائه مى کنند.وى با اشاره به اینکه بدنبال 
ارائه خدمات سالمت با بیمه ســالمت در مراکز وابسته 
به تأمین اجتماعى هستیم، ادامه داد: با توجه به اینکه در 
مراکز وابســته به تامین اجتماعى، شاهد ترافیک باالى 
بیماران هستیم به طورى که حتى براى بسترى شدن بیمار 
نیز نوبت شــش ماهه مى دهند، بنابراین در حوزه ارجاع 
مشموالن بیمه سالمت به این مراکز با تعلل روبرو شدیم.

بانک با اشاره به اینکه مشــموالن بیمه سالمت که مى 
خواهند از درمانگاه هاى خصوصى و مطب ها نیز، با این 
بیمه خدمات دریافت کنند، مى توانند با پرداخت ماهانه 20 
هزار تومان، با ارائه این بیمه به خش خصوصى 50 درصد 
تخفیف دریافت کنند، اضافه کــرد: در حال حاضر تمام 
بخش هاى خصوصى با ایــن نوع بیمه به بیماران صعب 

العالج خدمات رایگان ارائه مى کنند.

معاون خدمات بیمه اى مدیریت شــعب بانک کشاورزى 
اســتان اصفهان  گفت: بیمه پایه یکــى از کارآمدترین 
سیاســت هاى حمایتى  صندوق بیمه کشاورزى از تولید 

کنندگان در زمان وقوع حوادث فاجعه بار مى باشد
پژمان پزشکى افزود: در سال زراعى جارى ،صندوق بیمه 
با ابالغ بیمه پایه که از ویژگى هایى چون کاهش چشمگیر 
حق بیمه سهم کشاورز ، افزایش بى سابقه کمک دولت و 
همچنین افزایش حداکثر تعهد بیمه گر برخوردار اســت، 
کوشش شــده  که خســارت هاى فاجعه باراى همچون  
بیمارى هاى ناشــناخته وقرنطینه اى  ومعدوم ســازى 
کانون هاى آلوده دام وطیورو خسارت هاى شدید به مزارع 
گندم و باغات سیب ، انگور و پسته نیز تحت پوشش بیمه پایه 
قرار گیرد. وى اظهار داشت: با توجه به نبودن منبع دیگرى 

براى جبران خسارت هاى فاجعه بار در سال زراعى جارى، 
شاهد بهره بردارانى که به دلیل وقوع خسارت شدید از وادى 
تولید خارج شده اند،  امیدواریم نباشیم. پزشکى در بخش 
دیگرى از سخنانش بیان داشت: 260 میلیارد ریال غرامت 
در بخش طیور توسط صندوق بیمه کشــاورزى در سال 

زراعى گذشته در استان اصفهان پرداخت شد.
وى افزود: در سال گذشــته و درپى بروز آنفلوآنزاى فوق 
حاد در اســتان اصفهان و معــدوم ســازى دو ملییون و 
700 قطعه ازگله هاى درگیر ناشــى از عامل مذکور، در 
حدود 190 میلیــارد ریال غرامت توســط صندوق بیمه 
کشاورزى به خسارت دیدگان پرداخت شد.پزشکى اظهار 
داشــت: همچنین 70 میلیارد ریال غرامت نیز در اثرسایر 

خسارت هاى بخش طیور پرداخت گردیده است.

حذف خدمات با ارائه بیمه سالمت
 در بخش خصوصى

معاون فرهنگى و امور اجتماعى بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان با بیان اینکه اصهان 10 
درصد جامعه ایثارگران کشور را به خود اختصاص 
داده است، گفت: اصفهان با 110 شهید مدافع حرم 

سومین استان کشور در این زمینه است.
على قریشى اظهار داشت: 25 آبان ماه روز حماسه و 
ایثار مردم اصفهان است که در یک روز 370 شهید 
را تشییع کردند و امام امت در وصف آنها گفت «در 
کجا شهرى همچون اصفهان ســراغ دارید  که 
در یک روز این همه شــهید را تشــییع کنند.وى 
افزود: درحدود 18 هزار نفر از شهداى اصفهان جزو 

شهیدان جوانى هستند که سن آنها از 15 تا 23 سال 
بوده که به صورت داوطلبانه به جبهه اعزام شده و 
به فرمان امامشان لبیک گفتند. قریشى با اشاره به 
15 هزار دانشجوى شاهد و ایثارگر که از اقصى نقاط 
کشور در اصفهان مشغول به خدمت هستند، افزود: 
در بحث آموزش عمومى، استان اصفهان چهار هزار 
دانش آموز دارد که در مسائل فرهنگى و آموزشى 
آنها را رصد مى کنیم.وى گفــت: اصفهان با 110 
شهید مدافع حرم، سومین استان کشور بوده و در 
دفاع مقدس نیز 10 درصد از جامعه ایثارگرى کشور 

مربوط به این استان است.

سن 18 هزار شهید اصفهانى 
دوران دفاع مقدس 15 تا 23 سال است

قیمت میوه و تره بار بر اساس آخرین قیمت هاى 
اعالمى از ســوى اتحادیه صنف عمده فروشان 
میادین میوه و تره بار اصفهان، نســبت به اوایل 
فصل پاییز تغییر چندانى نداشته است و به جز تعداد 
محدودى از اقالم میوه، بقیه در همان قیمت هاى 
گذشته در اختیار مصرف  کنندگان قرار مى گیرد. 
در این میان قیمت برخى اقالم میوه و تره بار که از 
سوى اتحادیه صنف عمده فروشان میادین میوه و 
تره بار اصفهان اعالم شده است، به شرح زیر است:

انواع انار ممتاز کیلویى چهارهزار و 500 تومان، 
هرکیلو انگور بى دانه قرمز هشــت هزار و 500 
تومان، انگــور بى دانــه زرد پنج هــزار تومان، 
خرما زاهدى ســه هزار و 600 تومان، به ممتاز 

پنج هزار و 500 تومان، خرمالو ممتاز ســه هزار 
و 400 تومان، پرتقال بــم دو هزار و 500 تومان، 
پرتقال تامسون جنوب ممتاز ســه هزار و 400 
تومان، پرتقال تامسون شمال ممتاز دو هزار و 200 
تومان، گریپ فروت توسرخ دو هزار و 400 تومان، 
انواع ســیب درختى ممتاز دو هزار و 700 تومان، 
لیموشیرین چهار هزار تومان، نارنگى تخم ژاپنى 
15 تایى چهارهزار و 500 تومان و نارنگى برگى 

ممتاز سه هزار تومان.
همچنین هر کیلو زرشــک ممتاز نیز در قیمت 
هشــت هزار تومان در ســطح عمده فروشى به 
فروش مى رسد و قیمت پسته اکبرى تازه نیز به 

23 هزار تومان رسیده است.

ثبات قیمت میوه هاى پاییزى بازار در نشست روز جهانى دیابت عنوان شد 

وجود 300 هزار بیمار دیابتى در شهر اصفهان

پرداخت 260 میلیارد ریال غرامت در استان
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حسین به نشانى مجهول المکان 2.محترم موحدى نشانى فعال زندان، اصفهاننجف آباد خیابان 
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را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک 
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تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م 
الف: 6565 سیداحمدرضامیرفتاح - دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد /8/510 

اجراییه
- شماره 161/96 به موجب راى شماره 378 تاریخ 96/04/17 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه علیرضا زارعى فرزند مرتضى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ دو میلیون و پانصدهزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/02/27 لغایت اجراى کامل دادنامه و 
پرداخت نیم عشر دولتى حق االجراء. محکوم له: على بهرامى با وکالت محمدلطفى و عظیمه 
صادقى فرزند اکبر به نشانى: قلعه سفید خ طالقانى ك ش محمودمحمدى پالك آخر جنوبى. 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 6570 شعبه 7 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /8/511 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 296/96 دادنامه 96/07/24-481 
مرجع رسیدگى شعبه 6حقوقى خواهان: علیمردان اله یارى نشانى: نجف آباد خ مولوى شمالى 
موى شهیدشیرزادى پالك7 کدپســتى 8514849183، وکیل خواهان: محمدلطفى،عظیمه 
صادقى به نشانى: نجف آباد خ امام بعداز چهارراه شهردارى نبش کوى شهامت طبقه فوقانى، 
خواندگان: 1.محمد زهریان 2. حســن زهریان به نشــانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه 
8 فقره چک به شــماره هــاى 368782-95/11/30 و 368778-95/04/30 و 368779-
95/05/30 و 368780-95/06/30 و 622732-95/07/30 و 622734-95/08/30 و 
622726-96/10/30 و 622727-95/09/27 جمعا به مبلغ 160/000/000 ریال گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى علیمردان اله یارى به طرفیت 
1.محمدزهریان 2.حسن زهریان به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خواندگان 
داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خواندگان دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانــون تجارت دعواى مطروحه 
را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنــى به پرداخت مبلغ 
160/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/240/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چکهاى 
مذکور لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابــل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشــد. م الف:6571  قاضى شعبه 6 شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد/ 8/512 
اجراییه

- شــماره 311/96 به موجب راى شــماره 311/96 تاریخ 96/04/28 حوزه 5 شــوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.جوادمانده على 2.علیرضا 
هاشمى فرد به نشانى 1.آزادگان مســکن مهر بلوك 17 طبقه اول 2.مجهول المکان. محکوم 
علیه ردیف دوم محکوم است به حضور در دفترخانه اسنادرســمى و انتقال قطعى رسمى بنام 
محکوم لــه و محکوم علیه ردیف اول محکــوم به پرداخت مبلــغ صدونودهزارتومان بعنوان 
هزینه دادرسى و پرداخت همزمان با انتقال ســند مبلغ هشتصدهزارتومان توسط محکوم له به 
محکوم علیه ردیف اول و نیز پرداخت سیصد و هشتادهزارتومان نیم عشر دولتى درحق صندوق 
دولت، انتقال  قطعى یک دســتگاه اتومبیل پژو بشماره شــهربانى 53-371ب56 مدل 83 به 
رنگ عنابى. محکوم له: مرتضى ســلطانى به نشانى: نجف آباد خ 15خرداد جنوبى کوچه بصیر 
پ79. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 6621 شعبه 5 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/513 
 مزایده

 در پرونده کالسه 950423 اجرایى و به موجب دادنامه 2938-95 صادره از شعبه سوم عمومى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى محمدرجایى فرزند محمدرضا محکوم است به پرداخت 262/5 
مهرالسنه، 18 مثقال طالى ساخته شــده و 156/962/025 ریال وجه نقد و 212/500 تومان 
هزینه دادرسى و 400/000 تومان حق الوکاله وکیل بابت محکوم به و هزینه دادرسى و غیره 
در حق محکوم له و مبلغ 720/000 تومان نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق 
اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگســترى منتخب آقاى علیرضا فاضل به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب مغازه 
تجارى واقع در نجف آباد خ 17 شهریور مغازه جنوبى با شماره پ 69 داراى سوابق ثبتى، اعیانى 
موجود با قدمت بیش از 20 سال در دو طبقه همکف و زیرزمین شامل دیوارهاى آجرى و ستون 
فلزى، ســقف هاى تیرآهن آجر و نازك کارى، کف موزائیک و درب موجود شیشه سکوریت 
و کرکره- مشبک فلزى مى باشــد و داراى امتیاز برق مى باشد که بارزش 6/400/000/000 
ریال ارزیابى گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه 
کارشناســى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/09/11 
ساعت 11 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى است که از 
قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 

آورد. م الف: 6545 مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/8/516
مزایده

مزایــده مرحلــه اول در پرونــده کالســه 950216 اجرایــى و بــه موجــب دادنامــه 
9509973730201007 صادره از شــعبه دوم عمومى نجف آباد محکــوم علیه اجرایى آقاى 
سیدمحسن اسماعیلیان فرزند سیدمصطفى محکوم است به پرداخت 1/154/713/000 ریال 
بابت الباقى محکوم به در حق محکوم له رحمان عابدینى و مبلغ 195/000/000 ریال نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى على صابرى به شرح ذیل ارزیابى 
گردیده است: 1.یک دســتگاه خودروى پراید تیپ 141 مدل 1386 به قیمت 85/000/000 
ریال، 2.یکدستگاه خودروى پژو جى ال ایکس نقره اى مدل 1385 به قیمت 100/000/000 
ریال. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف 
شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/09/11 ساعت 10 صبح و در محل 
اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز 
قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 6546 مدیراجراى احکام 

حقوقى دادگسترى نجف آباد/8/517 
حصروراثت

حمیدرضاشریف داراى شناسنامه شماره 654 به شــرح دادخواست به کالسه 862/96 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمودشریف 
نجف آبادى بشناســنامه 750 در تاریخ 96/07/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-على شریف ش ش 78، 2-فائزه شریف ش 
ش 31، 3-حامدشریف نجف آبادى ش ش 2025، 4-فهیمه شریف نجف آبادى ش ش 3355، 
5-حمیدرضا شریف نجف آبادى ش ش 654 (فرزندان متوفى)، 6-بتول حسینى نجف آبادى 
ش ش 859، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگــرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. م الف: 6576 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/8/518 
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609973730201116 شــماره پرونده: 9509983730201016 شماره 
بایگانى شعبه: 951022 خواهان: رمضانعلى فردى نجف آبادى فرزند حسینعلى با وکالت آقاى 

رسول سیاهى فرزند مرتضى به نشــانى نجف آباد خیابان امام شرقى بعداز چهارراه شهردارى 
روبروى سازمان تامین اجتماعى خواندگان: 1.رسول پورعلى عبداله به نشانى اصفهان-نجف 
آباد خ 17 شهریور خ امام شــرقى کوى ش کافى موســوى پ10، 2.اداره امور اراضى استان 
اصفهان به نشانى اصفهان خ هزار جریب اداره کل جهاد کشــاورزى استان اصفهان، 3.آقاى 
غالمحســین فتحى، 4.ژینا فتحى، 5.محســن فتحى فرزند على، 6.فرینازامیرنیرومند فرزند 
منصور، 7.وحیدفتحــى فرزند مهدیقلى، 8.ژیــال فتحى، 9.على امیرنیرومنــد فرزند منصور، 
10.فرزانه امیرنیرومند فرزند منصور، 11.حمیدفتحى فرزند مهدیقلى، 12 ناصرقلى امیرنیرومند 
فرزند معین قلى، 13.مهدیقلى فتحى فرزند عشــقعلى، 14.ســعید فتحــى فرزند مهدیقلى، 
15.مینافتحى، 16.فریدون امیرنیرومند فرزند ناصرقلى، 17.خدیجه فردى، 18.محمدپورعلى 
عبداله فرزند عبداله، 19.فاطمه پورعلى عبداله فرزند عبدالــه، 20.على پورعلى عبداله فرزند 
عبداله، همگى به نشانى اصفهان نجف آباد خ 17 شهریور خ امام شرقى ك ش کافى موسوى 
پ10، 21.فاطمه محمدى فرزند رمضان به نشــانى اصفهان نجف آباد خ 15 خردادشمالى ك 
آصفى. خواســته ها: 1.مطالبه خسارات دادرســى 2.اعالم بطالن معامله دادگاه با اعالم ختم 
رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست آقاى رمضانعلى 
فردى فرزند حسینعلى با وکالت آقا رسول ســیاهى بطرفیت 1.فاطمه محمدى فرزند رمضان، 
2. وراث مرحوم عبداله پورعلى عبداله (على،محمد،رســول و فاطمــه همگى پورعلى عبداله 
و خانم خدیجه فردى) 3.اداره اموراراضى (جهادکشــاورزى) 4.فریــدون امیرنیرومند 5.فریبا 
امیرنیرومند 6.فریده امیرنیرومند هرسه فرزندان ناصرقلى 7.غالمحسین 8.ژینا 9.ژیال 10.مینا 
همگى فتحى فرزندان محسن 11.حمید 12.وحید 13.ســعید هرسه فتحى فرزندان مهدیقلى 
14.مهدیقلى فتحى فرزند عشــقعلى 15.منصورقلى امیرنیرومند بخواسته اعالم بطالن و بى 
اعتبارى قولنامه مــورخ 81/09/03 تنظیمى فى مابین خوانده ردیــف اول و مورث خواندگان 
ردیف دوم به جهت مستحق للغیربودن مورد معامله و ابطال سندانتقال اجرایى شماره 4346-

92/12/21 تنظیمى در دفترخانــه 343 نجف آباد . ابطال اجرائیه موضوع کالســه 128/93 
مبنى بر خلع ید به انضمام خسارات دادرســى؛ دادگاه در راستاى خواسته خواهان موضوع را به 
کارشناســى ارجاع که پس از وصول نظریه به متداعیین ابالغ که مصون از تعرض باقى مانده 
و کارشناس محترم اظهار داشته است: خواهان مالک تمامت 12062 سهم مشاع از 360221 
سهم پالك ثبتى 790/85 بوده اما مالکیتى از پالك مزبور براى مرحوم عبداله پورعلى عبداله 
وجود ندارد و نماینده جهادکشــاورزى نیز طى الیحه اى صراحتا اعالم نموده اســت پالك 
790/85 به 9 نفر از مالکین و به همراه 91 نفر از کشاورزان منتقل و سند بیع شرط تنظیم شده 
است و نامى از مرحوم عبداله پورعلى عبداله بین اسامى کشاورزان و مالکین وجود ندارد و باتوجه 
به اینکه موردمعامله خوانده ردیف اول با مورث خواندگان ردیف دوم جزء سهم خواهان بوده که 
از سالیان گذشته درآن تصرفات مفروزى داشته است دادگاه با عنایت به مفاد ماده 390 قانون 
مدنى اشعار مى دارد: " اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کًال یا جزءاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن 
است، اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد" و ماده 391 قانون مدنى نیز تصریح دارد" درصورت 
مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد، و درصورت جهل 
مشترى به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید" و ماده 304 قانون 
مدنى بیان مى دارد : اگر کسى که چیزى را بدون حق دریافت کرده است، خود را محق دانسته 
لیکن درواقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشــد معامله فضولى و تابع احکام مربوط به آن 
خواهد بود. و راى وحدت رویه به شــماره 733-93/07/15 و در مورد خواسته مذکور نیز برابر 
اســتعالم واصله از اداره ثبت و نظر به کارشناس رســمى و اظهارات نماینده جهاد کشاورزى 
ملک موصوف مستحق للغیر درآمده است لذا دادگاه با عنایت به مراتب معنونه دعواى خواهان 
را ثابت تشخیص داده و با توجه به مســتندات مذکور و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى 
مدنى معامله صورت گرفته، فضولى تلقى و به دلیل عدم تنفیذ توسط مالک آن، معامله مذکور 
(قولنامه 81/09/03) باطل بوده و اما درخصوص خواسته هاى دیگر مبنى بر ابطال سند انتقال 
اجرایى به شــماره 4346-92/12/12 تنظیمى در دفترخانه 43 و نیز اجرائیه موضوع کالسه 
128/93، باتوجه به اینکه ســند و اجرائیه مزبور به تبع راى قطعیت یافته اى بوده است که در 
زمان صالحیت شورا در رسیدگى به اموال غیرمنقول اصداریافته است لذا مستقال دراین پرونده 
قابلیت استماع نداشته و باید به طریق قانونى و فوق العاده نسبت به آراء صادره از شورا اعتراض 
و اقدام نمود و نیز خواندگان ردیف اول و دوم را به اســتناد قاعده تسبیب و مواد مذکور ازهمان 
قانون به پرداخت هزینه دادرسى و کارشناسى و حق الوکاله طبق تعرفه درحق خواهان محکوم 
مى نماید. این راى حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 6584 محمدحســن قلى زاده - رئیس شعبه دم 

دادگاه حقوقى نجف آباد/ 8/519 
حصروراثت

حمیدکریمى داراى شناسنامه شماره 411 به شرح دادخواست به کالسه 866/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن کریمى بشناسنامه 
32 در تاریخ 96/08/04 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1-حمیدکریمى ش ش 411، 2-رضاکریمى ش ش 19، 3-مجیدکریمى 
ش ش 423، 4-رحمان کریمى ش ش 3198، (پســران متوفــى) 5-کبرى کریمى ش ش 
1080045473، (دختر متوفى)، 6-محترم شاه محمدى ده کلبعلى ش ش 4، (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 

6589 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد /8/520 
ابالغ

شماره ابالغنامه:9610103730405645 شــماره پرونده: 9609983730400266 شماره 
بایگانى شعبه: 960267 محکوم له: حمیدرضا رحیمى محکوم علیه: آقایان نیما آبخیز و رسول 
گل کار پیرو آگهى هاى منتشــره در جراید بدینوســیله به آقایان آبخیز و گل کار که مجهول 
المکان مى باشد ابالغ مى شــود طبق اجرائیه صادره درپرونده کالســه 960267 به موجب 
دادنامه شــماره 9609983730400487 مورخ 96/05/14 صادره از شعبه 4 حقوقى محکوم 
علیهم بصــورت تضامنى محکوم به پرداخت مبلغ  310/000/000 ریال بابت اصل خواســته 
و 10/100/000 ریال هزینه دادرســى و حق الوکاله طبق تعرفه و خسارت تاخیرتادیه درحق 
محکوم له مى باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه هاى اجرائى برعهده محکوم علیه 
مى باشد. بدیهى است باتوجه به غیابى بودن حکم، اجراى حکم غیابى منوط به معرفى ضامن 
معتبر یا اخذ تأمین متناســب از محکوم له، یا ابالغ واقعى اجرائیه به محکوم علیه مى باشــد 
لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجراى مــاده 73 آود.م و ماده 9 قانون اجراى احکام مدنى 
دریکى از جراید کثیراالنتشار درج میگردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى 
مفاد اجرائیه اقدام گــردد. درغیراینصورت واحداجراى احکام طبق مقررات نســبت به اجراى 
مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرائى اقدام خواهد نمود. م الف: 6609 منشــى شعبه 4 دادگاه 

عمومى حقوقى نجف آباد/ 8/521 
مزایده

 به کالسه 960276 بنابه دستور فروش صادره از شــعبه پنجم حقوقى طى دادنامه 00699-
960 یکبــاب منزل مســکونى واقع در ویالشــهر-بلوار معلــم خ 104/3 جنب مســجد قبا 
پ17 و داراى ســوابق ثبتــى 790/2114 داراى عرصــه حــدود 339 مترمربــع و اعیانى 
حدود 235/5 مترمربــع و داراى امتیــازات آب و برق و گاز بــا مصالح آهن و آجــر و ... که 
بارزش تمامت عرصــه و اعیان 1/200/000/000 ریــال طبق نظریه مهنــدس ذوالفقارى 
تعیین و برآورد گردیــد. توضیحا ملک فوق داراى ســوابق ثبتى مشــاعى مى باشــد. که با

توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شده 
ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/09/11 ساعت 10 صبح و در محل اجراى 
احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حســاب شماره 2171290354001 واریز و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز 
قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 6611 مدیراجراى احکام 

حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 8/522 
ابالغ راى

 شــماره پرونده 219/95ش ح الف ع- شــماره دادنامه 289-95/10/29 خواهان سیدرضا 
طباطبایى فرزند سیدابراهیم ســاکن علویجه-خیابان شهیدبهشتى-پاساژطباطبایى، خوانده: 
فاطمه عباســى نهوجى فرزند حبعلى ساکن مجهول المکان. خواســته مطالبه. شورا باعنایت 
به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح ذیــل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى آقاى ســیدرضاطباطبایى فرزند ســیدابراهیم 
مقیم علویجــه بطرفیت خانم فاطمه عباســى نهوجى مجهول المکان مبنى بــر مطالبه مبلغ 
ده میلیون ریال با خســارت تاخیرتادیه و هزینه دادرســى به اســتناد یک فقره چک بشماره: 
12/9218/234405 به  عهده بانک ملى ایران ازحســاب شماره 0109709635004 به مبلغ 
مذکور و تاریخ سررسید 94/12/25 و گواهى عدم پرداخت شــعبه علویجه بانک محال علیه، 
نظربه اینکه  مستندات مذکور بر اشــتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت داشته و نامبرده 
باتوجه به مجهول المکان بودن ازطریق نشــر آگهى درجلسه رســیدگى مقرر حضور نیافته و 
بصورت کتبى نیز دفاعى ننموده است. لذا قاضى شورا با استصحاب بقاء دین دعواى خواهان را 
ثابت تشــخیص داده و مســتنداً به مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه آن و مواد 515 و 519 قانون آئین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامورمدنى راى به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
ده میلیون ریال بابت اصل دین با خسارت تاخیرتادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک 
مرکزى جمهورى اســالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن براســاس محاسبه صورت 
گرفته توسط واحد اجراى احکام در مرحله اجراى حکم و پرداخت نهصد و پنج هزارریال بابت 
هزینه دادرسى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید این راى غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه 
محترم عمومى بخش مهردشت مى باشد. م الف: 6607 سیدمهدى نصیرى- قاضى شعبه دوم 

شوراى حل اختالف بخش مهردشت /8/523 
ابالغ راى

 شــماره پرونده 233/95ش ح الف ع- شــماره دادنامــه 302-95/10/29 خواهان نادعلى 
عبدالهى فرزند یوسف ســاکن علویجه-خیابان شــهیدرجایى کوچه قندهارى-پالك 186، 
خوانده: فاطمه عباســى نهوجى فرزند حبعلى ســاکن مجهول المکان. خواسته مطالبه. شورا 
باعنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى نادعلى عبدالهى فرزند یوسف مقیم علویجه 
بطرفیت خانم فاطمه عباســى نهوجى مجهول المکان مبنى بر مطالبه مبلغ دومیلیون و نهصد 
و هفتاد هزارتومان با خسارت تاخیرتادیه و هزینه دادرســى به استناد هفت فقره چک بشماره 
هاى: 234419 هشــت میلیون ریال به تاریخ سررســید 94/08/25- 234424 پنج میلیون 
ریال سررســید 94/10/25- 234410 شش میلیون ریال سررســید 94/09/25- 234414 
دومیلیون و هفتصدهزارریــال سررســید 94/06/25- 368109 دومیلیون ریال سررســید 
93/11/20- 234422 چهارمیلیــون ریال سررســید 94/10/15- 368112 دومیلیون ریال 
سررســید 93/11/16 همگى عهده بانک ملى ایران ازحساب شــماره 0109709635004 و 
گواهى هاى عدم پرداخت بانک محال علیه، نظربه اینکه  مســتندات مذکور بر اشــتغال ذمه 
خوانده به میزان خواسته داللت داشته و نامبرده على رغم دعوت ازطریق نشر آگهى درجلسه 
رســیدگى مقرر حضور نیافته و دلیلى بر برائت ذمه خویش اقامه نکرده است. لذا قاضى شورا با 
استصحاب بقاء دین دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 313 و 314 ناظر به 
ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه 
آن و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامورمدنى راى به 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون و نهصد و هفتــاد هزارتومان بابت اصل دین با 
خســارت تاخیرتادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
از تاریخ چک تا زمان وصول آن براساس محاسبه صورت گرفته توسط واحد اجراى احکام در 
مرحله اجراى حکم و پرداخت یکصد و دوازده هزار و یکصد و بیســت و پنج تومان بابت هزینه 
دادرسى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید این راى غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شــعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم 
عمومى بخش مهردشت مى باشد. م الف: 6605 سیدمهدى نصیرى - قاضى شعبه دوم شوراى 

حل اختالف بخش مهردشت/ 8/524 
ابالغ راى

 شماره پرونده 351/95ش ح الف ع- شــماره دادنامه 258-96/08/03 خواهان میثم کریمى 
فرزند على ساکن حسن آباد ك شــقایق پ32، خوانده: حســین گوگونانى و پرنیا گوگونانى 
فرزند حســین ســاکن مجهول المکان. خواســته مطالبه. شــورا باعنایت به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح ذیــل مبادرت به صــدور راى مى نماید. 
راى شورا درخصوص دادخواســت آقاى میثم کریمى فرزند على مقیم حســین آباد بطرفیت 
خانم پرنیا گوگونانى فرزند حســین و حســین گوگونانى مجهول المکان مبنى بر مطالبه مبلغ 
چهارصد و نود هزارتومان با خســارت تاخیرتادیه و هزینه دادرســى بابــت مبلغ واریزى که 
خواهان ادعا مى نماید جهت بیمه شــخص ثالث خودرو به آقاى حســین گوگونانى که خود 
را بیمه گذار معرفى کرده مراجعه و ایشان شماره حساب دختر دوساله اش به نام پرنیا گوگونانى 
را داد و من مبلغ سیصد و سى هزار تومان واریز کردم ضمن اینکه با مراجعه به نمایندگى بیمه 
گفتند که ایشان شخص حقوقى نمى باشــد. نظربه اینکه خوانده مجهول المکان اعالم شده 
ازطریق نشرآگهى دعوت گردیده و درجلسه رســیدگى مقرر حضور نیافته و به استناد استعالم 
ارائه شده ازسوى خواهان داللت بر واریز مبلغ مذکور دارد لذا قاضى شورا مستنداً به مواد 198 
و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى و صدر ماده 256 قانون مدنى با توجه به اینکه نامبرده 
دینى به خوانده نداشــته لذا خواهان در اســترداد وجه واریزى محق بوده و راى به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و سى هزارتومان بانضمام خسارت تاخیرتادیه و هزینه دادرسى 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید این راى غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم عمومى 
بخش مهردشت مى باشد. م الف: 6606 ســیدمهدى نصیرى - قاضى شعبه دوم شوراى حل 

اختالف بخش مهردشت/ 8/525 
حصروراثت

حسین حسینى برآفتابى داراى شناسنامه شماره 1309 به شرح دادخواست به کالسه 240/96 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرده زایى 
ســیده مژده بشناســنامه ... در تاریخ ..... اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-حسین حســینى برآفتابى ش ش 1309، (پدر متوفى)، 
6-سیده مژده موســوى اوندى ش ش 1296، (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.م الف:  6604 رئیس شعبه شوراى حل 

اختالف مهردشت/ 8/526 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون 
تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 

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

اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139660302007002156 مورخ 96/06/05 موقوفه حــاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه 
به مساحت 169,04 مترمربع پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
2 - راى شــماره 139660302007002157 مورخ 96/06/05 موقوفه حــاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه 
به مساحت 84,85 مترمربع پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
3 - راى شــماره 139660302007002158 مورخ 96/06/05 موقوفه حــاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه 
به مساحت 306,20 مترمربع پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
4 - راى شــماره 139660302007002159 مورخ 96/06/05 موقوفه حــاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه 
به مساحت 19,17 مترمربع پالك شــماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
5 - راى شــماره 139660302007002160 مورخ 96/06/05 موقوفه حــاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه 
به مساحت 36,64 مترمربع پالك شــماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
6 - راى شماره 139660302007002162 مورخ 96/06/05 موقوفه حاج محمد صالح الرگان 
به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نســبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه و مغازه 
به مساحت 38,05 مترمربع پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
7 – راى شــماره 139660302007002163 مورخ 96/06/05 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه 
به مساحت 302,63 مترمربع پالك شــماره 449 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین خان دیپلمه صدرى و غیره.
8 - راى شــماره 139660302007002164 مورخ 96/06/05 موقوفه حــاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه 
به مساحت 178,71 مترمربع پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
9 - راى شماره 139660302007002166 مورخ 96/06/05 موقوفه حاج محمد صالح الرگان 
به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نســبت به ششــدانگ عرصه یکباب مدرسه به 
مساحت 2145,52 مترمربع پالك شــماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
10 - راى شــماره 139660302007002167 مورخ 96/06/05 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه 
به مساحت 165,46 مترمربع پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
11 - راى شــماره 139660302007002168 مورخ 96/06/05 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه 
به مساحت 50,59 مترمربع پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره. 
12 - راى شــماره 139660302007002175 مورخ 96/06/06 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مرکز 
مخابرات به مساحت 793,36 مترمربع پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
13 - راى شــماره 139660302007002176 مورخ 96/06/06 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه 
به مساحت 502,34 مترمربع پالك شــماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
14 – راى شــماره 139660302007002177 مورخ 96/06/06 موقوفه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه 
به مساحت 188,39 مترمربع پالك شــماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
15 - راى شــماره 139660302007002178 مورخ 96/06/06 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه 
به مساحت 17,85 مترمربع پالك شــماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
16 - راى شــماره 139660302007002179 مورخ 96/06/06 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه 
به مساحت 32,37 مترمربع پالك شــماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
17 - راى شــماره 139660302007002180 مورخ 96/06/06 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه 
به مساحت 32,99 مترمربع پالك شــماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
18 - راى شــماره 139660302007002181 مورخ 96/06/06 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه 
به مساحت 33,17 مترمربع پالك شــماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
19 - راى شــماره 139660302007002182 مورخ 96/06/06 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه 
به مساحت 26,50 مترمربع پالك شــماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
20 - راى شــماره 139660302007002183 مورخ 96/06/06 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه 
به مساحت 52,56 مترمربع پالك شــماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
21 - راى شــماره 139660302007002184 مورخ 96/06/06 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه 
به مساحت 22,97 مترمربع پالك شــماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
22 - راى شــماره 139660302007002185 مورخ 96/06/06 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه 

به مساحت 21,15 مترمربع پالك شــماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان 
مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.

23 - راى شــماره 139660302007002186 مورخ 96/06/06 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب حمام 
قدیمى به مساحت 362,65 مترمربع پالك شــماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
24 - راى شــماره 139660302007002204 مورخ 96/06/08 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب واحد 
آموزشى به مساحت 1506,29 مترمربع پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
25 - راى شــماره 139660302007002205 مورخ 96/06/08 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب واحد 
آموزشى به مساحت 2020,12 مترمربع پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
26 - راى شــماره 139660302007002206 مورخ 96/06/08 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه 
به مساحت 94,91 مترمربع پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
27 - راى شــماره 139660302007002207 مورخ 96/06/08 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه 
به مساحت 96,28 مترمربع پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
28 - راى شــماره 139660302007002208 مورخ 96/06/08 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه 
به مساحت 205,23 مترمربع پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
29 - راى شــماره 139660302007002209 مورخ 96/06/08 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه 
به مساحت 159,48 مترمربع پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
30 - راى شــماره 139660302007002210 مورخ 96/06/08 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه 
به مساحت 146,55 مترمربع پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
31 - راى شــماره 139660302007002211 مورخ 96/06/08 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه 
به مساحت 177,22 مترمربع پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
32 - راى شــماره 139660302007002212 مورخ 96/06/08 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه 
به مساحت 103,34 مترمربع پالك شماره 436 اصلى واقع در الرگیجى بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
33 - راى شــماره 139660302007002216 مورخ 96/06/08 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه 
به مساحت 171,86 مترمربع پالك شــماره 449 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین خان دیپلمه صدرى و غیره.
34 - راى شــماره 139660302007002217 مورخ 96/06/08 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه 
به مساحت 220,70 مترمربع پالك شــماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
35 - راى شــماره 139660302007002218 مورخ 96/06/08 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه 
به مساحت 185,17 مترمربع پالك شــماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
36 - راى شــماره 139660302007002219 مورخ 96/06/08 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نســبت به ششدانگ یکباب مسجد به 
مساحت 451,21 مترمربع پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک 

رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
37 - راى شــماره 139660302007002220 مورخ 96/06/08 موقوفــه حاج محمد صالح 
الرگان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه 
به مساحت 31,75 مترمربع پالك شــماره 435 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى عبدالحسین نقشینه و غیره.
38 - راى شماره 139660302007002959 مورخ 96/08/17 موقوفه گورستان فالورجان 
به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نســبت به ششــدانگ عرصه یکباب مدرسه به 
مساحت 1982,30 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان 

که متقاضى خود مالک رسمى است.
39 - راى شماره139660302007002917   مورخ  1396/08/14   موقوفه حاج محمد صالح 
درچه اى به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ  عرصه  یکباب  خانه    
به مساحت  170,99مترمربع پالك شماره     فرعى از 436   اصلى واقع در الرگیچى  بخش 9 

ثبت اصفهان مالک اولیه  مرحوم عبدالحسین نقشینه و غیره
40- راى شماره139660302007002918   مورخ  1396/08/14   موقوفه حاج محمد صالح 
درچه اى به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ  عرصه  یکباب  خانه   
به مساحت  147,61متر مربع  پالك شماره     فرعى از 436   اصلى واقع در الرگیچى  بخش 9 

ثبت اصفهان مالک اولیه  مرحوم عبدالحسین نقشینه و غیره
 41- راى شماره139660302007002919   مورخ  1396/08/14   موقوفه حاج محمد صالح 
درچه اى به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب  خانه   
به مساحت  206,51مترمربع پالك شماره     فرعى از 436   اصلى واقع در الرگیچى  بخش 9 

ثبت اصفهان مالک اولیه  مرحوم عبدالحسین نقشینه و غیره
 42- راى شماره139660302007002920   مورخ  1396/08/14   موقوفه حاج محمد صالح 
درچه اى به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ   عرصه یکباب  خانه    
به مساحت  222,76مترمربع پالك شماره     فرعى از 436   اصلى واقع در الرگیچى  بخش 9 

ثبت اصفهان مالک اولیه  مرحوم عبدالحسین نقشینه و غیره
 43- راى شماره139660302007002921   مورخ  1396/08/14   موقوفه حاج محمد صالح 
درچه اى به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ  عرصه  یکباب  خانه    
به مساحت  245,51متر مربع پالك شماره     فرعى از 436   اصلى واقع در الرگیچى  بخش 9 

ثبت اصفهان مالک اولیه  مرحوم عبدالحسین نقشینه و غیره
 44- راى شماره139660302007002922   مورخ  1396/08/14   موقوفه حاج محمد صالح 
درچه اى به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ  عرصه  یکباب  خانه      
به مساحت  170,70مترمربع پالك شماره     فرعى از449اصلى واقع در الرگان  بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه  مرحوم عبدالحسین خان دیپلمه صدرى  و غیره 
 45- راى شماره139660302007002923   مورخ  1396/08/14   موقوفه حاج محمد صالح 
درچه اى به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ عرصه یکباب مغازه    
به مساحت  23,73 متر مربع  پالك شماره     فرعى از 435 اصلى واقع در حاجى آباد  بخش 9 

ثبت اصفهان مالک اولیه  مرحوم عبدالحسین نقشینه و غیره
 46- راى شماره139660302007002924   مورخ  1396/08/14   موقوفه حاج محمد صالح 
درچه اى به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ   عرصه یکباب خانه    
به مساحت  194,07متر مربع  پالك شماره     فرعى از 435اصلى واقع در حاجى آباد  بخش 9 

ثبت اصفهان مالک اولیه  مرحوم عبدالحسین نقشینه و غیره
 47- راى شماره139660302007002925   مورخ  1396/08/14   موقوفه حاج محمد صالح 
درچه اى به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نسبت به ششدانگ    عرصه یکباب  مغازه     
به مساحت  70,55مترمربع پالك شماره     فرعى از 435اصلى واقع در حاجى آباد  بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه  مرحوم عبدالحسین نقشینه و غیره
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز دوشنبه مـــورخ 1396/08/22- تاریخ انتشــار نوبت دوم : روز 
سه شــنبه مورخ 1396/09/07 م الف: 771  اکبر پور مقدم  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان فالورجان /8/565
مزایده

مزایده نوبت اول واحد اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961760 جلسه مزایده اى در روز دوشنبه مورخ 96/09/06 از ساعت 9 لغایت 
 B5 10/30 صبح و به منظور فروش یک واحد آپارتمان مســکونى واقع در فوالدشــهر محله
بلوك 14 پالك 212 تحت پــالك ثبتى 7898 فرعى از 582 اصلى به شــماره ثبت 70545 
دفتر 456 صفحه 332 که توســط کارشناس رســمى دادگســترى به مبلغ 600/000/000 
ریال ارزیابى گردیده اســت. در محل اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجــان برگزار نماید. 
طالبین خرید مــى توانند به مدت 5 روز قبــل از موعد مزایده از ملک مــورد نظر دیدن نموده
 و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده در قیمت کارشناسى شروع و 
برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند 
در جلسه مزایده شرکت نمایند که ٪10 قیمت کارشناســى را نقداً پرداخت و در صورت برنده 
شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 1076 اجراى احکام مدنى دادگسترى 

لنجان /8/568 
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواســت آذر ذبیحى فرزند فتح اله به طرفیت بلقیس 
معین و على پلنگى مرتضــى و زینب پلنگى و احترام پلنگى و محمدرضــا معیدکیا قرار تحریر 
ترکه مرحوم ابراهیم پلنگى طى شــماره 589/96 در شــوراى حل اختالف شعبه یک حقوقى 
لنجان صادر و وقت اجراى قرار ساعت 4 عصر روز شنبه مورخه 96/9/25 تعیین گردیده است 
لذا از روثه یا نماینده قانونى آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر 
ترکه متوفى دارند دعوت مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان لنجان 
به آدرس حاضر شــوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 1060 شعبه 

اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /8/569 
احضار

 شــماره نامه-9610113732200793 شــماره پرونده: 9609983732201544 شــماره 
بایگانى: 961651 شعبه سوم دادیارى دادســراى عمومى و انقالب نجف آباد موضوع شکایت 
خانم نرگس عیسى پره فرزند غالمرضا بشماره ملى 1092144341 بطرفیت عباس سخراوى 
فرزند عبدالحسین باتوجه به اینکه متهم عباس ســخراوى مجهول المکان مى باشد لذا طبق 
قانون آیین دادرسى کیفرى یک نوبت دریکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج تا بدینوسیله به 
متهمین مذکور ابالغ گردد تا خود را روز چهارشنبه مورخ 96/09/29 ساعت 10 جهت رسیدگى 
به اتهام خود حاضر شــود درصورت عدم حضور و ارائه الیحه اقدام بــه صدور تصمیم خواهد 
گردید. درضمن حق داشتن وکیل نیز به متهم تفهیم مى گردد. 6612/م الف- نعمتى-دادیار 

شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد 8/564 
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عبور قیمت نفت خام سبک 
ایران از مرز 60 دالر

قیمت نفت خام سبک ایران با بیش از دو دالر افزایش 
از مرز 60 دالر براى هر بشکه فراتر رفت.

میانگین قیمت نفت خام ایران از ابتداى سال 2017 
تاکنون 50 دالر و 39 سنت براى هر بشکه بوده است.

قیمت سبد نفتى اوپک نیز به 58 دالر و 73 سنت براى 
هر بشکه رسیده که نسبت به هفته گذشته دو دالر و 

39 سنت افزایش یافته است.

لبنیات شتر ایران 
به اروپا صادر مى شود

محمود حجتــى، وزیر جهــاد کشــاورزى گفت: 
سرمایه گذارى در تولید لبنیات شتر از طرف اروپا در دو 
منطقه از خراسان انجام شده تا در این زمینه، از طریق 
کارخانه هاى فرآورده هاى لبنى محصوالت تولیدى 

آن به اروپا صادر شود.

فروش غیر حجمى 
اینترنت ثابت، نهایى شد

وزیر ارتباطات از تصویب مــدل فروش غیرحجمى 
اینترنت ثابت در نشست کمیسیون تنظیم مقررات و 
ارتباطات خبر داد و گفت: جزییات طرح امروز اطالع 
داده خواهد شد.آذرى جهرمى بیان داشت: پس از دو 
ماه کار فشرده و انجام مطالعات اقتصادى و مذاکرات 
با اپراتورها و نیز جمع بندى نظرات کاربران، در جلسه 
کمیســیون تنظیم مقررات، مدل غیرحجمى تعرفه 

سرویس هاى ثابت به تصویب رسید. 

نرخ جدید محصوالت لبنى 
تعیین  شد

 دبیر انجمن صنایع لبنى با بیان اینکه سازمان حمایت، 
نرخ هاى جدید سه محصول لبنى را تعیین کرده است، 
گفت: این نرخ ها براى ابالغ به ستاد تنظیم بازار ارائه 

شده است.  
رضا باکرى درباره درباره تعیین تکلیف قیمت ســه 
فرآورده لبنى شیر، ماست و پنیر که قرار بود سازمان 
حمایت درباره آنها تصمیم گیرى کند، اظهارداشت: 
ســازمان حمایت هفتــه گذشــته در ایــن مورد 
تصمیم گیرى و نرخ هاى جدید را به ستاد تنظیم بازار 
ارائه کرده تا ستاد مذکور آن را ابالغ کند.وى درباره 
اینکه چه زمانى این نرخ ها ابالغ خواهد شد؟، گفت: 
بنده هنوز چیزى از ستاد تنظیم بازار دریافت نکرده ام 

و منتظر ابالغیه آنها  در این زمینه هستم.

اخذ سفته به عنوان 
وثیقه تعهدات ارزى 

اخذ سفته با درج مبلغ ارزى، به عنوان وثیقه غیرنقدى 
تعهدات ارزى از مشــتریان بانک ها با رعایت سایر 
ضوابط و مقررات بالمانع است.ضمنًا حق تمبر انواع 
سفته معادل نیم در هزار بوده و بانک ها مى بایست در 
رابطه با نحوه وصول و پرداخت آن، راسًا هماهنگى 
الزم را با سازمان امور مالیاتى کشــور در چارچوب 

ضوابط و مقررات مربوطه به عمل آورند.

 سود سهام عدالت به طور 
تدریجى واریز مى شود

رئیس کل سازمان خصوصى سازى گفت: واریز سود 
سهام عدالت براى همه 47 میلیون نفر مشمول، به 
صورت یکجا امکان واریز ندارد و در صورت شــروع 
پرداخت سود ســهام عدالت، این ســود به حساب 

مشموالن انتقال خواهد یافت.
پورى حسینى گفت: تاکنون درحدود 20 درصد یعنى 
650 میلیارد تومان از سه هزار و 400میلیارد تومان 
ســود مصوب به حساب ســازمان خصوصى سازى 
واریز شده است؛ البته در طى یک ماه گذشته به دلیل 
بعضى مشکالت فنى امکان واریز سود در مرحله اول 
کمى به تاخیر اتفاق افتاده،اما مى توان این قول را به 
مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود 

آغاز خواهد شد.

ویترین

رئیس سازمان ادارى و استخدامى کشــور بیان داشت: 
با همکارى صندوق توســعه ملى و سیســتم بانکى، سه 
میلیارد دالر منابع ریالى با نرخ ســود شش درصد براى 
طرح هاى کوچک اختصاص مى یابد.جمشــید انصارى 
گفت: 1/5میلیارد دالر از صندوق توســعه ملى با تبدیل 
به ریال صرف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در 
مناطق روستایى و عشایرى و مناطق مرزى مى شود.وى 
گفت: رقم این تســهیالت معادل 12 هزار میلیارد تومان 
منابع مالى است که تنها براى توسعه و اشتغال در مناطق 
روستایى، عشایرى و مرزى اختصاص یافته است. از سوى 
دیگر، اگر آن را با 16 هزار میلیارد تومانى که از سوى دولت 

در ســال گذشــته در قالب حمایت از تولید در کل کشور 
اختصاص یافت، مقایسه کنید، مى بینید که اقدام بزرگى 
در این خصوص صورت گرفته و شاهد تحولى اساسى در 
اقتصاد این بخش ها خواهیم بود.انصارى افزود: 45 درصد 
از این منابع براى بخش کشــاورزى و منابع طبیعى، 10 
درصد براى صنایع و معادن کوچــک و 15 درصد براى 
فعالیت هاى خدماتى و فناورى اطالعات، 10 درصد براى 
بخش گردشگرى، 10 درصد براى بخش صنایع دستى و 
فعالیت هاى فرش دستبافت و همچنین 10 درصد به عنوان 
سرمایه در گردش به واحدهاى مستقر در نواحى صنعتى 
روستایى و شهرهاى زیر 10 هزار نفر اختصاص یافته است.

رئیس کانون انجمن هاى صنایع غذایى ایران گفت: دولت 
به دنبال آن است که میزان خاك موجود در گندم از هفت 
درصد به پنج درصد کاهش ده،د اماباید توجه داشت در 
تمامى دنیا میزان خاك موجود در گندم 0/2درصد است.

محمدرضا مرتضوى با اشــاره به مخلوط کردن خاك 
با گندم عرضه شــده در چرخه تولید گفت: وزارت جهاد 
کشاورزى جدولى درست کرده است به نام جدول«پاکى 

گندم»، اما این جدول در واقع جدول نجسى است.
وى افزود: مى گویند گنــدم را با هفت درصد خاك و 10 
درصد افت مفید بخرید، یعنى گنــدم حدود 17 درصد 
ضایعات داشــته باشد و کســى به کارخانه هاى آرد نیز 

اعتراض نکند و نگوید که آن را نمى خرد.
مرتضوى با طرح این سئوال که آیا گندم برداشت شده 
به طور طبیعى هفت درصد خاك دارد، گفت: این حجم 
از خاك و آشغال موجود در گندم طبیعى نیست و این امر 
نشان دهنده آن است که در گندمى که فروخته مى شود، 

خاك و ضایعات ریخته مى شود.
وى افزود: این خاك و ضایعات را دولت هزار و 300 تومان 

براى خرید آن پول مى دهد.
وى در پاسخ به این سوال که چه کسى خاك را وارد گندم 
کرده و به دولت به صورت خرید تضمینى مى فروشــد، 

گفت: دالل ها، کشاورزها و... این کار را مى کنند.

7 درصد گندم تولید داخل 
خاك است

اختصاص 3 میلیارد دالر 
براى طرح هاى کوچک

 در حالى که عراق یکى از جدى ترین مقاصد صادرات سیمان ایران بود، در سال هاى 
گذشته این کشــور به دنبال دامپینگ صادرکنندگان سیمان ایران به عراق بخاطر 
مازاد تولید داخلى و سیاست هاى حمایتى عراق از صنعت سیمان این کشور، سیمان 
صادراتى ایران به عراق را تا بیش از 100 درصد مشمول تعرفه کرد و این تعرفه ها 

هم چنان پا بر جاست.

این تعرفه گذارى در حالى اتفاق مى افتد که مصرف ســیمان ســاالنه درحدود 20 
میلیون تن است که پیش بینى مى شود به خاطر بازسازى مناطق جنگ زده، این مقدار 
افزایش پیدا کند. البته عراق در نظر دارد تولیدکنندگان خود را در صنعت سیمان مورد 
حمایت قرار دهد، به همین دلیل بر خالف سیمان، محدودیتى براى واردات کلینکر 

به عنوان ماده اولیه سیمان قائل نشده است.
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در این باره گفت: یکى از 
محصوالت اساسى که به عراق صادر مى شد و عراق نیز به طور استراتژیک به آن نیاز 
داشت، سیمان بود که دولت این کشور در پى تقویت تولید داخلى خود تعرفه سیمان 
را باال برد و افزایش قیمت سیمان را در عراق پذیرفت تا در این حوزه ایجاد اشتغال 

کند.
وى در خصوص وام هاى توســعه صنایع معدنى و وام 1/5میلیارد دالرى صندوق 
توسعه ملى اظهارداشــت: گرچه صحبت هایى از وام 10 هزار میلیارد تومانى براى 
توسعه صنایع کوچک و متوسط شده اســت و همچنین اظهاراتى درباره تسهیالت 
1/5میلیارد دالرى صندوق توسعه ملى صورت گرفته است، اما هنوز چیزى دست 
سیمان کاران را نگرفته و به نظر مى رسد در حد حرف و اظهار شفاهى باقى مانده است.

وعده ها، دست  سیمانکاران را نگرفت

مدیرکل مقررات، مجوزهاى بانکى و مبارزه با پولشویى 
بانک مرکزى گفت: دستورالعمل بستن حساب هاى راکد 

در بانک ها، از اول آذر اجرایى مى شود.
عبدالمهدى ارجمندنژاد افزود: مبلغ حساب هاى راکد در 
کل شبکه بانکى هشت هزار میلیارد ریال است که البته 
در برخى از بانک ها، صفر و در برخى هم حســاب هاى 

راکد زیاد است.
وى ادامه داد: حساب راکد به حســاب سپرده اى گفته 
مى شود که نزد یکى از بانک ها یا مؤسسات در حدود دو 
سال بدون گردش باقى مانده و مبلغ آن دو میلیون تومان 
یا کمتر است.مدیر کل مقررات ، مجوزهاى بانکى و مبارزه 
با پولشویى بانک مرکزى گفت : خارج کردن این مبالغ 
از شبکه بانکى، خارج کردن آنها از بالتکلیفى است چون 
این وجوه منشأ پرسش هاى زیادى است و امکان بروز 

فساد یا ضایع شدن حقوق افراد یا پولشویى وجود دارد.
وى ادامه داد : بانک مرکزى با ابالغ این دســتورالعمل 
تالش کرده اســت عالوه بر اینکه حســاب هــا را از 
بالتکلیفى خارج مى کنــد، وحدت رویــه اى نیز بین 

بانک ها برقرار کند.
ارجمندنژاد افزود: نگهدارى این حساب هاى راکد براى 
بانک ها هزینه دارد و بانک نمى داند این پول ها را تحت 

چه عناوینى باید نگهدارى کند.
مدیرکل مقررات ، مجوزهاى بانکى و مبارزه با پولشویى 
بانک مرکزى ادامه داد: این اقدام براى ارتقاى شفافیت در 
بانکهاست که 17 مرداد در شوراى پول و اعتبار تصویب 
و 30 مرداد به بانک ها ابالغ شده اســت و از اول آذر در 
بانک ها اجرایى مى شــود و هیچ مشــکلى براى مردم 

ایجاد نمى کند.

وى افــزود : با این اقــدام، مردم انگیزه پیــدا مى کنند 
حساب هاى خود را که استفاده چندانى از آنها نمى کنند، 

ببندند یا آنها را منظم تر کنند.
ارجمندنژاد گفت : حساب هاى ســپرده قرض الحسنه 

بدون گردش مالى براى حداقل سه سال، حساب هاى 
سپرده قرض الحسنه جارى بدون گردش مالى از طریق 
ارائه آخرین برگه چک براى حداقل یک ســال، حساب 
سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت عادى بدون گردش 

مالى براى حداقل دو سال، مشمول این قانون مى شود.
مدیرکل مقررات ، مجوزهاى بانکى و مبارزه با پولشویى 
بانک مرکزى گفت: ابتدا بانکها موظف هستند با صاحبان 
حساب تماس بگیرند و از آنها بخواهند براى تعیین تکلیف 

حساب خود اقدام کنند و اگر صاحب حساب را پیدا نکنند 
یا بعد از اطالع رسانى، خود شــخص اقدامى نکرد، بعد 
از مدتى بانک مى تواند آن حســاب را به حســاب هاى 

بالتکلیف منتقل کند.
ارجمندنــژاد افــزود: هر فــرد حقیقى فقط مــى تواند 
یک حســاب قرض الحســنه پس انداز، یک حســاب

 قرض الحسنه جارى ، یک حساب سرمایه گذارى مدت 
دار و یک حساب مشترك داشته باشد.

وى با اشاره به اینکه این اقدامات با هدف نظم بخشیدن 
در حســاب افراد انجام مى شــود، گفت: این اقدام براى 
خود افراد هم مفید اســت و آنها مى توانند خود را از شــر 
حساب هایى که خیلى زیاد اســت و امکان نگهدارى آنها 
وجود ندارد یا امکان سوء استفاده از آنها وجود دارد، رها کنند.

مدیرکل مقررات، مجوزهاى بانکى و مبارزه با پولشویى 
بانک مرکزى گفت: طبق این دســتورالعمل هر شعبه 
باید هر شــش ماه یک بار حساب هاى ســپرده راکد را 
گزارش دهد که شامل حساب ســپرده قرض الحسنه 
پس انداز راکد با موجــودى 10 هزار تومان، حســاب 
قرض الحســنه جارى راکد با موجودى 40 هزار تومان 
و حساب ســپرده ســرمایه گذارى کوتاه مدت راکد با 
موجودى 20 هزار تومان است و بر اساس ضوابط ،در این 
دستورالعمل بانک ها موظف  هستند بعد از شناسایى این 
حســاب هاى راکد به صاحب حســاب از طریق تلفن ، 
پیامک یا هر وسیله دیگر اطالع دهند تا حساب هاى خود 

را تعیین تکلیف کند.
وى تاکید کرد : اگر فرد موردنظر به بانک مراجعه نکند، 
وجوه او به سرفصل وجوه تعیین تکلیف نشده یا بالتکلیف 

منتقل مى شود.

یک اقتصاددان بــا بیان اینکه در بهترین حالت، رشــد 
اقتصادى ایران از ســال96 تا 1400 بیش از سه درصد

 نمى شود، گفت: حال اقتصاد ایران خوب نیست.
مهدى برکچیان گفت: نیروى کار گلوگاه رشــد اقتصاد 
ایران نیســت؛ در حالیکــه نگران کننــده ترین عنصر 
در دنیا، همین نیروى کار اســت اما در ایران ســرمایه
 اســت.  این اقتصاددان افزود: جمع سرمایه گذارى در 
سالهاى مختلف است که موجودى سرمایه را مى سازد؛ 
این در حالى اســت که اقتصاد ایران نرخ رشد موجودى 
سرمایه پرنوسانى داشته و سالهاى 70 تا 90، رشد تولید 
درحدود رشد موجودى سرمایه حرکت کرده، در حالیکه 
متوسط ساالنه موجودى سرمایه 3/8درصد و رشد تولید 
3/9 درصد بوده است؛ پس بعید است در چهار سال آینده 

رشد اقتصادى و بهره ورى تغییر خاصى کند.  

وى تصریح کرد:  از ســال 90 با شــدت بیشــتر، رشد 
موجودى ســرمایه ایران کاهش یافته و به صفر رسیده 
اســت. به گفته برکچیان، آنچه که هر سال به سرمایه 
کشور اضافه مى شود زیاد نیست، به این معنا که درپنج 
سال اول دهه 90، رشد سرمایه گذارى 9/5- درصد بوده 
است، در حالیکه در سالهاى اول دهه هشتاد،10 درصد 
بوده اســت.وى افزود: ما در اقتصاد با پدیده اى مواجه 
هســتیم که در برخى بازارها تقاضا کامال اشباع شده و 
صنایع ظرفیت مازاد دارند، این در حالى اســت که رشد 
فروش بنگاهه اى صنعتى و معدنى بورسى کاهش یافته 
اســت در حالیکه با برجام، محدودیت ها برداشته شده و 
تحرك در بنگاه ها ایجاد شد و فروش بنگاه ها در پاییز 95 
رشد 23 درصدى نسبت به پاییز 94 را تجربه کرد پس در 

سال جارى این رشد را نداریم.

بسته شدن حساب هاى بانکى راکد از اول آذر
مبلغ حساب هاى راکد در کل شبکه بانکى 8000 میلیارد ریال است

اگر صاحبان حساب به بانک مراجعه نکنند، وجوه آنها به سرفصل وجوه تعیین تکلیف نشده یا بالتکلیف منتقل مى شود

حال اقتصاد ایران خوب نیست
رشد اقتصادى بیش از 3 درصد نمى شود

ســخنگوى انجمن صنفى تولیدکنندگان لوازم خانگى از 
احتمال افزایش قیمت این محصوالت پــس از اتمام ماه 

صفر خبر داد.
حمیدرضا غزنوى با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز موجب 
افزایش قیمت مواد اولیه شــده و نیز قیمت مواد داخلى به 
دلیل افزایش قیمت فوالد و پتروشــیمى باال رفته است، 
اظهارداشت: تصور بر این اســت که به دلیل این تغییرات، 

قیمت لوازم خانگى بعد از ماه صفر افزایش یابد.

وى ادامه داد: مواد اولیه داخلى به دلیل افزایش پنج تا 20 
درصدى فوالد و پتروشــیمى ها افزایش یافته و تحوالت 
قیمتى در بازار ارز نیز بر قیمت مــواد اولیه وارداتى اثرگذار 
است.وى با بیان اینکه در حال حاضر ارز دولتى براى تهیه 
قطعات به تولیدکنندگان ارائه نمى شــود و شاهد هستیم 
که ارز آزاد نیز از حدود ســه هزار و 500 تومان به بیش از 
چهارهزار تومان افزایش یافته اســت، گفت: این مسائل 

باعث مى شود تولید با قیمت فعلى مقرون به صرفه نباشد. 

احتمال افزایش قیمت لوازم خانگى از ماه آینده

اصالحیه آگهى مزایده عمومى یک مرحله اىاصالحیه آگهى مزایده عمومى یک مرحله اى
 شماره  شماره 3030//9696/ز و تجدیدنظر مزایده عمومى /ز و تجدیدنظر مزایده عمومى 1212//9696/ز/ز

روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان 

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان در نظر دارد امالك مشــروحه زیر را از طریق مزایده به فروش و اجاره رساند. 
از متقاضیان دعوت مى شود براى دریافت اســناد مزایده به دبیرخانه کمیســیون معامالت اداره کل راه و شهرسازى 
استان اصفهان و ادارات شهرســتان و تا روز پنجشــنبه مورخ 96/08/25 به پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات کشور

 به نشانى http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهادها ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 1396/09/07 
گشایش پیشنهادها ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1396/09/07 

نشانى: اصفهان، خیابان سعادت آباد                         تلفن: 031-36681068 
م الف: 105677

شماره 
موضوع پروژهمزایده

مقدار 
تقریبى 
(مترمربع)

قیمت پایه 
کارشناسى 

(ریال)
قیمت کل (ریال)

مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در مزایده 

(ریال)
تجدید 
96/12/ز

واگذارى 34 واحد تجارى- ادارى به مساحت 
50/739/500/0003/335/000/000---20012001 مترمربع در سایت مسکن مهر شاهین شهر

اجاره سه ساله یک قطعه زمین با انتقاع مجتمع 96/30/ز
325/000/00016/250/000---30/000خدمات رفاهى شهرستان نائین
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آگاه باشید! گاهى تیرانداز، تیر افکند و تیرها به خطا 
مى رود؛ ســخن نیز چنین اســت. درباره کســى چیزى 
مى گویند که واقعیت ندارد و گفتار باطل، تباه شدنى است 
و خدا شنوا و گواه است. بدانید که میان حق و باطل جز 

موال على (ع)چهار انگشت، فاصله نیست.

بدون شرح
منبع: ایران کارتون
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سپاهانسپاهان براى  جذب دژآگه براى  جذب دژآگه
 اسپانسر مى گیرد؟ اسپانسر مى گیرد؟

ساسان! 
سروش را بردار و 

بیــــا
13

یک روش طبیعىیک روش طبیعى
 براى رفع  براى رفع 
بیمارى هاى
 جزئى

15

14

11

مبلغ  نام حساب  شماره حساب 
3,000,000 طرح  تهیه و تصویب طرحهاي جامع و هادي  531001002

135,480,000 طرح تملک اراضی و امالك مورد نیاز اجراي توسعه و عمران توسعه  شهري   531001003
32,500,000 طرح مطالعاتی جهت مسائل شهري  531001004
3,000,000 طرح احداث کانالهاي دفع آبهاي سطحی 531002001

1,603,373,800 طرح پیاده رو سازي  531003005
6,034,303,405 طرح بهبود عبور و مرور دربافتهاي قدیمی شهر  531003011
3,354,165,995 طرح احداث پارك ایجاد فضاي سبز وکمربند سبز حاشیه خیابانها 531005001
898,675,930 طرح احداث کتابخانه  531006003
71,378,803 طرح خرید احداث تکمیل و توسعه ساختمانهاي اداري  531007001

169,919,990 طرح احداث و تکمیل گورستان و غسالخانه  531007003
352,294,440 طرح خرید ماشین آالت عمرانی و تعمیرات اساسی  531008011

12,658,092,363 جمع

عملکـــرد شش ماهه سال 96
درآمد وصول شده  نام حساب  شماره حساب 

16,663,243,822 درآمد ناشی ازعوارض عمومی (درآمدهاي مستمر) 4101
4,304,741,707 درآمد ناشی از عوارض اختصاصی  4102
1,173,526,862 بهاء خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري 4103

65,884,300 درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداري  4104
753,000,000 کمک هاي اعطایی دولت  وسازمانهاي دولتی  4105

1,368,363,136 اعانات و هدایا و دارایی ها 4106
3,993,208,479 سایر منابع تامین اعتبار  4107

28,321,968,306 جمع

مبلغ هزینه شده  نام حساب  شماره حساب 
6,304,796,695 وظیفه خدمات اداري  5110
8,884,968,223 وظیفه خدمات شهري  5120

12,658,092,363 وظیفه عمران  شهري  5310
27,847,857,281 جمع

هزینــه هاي عمرانی شش ماهه  اول سال 96

به استناد بند 10 ماده 71 قانون  شهرداریها گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 96شهردارى سده لنجان  که 
به تایید شورا رسیده جهت آگاهى و تنویر افکار عمومى به شرح ذیل اعالم مى گردد.

عباسعلى ابراهیمى معاون ادارى مالى شهردارى سده لنجان

گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 96 شهردارى سده لنجان

رجانه گلچین
آغاز بازى م

رجانه گلچین
آغاز بازى م

 در یک سریال جدید 
 در یک سریال جدید 

ر ررببی بی
ئز جزئىجزجزجج ىىجج ىز ىئىججج ئجج  جزئىئج

11
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یژژوویویژویژگى منحصر به فرد آیفون ایکس

حکم قصاص نفس حکم قصاص نفس 
براى قاتل زن معتاد براى قاتل زن معتاد 

صادر شد صادر شد 

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
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در حالــى که بیــش از یــک ماه از شــروع 
فیلمبردارى ســریال «آســمان هواى باران 
دارد» مى گذرد، روابط عمومى این مجموعه 
تلویزیونــى کــه کارگردانى آن را شــهرام 
شاه حسینى برعهده دارد، از آغاز بازى مرجانه 
گلچین و بهرنگ علوى در این سریال خبر داد.

«آســمان هواى باران دارد» قصه خانواده اى 
اســت که براى ادامه تحصیل دختر بزرگشان 
در مقطع دکترا راهى تهران شــده اما خواسته 
یا ناخواســته درگیر موضوعاتى مى شوند که 

دستمایه قصه هاى این سریال است.
داستان سریال «آســمان هواى باران دارد» 
با طرحى از امیــر پوررحمانى بــه قلم احمد 
رفیع زاده به نگارش درآمده و با رویکرد جدى 
به مقوله جوان و صیانت از جایگاه خانواده سعى 
دارد چالش ها و آسیب هاى جدى را که قوام و 
انسجام خانواده را مورد هجمه و تهدید قرار 

مى دهد، در قالب نمایش به تصویر کشد.
بابک کریمــى، على عمرانــى، مرجانه 
گلچین، فریبا کوثــرى، بهرنگ علوى،  
فریبا جدیکار، تیما پــور رحمانى، الهام 
طهمورى و... بازیگــران این مجموعه 

تلویزیونى هستند.
ســریال «آســمان هواى باران 
دارد» کارى از گروه فیلم 
و سریال شبکه یک 
سیما  در 30 قسمت 
40 دقیقه اى در 
تولید  حــال 

است. 
پس از انتشار خبر بازى «نورگل 

یشیلچاى» در فیلم «جن زیبا» 
و بروز حاشــیه هــا، مهــرداد فرید،

 تهیه کننده این فیلم با بیان اینکه تا به امروز 
80 درصد از سکانس هاى فیلم بایرام فضلى جلوى 

کرد.دوربین رفته است، از شــایعات در مورد حضور این بازیگر ترکیه اى انتقاد 
صد مهرداد فرید درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایى «جن زیبا» گفت: در حال حاضر حدود 80  ر د

از فیلمبردارى این اثر تمام شده اســت اما ضبط آن همچنان در اصفهان ادامه دارد ضمن اینکه بازى
 نورگل یشیلچاى بازیگر ترکیه اى «جن زیبا» به پایان رسیده است اما او چند روزى در ایران مى ماند تا به 

بازبینى اماکن تاریخى ایران بپردازد و سپس به کشور خود باز مى گردد.
وى خاطر نشان کرد: همچنین بازى لیال زارع نیز به پایان رسیده اما صحنه هاى مربوط به فرهاد اصالنى 
در حال ضبط است. به تازگى تدوین «جن زیبا» توسط ابراهیم سعیدى و صداگذارى آن توسط حسین 

قورچیان آغاز شده است ضمن اینکه در نظر داریم برخى از کارهاى فنى فیلم را در ترکیه انجام دهیم.
اما با حضور نورگل یشیلچاى در ایران، حواشى بسیارى براى فیلم «جن زیبا» به وجود آمد به طورى که 
در ابتدا اعالم شد پرویز پرستویى با این بازیگر ترك تبار همبازى خواهد شد و پس از تکذیب این خبر، 
عکس هاى بسیارى از یشلى چاى در شبکه هاى اجتماعى منتشر شد که به تفاوت وضعیت پوشش او در 

فیلم هاى ترکیه اى  و «جن زیبا» اشاره داشت.
 مهرداد فرید درباره این حواشى مى گوید: برخى براى این فیلم شایعاتى ایجاد مى کنند که جاى تعجب دارد 
براى مثال چندى پیش گفته شده بود که خانم نورگل یشیل چاى در پشت صحنه «جن زیبا» مورد اصابت 
گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داده که چنین صحبت هایى بسیار حیرت انگیز است ضمن 
اینکه فشار تولید این فیلم و چنین صحبت هایى باعث شده است که به دیسک من فشار وارد شود 
و کارم به بیمارستان بکشد.فرید در پایان تأکید کرد که «جن زیبا» براى حضور در سى وششمین 

جشنواره فیلم فجر آماده خواهد شد.

بعد از حضور «نورگل یشــیلچاى» بازیگر و مدل معروف ترك در 
فیلم «جن زیبا» و جنجال هاى فروان دراین باره، ظاهراً قرار است 

پاى یک خواننده زن ترك هم به سینماى ایران باز شود.
 از صبــح روز شــنبه هفته جــارى اخبــارى مبنى بــر حضور 
«آینور دوغان» ستاره سرشناس موسیقى ُکردى از کشور ترکیه در 
فیلم جدید کامبوزیا پرتوى در رسانه ها منتشر شد که واکنش مدیر 
کل دفتر سینماى حرفه اى سازمان سینمایى را نیز برانگیخت. سال 
گذشته آلبوم «هاونیاز»  به آهنگســازى و نوازندگى موسیقیدان 
سرشناس ایرانى کیهان کلهر با ساز شاه کمان با صداى آینور دوغان 
و با هنرنمایى «ســلمان قمبرف» (پیانو) و «جمیل گوچگیرى» 
(تنبور) توسط انتشارات «هارمونیا موندى» در سراسر دنیا منتشر 
شد و مورد استقبال عالقه مندان به موسیقى قرار گرفت و این گروه 
موفق، کنسرت هاى متعددى را نیز در کشورهاى مختلف اروپایى 
برگزار کردند و حاال قرار اســت این خواننده معروف در یک فیلم 

ایرانى هم بازى کند.
اما در رابطه با حضور این خواننده زن، کارگردان «کامیون» مى گوید 
حضور او در فیلم تنها در حد پیشنهاد بوده و هنوز قطعى نیست که از 

صداى دوغان در این فیلم استفاده خواهد شد یا خیر.
کامبوزیا پرتوى درباره نحوه حضور آینور دوغان در فیلم «کامیون» 
گفت: درباره حضور ایشان در این فیلم پیشنهاداتى مطرح شد. این 
پیشنهاد نیز از طرف آهنگســاز فیلم میالد موحدى مطرح شده و 

هم اکنون در حال بررسى است.
او همچنیــن تأکیــد کــرد: البتــه هنــوز تصمیم مشــخصى

 بــراى نحوه حضــور وى در ایــن فیلــم و اینکه شــکل اجرا و 
همکارى ایشــان چگونه باید باشــد گرفته نشده اســت و اینکه 
گفته مى شــود تصمیم قطعى گرفته شــده که خانم آینور دوغان 
در این فیلم تکخوانى کند یا به شکل دیگرى حضور داشته باشد، 

صحت ندارد.
این در حالى است که پیش از اظهار نظر پرتوى، روابط عمومى فیلم 
سینمایى «کامیون» از حضور آینور دوغان در این فیلم خبر داده بود! 
قابل ذکر است که در دنیاى حرفه اى ســینما، روابط عمومى یک 
فیلم بدون اطالع کارگردان و دســت اندرکاران یک فیلم، خبرى 

را منتشر نمى کند.
اما درهمین باره، مدیرکل دفتر سینماى حرفه اى سازمان سینمایى 

درباره تک خوانى زنــان در فیلم هاى ســینمایى مى گوید اگر در 
فیلمى قرار اســت یک زن به تنهایى آواز بخواند باید این موضوع 
مورد تأیید مرکز موسیقى وزارت ارشــاد قرار گیرد تا از آن قطعات 
در یک فیلم ســینمایى اضافه شــود. او همچنیــن تأکید که اگر 
تک خوانى زن مــورد تأیید مرکز موســیقى وزارت ارشــاد قرار

 نگیرد، براى اکران فیلم، این قسمت ها از فیلم خارج و دچار ممیزى 
مى شود.

محمدرضا فرجى گفت: براى استفاده از هر موسیقى باکالم توسط 
سازندگان در اثر ســینمایى، باید توسط مرکز موسیقى مجوز هاى 

الزم کسب شود و بعد موسیقى در فیلم استفاده شود.
او درباره امکان استفاده از صداى خواننده زن در یک فیلم سینمایى 
ایرانى گفت: طبق نظر اکثر مراجع، تک خوانى زن حرام اســت و 
به تبع آن استفاده موســیقى با کالم زن در فیلم نیز همین فتوا را 
خواهد داشت، ضمن اینکه در این مورد و موارد مشابه باید اداره کل 
موســیقى نظر بدهد و مجوز الزم از سوى این اداره صادر شود بعد 

در فیلم استفاده شود.
فرجى در پایان تأکید کرد: سازندگان آثار باید به این دستورالعمل 

دقت نظر داشته باشند که براى اســتفاده از موسیقى باکالم در هر 
فیلمى باید مجوز الزم از ســوى مرکز موســیقى صادر شود، در 
غیراینصورت صاحبان اثر باید موسیقى را از فیلم خارج کرده و این 

بخش از فیلم دچار ممیزى خواهد شد.
«کامیون» با مدیریت فیلمبردارى تورج اصالنى در مرزهاى سوریه 
و عراق، در روستاهاى اطراف منطقه «سیلوانا» در استان آذربایجان 
غربى، در شــهرهاى ارومیه و میانه و در نهایت در لوکیشن هاى 
مختلفى در تهران از جمله آزادى، تهرانسر، گالبدره، شهرك غرب، 
صادقیه و... فیلمبردارى شده اســت. در این فیلم سعید آقاخانى، 
نیکى کریمى، تروســکا جوال، رامین راستاد، یعقوب پرسا، نسرین 

مرادى و... به ایفاى نقش پرداخته اند.
نکته جالب درباره «کامیون» آن اســت که نیکى کریمى بازیگر 
سرشــناس ایرانى در این فیلم در نقش یک سلبریتى ظاهر شده 
است، نقشى که کمابیش به خود واقعى اش شباهت دارد. کریمى 
پیش  تر در «ربوده شده» هم ایفاى نقش یک استار زن را برعهده 

داشت اما کیفیت دراماتیک پایین فیلم باعث شد آن نقش چنان 
که باید مورد توجه قرار نگیرد.

بازیگر سریال «شب هاى برره» گفت: بازیگرى امروز به 
طور کامل درگیر باندبازى و البى شده است و من چون 
عضو این البى ها و باندها نیستم از بازیگرى دور مانده ام.

محمد شیرى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در خصوص 
فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: پیشنهادات 
جسته و گریخته اى به من شده اما هنوز هیچکدام از آنها 
قطعى نشــده و نمى توان در مورد آنها نظرى جدى داد. 
البته به احتمال فراوان به زودى در یک سریال به ایفاى 

نقش خواهم پرداخت.
بازیگر ســریال «شــب هاى برره» با تأکید بر انتخاب 
بازیگران براساس معیارهاى نامناســب ادامه داد: این 
روزها بازیگران نقش ها را مى خرنــد و یا اینکه با رابطه 
نقشى را به دست مى آورند. برخى از انتخاب نقش ها هم 
در مهمانى هاى شبانه و در سر بساط ها اتفاق مى افتد و 

آنجاست که نقش ها بین بازیگران تقسیم مى شود.
وى در همین راســتا تصریح کرد: بــا وضعیت حاضر، 
زندگى بازیگرانى همچون من با مشکالت فراوانى روبه 
رو شده است. بسیارى از هم نسالن و دوستانم، افسرده 

شــده اند چرا که یک بازیگر بعد از گرفتن جایزه به طور 
متناوب براى نقش هاى مختلف انتخاب مى شود و هیچ 
شخصى نیست که از ما که ســابقه زیادى در بازیگرى 

داریم استفاده کند.
بازیگر سریال «مســیر انحرافى» با اشاره به مشکالت 
عمده در معیشــت هنرمندان پیشکســوت اضافه کرد: 
بازیگران شغلى جز بازیگرى ندارند و وقتى کارى به آنها 
پیشنهاد نمى شود در امرار معاش دچار مشکل مى شوند. 
متأسفانه هیچ نهاد و مرکزى نیســت که به وضعیت ما 

رسیدگى کند و به طور کامل فراموش شده ایم.
شــیرى با گالیه از کم کارى هاى خود طى سالیان اخیر 
خاطرنشان کرد: وقتى بازیگرى به مدت طوالنى روى 
پرده سینما ظاهر شده و یا در تلویزیون بازى کرده باشد 
و به یکباره حذف شود نه تنها از لحاظ مالى بلکه از لحاظ 
روحى هم با مشکالت فراوانى روبه رو مى شود. به عنوان 
مثال خود من با بازى در «شب هاى برره»  به شدت میان 
مردم محبوب و مطرح شــدم اما به یکباره کنار گذاشته 
شدم و معدود پیشنهادات ضعیف و کمى به من مى شود. 

سریال «هیئت مدیره» به تهیه کنندگى مهران 
رسام و کارگردانى سیدمازیار میرى در لوکیشنى 

حوالى استادیوم آزادى تهران کلید مى خورد.
تصویربــردارى مجموعــه تلویزیونى «هیئت 
مدیره»  کارى از گروه فیلم و ســریال شبکه 5، 
امروز دوشنبه 22 آبان ساعت 10 و 30 دقیقه با 
حضور مجید زین العابدین مدیر شبکه 5، الماسى 
مدیر گروه فیلم و سریال شــبکه 5 و جمعى از 

مدیران آغاز مى شود.
بنابراین گزارش، تصویربردارى از لوکیشنى در 
غرب تهران و حوالى استادیوم آزادى آغاز خواهد 
شد. احسان کرمى که قرار است براى اولین بار به 
ایفاى نقش در سریالى تلویزیونى بپردازد مقابل 

حدیث میرامینى بازى خواهد کرد.
بازیگران سریال عبارتند از احسان کرمى، حدیث 
میرامینى، الیکا عبدالرزاقى، فرید سجاد حسینى، 
امیــر دالورى، لیلى رشــیدى، ثریا قاســمى، 

کمند امیر سلیمانى، مریم امیرجاللى و...
این سریال قصه زوج جوانى را روایت مى کند که 
با نقل مکان به ساختمانى جدید درگیر اتفاقاتى 

تازه مى شوند ...

خواننده 
زن ترك هم
 به سینماى 

ایران
  مى آید؟!

بعد از حضور بازیگر و مدل معروف 
ترکیه در یک فیلم ایرانى؛

ل ری ین ى ی
داستان سریال «آســمان هواى باران دارد»
پوررحمانى بــه قلم احمد با طرحى از امیــر
رفیع زاده به نگارش درآمده و با رویکرد جدى
به مقوله جوان وصیانت از جایگاه خانواده سعى
دارد چالش ها و آسیب هاى جدى را که قوام و
انسجام خانواده را مورد هجمه و تهدید قرار

مى دهد، در قالب نمایش به تصویر کشد.
بابک کریمــى، على عمرانــى، مرجانه
گلچین، فریبا کوثــرى، بهرنگ علوى،
پــور رحمانى، الهام فریبا جدیکار، تیما
طهمورى و... بازیگــران این مجموعه

تلویزیونى هستند.
ســریال «آســمان هواى باران
دارد» کارى از گروه فیلم
و سریال شبکه یک
سیما در 30 قسمت
40 دقیقه اى در
تولید حــال 

است. 

صد ر
بازى

د تا به 

النى 
سین 

م.
ى که 
 خبر، 
ش او در 

ب دارد
ابتابت 
من
د 

پیش  تر در «ربوده شده» هم ایفاى نقش یک استار زن را برعهده 
داشت اما کیفیت دراماتیک پایین فیلم باعث شد آن نقش چنان

که باید مورد توجه قرار نگیرد.

آغاز بازى مرجانه گلچین 
در یک سریال جدید 

سریال مازیار میرى 
امروز کلید مى خورد

بازیگر «شب هاى برره»:

باندبازى مرا از بازیگرى دور کرده است

شایعات شایعات 
درباره «نورگل» درباره «نورگل» 
باعث دیسک کمرباعث دیسک کمر

 تهیه کننده تهیه کننده
 شد! شد!
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حمام کردن یکى از اصلى ترین عادات زندگى ماست، 
اما با وجود بحران هاى مختلف آبى و مشکالت دیگر، 
دانشمندان چند مرتبه دوش گرفتن در هفته را الزم 

و ضرورى مى دانند؟
شستن بدن با آب و صابون به صورت مرتب عالوه 
بر دالیل بهداشتى و سالمتى، در روابط اجتماعى ما 
نیز تأثیر مهمى دارد و با اینکه قانونى جهانى در مورد 
تعداد دفعات حمام کردن در هفته و ماه وجود ندارد، 
بر اساس اطالعات منتشرشده توسط مؤسسه آمارى 
یورومانیتو مردم کشــورهایى مانند اسپانیا، آمریکا، 
هند و مکزیک روزى یک  بــار دوش مى گیرند. در 
برخى مناطــق مانند برزیل هم کــه دما و رطوبت 
در زمان هایى خــاص از حد عــادى و قابل تحمل 
بیشتر مى شــود، افراد مجبورند که دو یا سه بار در 

روز حمام کنند.

چند توصیه در مورد حمام کردن
آکادمى پوست شناســى آمریکا به پدرها و مادرها 
توصیه کرده اســت اگر کودکان بین 6 تا 11 سال 
آنها به خاطر بازى کــردن و فعالیت هاى مختلف 

نیازى به حمام کــردن ندارند، ترجیحــًا هفته اى 
یک یا دو بار شســتن بدن براى آن ها کافى بوده و 
دلیل اصلِى اعالم شــده در این رابطه، نیاز سیستم 
ایمنى ضعیــف کودکان به مقادیــر کمى باکترى، 
ویروس و عفونت براى رشد کردن و قوى تر شدن 

است.
اما پس از سن 12 سالگى سیستم ایمنى قوى تر شده 
و بر اساس اطالعات AAD، اکثر نوجوانان تا قبل 
از بالغ شدن، به حمام کردن به  صورت روزانه و مرتب 
عادت مى کنند. با این حال دانشمندان معتقدند که 

این مقدار دوش گرفتن الزم نیست.

حمام کردن رطوبت پوست را از بین 
مى برد

فرمول شــیمیایى صابون به گونه اى اســت که به 
محض تماس پیدا کردن با مولکول هاى آب، کثیفى 
و چربى موجود بر روى پوست، پارچه و یا سطح هاى 
مشابه را جدا کرده و در آب حل مى کند. از آنجایى که 
شامپو هم عملکرد مشابهى دارد، در هنگام شستشو 
با این ماده نوعــى چربى خاص با نام ســبوم از مو 

جدا شــده و به همین خاطر، بسیارى از دانشمندان 
توصیه مى کنند براى حفظ ایــن چربى مفید بهتر

 است که هر دو یا ســه روز یک بار از شامپو استفاده 
شود.

با از دست رفتن چربى طبیعى پوست و مو، شستشوى 
بدن با آب گرم پوست را خشک کرده و بر طبق نظر 
متخصصى به نام دیوید لفل  مابقى رطوبت موجود بر 
روى بدن پس از پایان حمام، از پوست تبخیر شده و 
ظرف مدت کوتاهى خشکى سطح بدن به بیشترین 
میزان خود مى رسد. این پدیده در فصل زمستان که 
رطوبت هوا کمتر است، شــدیدتر بوده و هرچه آب 
استفاده  شده در زیر دوش داغ تر باشد، خشکى پوست 

بیشتر خواهد شد.

توصیه هایى براى نگهدارى از پوست
لفل به طور کلى پیشــنهاد مى کند که براى حفظ 
ســالمت پوســت از مضرات حمام کردن، اول از 
همه آب استفاده شــده براى شستشو نباید بیش از 
حد داغ باشد، مدت زمان دو ش گرفتن باید کمتر از 
30 دقیقــه باشــد و همچنیــن، اســتفاده از 

کرم هــا مرطوب کننده به محض پایان شستشــو 
براى جلوگیرى از تبخیر رطوبت پوســت، توصیه

 مى شود.
از طــرف دیگر ایــن متخصص که در دانشــگاه 
پزشــکى ییل تدریس مى کند، معتقد است براى 
شستشوى بخش هایى از بدن مانند زیر بغل و بین 

پاها که بیشتر از سایر بخش ها نیاز به تمیزى دارند، 
تنهــا مدت زمان ســه دقیقه کافى اســت و براى 
کاهش ضررهــاى حمام کردن نیــازى به تمرکز

بیش  از حد بر روى شستن قســمت هاى پاکیزه تر 
بدن نیست.

با این حال، همانطور که اشاره شــد قانون دقیقى 
در مورد تعداد دفعات الزم براى شستشــوى بدن 
وجود ندارد و اگر به تناســب وضعیت آب و هواى 
محل زندگى و عادات شــخصى، حمــام کردن به 
صورت روزانه براى شــما الزم اســت، مهمترین 
توصیه ها براى جلوگیرى از آســیب دیدن پوست 
شــامل دوش گرفتن در کمترین زمــان ممکن و 
اســتفاده از کرم هاى مرطوب کننــده پس از حمام 

کردن مى شوند.

یک متخصص طب فیزیکى با اشــاره به ضرورت پوشیدن کفش یا 
صندل در منزل گفت: پا برهنه راه رفتن سبب شده تا ضربه زیادى به 
کف پا وارد شود.على پناهى در خصوص نوع استفاده کفش یا صندل 
خانم ها هنگام کار عنــوان کرد: نباید پا برهنــه راه بروند و این باعث 

مى شود ضربه زیادى به کف پا وارد شود. 
وى افزود:حتما کفش یا صندل مناسب بپوشــید البته همه افراد چه 
آنهایى که احساس مى کنند مشــکل دارند و چه آنهایى که این حس 

کفى کفش استفاده کنند و کفى باید قوس را ندارنــد، باید از 
متناسب با قوس پاى فرد باشد.داشته باشد و 

نگران باالرفتن کلسترول خونتان نباشید. اگر تا امروز در آزمایش هاى تان، 
چیز مشکوکى را ندیده اید، هرروز یک تخم مرغ آب پز بخورید.

کامًال آب پزکردن تخم مرغ، یکى از سالم ترین راه هاى طبخ آن است و 
به کمکش مى توانید هرروز شش گرم از نیاز بدن تان را به پروتئین 

تامین کنید. البته شما به ازاى هر کیلوگرم از وزن بدن تان، 
به مصرف 0/8گــرم پروتئین نیاز داریــد و قطعًا با 
خوردن یک تخم مرغ در روز، تنها بخشى از 
نیازى که عضالت تان به پروتئین دارند 

را مى توانید تأمین کنید. 

شیر سرد 
شیر داراى ماده اى به نام لیزین است که پس از جذب توسط 
پوست، ویروسى که ســبب ایجاد تبخال مى شود را مهار 
مى کند. از طرفى دماى سرد شیر نیز دردهاى تبخال را کم 

خواهد کرد. 
گوجه فرنگى 

آنتى اکسیدان هاى موجود در گوجه فرنگى براى تحریک 
بازسازى ســلولى در مناطقى که تحت تأثیر زخم تبخال 
هستند، ایده آل اســت. مصرف گوجه فرنگى سرعت رشد 

میکروارگانیسم ها را کاهش مى دهد.
ماست

 اسید الکتیک ماســت طبیعى ماده اى است که مانع رشد 
زخم هاى ســرد

 مى شود. 

همچنین عالئمى نظیر خارش و سوزش ناشى از تبخال را 
کم کرده و سبب تضعیف عفونت ناشى از آن مى شود.

شیرین بیان
 نشان داده شــده که عناصر و ترکیبات موجود در شیرین 
بیان زمان بهبودى تبخال را ســرعت مى بخشد. به طور 
منظم شــیرین بیان بخورید و یا مکمل هاى شیرین بیان 

مصرف کنید. 
یخ 

عملکرد یخ به این شکل است که محیطى نامناسب براى 
رشد ویروس تبخال ایجاد کرده و همچنین دردهاى ناشى از 

تبخال را به خوبى کاهش مى دهد. 
نمک دریایى 

خاصیت آنتى سپتیک و ضد ویروسى دارد و به درمان سریع 
عفونت لب منجر مى شــود. مصرف نمــک دریایى مانع 

گسترش ویروس تبخال مى شود. 

سیر و عسل را مى توانید با یکدیگر ترکیب کرده تا درمانى 
شگفت انگیز براى ارتقا سالمت شما شکل بگیرد. از این 
ترکیب مى توان براى مبارزه با سرماخوردگى و آنفلوآنزا، 
ســم زدایى بدن، تقویت سیستم ایمنى و بسیارى موارد 

دیگر استفاده کرد.

ویژگى هاى سیر
در ابتدا، قصد داریم به برخى از فواید ســیر اشاره کنیم. 

به طور علمى ثابت شده است که سیر به پیشگیرى یا 
کنترل موارد زیر کمک مى کند:

آترواسکلروز (تصلب شــرایین)،حمله 
قلبى، بیمارى قلبى،ســطوح کلسترول، 

سطوح فشار خون.
اگــر در تالش بــراى کنترل 

نشانه هاى دیابت، مشکالت پروستات و پوکى استخوان 
هستید نیز ســیر به عنوان محصولى مفید مى تواند مد 

نظر قرار بگیرد.
تا زمانى که به طور منظم آن را مصرف کنید، سیر یک 
گزینه قوى براى ســم زدایى بدن اســت که به از بین 

بردن ســموم و تقویت سیســتم ایمنى کمک مى کند. 
سیر همچنینسرشــار از ویتامین B6، منگنز، سلنیم و 

فیبر است.

ویژگى هاى عسل
عســل محصولــى سرشــار از آنتــى اکســیدان ها، 
آنزیم ها، مواد معدنى (آهن، روى، پتاسیم، کلسیم، فسفر، 
منیزیم، و سلنیم)، و همچنین ویتامین ها (B6، تیامین، 

ریبوفالوین، و نیاسین است.
عسل ماده اى فوق العاده براى تسهیل گوارش 
است. در صورتى که جایگزین قند و شکر شود، 
عســل به حفظ وزن ایده آل کمک مى کند. 
 عســل منبعى فوق العاده براى کسب 

انرژى است.

ایرج ناظرى، متخصص قلب و عروق گفت: 
تشخیص و درمان بیمارى هاى قلبى و عروقى 
به وسیله اعمال جراحى، آنژیوگرافى و بالون 

انجام مى شود.
وى عنوان کرد: کم تحرکى، چاقى، آلودگى 
هوا تغذیه ناســالم و ریســک فاکتورهایى 

مثل ســیگار، چربى باال و 
کلسترول، باعث بروز 

بیمارى هاى قلبى 

و عروقى در بین افراد مى شود که در این بین 
عوامل وراثتى و ژنتیک باعث بروز مشکالت 

و مرگ و میر افراد مى شود.
ناظرى با بیان اینکه افراد اگر داراى ســابقه 
ژنتیکى بیمارى قلبى بوده، حتما براى چکاپ 
باید به پزشک متخصص مراجعه کنند، افزود: 
هنگامى که جوانان دچار سکته قلبى شده، به 
دلیل آنکه رگ هاى ثانویه 
در قلب رشد نکرده، 

در معرض خطر بیشــترى در مقایسه با افراد 
میانســال و افراد ســالمند قرار دارند و اگر از 
زمان شروع درد تا رســیدن به بیمارستان در 
حدود یک ساعت به طول انجامد، بیماران از 
خطر مرگ نجات پیدا 

مى کند.

چند بار حمام رفتن در هفته 
براى سالمت پوست الزم است؟

یک روش طبیعى
 براى رفع 

بیمارى هاى جزئى

ر و رى ی ب ىو ی م ی

ى از فواید ســیر اشاره کنیم. 
ت که سیر به پیشگیرى یا 

کند:
رایین)،حمله 
ح کلسترول، 

رل

ی یر ی ر ر ن م ور ب ى رز
ویژگى هاىعگزینه قوى براى ســم زدایى بدن اســت که به از بین 

عســل محصولــى
آنزیم ها، مواد معدنى
ه منیزیم، و سلنیم)، و
ریبوفالوین، و نیاس
عسل ماده اى
است. در ص
عســل به
 عسـ
انر

براى کاهش وزن نیازى نیست به خودتان 
گرسنگى بدهید و زجر بکشید. کافى است 
اصول الغرى را یاد بگیریــد، یعنى اینکه 
میزان کالــرى دریافتــى را کاهش دهید، 
ورزش کنیــد و در کنــار آن از برخى مواد 
طبیعى الغرکننده که متابولیســم بدن را 
تحریک مى کنند به صــورت اصولى بهره 

ببرید.
از بین این مواد طبیعى، میوه ها بیشــترین 
اعتبار را دارند. میوه هاى کم کالرى و سرشار 
از آب و فیبر که بدن را تصفیه کرده و به دفع 

توکسین ها کمک مى کنند. شما مى توانید 
در کنار یک برنامه غذایى درست و مناسب، 
از این میوه ها مصرف کــرده و نه تنها به 
هدف تناسب اندام نزدیک تر شوید، بلکه

 ویتامین ها و مواد معدنى خوبى نیز دریافت 
کنید.

 
گالبى، قهرمان فیبر

گالبى میوه خوشمزه، آبدار و پرطرفدارى 
اســت که فیبر زیادى در خود جمع کرده 
است. زمانى که این میوه هاى سرشار از فیبر 

را میل مى کنید، بدون شک احساس سیرى 
زودهنگام خواهید کرد. 

در ایــن صــورت نیــز معده بــه مدت 
طوالنى ترى پر مى شود و در نتیجه کمتر میل 
به غذا خوردن پیدا مى کنید. گالبى همچنین 
حاوى پتاسیم است. این ماده معدنى مهم 
باعث کاهش میزان کلسترول بد خون شده 
و قلب را در وضعیت بهترى نگه مى دارد. اگر 
تصمیم گرفته اید وزن کم کنید حتماً گالبى 
را در برنامه غذایى روزانه تان بگنجانید و از 

فواید آن بهره مند شوید.

سیب، دشمن چربى و اضافه وزن
فرقى نمى کند سیب ســبز باشد یا قرمز. 
این میوه بهشــتى نیز براى کاهش وزن 
فوق العــاده اســت. ســیب نــه تنها
میوه اى بسیار خوشمزه است، بلکه حاوى 
ویتامین ها و مواد معدنــى ضرورى بوده و 

حاوى میزان زیادى فیبر است. 

موز، میوه اى براى تمام فصول
موز میوه اى سالم و حاوى میزان زیادى فیبر 
و همچنین پتاسیم اســت. این میوه براى 

افرادى که به دنبال کاهش وزن و تناسب 
اندام هستند نیز فوق العاده است. البته نباید 
در مصرف این میوه دچار افراط شوید چون 
قند زیادى دارد و مــى تواند نتیجه عکس 
دهد. موز تنها میوه حاوى ویتامین B6 بوده و 
مى تواند دستگاه ایمنى بدن را تقویت کند و 
خطر بروز بیمارى هاى قلبى را کاهش دهد. 

کیوى، قهرمان ویتامین C و سیرکننده
کیوى جزء میوه هاى سرشار از فیبر است 
که براى هضم غذا و ایجاد احساس سیرى 

طوالنى مدت مؤثر عمل مى کند. این میوه را 
منبع ویتامین C مى دانند و براى افراى که 

قصد الغرى دارند بسیار توصیه مى شود.

گریپ فروت، قاتل چربى
گریپ فروت یکــى از آن مرکبات مفیدى 
است که با مازاد چربى مقابله کرده و حاوى 
کالرى بسیار اندکى است. محققان به این 
نتیجه رســیده اند که مصرف نصف گریپ 
فروت نیم ساعت قبل از غذا باعث کاهش 

وزن مى شود. 

ــــــــمیوه هاى الغر کننده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر
عفونت لب منجر مى شــود. مصرف نمــک دریاى شود.

گگگگگگسترش ویروس تبخال مى شو

ى ى بی ی ی
زخم ه
مى م

عه کنند، افزود:
ى شده، به 
هاى ثانویه 
شد نکرده، 

مىکند.
گار، چربى باال و 

 باعث بروز 
اى قلبى

هنگامى که جوانان دچار سکته
دلیل آنکه رگ
در قلب

ه

ه قلبى
گ ها
ب رش

کفىکفشاستفاده کنند و کفى باید قوسنــد، باید از
مثل ســیگمتناسب با قوس پاى فرد باشد. باشد و 

کلسترول،
بیمارى ها

خطر سکته قلبى در چه کسانى بیشتراست؟ 

فوایدخوردن تخم مرغ آب پز

پا برهنه بودن در خانه؛ ممنوع! 

7 روش براى
 درمان طبیعى 
تبخال 

زخم هاى سرد ناشى از ویروس هرپس سیمپلکس بیشتر به صورت تاول روى لب ها و لبه هاى بیرونى 
دهان خود را نشان مى دهند.

این زخم ها که با نام تبخال شناخته مى شوند، با احساس سوزش و خارش در منطقه آسیب دیده خود 
را نشان مى دهند. گاهى اوقات تب و آلرژى نیز به عالئم افزوده مى شود. خوشبخانه تبخال یک عارضه 
جدى نیست و معموالً بعد از چند روز از بین مى رود. بهترین کار این است که عالئم آن را در اسرع وقت 
درمان کنید چون خشک شدن ناحیه تاول زده، خطر انتقال ویروس تبخال را به دیگران کاهش مى دهد.

براى درمان سریع تبخال، هفت پیشنهاد ساده و سالم را امتحان کنید.
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ظاهراً اشــکان دژآگه براى حضور در ایران دو مشترى 
از اصفهان دارد که مى خواهند هر طور شده او را جذب 
کنند ولى با چالش بزرگ مالى در این راه مواجه هستند. 
چالشى که باعث شد یکى از این دو مشترى نگاه کامًال 

نا امیدانه اى به پروژه جذب او داشته باشد.
خبرهاى منتشر شده رســانه ها از اردوگاه پرسپولیس 
نشان مى دهد که بحث حضور کاپیتان تیم ملى فوتبال 
ایران در جمع شــاگردان «برانکو ایوانکوویچ» منتفى 
است و در صورت حضور در ایران باید اصفهان را مقصد 

او دانست.
 حضور اشکان دژآگه در فوتبال ایران همواره یکى از اخبار 
مورد توجه عالقه مندان به فوتبال ایران در سال هاى 
اخیر بوده است به طورى که تقریباً در تمامى پنجره هاى 
نقل و انتقاالتى اخیر همواره صحبت از پیشنهادات ایرانى 
به این بازیکن سرشناس اســت. در این بین بیشترین 
حرف و حدیث درباره انتقــال دژآگه به فوتبال ایران به 
عالقه مندى و مذاکرات باشگاه پرسپولیس با کاپیتان تیم 
ملى بوده و البته هر بار توسط دژآگه و مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس این موضوع رد و تکذیب شده است. اما در 
ماه هاى منتهى به جام جهانى و در حالى که اشکان در 
هیچ تیمى عضویت ندارد و از طرف دیگر پرسپولیس از 
دو پنجره نقل و انتقاالتى محروم است و تنها مى تواند در 
مدتى محدود سه بازیکن آزاد جذب کند، ماجراى دژآگه 
و پرسپولیس جدى تر از همیشه به نظر مى رسد؛ اما در 
این بین یک مانع بسیار بزرگ وجود دارد و آن «برانکو 

ایوانکوویچ» سرمربى پرسپولیس است.
پرسپولیس از دو پنجره نقل و انتقاالتى محروم است و 
اگر جاى خالى در لیست این تیم باشد تنها مى تواند تا 
رسیدن به اولین پنجره نقل و انتقاالتى تنها سه بازیکن 
آزاد جذب کند. اشکان دژآگه بازیکن آزاد است و حاال 
تالش هایى دارد صورت مى گیرد تا کاپیتان تیم ملى 
را به پیراهن پرسپولیس نزدیک کند؛ اما همانطور که 
گفته شد کسانى که مى خواهند دژآگه را به پرسپولیس 
وصل کنند یک مانع بزرگ به نام برانکو دارند. برانکو در 
مصاحبه هاى پیش از فصل و قبل از محرومیت باشگاه 

از نقل و انتقاالت نیز چند بارى درباره دژآگه مورد سئوال 
قرار گرفت و هربار با بیــان اینکه دژآگه بازیکن خوبى 
است عنوان کرد که لیست این تیم پر است. او اخیراً هم 
بار دیگر با این سئوال از سوى خبرنگاران مواجه شد و 
پاسخى عجیب داد:« دژآگه؟ ما از نقل و انتقاالت محروم 
هستیم.» برانکو درحالى این حرف را مى زند که همه مى 
دانند پرسپولیس مى تواند دژآگه را جذب کند، چون او 
بازیکن آزاد است. از طرفى شــاید به عقیده هواداران 
پرسپولیس، این بهترین موقعیت براى کشاندن کاپیتان 
تیم ملى به ایران باشد، چرا که او بازیکن آزاد است و در 
آستانه جام جهانى حضورش در پرسپولیس مى تواند هم 
براى او، هم براى پرسپولیس و تیم ملى یک اتفاق مثبت 
باشــد؛ اما برانکو در آخرین مصاحبه اش نشان داد که 
عالقه اى به جذب دژآگه ندارد. واقعَاً چرا برانکو حاضر 
نیست یکى از بهترین بازیکنان فوتبال ایران را در تیمش 

داشته باشد؟
برخى از سایت ها و رسانه ها با توجه به این موضع گیرى 
اخیر برانکو ســعى کردن که از زوایاى مختلف به این 
سئوال پاسخ دهند. سایت ورزش سه و آى اسپورت در 
نگاهى مشترك این موضوع را بررسى کرده اند. ورزش 
سه در این باره نوشته: در وهله اول باید بدانیم برانکو یک 
مربى متکى به تمرین و آمارهاى بازیکنان در تمرینات 
است. او بازیکنانى با میزان دوندگى باال مى خواهد و از 
همین رو تمرکزش بر روى بازیکنان جوان اســت که 
در تمرینات و بازى ها دوندگى بى امان داشــته باشند. 
احتماًال از نظر برانکو کاپیتان تیم ملى چنین خاصیتى 
را حداقل در اندازه هاى مدنظر او ندارد. اشکان اکنون 
31 ساله است و برانکو چشم به بازیکنان جوان ترى دارد. 
نکته بعدى درباره اشکان و پرسپولیس اینکه برانکو در 
پست هافبک تهاجمى بازیکنانى دارد که اعتقاد زیادى 
به آنها دارد و به غیر از مسلمان بقیه آنها را با نظر شخصى 
خودش به تیم آورده است. شاید آمدن اشکان توازن و 
تعادلى که برانکو در تیمش به آن رسیده را بر هم بزند. 
او یا باید اشــکان را روى نیمکت بنشاند که این اتفاق 
خوبى براى کاپیتان تیم ملى نیست و یا باید در ترکیب 
اصلى باشد که در این صورت و به اعتقاد برانکو توازن 

و هماهنگى فاز هجومى این تیم به هم خواهد خورد. 
اما یکى دیگر از مشکالت ســر راه پیوستن اشکان به 
پرسپولیس این اســت که قطعاً کاپیتان تیم ملى ایران 
یک بازیکن ارزان نیست. در ســایت ترانسفر مارکت 
قیمت اشکان دژآگه یک میلیون دالر است و این مبلغى 
فوق العاده باال براى باشــگاه پرســپولیس به حساب 
مى آید که این روزها به دلیل بدهى هاى سنگین تحت 
فشــار زیادى قرار دارد. با این وصــف حتى اگر برانکو 
هم بخواهد پرســپولیس پول جذب دژآگه را نخواهد 
داشــت و موضوع مهمتر اینکــه در صورتى که چنین 
پولى تأمین شود آیا برانکو حاضر خواهد بود اشکان را 
به خدمت بگیرد یا به دنبــال جذب بازیکنى متفاوت با 
این قیمت براى پرســپولیس خواهد گشت. نکته مهم 
دیگرى که باید به آن اشــاره کرد این اســت که شاید 
برانکو براى حفظ اتوریته خودش این بار مثل ماجراى 
مسلمان حاضر نیســت تا به توصیه اطرافیان بازیکن 

بگیرد.
 پیش تر نوشته بودیم که باشگاه هاى ذوب آهن و سپاهان 
در دو مقطع خواهان جذب اشکان دژآگه بوده اند. در زمان 
نقل و انتقاالت تابستانى، امیرقلعه نویى از سعید آذرى 
خواسته بود تا شــرایط جذب او را بررسى کنند. سپاهان 
نیز در همان ایام به دنبال او بود و مى خواست تا دژآگه را 
به اصفهان بکشاند. آن زمان دو مانع پیش روى دو تیم 
اصفهانى بود. یکى مبلغ باالى خرید اشکان و دیگرى 
اینکه وى در تابســتان هنوز براى حضور در لیگ برتر 
ایران تردید داشت و آرزوهاى خود را همچنان در اروپا 
جستجو مى کرد. حاال در آستانه نقل و انتقاالت زمستانى 
و با توجه به اینکه اشکان همچنان بى مشترى است ، 
عالقه به حضور در لیگ ایران اندکى نزد او تقویت شده 
و اصفهانى هــا دوباره مى خواهند شــرایط جذب او را 
بررسى کنند. «زالتکو کرانچار» هفته پیش مصرانه از 
طاهرى مدیرعامل سپاهان خواسته بود تا هر طور شده 
در نیم فصل این بازیکن را به سپاهان بیاورد تا بخش 
عمده اى از مشکالت زردپوشان حل و فصل شود. ذوب 
آهن نسبت به ابتداى فصل خیلى به دنبال دژآگه نیست 
و شاید مبلغ باال آنها را از جذب کاپیتان تیم ملى فوتبال 

ایران نا امید کرده است.
 اما اخیراً هم خبرى در رســانه ها منتشر شد که نشان 
داد احتمــاًال زردهــاى اصفهانى یــک رقیب جدى 
براى خرید گرانقیمت شــان خواهند داشته باشند. روز 
گذشته در فروم ســایت insidesport استرالیا شایعه 
پیوستن اشکان به سیدنى منتشــر شده بود. بر اساس 
این خبر در صورتى که این باشگاه نتواند با «فابیو فریرا» 
بازیکن پرتغالى باشگاه pkns مالزى به توافق برسد، 
اشــکان گزینه آنها خواهد بود. جالــب اینکه اکثریت 
کاربران این ســایت از حضور احتمالــى دژآگه در این 
تیم اســتقبال کرده اند و عقد قرارداد بــا کاپیتان تیم 
ملى ایران را یک اتفاق خوب براى باشــگاه ســیدنى

 دانسته اند.
درباره باشگاه سیدنى بد نیست به این نکته اشاره کنیم 
که این تیم فصل گذشته قهرمان لیگ این کشور شده. 
این تیم با سه قهرمانى در کنار بریزبان و ملبورن، یکى از 
سه تیم پرافتخار لیگ استرالیا محسوب مى شود. سیدنى 
اف سى امسال هم و در شرایطى که شش هفته از فصل 
جدید A- league استرالیا گذشته، سیدنى اف سى با 
13 امتیاز در رده دوم قرار دارد و فاصله اش با نیوکاسل 

صدرنشین فقط یک امتیاز است.
حضور  اشکان در سیدنى در حد یک احتمال است و هنوز 
نباید سپاهان براى پروژه جذب وى نا امید شود. دستمزد 
باالى اشکان موضوعى است که ذهن مدیران سپاهان 
را حسابى به خود مشغول کرده که چگونه بتوانند آن را 

حل و فصل کنند.
قرارداد خوب و عالى سپاهان با شرکت مسافربرى 
«اسنپ» در تابستان توانست بخشى از معضالت و 
مشکالت این باشگاه براى خریدهاى تابستانى را حل 

کند و حاال آنها امیدوارند  در کنار یارى گرفتن از کارخانه 
فوالد مبارکه، با جذب یک اسپانسر جانبى دیگر، پیراهن 

زرد را در نیم فصل بر تن اشکان کنند.

 نصف جهان  فرد مشترکى که وظیفه  بسیارى از تفریحات 
مشترك بازیکنان سپاهان و ذوب آهن را بر عهده دارد این 
روزها سعى دارد تا کمتر نامى از او به میان بیاید.  به گزارش 
 نصف جهان، پس از به وجود آمدن حاشیه هاى زیاد به دلیل 
قلیان کشیدن بازیکنان پرسپولیس،گفته مى شود مسئوالن 
این تیم تصمیم گرفته اند که با مسبب قلیان کشى بازیکنان 
و محلى که براى این کار در نظر گرفته شده برخورد کنند. 
ظاهراً یک نفر در این اتفاق نقش پررنگى را بازى کرده است و 
پرسپولیسى ها به او اخطار داده اند که به زودى تکلیفشان را با 
او روشن مى کنند. حاال با توجه به بلواى قلیان در  تهران براى 
بازیکنان استقالل و پرسپولیس، بازیکنان تیم هاى مطرح 

دیگر همچون ســپاهان و ذوب آهن هم زیر ذره بین قرار 
گرفته اند. گزارش هاى متعدد هواداران سپاهان به مدیریت 
باشگاه و لو دادن برخى محل هاى قلیان کشى و شب زنده 
دارى بازیکنان، باعث شده تا فردى که به طور مشترك وظیفه 
فراهم کردن تفریحات(! )و قلیان کشى بازیکنان ذوب آهن 
و سپاهان را بر عهده دارد از آنها بخواهد که هیچ جایى نامى 
از او نبرنــد و خودش نیز تصمیم گرفته تــا براى مدتى در 
محل ها و پاتوق هاى قلیان کشى ظاهر نشود تا آب ها از 
آسیاب بیافتد. برخى بازیکنان سپاهان و ذوب آهن به شوخى 
از او به عنوان مدیرکل قلیان کشــى ورزشکاران اصفهان

 یاد مى کنند.

محمود قائدرحمتى هافبک تدافعى تیم سپاهان پس 
از پشت سرگذاشتن مصدومیت از ناحیه رباط صلیبى 

پا به توپ شد.
تیم سپاهان در دیدارى دوســتانه به مصاف صفاهان 
اصفهان رفت و در پایان با پیــروزى 6 بر صفر زمین 

مسابقه را ترك کرد.
در این مسابقه تدارکاتى که فشــار چندانى هم براى 
بازیکنان سپاهان به همراه نداشت، محمود قائدرحمتى 
پس از نزدیک به هشت ماه دورى از فوتبال در ترکیب 
طالیى پوشــان قرار گرفت و دقایقى در یک مسابقه 

فرصت بازى به دست آورد.

آخرین دیــدارى کــه قائدرحمتى در آن بــه میدان 
رفته بــود، به دیــدار برگشــت فصل گذشــته برابر 
پرســپولیس تهران باز مى گردد کــه در آن دیدار در 
یکى از برخوردها دچار مصدومیت شد و بعد از معاینه 
مشخص شد که آسیب دیدگى او از ناحیه رباط صلیبى

 است.
قائدرحمتى که پس از دوران طوالنى مدتى است که کار 
با توپ را آغاز کرده است، از این پس یکى از گزینه هاى 
«زالتکو کرانچار» در پست هافبک تدافعى خواهد بود، 
که در کنار میالد سرلک و رسول نویدکیا گزینه هاى 

بازى در این پست هستند.

مدیر قلیان کشى بازیکنان در مخمصه!  قائد رحمتى آفتابى شد

سپاهان براى  جذب دژآگه اسپانسر مى گیرد؟
سیدنى استرالیا رقیب زردهاى اصفهان

 نصف جهــان  امیر قلعه نویى هفته پیش در گفتگویى 
رادیویى راجــع به وضعیت تیــم ذوب آهن صحبت 
کرد و البته اشــاره هایى هم به سپاهان و اتفاقاتى که 
منجر به جدایى اش از این تیم شد، داشت. بخشى از 
صحبت هاى  ســرمربى ذوب آهن را براى یادآورى 
با هم مى خوانیم تا در ادامه شــما را به یک گزارش 
جنجالى قابل توجه بــراى روزهاى آینــده  دعوت

 کنیم:
«خداراشــکر مى کنم در هردو تیــم ذوب آهن و 
ســپاهان فعالیت کــردم. اصفهان زمانى 
پایتخــت ورزش ایــران بــود. در 
بازى هاى آســیایى گوانگژو 40 
درصد مــدال ها براى اســتان 
اصفهان بود. آخرین ســالى که 
ســپاهان بودم با قدرت قهرمان 
شدیم، آقاى گل داشــتیم، در آسیا 
در هشــت بازى 17 گل زدیــم. کدام عقل 
سلیمى آن تشکیالت را تغییر مى دهد؟ آن 
زمان اما رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل 
عوض شــد و طورى رفتــار کردند که 
ســرمربى هم برود. در ایران مجموعه 
اى که کار کنــد، تاریخ مصرف دارد. 
آیا کسى حاضر است مجموعه اى 
با آن شــرایط را تغییر دهد؟ من 
بحث قلعــه نویــى را نــدارم، 
بحثم ســاختار و برنامه اســت. 
قبل از ما هم ســپاهان به باشگاه 
هاى جهــان و فینــال آســیا راه پیدا 

کرد. چطور مى شــود تیمــى که چهــار هفته مانده 
قهرمان شــود، رئیس هیئت مدیــره اش را برکنار 
مى کنند؟ به خانــه من آمدند و گفتنــد مى خواهیم 
مدیرعامل را برکنار کنیم و واکنش من باعث شد آقاى 
ساکت دست نخورد. من تابه حال این حرف ها را جایى 
نزدم. من روى آقاى ساکت مقاومت کردم و بسترى 
فراهم کردند که خودم بروم. ســپس آقاى ساکت را 
برداشتند. شــما دیدید که درخت تنومند سپاهان را با  
اره برقى قطع کردند! االن هم مدیران این باشــگاه 
کار مى کنند اما این تغییرات که به وجود مى آید نیاز 

به زمان دارد.»
 به گزارش نصف جهان، این صحبت ها به کرات از زبان 
قلعه نویى بیان شده اســت. محمدرضا ساکت در مورد 
همه اتفاقاتى که منجر به اخراجش از باشــگاه سپاهان 

شد به غیر از برنامه 90 چند سال پیش خیلى دیگر 
تمایلى به صحبت صریح و شفاف نداشته 
و مرحوم حسینى رئیس اسبق هیئت مدیره 

سپاهان نیز دیگر در این دنیا نیست که راجع 
به ماجراهاى آن روز توضیح دهد. هیچکدام 

از رســانه ها نیز روایت کامل و شفافى از همه ماجراها و
نقشه هایى که منجر به  عزل ســاکت از سپاهان  شد 
نداشــتند. روزنامه نصف جهان تصمیم دارد در گزارش 
مفصلى چراغى را به ســمت زوایایى کــه از آن روزها 
همچنان تاریــک و مبهم مانده روشــن کند و ضمن 
بررســى برخى اتفاقات آن روز، به اســتناد منابع قابل 
اتکا، برخى پرسش هاى بى پاســخ از آن ایام جنجالى 
را پاســخ دهد. منتظر این گــزارش در روزهاى آینده

 باشید.

  فدراســیون هندبال بعد از مدتها حرکت چراغ خاموش 
باالخــره با اعالم درباره تیم ملى بزرگساالن 

براى حضور نام مربى گام مهمى را 
قهرمانــى تیــم در رقابت هاى 
نــى آســیا و انتخابــى  جها

ل برداشت. مسابقات  بــا هند

قهرمانى آسیا در رده سنى بزرگساالن در سال 2018 بهمن 
ماه در کره جنوبى برگزار مى شود. علیرضا رحیمى پس از 
انتخاب «بورت ماچک» به عنوان سرمربى تیم ملى هندبال 
کشــورمان در خصوص چگونگى قرارداد و همکارى این 

مربى توضیحاتى را به خبرنگار  مهر داد.
 فدراسیون هندبال چطور بعد از بررسى 
گزینه هاى مربیگرى خارجى باز هم به 

ماچک رسید؟
ما بررسى هاى زیادى انجام دادیم. این مربى اهل اسلوونى 
در قطر، بحرین و حتى تیم ملى ایران نیز موفق بوده و 
با وى دوم آسیا شدیم. با بازیکنان خارج از کشور 
هم صحبت کردیم ورزشکاران ما االن در 
سطح باالیى قرار دارند و  نیاز دیدیم 
ى  ا بــر
ب  نتخا ا

بــا  نیز مربــى  آنها 
دیدیم که مشورت بگیریم و در نهایت 

ماچک بهترین گزینه براى همکارى است. این مربى، آسیا را 
خوب مى شناسد و با بسیارى از تیم هاى این قاره همکارى 
کرده است و تقریباً در همه کشورهاى آسیایى بوده است. 
در ایران همه از حضورش راضى بودند ما نیز با وى مذاکره 

کردیم و او نیز به همکارى با ما راضى شد.
 قرار است این مربى چه زمانى به ایران 
بیاید و آیا قــرارداد وى تا بازى هاى 

آسیایى ادامه مى یابد؟
 قرار است بعد از انتخاب بازیکنان یک اردوى تدارکاتى چند 
روزه در ایران داشته باشند و از چهارم دى ماه تیم به اردوى 
اســلوونى و بعد از آن قطر مى رود و از این کشور مستقیمًا 

راهى کره جنوبى مى شود. قرارداد ما براساس شرایط تنها 
دو ماه اســت. بعد از آن براى ادامه همکارى با وى مذاکره 
خواهیم کرد تا قرارداد طوالنى مــدت ببندیم. ما 10 تا 12 
بازیکن خارج از کشور داریم در حقیقت بازیکن نداریم که 
بخواهیم مربى را براى طوالنى مدت استخدام کنیم براى 
چه باید حقوق اضافى به مربى بدهیم. براى حضور تیم در 
بازى هاى آسیایى هم باید این رقابت ها که نزدیک تر است 
تمام شود و بعد از آن درباره این مسئله فکر مى کنیم چرا که 
زمان براى این موضوع داریم. در حال حاضر مهمترین برنامه 

ما حضور در رقابت هاى قهرمانى آسیاست.
این مربى براى آماده سازى تیم فرصتى 
کمتر از دو ماه در اختیار دارد و آیا در این 
مدت مى تواند تیم را به هماهنگى الزم 
رسانده و از بازیکنان شناخت پیدا کند؟
ماچک، همه بازیکنان تیم ملى را مى شناسد و در این مدت 
نیز بازیکنان را ارزیابى خواهد کرد و مشــکلى از بابت این 
مســئله نداریم. وى مربى خوبى اســت و سال هاست در 
تیم هاى ملى قطر، بحرین، ایــران و کویت بوده و در این 

شرایط مربى سطح باالیى است.
 آیا این مربى اسلوونیایى براى کسب 
مقام تیم در آسیا تضمینى داده است که 
در این مدت کم و این شرایط مسئولین 
سرمربیگرى تیم ملى را عهده دار شده 

است
خیر. تضمین ندادند. این حرف ها را براى مسابقات گروهى 
و تیمى نمى شود زد. ما به امید این مى رویم که تیم نتیجه 
خوبى بگیرد. این حرف و تضمین را هیچکس در رقابت هاى 

مهم نمى گوید.

منتظر گزارش جنجالى نصف جهان باشید
مأموریت سرمربى جدید تیم ملى هندبال از زبان رئیس فدراسیون چه عواملى منجر به خروج ساکت از مدیریت باشگاه سپاهان شد

قرارداد «ماچک» دو ماهه است!

الهه مهرى دهنوى

نصف جهــان  امیر قلعه نویى هفته
رادیویى راجــع به وضعیت تیــم
کرد و البته اشــاره هایى هم به سپا
منجر به جدایىاش از این تیم شد
صحبت هاى  ســرمربى ذوب آهن
با هم مى خوانیم تا در ادامه شــما
جنجالى قابل توجه بــراى روزها

 کنیم:
«خداراشــکر مى کنم در هردو
ســپاهان فعالیت کــرد
پایتخــت ورزش
بازى هاى آســ
درصد مــدال
اصفهان بود. آ
ســپاهان بودم
د شدیم، آقاى گل
7در هشــت بازى 17 گلز
سلیمى آن تشکیالت را ت
زمان اما رئیس هیئــتم
عوض شــد و طورى
ســرمربى هم برود.
ت اى که کار کنــد،
آیا کسى حاضر
آن شــرایط با
بحث قلعــه نو
بحثم ســاختار
قبل از ما هم سـ
فینــ هاى جهــان و

ر چه ى یم
 هیئت مدیــره اش را برکنار 
ن آمدند و گفتنــد مى خواهیم

م و واکنش من باعث شد آقاى 
 تابه حال این حرف ها را جایى 
و بسترى اکت مقاومت کردم

 بروم. ســپس آقاى ساکت را 
 که درخت تنومند سپاهان را با  
الن هم مدیران این باشــگاه 
یرات که به وجود مى آید نیاز 

این صحبت ها به کرات از زبان 
ـت. محمدرضا ساکت در مورد 
ه اخراجش از باشــگاه سپاهان

ند سال پیش خیلى دیگر 
ح و شفاف نداشته 
سبق هیئت مدیره 

نیا نیست که راجع 
ضیح دهد. هیچکدام 

کاملو شفافىاز همه ماجراها و
  عزل ســاکت از سپاهان شد 
ف جهان تصمیم دارد در گزارش 
ـمت زوایایى کــه از آن روزها 
هم مانده روشــن کند و ضمن 
 آن روز، به اســتناد منابع قابل 
 بى پاســخ از آن ایام جنجالى 
ین گــزارش در روزهاى آینده

وش غ چر ر ه ز لب ب یون ر
باالخــره با اعالم درباره تیم ملى بزرگساالن 

براى حضورنام مربىگاممهمى را
قهرمانــى تیــم در رقابت هاى 
نــى آســیا و انتخابــى  جها

لبرداشت. مسابقات  بــا هند

2بهمن 1 ل ر ن ىبزر رر ی ى هر
ماه در کره جنوبى برگزار مى شود. علیرضا رحیمى پس از 
انتخاب «بورت ماچک» به عنوان سرمربى تیم ملى هندبال

کشــورمان در خصوص چگونگى قرارداد و همکارى این 
مربى توضیحاتى را به خبرنگار  مهر داد.

 فدراسیون هندبال چطور بعد از بررسى 
گزینه هاى مربیگرى خارجى باز هم به 

ماچک رسید؟
ما بررسى هاى زیادى انجام دادیم. این مربى اهل اسلوونى 
در قطر، بحرین و حتى تیم ملى ایران نیز موفق بوده و 
با وى دوم آسیا شدیم. با بازیکنان خارج از کشور 
هم صحبت کردیم ورزشکاران ما االن در 
سطح باالیى قرار دارند و  نیاز دیدیم 
ى  ا بــر
ب نتخا ا

بــا  نیز مربــى  آآآآآآآآآآآآآآآآنها 
دیدیم که مشورت بگیریم و در نهایت

ماچک بهترین گزینه براى همکارى است. این مربى، آسیا را 
خوب مى شناسد و با بسیارى از تیم هاى این قاره همکارى 
در همه کشورهاى آسیایى بوده است.  کرده است و تقریبًا
در ایرانهمه از حضورش راضى بودند ما نیز با وى مذاکره

کردیم و او نیز به همکارى با ما راضى شد.
 قرار است این مربى چه زمانى به ایران 
بیاید و آیا قــرارداد وى تا بازى هاى 

آسیایى ادامه مى یابد؟
 قرار است بعد از انتخاب بازیکنان یک اردوى تدارکاتى چند 
روزه در ایران داشته باشند و از چهارم دى ماه تیم به اردوى 
اســلوونى و بعد از آن قطر مى رود و از این کشور مستقیمًا 

ى ر
دو ماه
خواه
بازیک
بخواه
با چه
بازى

تمامش
زمان
ما حض

ماچک
نیز باز
مســ
تیم ه
شرایط

ت خیر.
و تیمى
خوبى
مهمن

 این تیم به هم خواهد خورد. 
ت ســر راه پیوستن اشکان به 
هقطعاً کاپیتان تیم ملى ایران

در ســایت ترانسفر مارکت  .
میلیون دالر است و این مبلغى 
ـگاه پرســپولیس به حساب 
یل بدهى هاى سنگینتحت 
 این وصــف حتى اگر برانکو 
سپول جذب دژآگه را نخواهد 
 اینکــه در صورتى که چنین 
حاضر خواهد بود اشکان را  و
ـال جذب بازیکنى متفاوت با 
یسخواهد گشت. نکته مهم 
ـاره کرد این اســت که شاید 
خودش این بار مثل ماجراى 
تا به توصیه اطرافیان بازیکن 

شگاه هاى ذوب آهن و سپاهان
ان  اشکان دژآگه بوده اند. در زمان
 آذرى  امیرقلعه نویى از سعید آذر

س د. سپاهان ذباو را بررسى کنند.
ست تا دژآگه را و بود و مى خواست
 پیش روى دو تیم مان دو مانع پیش

رید اشکان و دیگرى االى خرید
 براى حضور در لیگ برتر هنوز برا
هاى خود را همچنان در اروپا هاى

ستانه نقل و انتقاالت زمستانى 
 همچنان بىمشترى است ، 
یران اندکى نزد او تقویت شده 
ى خواهند شــرایط جذب او را 
رانچار» هفته پیش مصرانه از 
ن خواسته بود تا هرطورشده 
 را به سپاهان بیاورد تا بخش 
پوشان حل و فصل شود. ذوب 
ل خیلى به دنبال دژآگه نیست 
جذب کاپیتان تیم ملى فوتبال 

ایران نا امید کرده است.
 اما اخیراً هم خبرى در رســانه ها منتشر شد که نشان 
دى داد احتمــاًال زردهــاى اصفهانى یــک رقیب جدى

شند. روز براى خرید گرانقیمت شــان خواهند داشته باشند
رالیا شایعه  استرالی insidesport گذشته در فروم ســایتt

ه بود. بر اساس پیوستن اشکان به سیدنى منتشــر شده بو
واند با «فابیو فریرا»این خبر در صورتى که این باشگاه نتواند

sبازیکن پرتغالى باشگاه pknsمالزى به توافق برسد،  مالز

ود. جالــب اینکه اکثریت اشــکان گزینه آنها خواهد بود.
حضور احتمالــى دژآگه در این کاربران این ســایت از حضو

 اند و عقد قرارداد بــا کاپیتان تیم تیم اســتقبال کرده اند
 اتفاق خوب براى باشــگاه ســیدنىملى ایران را یک اتفا

 دانسته اند.
گاه سیدنى بد نیست به این نکته اشاره کنیم درباره باشگا

ن تیم فصل گذشته قهرمان لیگ این کشور شده. که این تی
ن تیم با سه قهرمانى در کنار بریزبان و ملبورن، یکى از این تی

سه تیم پرافتخار لیگ استرالیا محسوب مى شود. سیدنىس
اف سى امسال هم ودر شرایطى که ششهفته از فصل 
eجدید A- league استرالیا گذشته، سیدنى اف سى با 

13 امتیاز در رده دوم قرار دارد و فاصله اش با نیوکاسل 
صدرنشین فقط یک امتیاز است.

حضور  اشکان در سیدنى در حد یک احتمال است و هنوز 
نباید سپاهان براى پروژه جذب وى نا امید شود. دستمزد 
باالى اشکان موضوعى است که ذهن مدیران سپاهان 
را حسابى به خود مشغول کرده که چگونه بتوانند آن را 

حل و فصل کنند.
قرارداد خوب و عالى سپاهان با شرکت مسافربرى 
معضالت و «اسنپ» در تابستان توانست بخشى از

مشکالت این باشگاه براى خریدهاى تابستانى را حل 
کند و حاال آنها امیدوارند  در کنار یارى گرفتن از کارخانه 
فوالد مبارکه، با جذب یک اسپانسر جانبى دیگر، پیراهن 

زرد را در نیم فصل بر تن اشکان کنند.

ه اسپانسر مى گیرد؟
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شاید یکى از ماندنى ترین اقدامات بهرام شفیع در زمینه ورزشى، 
شــکل گیرى و اجراى برنامه «ورزش و مردم» اســت که اخیراً 
انتقاداتى را هم به خود دیده اســت. شــفیع در این باره توضیح 
مى دهد:« ورزش و مردم» هم 37 ساله شده است. شاید برنامه 
هایى مثل 90 حاال از جذابیت هاى خیلى زیادى برخوردار باشند 
چون آنها صرفًا به فوتبال مى پردازند اما فکر مى کنم «ورزش و 

مردم» مى تواند حتى عمرى 200 ساله داشته باشد.
چندى پیش در نقدى از این برنامه نوشــته شده بود که «ورزش 
و مردم» برنامه اى خانوادگى شــده است و منظور به حضور پسر 
بهرام شفیع به عنوان مجرى و گزارشــگر در این برنامه بود. او با 
رد این مسئله مى گوید: این همه از گویندگان خبر یا اقشار دیگر 

برادر یا فرزندان خود را به برنامه ها مى آورند اما وقتى من انجام 
مى دهم برنامه را خانوادگى کرده ام ؟ به نظر من پســرم کارش 
بسیار عالى بوده و در زمینه صدا، تصویر و فن بیان خوب کار کرده 
است. شــما تا به حال دیده اید که تپق شــدیدى بزند یا مسائلى 

اینچنینى؟
او در ادامه گفت: این همه از چهره ها پسرهایشــان را به عرصه 
تخصصى خــود ورود داده اند امــا این کار براى من مشــکلدار 
محسوب مى شــود؟ چرا مثًال همایون شجریان و حافظ ناظرى 
به عنوان فرزندان دو هنرمند ارزشمند کشور عملکرد خوبى دارند 
از آنها استقبال مى شود اما اگر پســر من بیاید برنامه خانوادگى 

شده است؟

«برانکو ایوانکوویــچ» در پایان تمرین اخیر 
تیمش در جمع خبرنگاران گفت: محرومیت 
شــجاع خلیل زاده درست نیســت، بلکه اگر 
اینطور بود باید همه بازیکنان اســتقالل را 
به دلیل آن همه اعتراض محروم مى کردند. 
خلیل زاده واقعًا مســتحق ایــن محرومیت 
نیست و ما براى جانشینى او باید به فکر یک 
جایگزین در بازى  آینده مقابل پدیده باشیم، 
ضمن اینکه حسین ماهینى و فرشاد احمدزاده 

را در این بازى در اختیار نداریم.
برانکو درباره پیشــرفت امتیازى پرسپولیس 

نســبت به فصل قبل هم گفت: بله این آمار 
خوبى اســت. ما براى رســیدن به موفقیت 
مى جنگیم، ضمن اینکه حریفان خوبى مثل 
پارس جنوبى جم، پیکان و پدیده داریم. اینها 
تیم هایى هستند که این فصل مدعى نشان 
داده اند. ما در این فصل نه تنها به جمع چهار 
تیم لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کردیم بلکه در 
جام حذفى نیز مقابل قهرمان فصل قبل این 
رقابت ها پیروز شدیم. آمار گلزنى مان هم باال 
رفته است، البته باید قبول کنیم ماراتن سختى 

پیش رو داریم. 

چرا شجریان و ناظرى مى توانند، ولى من نه؟ برانکو: همه استقاللى ها باید محروم مى شدند

ساسان! سروش را بردار و بیا
رفیعى در رادار ذوب آهن و سپاهان

نصف جهــان  هواداران سپاهان امیدوارند با توجه به 
دوستى ساسان انصارى مهاجم تیمشان با سروش 
رفیعى، او بتواند شرایط سپاهانى شدن این بازیکن 
را در نیم فصل فراهم کند، ولى ظاهراً سروش دارد 
همه تالش خود را انجام مى دهد که از تیم قطرى 
دیپورت نشود و حاالحاالها به لیگ برتر ایران نیاید.

 سروش رفیعى یکى از بهترین بازیکنان چند فصل 
گذشــته لیگ برتر ایران بعد از نیم فصل پوشیدن 
پیراهن شماره 7 پرسپولیس بالفاصله بعد از مصاف با 
لخویا در لیگ قهرمانان آسیا و صعود سرخپوشان به 
جمع هشت تیم برتر آسیا در دوحه ماند تا بعد از یکى 
دو ماه شایعات پیرامون آینده اش قرارداد خود با الخور 

را به ثبت برساند.
انتقالى که باعث شد تا فوتبال ایران همچنان در بین 
ستاره هاى حاضر در لیگ ستارگان قطر نماینده هاى 
مختلفى داشته باشــد گرچه اوضاع براى این ستاره 
شــیرازى چندان خوب پیش نرفت تا رســانه هاى 
دوحه با گذشت چند هفته به احتمال جدایى رفیعى از 
الخور دامن زده و زمینه ساز جنجال ها و دردسرهاى 

فراوانى براى هافبک سابق پرسپولیس شوند.
ماجرا از روزى اســتارت خورد که «استاد الدوحه» 
قطر در گزارشــى تحلیلى از وضعیت حاکم برالخور 
مدعى شد مدیران باشگاه بعد از برکنارى «بانید»، 
سرمربى فرانسوى قصد دارند تغییراتى در فهرست 
نفرات خارجى خود نیز داشته باشند بلکه با این شوك 
تیم از سقوط نجات پیدا کند. تحلیلى که ناخودآگاه 
به دردسرهاى فراوانى براى ستاره ایرانى تبدیل شد 
چون این موضوع هر روز در محافل داخلى بیشتر از 
قبل مورد توجه قرار گرفت تا باشگاه هاى بسیارى 
تالش براى جذب این بازیکن را آغاز کنند، درست 
مثل اتفاقاتى که یکسال گذشته براى سروش رخ داد 

و در نهایت راهى پرسپولیس شد در حالى که این بار 
خبر مى رســد هدف او بقا در لیگ ستارگان تا پایان 

قراردادش است.
ســروش این روزها در حالى بدون توجه به حواشى 
و شایعات در اردوى الخور حضور دارد که با معرفى 
سرمربى تونسى جدید همچون سایر بازیکنان الخور 
در تالش است تا بهترین عملکرد خود را ارائه بدهد 
بلکه رضایت سرمربى جدید را جلب کند. ستاره ایرانى 
تا همینجاى فصل یکى از بهترین هاى الخور بوده و 
حاال تا پایان نیم فصل چهار بازى در لیگ ستارگان 
پیش رو دارد ضمن این بایــد در جام اتحادیه و جام 
حذفى قطر نیز به میدان بــرود از همین رو امیدوار 

است بتواند  رضایت سرمربى تونسى را جلب کند.
نکته جالب در خصوص سروش رفیعى به تماس هاى 
متعدد از سوى باشگاه هاى خواهان ایرانى به ویژه  دو 
باشگاه سپاهان و ذوب آهن برمى گردد که در طول 
یکى دو هفته گذشــته به اوج خود رسیده است. در 
حالى که سروش روى تمرینات الخور تمرکز کرده تا 
به هر شکلى شده بتواند رضایت سرمربى تونسى و 
سران باشگاه براى پایبندى به قراردادشان را جلب 

کند و فعًال به لیگ برتر ایران بازنگردد.
 سایت ورزش سه نیز در گزارشــى تأکید کرده که 
رفیعى مى خواهد همچنان بــه حیات فوتبالى خود 
خارج از ایران ادامه دهد. این سایت همچنین نوشته: 
رفیعى تصمیم گرفته حتى اگــر با الخورى ها براى 
ادامه کار به توافق نرسد قید بازگشت به لیگ برتر را 
بزند و راهى فوتبال اروپا شود جایى که در تابستان هم 
پیشنهاد داشت. هافبک فصل قبل پرسپولیس که در 
تابستان مى توانست راهى یونان، بلژیک، اتریش و... 
شود تنها به علت مسائل مالى و کم بودن رقم هاى 
پیشــنهادى قید این اتفاق را زد و ترجیح داد راهى 

قطر و الخور شود تا به منافع مالى مدنظرش برسد از 
همین رو حاال که از نظر مالى مشکلى پیش رو ندارد 
ترجیح مى دهد حتى با قــرارداد مالى کم در صورت 

قطع همکارى با الخور راهى اروپا شود تا ایران.
چه بسا همین شــایعات که از تحلیل یک روزنامه 
قطرى و نه خبر قطعى آغاز شد روى سرنوشت این 
بازیکن هم تأثیرگذار بوده باشد چون شنیده مى شود 

در اردوى فعلى تیم ملى احتمال دعوت از ســروش 
توسط کى روش نیز وجود داشــت اما این شایعات 
و احتمال بازگشــت رفیعى به ایران باعث شد تا نام 
سروش از افکار تاکتیکى سرمربى پرتغالى و فهرست 

تیم ملى خارج شود.
در حال حاضر ســروش رفیعى برخالف تمام اخبار 
و شایعاتى که رســانه هاى دوحه به آن دامن زدند 
شــرایط مطلوبى را در الخور ســپرى مــى کند به 
خصوص که طرفداران این باشگاه کوچک قطرى 
مدعى هستند ســتاره ایرانى در کنار «مادیسون» 
برزیلــى دو بازیکــن تأثیرگذار این فصــل بودند 
که یکى دو بــارى هم در تیم منتخــب هفته لیگ 
ستارگان قرار داشتند از همین رو امیدوارى ها براى 
ماندن او در الخور به مراتب بیشــتر از احتمال قطع 

همکارى اش است.
 به گزارش نصف جهان، بــا توجه به همه این اخبار 
منتشر شده، ســروش رفیعى همچنان در رادار دو 
باشگاه ذوب آهن و سپاهان قرار دارد و آنها در حال 
بررسى شرایط خرید این بازیکن هستند. امیر قلعه 
نویى رابطه خوبى از زمان حضور در تراکتور با سروش 
دارد و در روزهاى اخیر چند بار با وى در تماس بوده 
است. ساسان انصارى مهاجم فعلى سپاهان هم 
یکى از رفقاى فابریک سروش محسوب مى شود 
و در وزهاى اخیر چند بار با رفیعى در تماس بوده 
و شرایط او در الخور را جویا شده است. هواداران 
سپاهان که از دوستى ساسان و سروش مطلع 
هســتند در کامنت هایى با مضمون«ساسان! 
سروش را بردار و بیا!» از ستاره خاموش تیمشان 
خواسته اند تا رفیعى را به سپاهان بیاورد تا مشکل 

زردپوشان بابت داشــتن یک هافبک ششدانگ 
حل شود. 

این روزها تا صحبت از ســربازى مى شود اسم مهدى 
ترابى هم مطرح مى شود. این بازیکن ملى پوش به دلیل 

مشکل سربازى نتوانست با تیم ملى به 
اردوى خارج از کشــور برود و البته 
حاال صحبت از تراکتورسازى هم 
هســت. ترابى حاال مدعى است 
که مشکل خروج از کشورش حل 
شــده:  من مصدومیتى داشتم که 
برطرف شده بود و به دلیل مشکل 

خروج از کشور نتوانستم 
همراه تیم ملى 

باشم. البته این مشکل را برطرف کردم و در حال حاضر 
دیگر مشکل خروج از کشور ندارم. بازى با ونزوئال هم تا 
چند روز پیش قطعى نشده بود و در نهایت برنامه طورى 
پیش رفت که من در ایران بمانم. ان شاءا... از اردوهاى 
بعدى دیگر مشکلى براى خروج از کشور و همراهى 

تیم ملى نخواهم داشت. 
ترابى در واکنش به شایعات یکى دو روز اخیر مبنى بر 
جدایى اش از سایپا و پیوستنش به تراکتورسازى براى 
پشت سر گذاشــتن خدمت سربازى گفت:  واقعیت 
این است که تصمیمى براى سرباز شدن 
نگرفتــه ام. االن هم دیگر 
مشکل خروج از کشور 
ندارم و مى توانم به 
حضورم در سایپا 
ادامه دهد. فعًال 
تصمیم  کــه 
دیگرى ندارم 
و همچنــان 
بازیکن سایپا 

هستم. 

 

ونزوئال حریف بعدى تیم ملى ایران در اردوى آماده 
سازى پیش از جام جهانى اســت. تیم ملى فوتبال 
ایران در یک بازى تدارکاتــى و بعد از جدال با پاناما 
امروز در هلند به مصاف ونزوئال مى رود. این دومین 
تقابل ایران با این تیم آمریکاى جنوبى خواهد بود. 
تیم ملى ونزوئال تاکنون هیــچ وقت به جام جهانى 
صعود نکرده است. آنها در ســال 2011 مهمترین 
افتخار خود را کســب کردند و به نیمــه نهایى کوپا 
آمریکا رســیدند. این تیم البته که چهارم شــد اما 

هیچکس نمایش فوق العاده آنها را فراموش نکرد.
■ ونزوئال سومین بازى دوستانه خود را در سال 2017 
برابر ایران انجــام مى دهد. دو دیــدار قبلى در برابر

 ایاالت متحده و اکوادور با نتیجه مســاوى تمام شد. 
زرشکى پوشان در سال 2017 در هشت مسابقه تنها 
یک برد و فقط یک باخت داشتند و باقى بازى هایشان 
مساوى شد. آنها آخرین بازى خود را با برد یک بر صفر 

برابر پاراگوئه پشت سر گذاشتند.

■ این تیم در رقابت هاى مقدماتى جام جهانى 2018 
در بین ده تیم دهم شد. آنها دو برد، شش مساوى و 

ده باخت را تجربه کردند.
■ «ویلکر آنخل» همبازى میالد محمدى در تیم 
احمدگروژنى روسیه است و حاال باید رو در روى تیم 

ملى ایران قرار بگیرد.
■ «توماس رینکون»، کاپیتــان تیم ملى ونزوئال 
اســت که با 86 بازى ملى رکــوردار بازیکنان حال 
حاضر به شــمار مى رود. این بازیکن 29 ســاله در 
تورینوى ایتالیا بازى مى کند و هنوز گل ملى نداشته 

است.
■ «ســرخیو کوردوبا»ى 20 ســاله در آگزبورگ 
مشغول اســت و «ســالومون روندون» هم ستاره 
خط حمله ونزوئالیى ها در لیگ جزیره و تیم وست 
برومویچ آلبیون توپ مى زنــد و حاال بهترین گلزن 

این تیم هم به حساب مى آید.
■«خوان آرانگو» رکــورددار گل زده در تیم ملى 
ونزوئالست که البته به احتمال فراوان رکورد گلزنى 

اش به زودى به روندون مى رسد.
■ «رافائل دودامل» 44 ســاله، سرمربى تیم ملى 
ونزوئالست. او از سال گذشــته هدایت این تیم را 
بر عهده گرفت. دلیل این انتخاب هم درخشــش او 
با تیم هاى زیر 17 و زیر 20 ســال این کشور بود. او 
در سال 2017 به مقام نایب قهرمانى جام جهانى زیر 
20 سال رسید. دودامل تا سال 2010 باز ى مى کرد 
و در 16 تیم هم به فعالیت پرداخت و نکته جالب این 
است که در طول دوران بازیگرى بیش از 20 گل هم 
زد. دودامل یک گل ملى هم دارد. او در مســابقات 
مقدماتى جام جهانى 98 میالدى از روى یک ضربه 

ایستگاهى دروازه آرژانتین را گشود. 

نگذاشــتند حتى یــک روز از آخریــن ادعاى باشــگاه 
پرسپولیس که گفته بود در دو سال اخیر 20 میلیارد تومان از 
بدهى هایش را پرداخت کرده است، بگذرد. همین که باشگاه 
پرداختى هایش به برخى از طلبکاران را در یک اطالعیه فریاد 
کرد و امیدوارانه از دریافت پروانه حرفه اى گفت، خبر رسید 
که باشگاه لس آنجلس بلوز از پرسپولیس شکایت کرده است. 
تابستان سال 1391 بود که باشگاه لس آنجلس بلوز ساکر 
کالب آمریکا توافقنامه اى را با باشگاه پرسپولیس امضا کرد.
این توافقنامــه در مورد انتقــال امیر عابــدزاده به جمع 
قرمزپوشــان تهرانى بود که بر اساس آن پرسپولیسى ها 
پذیرفتند در قبال صادر شــدن رضایتنامــه بین المللى 

این دروازه بان، غرامت فســخ قرارداد او را به باشــگاه 
لس آنجلس بلوز بپردازند. عابدزاده در حالى به 

پرسپولیس بازگشــت که تا پایان فصل 
2013 لیگ آمریکا با باشگاه آمریکایى 

لس آنجلس بلوز قرارداد داشــت. 
بر اســاس یک توافــق دوجانبه 
اما باشگاه پرســپولیس باید در 
سه قسط رقم این انتقال را که 
150 هزار دالر بود، به باشــگاه 

لس آنجلس بلوز  پرداخت مى کرد. 
قسط اول را که 25 هزار دالر بود، در 

تاریخ 26 شهریور ماه همان سال (16 سپتامبر 
2013) مدیرعامــل وقت پرســپولیس (محمد 

رویانیان) به صورت نقدى به على منصورى مالک 
ایرانى باشگاه لس آنجلس بلوز پرداخت کرد.

قسط دوم 50 هزار دالر بوده که باشگاه پرسپولیس 
15 هزار دالر آن را به صورت نقــدى و 35 هزار 
دالر باقیمانده را در قالب یک چک به تاریخ یک 
هفته بعد از توافق با باشگاه آمریکایى در اختیار 
نماینده لس  آنجلس بلوز قرار مى دهد. قسط سوم 
هم 75 هزار دالر بوده که باشــگاه پرسپولیس 

باید به هنگام امضاى قرارداد بــا امیر عابدزاده در نیم فصل 
دوم لیگ برتر ایران در تاریخ 30 بهمن ســال 1390 (18 
فوریه 2013)  پرداخت مى کرده اما پرسپولیسى ها به جاى 
پول نقد، چکى براى چهار ماه بعد به نماینده این باشــگاه 
آمریکایى مى دهند. مشکلى هم که امروز یقه 
باشگاه را گرفته، همان چک است که 
بعد از پنج سال هنوز پاس نشده و 
شکایتى تازه را گذاشته پیش روى 
پرسپولیسى هاى همیشه بدهکار 
چرا که باشگاه لس  آنجلس بلوز 
در نامه اى به باشــگاه پرسپولیس 
اعالم کرده که براى رسیدن 
به پولش از فیفا کمک 

مى گیرد.
 

 

نمى خواهم بروم سربازى!  تیم سابق عابدزاده هم شاکى شد
 حتى یــک روز از آخریــن ادعاى باشــگاه 
0هگفته بود در دو سال اخیر20 میلیارد تومان از 
 را پرداخت کرده است، بگذرد. همین که باشگاه 
ش به برخى از طلبکاران را در یک اطالعیه فریاد

انه از دریافت پروانه حرفه اى گفت، خبر رسید 
س آنجلس بلوز از پرسپولیس شکایت کرده است. 
1ل1391 بود که باشگاه لس آنجلس بلوز ساکر 
توافقنامه اى را با باشگاه پرسپولیس امضا کرد.
در مورد انتقــال امیر عابــدزاده به جمع  ــه
ن تهرانى بود که بر اساس آن پرسپولیسى ها 
قبال صادر شــدن رضایتنامــه بین المللى 

ن، غرامت فســخ قرارداد او را به باشــگاه 
ه به بلوز بپردازند. عابدزاده در حالى

ازگشــت که تا پایان فصل 
مریکا با باشگاه آمریکایى 

قرارداد داشــت.   بلوز
کتوافــق دوجانبه 
ســپولیس باید در 
انتقال را که  م این
الر بود، به باشــگاه 

لوز پرداخت مى کرد. 
5که25 هزار دالر بود، در 

ریور ماه همان سال (16 سپتامبر 
عامــل وقت پرســپولیس (محمد 

صورت نقدى به على منصورى مالک 
 لس آنجلس بلوز پرداخت کرد.

 هزار دالر بوده که باشگاه پرسپولیس 
ررررررزارر 5ر آن را به صورت نقــدى و 35 ه
ه را در قالب یک چک به تاریخ یک 
وافق با باشگاه آمریکایى در اختیار 
نجلس بلوز قرارمى دهد. قسط سوم
دالر بوده که باشــگاه پرسپولیس 

نیم فصل باید به هنگام امضاى قرارداد بــا امیرعابدزاده در
0 بهمن ســال 1390 (18 لیگ برتر ایران در تاریخ 30 0دوم
3فوریه 2013)  پرداخت مى کرده اما پرسپولیسى ها به جاى
ماه بعد به نماینده این باشــگاه پول نقد، چکى براى چهار
آمریکایى مى دهند. مشکلى هم که امروز یقه
باشگاه را گرفته، همان چک است که
بعد از پنج سال هنوز پاس نشده و
شکایتى تازه را گذاشته پیش روى
پرسپولیسى هاى همیشه بدهکار
چرا که باشگاه لس  آنجلس بلوز
در نامه اى به باشــگاه پرسپولیس
اعالم کرده که براى رسیدن
به پولش از فیفا کمک

مى گیرد.

ترابى هم مطرح مى شود. این بازیکن ملى پوش به دلیل 
مشکل سربازى نتوانست با تیم ملى به

هبته اردوى خارج از کشــور برود و ال
حاال صحبت از تراکتورسازى هم
است هســت. ترابى حاال مدعى
از کشورش حل که مشکل خروج

شــده:  من مصدومیتى داشتم که 
لشکل برطرف شده بود و به دلیل م

ممممممستمستم خروج از کشور نتوان
ىىىىىىىىىىىىىىىىىلىىلىملى همراه تیم 

دیگر مشکل خروج از کشور ندارم. بازى با ونزوئال هم تا 
چند روز پیش قطعى نشده بود و در نهایت برنامه طورى 
پیشرفت که من در ایران بمانم. ان شاءا... از اردوهاى 
ببعدى دیگر مشکلى براى خروج از کشور و همراهى 

تتتتتتتتتتیییم ملى نخواهم داشت. 
مبنى بر اخیر واکنش به شایعات یکىدو روز تتتتتتتتتتتتررررررابى در

جدایى اش از سایپا و پیوستنش به تراکتورسازى براى 
پپپپپپپپپپپپپپپپپپپشششششتشتشتشت سشت سررررررر گذاشــتن خدمت سربازى گفت:  واقعیت 
ناناناناناناین این این این این انانانانانانانانانااسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستست که تصمیمى براى سرباز شدن  ا
نگرفتــه ام. االن هم دیگر 
مشکل خروج از کشور 
ندارم و مى توانم به 
حضورم در سایپا 
ادامه دهد. فعًال 
تصمیم  کــه 
دیگرى ندارم 
ووووووو همچنــان 
ببببباازیکن سایپا

هستم.

ونزوئال حریف بعدى تیم ملى ایران
ت سازى پیش از جام جهانى اســت.
ایران در یک بازى تدارکاتــى و بعد
امروز در هلند به مصاف ونزوئال مىر
تقابل ایران با این تیم آمریکاى جنو
تیم ملى ونزوئال تاکنون هیــچ وقت
صعود نکرده است. آنها در ســال 1
افتخار خود را کســب کردند و به نیم
آمریکا رســیدند. این تیم البته که چ
فر هیچکس نمایش فوق العاده آنها را
و■ونزوئال سومین بازى دوستانه خود
برابر ایران انجــام مى دهد. دو دیــد
 ایاالت متحده و اکوادور با نتیجه مسـ
7زرشکى پوشان در سال 2017 در هش
یک برد و فقط یک باخت داشتند و باقى
مساوى شد. آنها آخرین بازى خود را با

برابر پاراگوئه پشت سر گذاشتند.

بحران زده ها علیه شاگردان کى روش

6آبان  ماه   1396 سال چهارد2دوشنبه  22

امه

ملى احتمال دعوت از ســروش 
ز وجود داشــت اما این شایعات 
ت رفیعى به ایران باعث شد تا نام 
کتیکى سرمربى پرتغالى و فهرست 

شود.
 ســروش رفیعى برخالف تمام اخبار 
 رســانه هاى دوحه به آن دامن زدند 
لوبى را در الخور ســپرى مــى کند به 
ه طرفداران این باشگاه کوچک قطرى 
تند ســتاره ایرانى در کنار «مادیسون» 
 دو بازیکــن تأثیرگذار این فصــل بودند 
 دو بــارى هم در تیم منتخــب هفته لیگ 
قرار داشتند از همین رو امیدوارى ها براى  ن
در الخور به مراتب بیشــتر از احتمال قطع   او

رى اش است.
گزارش نصف جهان، بــا توجه به همه این اخبار 
شر شده، ســروش رفیعى همچنان در رادار دو 
لحال شگاه ذوب آهن و سپاهان قرار دارد و آنها در 
ههههعهعهلعهلعهعهعهعهعه ررسى شرایط خرید این بازیکن هستند. امیر ق
ششروروشوشوشروشوشوشوشششششش نویى رابطه خوبى از زمان حضور در تراکتور با س
دارد و در روزهاى اخیر چند بار با وى در تماس ب بوودهودهودهه
است. ساسان انصارى مهاجم فعلى سپاهان هم
یکى از رفقاى فابریک سروش محسوب مى شود 
و در وزهاى اخیر چند بار با رفیعى در تماس بوده 
شرایط او در الخور را جویا شده است. هواداران  و
سپاهان که از دوستى ساسان و سروش مطلع 
هســتند در کامنت هایى با مضمون«ساسان! 
سروش را بردار و بیا!» از ستاره خاموش تیمشان 
خواسته اند تا رفیعى را به سپاهان بیاورد تا مشکل 

دپوشان بابت داشــتن یک هافبک ششدانگ  ز

سروش این روزها در 
حالى بدون توجه به 

حواشى و شایعات در 
اردوى الخور حضور 
دارد که با معرفى 

سرمربى تونسى جدید 
همچون سایر بازیکنان 
الخور در تالش است 

تا بهترین عملکرد 
خود را ارائه بدهد 

بلکه رضایت سرمربى 
جدید را جلب کند
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جوان 39 ساله اى که براى سرقت مقدارى از شیره 
ها و نگین انگشترهایش، زن معتادى را پاى بساط 

استعمال مواد مخدر به قتل رسانده بود با صدور رأى 
دادگاه به قصاص نفس محکوم شد.

به گزارش خراسان، ماجراى آدم کشى «کریم شیره اى» 
از آنجا لو رفت که ساعت 20و30دقیقه شب بیست و چهارم 

تیر سال 1394 مردى با مراجعه به کالنترى شهید باهنر مشهد 
پرده از راز یک قتل برداشت.

او به مأموران انتظامى گفت: «پسر معتادم که "کریم" نام دارد شب گذشته 
زن ناشناسى را به منزل آورده و از صبح با او در حال نزاع بود تا اینکه دقایقى 

قبل متوجه شدیم پسرم آن زن ناشناس را به قتل رسانده است و هم اکنون 
قصد دارد جسد او را به بیرون از منزل ببرد.»

در پى اعالم این خبر بالفاصله نیروهاى انتظامى عازم محل مذکور در خیابان حر 
شدند و جوان 39ساله را در حالى دستگیر کردند که جسد زن را داخل چندین کیسه 

و کارتن میوه قرار داده بود. با انتقال متهم به مقر انتظامى، تحقیقات از «کریم شیره 
اى» آغاز شد.

وى در همان مراحل اولیه بازجویى گفت: «ساعات اولیه بامداد بود که آن زن ناشناس 
به دنبال مکانى براى استعمال مواد مخدر مى گشــت. من هم او را به منزلم آوردم تا در 

آنجا موادش را مصرف کند ولى وقتى در زیر زمین ســرگرم مصرف مواد شــدم در یک 
لحظه فهمیدم که او مقدارى از مواد مخدر مرا دزدیده اســت. به همین دلیل با او درگیر

 شدم.» 
پســر نوجوانى که آن شــب شــاهد عینى این حادثه تلخ بود نیز بازداشــت شد و مورد 
بازجویى قــرار گرفت. این نوجــوان در اظهارات خــود به پلیس گفت: «آن شــب وقتى 
کریم بــا آن زن که "کبــرى" نام داشــت درگیر شــد با چــوب و میله آهنى به ســر و 
بدن او ضربــات متعــددى زد و بعد هم گلویــش را فشــار داد تا اینکه دیگــر آن زن بى 
حرکت شــد!» در پى اعترافات صریــح متهم دربــاره چگونگى وقوع جنایــت و همچنین 
بازســازى صحنه قتل، این پرونده جنایى با صدور کیفرخواســت در دادســراى عمومى و 
انقالب مشــهد به شــعبه پنجم دادگاه کیفرى یک خراسان رضوى ارســال شد و توسط

 قضات بــا تجربه این شــعبه مورد رســیدگى قــرار گرفت. متهــم به قتل در جلســات 
دادگاه ضمــن اقــرار دوباره بــه قتل زن جــوان گفت: «آن شــب وقتى در حــال مصرف 
مواد بودیــم آن زن تعدادى نگین انگشــترى را که متعلــق به من بود ســرقت و در لباس 
هایــش مخفى کرده بــود. به همیــن دلیل عصبانــى شــدم و در حالى که مــواد زیادى 
مصرف کــرده بــودم او را زدم و ســپس گلویش را فشــار دادم تــا آنهــا را بازگرداند
 ولى او چند ســاعت بعد فوت کرد.» وى ادامه داد: «من قصد کشــتن او را نداشتم و تنها 
مى خواســتم اموالم را پس بگیرم.» اظهارات این متهم در حالــى صورت مى گرفت که 

پزشــکى قانونى نیــز جراحت هــا و صدمــات متعــددى را روى پیکر 
مقتوله تأیید کرده بــود اما در نهایت علــت اصلى مرگ آن 

زن ناشــناس را خفگــى و عــوارض ناشــى از آن 
ذکــر کــرد. در آخریــن جلســه رســیدگى 

به این پرونده جنایى، اگرچــه متهم به وارد 
کردن ضربات و همچنین فشــردن گلوى 

زن جوان، اقرار کرده بــود اما باز هم 
تالش کــرد تا به نوعى فشــردن 

گلوى او را انــکار کند. در عین 
حال قضات شعبه پنجم دادگاه 
کیفــرى یک خراســان رضوى، 
پس از شنیدن آخرین دفاعیات 
متهم و بــا توجه بــه محتویات 
پرونــده، اتهــام وى را محرز 
دانســتند و او را به قصاص نفس 

و پرداخت دیه سنگین به دلیل وارد 
آوردن ضربات غیرکشنده محکوم 

کردند. شایان ذکر است رأى صادره 
از سوى دادگاه، با اعتراض متهم قابل 

فرجام خواهــى در دیوان عالى کشــور
 است.
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کودك دو ساله اهل کندر از توابع منوجان در جنوب کرمان بر اثر نیش عقرب تسلیم سرنوشت مرگبارى شد.
دکتر بیانى، مدیر شبکه بهداشت شهرستان منوجان گفت: متأسفانه عقربى که کودك را نیش زده بود از نوع عقرب 

گاردین بوده که کشنده و بسیار خطرناك است.
وى افزود: در اوایل گزش درد چندانى احساس نمى شود و بعد از مدتى آثار درد و زهر آن مشخص خواهد شد.

بیانى با ابراز تأســف گفت: شهرستان منوجان باکمبود شدید پزشک مواجه اســت بارها درخواست پزشک عمومى 
آمادگى کند وچاره اى جز پذیرفتن پزشکان طرحى نیست. مدیر شبکه بهداشت منوجان بیان کرد: پزشک معالج کودك اعالم شده اما کسى حاضرنشده 

تنها دو روز از آغاز طرحش مى گذشت وفقط باید کودك را 24 ساعت تحت مراقبت قرار مى داد.
وى افزود: دستورالعمل عقرب گزیدگى در اتاق پزشک بوده و وى مطالعه نکرده وگزارش تخلف وى به نظام پزشکى و دانشگاه علوم پزشکى ارسال شده و برخورد 

حقوقى انجام خواهد شد.

عقرب، جان کودك 2 ساله را گرفت

یک دختر 16 ساله با استفاده از اسلحه پدرش در یک مغازه خودکشى کرد. 
به گزارش رکنا گفته مى شود این حادثه در ارومیه رخ داده و این دختر وقتى نزد خواستگارش رفته بود اقدام به 

خودکشى کرده است. البته تا زمان انتشار خبر هیچ مقام پلیسى و قضائى این موضوع را تأیید نکرده است.
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گلوى او را انــکار کند. در عین 
حال قضات شعبه پنجم دادگاه 
ــرى یک خراســان رضوى، 
س از شنیدن آخرین دفاعیات 
م و بــا توجه بــه محتویات 
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به قصاصنفس ســتند و او را
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دن ضربات غیرکشنده محکوم 
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وکیل مدافع قاتل «ســتایش قریشى» از 
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ساله خبر داد.
مجتبى فرحبخش در رابطه با آخریــن وضعیت پرونده 
موکلش اظهار داشت: امیدوار هستیم که اجراى حکم 
متهم رد شــود. وى افزود: در جهت لغو حکم اعدام، 
الیحه اعمال ماده 477 را به قوه قضائیه 

ارسال کردیم و امیدواریم که خانواده مقتول هم رضایت خود را براى بخشش 
اعالم کنند.

وکیل مدافع قاتل ســتایش در مورد ابالغ زمان اجــراى حکم تأکید کرد: 
امیدواریم که زمانى براى اجراى حکم اعالم نکنند. 

ستایش قریشى، دختر شش ساله افغانى بود که 22 فروردین سال گذشته 
توسط «امیرحسین» پسر 17ساله همسایه در خیرآباد ورامین ربوده شد و پس 

از تجاوز به قتل رسید و پیکرش با اسید سوزانده شد. 

طبق برنامه قرار بــود روز 27مهر ســال جارى قاتل ســتایش در زندان 
رجایى شهر کرج اعدام شود اما  غالمحسین اسماعیلى رئیس کل دادگسترى 
استان تهران یک روز  قبل از اجراى حکم اظهار داشت که با وجود اعالم قبلى 
براى اجراى حکم، مشورتى صورت گرفته و به این نتیجه رسیدند که این 
اقدام به بعد از ماه  صفر موکول شود. اسماعیلى در پایان تأکید کرد که توقف 
و تعلیق اجراى حکم به هیچ وجه صحت ندارد و بعد از ماه صفر زمان اجراى 

حکم اعالم مى شود.

ساله اهل کندر از تو کودك دو
دکتر بیانى، مدیر شبکهب
و گاردین بوده که کشنده
وى افزود: در اوایل گزش درد
بیانى با ابراز تأســف گفت

آمادگى کند وچاره اى جز پذاعالم شده اما کسى حاضرنشده 
4تنها دو روز از آغاز طرحش مى گذشت وفقط باید کودك را 24 ساعت ت
دستورالعمل عقرب گزیدگى در اتاق پزشک بوده و وى مطالع وى افزود:

حقوقى انجام خواهد شد.

عقرب، ج
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ساله خبر داد.
مجتبى فرحبخش در رابطه با آخریــن وضعیت پرونده 
موکلش اظهار داشت: امیدوار هستیم که اجراى حکم 
متهم رد شــود. وى افزود: در جهت لغو حکم اعدام،
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ارسال کردیم و امیدواریم که خانواده مقتول هم رضایت خود را براىب
اعالم کنند.

وکیل مدافع قاتل ســتایش در مورد ابالغ زمان اجــراى حکم تأک
امیدواریم که زمانى براى اجراى حکم اعالم نکنند. 

2ستایش قریشى، دختر شش ساله افغانى بود که 22 فروردین سال
7توسط «امیرحسین» پسر 17ساله همسایه در خیرآباد ورامین ربوده ش

از تجاوز به قتل رسید و پیکرش با اسید سوزانده شد. 

جسد فرد ناشناسى در حالى که در گونى رها شــده بود و خون از گونى جارى بود در یکى از محله هاى 
همدان کشف شد.

صبح دیروز حوالى میدان شیرسنگى همدان جسد فردى که در گونى انداخته شده بود کشف شد!

چک چک خون از گونى 

رها شده کنار خیابان!

رئیس کل دادگسترى استان تهران درخصوص اجراى حکم قصاص قاتل «بنیتا» گفت: در این پرونده 
کسى که کشته شده دختر است و قاتل یک مرد و در این میان تفاوت دیه اى وجود دارد که باید پرداخت 

شود.
غالمحســین اســماعیلى در خصوص آخرین وضعیت پرونده بنیتا اظهار داشــت: دادگاه بخشى از 
پرونده را ناقص دانســته و به دادسرا فرستاده که هنوز از دادسرا برنگشــته است. وى افزود: در بخش 
دیگرى از پرونده کــه رأى به محکومیت داده شــد حکم ابالغ شــده و محکومان بــه رأى صادره 
اعتراض کرده اند، به همین دلیل پرونده به دیوان عالى کشــور ارجاع شــده و مــا منتظر رأى دیوان

 هستیم.
اسماعیلى در پاســخ به اینکه در صورت تأیید دیوان حکم اجرا مى شــود یا نه،  گفت: با توجه به اینکه 
حکم جنبه حق النــاس دارد، باید فرآیندى طى شــود و اولیاى دم تقاضاى اجرا بدهنــد تا حکم اجرا 

شود. 
وى افزود: به موجب قانون اگر اولیاى دم بخواهند حکم قصاص را اجرا کنند باید این موضوع با موافقت 
ولى امر صورت گیرد که این اختیار از ســوى ولى امر به رئیس قوه قضائیه تفویض شده است و پس از 
اینکه حکم تأیید شد و اولیاى دم تقاضاى اجرا دادند برابر دستورالعمل هاى مربوطه ما مستندات الزم 
در خصوص تکمیل بودن پرونده را ارائه مى دهیم، براى مثال در این پرونده کسى که کشته شده دختر 

است و قاتل یک مرد و در این میان تفاوت دیه اى وجود دارد که باید پرداخت شود.
اســماعیلى تصریــح کــرد: مســتندات پــس از تکمیــل بــراى اســتیذان اجــراى حکــم 
بــه یکــى از معاونــان قضائــى رئیس قــوه قضائیــه ارســال مى شــود و آنهــا مســتندات را 
بررســى مى کننــد که آیــا بــراى اجــرا کافى اســت یــا نــه و  در صورتى کــه اشــکال وجود 
داشــت آن را منعکــس مى کنند تــا از ناحیــه مرجــع قضائى نســبت به رفــع ایراد و اشــکال 

اقدام شود. 
بنیتا، دختر هشت ماهه ایرانى بود که در صبح پنج شنبه 29 تیر سال جارى، در حالى که درون خودروى 
پدرش بود، ربوده شد و پس از شش روز، در بامداد 4 مرداد، جسد این کودك در حالى پیدا شد که داخل 
خودروى به سرقت رفته پدرش با شیشه هاى بسته در کنار خیابان از گرسنگى و تشنگى و شدت گرما 

جان داده بود.

خانواده «بنیتا» 
براى قصاص قاتل باید 

فرمانده انتظامى مراغه در آذربایجان شرقى از دستگیرى دیه پرداخت کنند
پدرى که پسر خود را به قتل رسانده بود خبر داد و گفت: 

قاتل پس از دستگیرى به جرم خود اعتراف کرد.
سرهنگ رضا اصالنى فر افزود: پس از دریافت گزارشى 
مبنى بر قتل پسر 23 ساله با سالح سرد، موضوع به طور 

ویژه در دستور کار پلیس آگاهى شهرستان قرار گرفت.
وى گفت: در نتیجه تحقیقات پلیــس، پدر خانواده که 
66 سال دارد، دستگیر شد و به قتل فرزند خود اعتراف و 

علت آن را اختالفات خانوادگى عنوان کرد.
وى اضافه کرد: بر اســاس نظر کارشناســى پزشکى 
قانونى، قاتل با ضربه 
زدن به سر و سینه 
مقتــول، او را در 
خواب بــه قتل 

رساند.

وىى اضافه کرد: بر اســاس نظر کارشناســى پزشکى 
با ضربه  قانونى، قاتل
زدن به سر و سینه 
مقتــول، او را در 
خواب بــه قتل 

رساند.

دستگیرى پدر 
به جرم قتل پسر

د 
 ش
در
صا

اد 
عت
ن م
ل ز
قات

ى 
برا

س 
 نف
ص
صا
م ق
حک

رئیس پلیس گالیکش استان گلســتان از کشته شدن 
ناخواسته برادر دو ساله توسط برادر شش ساله اش براثر 

شلیک تفنگ بادى در این شهرستان خبر داد.
ســرگرد على تجرى دراین باره اظهار داشت: متأسفانه 
پسربچه دو ساله اى در روســتاى ینقاق از توابع بخش 
مرکزى شهرستان گالیکش قربانى نگهدارى اسلحه و 
بى توجهى والدین در خانه شد. وى افزود: دو برادر شش و 
دو ساله در خانه اى در روستاى ینقاق هنگام بازى با تفنگ 
بادى بودند، برادر شش ســاله غافل از پر بودن اسلحه، 
یک گلوله به ســمت برادر دو ساله اش شلیک مى کند و 

ناخواسته موجب قتل وى مى شود.

دختربچه زنجانى بر اثر ســقوط از پنجره ساختمان جان 
باخت.

فرمانده انتظامى شهرســتان زنجان گفت: یک دختربچه 
زنجانى بر اثر سقوط از پنجره طبقه چهارم یک ساختمان 
مسکونى جان سپرد.  سرهنگ مختار شیرمحمدى گفت: 
این کودك که حدود چهار سال سن داشت صبح روز شنبه و 
به دور از چشم والدین از پنجره سقوط کرده است. وى اظهار 
کرد: هرچند عوامل اورژانس جسم بى جان این کودك را 
به نزدیک ترین مرکز درمانى انتقال دادند اما نامبرده فاقد 
هرگونه عالم حیاتى بوده و به علت شدت صدمات و جراحات 

وارده در دم جان به جان آفرین تسلیم کرده بود.

برادرکشى در گالیکش

سقوط مرگبار دختربچه از 
پنجره خانه 

آد

قاتل ستایش اعدام مى شود؟ 
خودکشى یک دختر خودکشى یک دختر 1616 ساله با اسلحه  ساله با اسلحه 
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دانشمندان موفق شده اند تا یک سیستم هوش مصنوعى 
ایجاد کنند که مى تواند با دریافت عکس هاى با رزولوشن 
بسیار پایین، آنها را به عنوان یک عکس باکیفیت بازسازى 

کنند.
 دانشمندان انستیتوى مکس پلنک توانسته اند تا نرم افزارى 
ویژه هوش مصنوعى ایجاد کنند که کاربرى بسیار ویژه اى 

دارد.
 بسیارى از ما با عکس هایى روبه رو شده ایم که کیفیت بسیار 
پایینى دارند و با افزایش ابعاد آنها نیز به علت رزولوشن اولیه 
این عکس ها، کیفیت نهایى به دست آمده نیز بسیار پایین 

خواهد بود.
در این شرایط است که این 

نرم افزار وارد کار شــده و مى تواند با کمک ســاختار ویژه 
یادگیرى خود به سراغ عکس ها آمده و کیفیت آن را به میزان 
چشمگیرى بهبود دهد. البته انتظار نداشته باشید که تک تک 
پیکسل هاى به  دســت  آمده از خروجى این نرم افزار کامل 

باشند، اما کیفیت کلى عکس بهبود خواهد یافت.
 این امر مى تواند براى بهبود عکس هاى قدیمى به خوبى 
بکار رود. جالب است بدانید که یکى از افراد بسیار مهم در 

این پروژه، مهدى سجادى نام دارد که این سیستم را با کمک 
پروفسور «مایکل هیرش» و پروفسور «برنارد شولکوپف» 

طراحى کرده است.
 سجادى در این باره مى گوید که عملکرد این ساختار شبیه 
یادگیرى ذهن انسان است و مى تواند با بررسى عکس ها، 
به آزمون  و خطا پرداخته و در نهایت، بخش مناســب براى 

جایگزینى را طراحى کند .

 Kitty City: Kitty Cat Farm Simulation Game

بازى جدید، جالب و محبوب در ســبک بازى هاى شبیه 
ســاز مزرعه و مزرعه دارى براى دســتگاه هــا اندروید
 اســت کــه توســط اســتودیوى Jam City, Inc به 
صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شــده و تا به امروز 
میلیون هــا بار توســط کاربــران اندرویدى سراســر 
 Kitty جهان دریافت شــده اســت. داســتان کلى بازى
City: Kitty Cat Farm Simulation Game در 

مورد شهرى با نام «کیتى» اســت که در آن گربه هاى 
دوست داشتنى به خوبى و خوشــى در حال زندگى بودند 
که از شــانس بد یک شــهاب سنگ از آســمان سقوط 
مى کند و وسط شــهر زیبا مى افتد و آن را از بین میبرد! 

حاال شما به آنها کمک مى کنید تا بتوانند شهرشان را به 
شکوه ســابق برگردانند. با کاشت و برداشت محصوالت 
مختلف غذاى آنها را تأمین کنید، کاالهایى خاص را تولید 
کنید و با ایجاد مغازه ها، آنها را براى کسب درآمد بفروشید، 
به صید ماهى براى تهیه مواد غذایى مشغول شوید، شهر را 

با دکوراسیون مختلف تزیین کنید و یک شهر اختصاصى 
فوق العاده زیبا را بسازید. اگر از عالقه مندان به بازى هاى 
 Kitty مدیریتى و شهرسازى اندروید هستید بدون شک
City: Kitty Cat Farm Simulation Game نظرتان 

را جلب مى کند.

هنوز چند روزى از معرفى ویژگــى چت دو نفره زنده در 
اینستاگرام نگذشــته که ابزار جالب دیگرى، در اختیار 
برخى کاربران این شبکه قرار گرفته است. این ویژگى،

 «استاپ موشن» نام دارد.

 استاپ موشن (Stop Motion) یا ضبط بى حرکت، یکى 
از تکنیک هاى انیمیشن سازى است که در آن، شیئى را 
فریم به فریم حرکت داده و با دوربین تصویر آن را ضبط 

مى کنند.
 کاربران با استفاده از این ابزار جدید مى توانند چند عکس 
گرفته و همه آنها را در قالب یــک فایل گیف (GIF) در 

استورى خود به نمایش بگذارند.
این ویژگى هنوز در مرحله تســت اســت و فعًال امکان 

ویرایش تصاویر، در اختیار کاربران قرار ندارد.
 میزان موفقیت استاپ موشن اینستاگرام مشخص نیست 
و اگر این ویژگى بتواند در گروه تســت موفقیتى کسب 

کند، احتماًال براى تمام کاربران فعال خواهد شد.
 گفتنى اســت حــدود یکســال پیش نیز اســنپ چت 
چنین ویژگــى جالبــى را در اختیار کاربــران خود قرار

 داده بود.

بدون  شــک شــما نیز چندین بــار در طــول روز به 
حافظه داخلــى و یا خارجــى دیوایس خــود مراجعه 
کرده و انــواع فایل ها را اجرا و یا اینکه براى دوســتان 
خود ارســال مى کنید؛ اما گاه پیش مى آیــد به دلیل 
محدودیــت هاى موجــود در سیســتم مدیریت فایل 
پیش فــرض اندرویــد، نمــى توانید نیاز هــاى خود 
را به صــورت کامــل برطرف کــرده و یــا تغییراتى 
را در فایــل هایتــان بــه وجــود آوریــد. یکــى از 
بهترین راه حــل ها براى چنین مشــکلى اســتفاده 
از ابــزار هــاى مدیریــت فایــل جانبى مى باشــد .

 Open it! – Pro Paid عنوان یک ابزار مدیریت فایل 
ســاده اما در عین حال پر کاربرد مى باشــد که توسط 
Lukáš Anda براى اندروید توسعه و در مارکت بزرگ 

گوگل پلى منتشــر شده اســت. مجموعه قابلیت ها و 
گزینه هاى مدیریتى موجود در این نرم افزار به کاربران 
خود اجازه مى دهد تا به آسانى و بدون هیچگونه مشکلى 
به حافظه هاى دیوایس خود مراجعه کرده و فایل ها و 
پوشه ها را کپى، حذف و یا به پوشه اى دیگر انتقال دهند. 
فایل هاى فشرده را بدون نیاز به هیچ گونه ابزار خاصى 

استخراج و نهایت استفاده را از آن داشته باشید. 

شرکت مایکروســافت به تازگى اعالم کرده است که 
کاربران تنها تا پایان ماه دســامبر سال جارى میالدى 
یعنى 2017 مى توانند از ارائه خدمات به روزرسانى رایگان 
در ویندوز 10 استفاده کنند. این خدمات از ماه ژوئیه سال 

2016 براى استفاده کاربران قابل دسترسى بود.
 accessibility  البته در صورتى که کاربــران از قابلیت
اســتفاده مى کنند قادر خواهند بود از این پس هم از به 
روزرسانى هاى رایگان مایکروســافت بهره مند شوند. 
اما سایر کاربران ویندوز 10 دیگر نمى توانند به صورت 

رایگان به روزرسانى هاى رایگان آن را دریافت کنند.
به نظر مى رسد مایکروســافت به منظور ایجاد فشار و 
تعیین مهلت محدود قصد دارد با این روش کاربرانى را که 
از نسخه هاى قدیمى تر ویندوز استفاده مى کنند، وادار به 

به روزرسانى نسخه ویندوز خود کند.
بر اســاس گزارش هاى منتشر شــده، میزان استفاده از 

نســخه ویندوز 10 مایکروســافت از 9 درصد در نوامبر 
سال 2015 به 29/3 درصد در سال 2017 افزایش یافته 
است. این در حالیست که نسخه ویندوز 7 با 46/6  درصد 
استفاده کاربران، در صدر محبوب ترین و پرکاربردترین 

ویندوز در جهان محسوب مى شود.

باالخــره آیفــون ایکس بــراى فروش 
عرضه شــد. در همین راســتا iFixit یکى از وبالگ هاى 
فنــاورى تصاویرى از اجــزاى داخلى آیفون  ایکس منتشــر

 کــرده اســت. ایــن تصاویــر نشــان مى دهــد داخــل 
دســتگاه نیز ماننــد ظاهــر خارجــى آن دچــار تغییرات 
زیــادى شــده اســت. تصاویــر مذکــور  نشــان مى دهد 
آیفــون ایکــس داراى دو باترى اســت. ایــن دو باترى به 
شــکلL کنار هم قرار گرفته اند تا فضاى داخل گوشى بازتر 

باشد.
 از سوى دیگر طراحى جدید  دستگاه شباهت زیادى به آیفون 

اورجینال دارد.
مهمترین تمایز آیفون همان وجود دوباترى اســت که اجزاى 

دیگر اطراف آنها جاى گرفته اند.
درکل قابلیت تعمیر این دستگاه نسبت به بقیه آیفون ها بیشتر 
اســت و کاربر مى تواند به راحتى نمایشگر و باترى را تعویض 
کند اما به دلیل وجود قاب پشــتى شیشه اى دستگاه و چسب 
زیاد محکم آن تعویض اجزاى دیگرى از دستگاه مانند دوربین  

مشکل است.
 البته وجود شیشه جلو و پشت دستگاه احتمال خسارت به آن 

هنگام افتادن را مى کاهد.

چگونه چگونه 
با بلوتوث، با بلوتوث، 

اینترنتاینترنت
 را به لپ تاپ برسانیم را به لپ تاپ برسانیم

اســتفاده از بلوتوث تلفن همراه به عنوان مودم براى 
دسترسى به اینترنت روى لپ تاپ در زمانى که خدمات 
واى فاى در اختیار شما نیست ایده بسیار جالبى خواهد 
بود. مزیت اصلى اســتفاده از بلوتوث بــه جاى کابل 
USB این است که شــما مى توانید تلفن همراه خود 

را داخل کیف یا جیبتان بگذارید و همچنان اتصال را 
باقى نگه دارید.

اگر مى خواهید از بلوتوث تلفن همراه به عنوان مودم 
براى دسترســى به اینترنت روى لپ تاپ اســتفاده 
کنید مــا در ادامــه روش انجام این کار را براســاس 
دستورالعمل پایه شناسایى و اتصال بلوتوث (pair) و 
اطالعاتــى از Bluetooth SIG که یک نماد تجارى 
مربوط به شــرکت هاى مرتبط با محصوالت بلوتوث 

است را بررســى خواهیم کرد.توجه: دو روش متفاوت 
براى انجام این کار وجود دارد که شــامل استفاده از

 DUN(Bluetooth Dial-Up Networking) و 

اطالعات الگین تامین کننده خدمات بى ســیم شما 
براى اتصال گوشــى به کامپیوتر اســت. اما شــاید 
ساده ترین مسیر استفاده از یک نرم افزار اتصال ثالث 
مثل PdaNet براى تلفن هوشمند یا Synccell براى 
تلفن هاى معمولى باشد. زیرا با این نرم افزارها شما دیگر 
نیازى به انجام تنظیمات و دانستن جزئیات مربوط به 

فناورى خدمات دهندگان اتصال بى سیم خود ندارید.
در ادامه روش شناســایى و برقــرارى ارتباط بلوتوث 
موبایــل بــا کامپیوتر شــما و اتصال آنهــا از طریق 
PAN (Personal Area Network) را بررســى 

خواهیم کرد:
بلوتوث تلفــن موبایل خود را فعال کنیــد (معموًال در 
منوى Settings قرار دارد) و گزینه قابل شناســایى 
بودن تلفن شما توســط بلوتوث سایر دستگاه ها را نیز 

فعال کنید.
روى کامپیوتر، برنامه مدیریت بلوتوث خود را پیدا کنید 
 My Computer در ویندوز اکس پى و 7 در قسمت)
My Bluetooth Connections < یــا دســتگاه 

Bluetooth در کنترل پنل و در کامپیوتر مک بخش 

(System Settings > Bluetooth

در برنامــه مدیریت بلوتوث، گزینــه مربوط به اضافه 
کردن یک اتصال یا دســتگاه جدید را انتخاب کنید تا 

جستجوى کامپیوتر براى بلوتوث تلفن شما آغاز شود.

وقتى تلفن همراه شما شناسایى شد دکمه connect یا 
pair را روى کامپیوتر فشار دهید.

اگر پیغام درخواست PIN code ظاهر شد، پین 0000 
یا 1234 را روى هر دو دستگاه وارد کنید. (اگر این کد 
کار نکرد به اطالعات مربوط به دستگاه خود مراجعه یا 
 Bluetooth pairing مدل تلفن خود به همراه عبارت

code را جستجو کنید)

وقتى تلفــن بــه برنامه مدیریــت بلوتــوث اضافه 
شد از شــما پرســیده مى شــود که قصد اســتفاده 
از کــدام ســرویس را داریــد. در ایــن مرحلــه

  PAN (Personal Area Network ) را انتخاب کنید. 
حاال باید امکان اســتفاده از اینترنت تلفن همراه را در 

اختیار داشته باشید.

شــرکت اوپو به صورت رسمى از دو گوشــى جدید با 
نام هاى اختصاصى اوپــو آر 11 اس و اوپــو آر 11 اس 
پالس رونمایى کرد. دو گوشــى نام برده شده در واقع 
نسخه هاى به روز شده گوشــى هاى اوپو آر 11 و آر 11 
پالس محسوب مى شوند. اصلى ترین تغییرى که در این 
دو گوشى مى بینیم مربوط به نمایشگر فول اسکرین و با 
نسبت 18 به 9 آنهاست. همچنین تغییراتى هم در سایر 
قطعات سخت افزارى آنها از قبیل دوربین و باترى ایجاد

 شده است.
شرکت اوپو براى اینکه بتواند نســبت تصویر 18 به 9 
را در دو گوشــى اوپو آر 11 اس و اوپو آر 11 اس پالس 
پیاده سازى کند، اسکنر انگشــت آن ها را به پنل پشت 
منتقل کرد. بنابراین حاشــیه هاى نمایشگر دو گوشى 
بســیار باریک شده اســت. گوشــى اوپو آر 11 اس از 
نمایشــگرى 6,0,1 اینچى با وضــوح تصویر 2160 در 
1080 پیکســل بهره مى برد و تراشه اسنپدراگون 660 
کوالکام در آن به  کار رفته است. رم دستگاه 4 گیگابایتى 

و حافظه داخلى آن 64 گیگابایتى است.

دوربین اصلى این گوشــى از ترکیب دو سنسور 20 و 
16 مگاپیکسلى تشــکیل شــده و دوربین سلفى آن 
هم از یک سنســور 20 مگاپیکسلى دیگر بهره مى برد 
و از قابلیت هاى خاص مرتبــط با هوش مصنوعى هم 
پشتیبانى به عمل مى آورد که کاربر را قادر به استفاده از 
افکت هاى منحصر به فرد خواهد کرد. باترى 3205 میلى 
آمپر ساعتى و اندروید 7,1,2 نوقا هم از دیگر مشخصات 

گوشى اوپو آر 11 اس هستند.
اما در سمت مقابل اوپو آر 11 اس پالس از نمایشگرى  
6,43 اینچى بهره مى برد و به تراشــه اسنپدراگون 660 
مجهز اســت. رم آن 6 گیگابایتى بوده و حافظه داخلى 
دســتگاه ظرفیت 64 گیگابایتى دارد. باترى این گوشى 
هوشمند هم 4000 میلى آمپر ساعتى خواهد بود. سایر 
ویژگى هاى گوشى اوپو آر 11 اس پالس مشابه با گوشى 
اوپو آر 11 اس است. شرکت اوپو اشاره داشته که گوشى 
اوپو آر 11 اس را با قیمت 455 دالر به فروش مى رساند 
و گوشى اوپو آر 11 اس پالس با قیمت 560 دالر روانه 

بازار مى شود.

اپلیکیشن مدیریت فایل ساده و پر امکانات

«استاپ موشن» هم به اینستاگرام افزوده شد

ویندوز10 را رایگان آپدیت کنید

ارتقاى کیفیت عکس ها 
به کمک

 هوش مصنوعى

بازى 
مزرعه دارى جالب  

با« اوپو آر 11 اس» 
و« اوپو آر 11 اس پالس» آشنا شوید!

ویژگى
 منحصر به فرد
2 و  آیفون ایکس

آن 
رد 
هم 
ه از 
یلى 
صات 

گرى
660
خلى 
شى 
سایر 
شى 
شى 
ساند 
وانه 

خواهد بود.
در این شرایط است که این 

باشند،
 این ام
بکار

راىفروش ایکسب ون آیف ره باالخ

وقتى «واى فاى» نداریموقتى «واى فاى» نداریم
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منبع: میزان

ج آزادى پشت دود و آلودگى
پنهان شدن بر

 هجدهمین اثر اهدایى 
استاد فرشچیان 

به موزه  
آستان قدس رضوى 

با عنوان 
«عرش بر زمین»

 صبح دیروز رونمایى 
شد.

جواد جاللى، سرپرست اداره منابع طبیعى و 
آبخیزدارى شهرستان عباس آباد استان مازندران 
اظهار داشت: حضور مستمر و نامحسوس نیروهاى 

منابع طبیعى در مناطق حساس جنگلى و محدود 
کردن دایره عملکرد قاچاقچیان حوزه استحفاظى 
منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان عباس آباد 
سبب شد تا هفته پیش قاچاقچیان به دلیل در 

خطر افتادن منافعشان در یک حرکت ناشیانه براى 
نشان دادن خشم و غضب خود اقدام به قطع 46 
اصله از درختان حاشیه جاده جنگلى و توریستى 
عباس آباد - کالردشت و مسدود کردن جاده 

مذکور  کنند.

پاییز در مشهد
ود دارد که عالوه بر روزمرگى هاى کافه، 

در قزوین کافه اى وج

شترفروشان و عالقه مندان و 
محلى است براى تجمع انگ

عشاق این زیور که پیر و جوان نمى شناسد و 

همیشه بازارش شلوغ و داغ است.

مدرسه عشایرى «شهید ایمانى» شهرستان مانه و سملقان 
در استان خراسان شمالى داراى 10 دانش آموز دختر و پسر 
در 5 پایه است که همه ساله تا اواسط آبان ماه دراین محل 

مستقر هستند و بعد از آن، براى ادامه تحصیل به مراوه تپه 
در استان گلستان قشالق مى کنند. 

اجراى نمایش
 «کوکوى کبوتران حرم» در تهران

تمرین تیم فوتبال 
پارس جنوبى جم 
صدرنشین لیگ برتر

بدون شرح


