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پرسپولیس موفق به اخذ مجوز حرفه اى شد، اما این در حالى 
است که هنوز برخى از طلبکاران این تیم به دنبال احقاق حق خود 
از این باشگاه هستندعلى دایى یکى از طلبکاران بزرگ باشگاه 
پرسپولیس به شمار مى آید. او براساس آنچه گفته مى شود چیزى 
در حدود سه میلیارد تومان از باشگاه پرسپولیس طلبکار است. 
دایى که در زمان مدیریت محمد رویانیان با قراردادى سه ساله 
هدایت پرسپولیس را به عهده گرفت بعد از برکنارى مدیرعامل 
و آمدن حمیدرضا سیاسى در نیمه هاى سال دوم حضورش در 
پرسپولیس برکنار شد. 

دایى ارزان تر از 
کرانچار بود

پرسپولپرسپول
استکههناست که هن
ازاینباشاز این باش
بپرسپولیسب ل س پ
ددر حدود د ود ر
کهددایى که د دای
پرهدایتپهدایت پر ی
و آمدنحآو آمدنح
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معاون اول رئیس جمهورى با بیان اینکه رئیس جمهورى 
براى بازدید به مناطق زلزله زده به غرب کشــور ســفر 
مى کند، گفت: بیشــتر خانه هاى تخریب شده در زلزله 
استان کرمانشاه متعلق به ســاختمان هاى مسکن مهر 
اســت، وزارت راه و شهرســازى با دقت این موضوع را 
که چرا خانه هاى نوســاز تا این حد آسیب پذیر بوده اند، 

بررسى کند.
اسحاق جهانگیرى گفت: همانطور که رهبر معظم انقالب 
و رئیس جمهورى تأکید کرده اند، همه امکانات کشــور 
براى آواربردارى و کمک به مصدومان و سانحه دیدگان 

بسیج شده است.

وى تصریح کرد: بالفاصله پس از آوار بردارى و رسیدگى 
آنى و سریع به مصدومان،  فاز دوم کار براى انجام ساخت 
و ســاز موقت و دائمى به منظور اسکان ساکنان مناطق 

زلزله زده را آغاز خواهیم کرد.
معاون اول رئیس جمهــورى از اعــزام چندین فروند 
بالگرد براى کمک به ساکنان مناطق صعب العبور خبر 
داد و با یادآورى زمســتان ســخت منطقه از وزیر راه و 
شهرسازى خواست تا در زمینه اســتقرار کوتاه مدت و 
بلند مدت ســاکنان مناطق زلزله زده به ویژه روستاییان 
که خانه هایشان تخریب شــده است،  اقدامات ضرورى 

را انجام دهد.

در پى وقوع زمین لرزه در غرب کشــور، حضرت آیت ا... خامنه اى 
پیامى صادر کردند. متن پیام رهبر انقالب اسالمى به شرح زیر است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
با تأســف و اندوه فراوان خبــر زمین لرزه در غرب کشــور را که به 
جان باختن جمعى از هم میهنان عزیز و زخمى شدن جمعى بیشتر 

انجامیده و خسارات بسیارى پدید آورده است، دریافت کردم.
وظیفه  مسئوالن آن است که در همین اولین ساعات با همه  هّمت و توان 
به یارى آسیب دیدگان به ویژه در زیرآوارماندگان بشتابند و با بهره گیرى 

سریع از همه  امکانات موجود، از افزایش تلفات جلوگیرى کنند.
ارتش و ســپاه و بســیج، با نظم و ســرعت به آواربردارى و انتقال 
مجروحان کمک کنند و دســتگاه هاى دولتى چــه نظامى و چه 
غیر نظامى همه  توان خود را براى یارى آسیب دیده ها و خانواده هاى 

آنان به صحنه آورند.
اینجانب از اعماق دل، این حادثه  تلخ و مصیبت بار را به ملت ایران 
به خصوص به مردم عزیز استان کرمانشاه و به ویژه به خانواده هاى 
مصیبت زده تســلیت عرض مى کنم و متضرعانه از خداوند متعال

مى خواهم که این محنت و رنج را مایه  جلب رحمت و فضل خود قرار 
دهد و بر صبر و پایدارى و مقاومت ملت عزیزمان بیافزاید.

از همه  کسانى که مى توانند به نحوى در سبک کردن بار مصیبت 
و جبران خســارت مؤثر باشــند درخواســت مى کنم که به یارى 

آسیب دیدگان بشتابند.
والسالم علیکم و رحمه ا...

سید على خامنه اى  
22 آبان 1396   

بیشتر خانه هاى تخریب شده 
متعلق به مسکن مهر است

پیام تسلیت رهبر انقالب درپى 
حادثه زمین لرزه در غرب کشور

تلویزیون افتخار کند
مرتضى حاجـى، مدیـر عامـل روزنامه    ایلنا|
همشهرى درباره شایعه ممنوع التصویرى شهردار تهران 
عنوان کرد: رسانه ملى باید افتخار کند که برخى از چهره ها 
را نشـان دهد، با این کار آنان مردم را که محروم نمى کند 
خودشـان را محروم مى کند، مردم به عکس ها و فیلم ها 
دسترسـى دارند این قبیل کارها موجب ریزش مخاطب 

رسانه ملى مى شود.  

جلسه علیه ایران
اجـالس فـوق العـاده وزیـران خارجه    تابناك |
کشورهاى عضو اتحادیه عرب یک شنبه آینده در قاهره، 
پایتخت مصر به درخواسـت سـعودى برگزار خواهد شد. 
سعودى با این ادعا که نیروهاى حوثى با موشک بالستیک 
ساخت ایران از داخل خاك لبنان ریاض پایتخت عربستان 
را هدف گرفته اند، خواستار تشکیل این اجالس فوق العاده 

و اضطرارى شده است.

زلزله در کانون اخبار
  باشگاه خبرنگاران جوان | زلزله یک شنبه 
شـب در مرزهاى ایران و عراق به دلیل دامنه گسترده آن 
که تقریباً تمامى خاورمیانه را در بر گرفت، به تیتر یک اکثر 
رسانه هاى مهم جهان تبدیل شد به طورى که شبکه هاى 
تلویزیونى با قطع برنامه هاى عادى خود به پوشـش این 
حادثه پرداختند و رسانه هاى نوشـتارى نیز جزئیات آن را 
به صورت لحظه به لحظه در خروجى خود در شبکه هاى 

اجتماعى قرار دادند.  

7 روزنامه، زلزله را حس کردند
به رغم وقوع زلزله 7/3ریشـترى استان    ایسنا|
کرمانشاه در آخرین ساعات یک شنبه شب، شش روزنامه 
توانسـتند خـود را به ایـن فاجعـه برسـانند. روزنامه هاى 
همشهرى، شرق، شهروند، کیهان، آرمان امروز، اعتماد و 
خراسان با عناوین مختلف از وقوع زلزله اى شدید در منطقه 
خاورمیانه خبر داده اند. خبر زلزله در چاپ دوم بعضى از این 
روزنامه ها منتشر شـد در حالى که بعضى دیگر در همان 

چاپ اول به این خبر واکنش نشان دادند.

زلزله، زندان ها را تخریب نکرد
  مهر | حشـمت ا... شریفى، دادسـتان عمومى و 
انقالب ایالم گفت: ساختمان دادسراى ایالم در اثر زلزله 
ترك هاى جزئى برداشته و سایر ساختمان هاى ایالم نیز 
ازجمله دو زندان مرکزى و داالب ایالم هم دچار مشکل 

حاد و تخریب نشدند.

2وزیر اروپایى در ایران
بهرام قاسـمى، سـخنگوى وزارت امور    میزان|
خارجه با بیان اینکه سـفر وزیر خارجه انگلیـس به ایران 
تا پایان سال جارى میالدى صورت خواهد گرفت، اظهار 
داشت: طى هفته هاى آینده سـفر وزیر خارجه فرانسه به 
ایران انجام مى شود ضمن آنکه تاریخ سفر رئیس جمهور 

فرانسه به ایران هنوز مشخص نشده است.

170 روزنامه، 800 هزار تیراژ!
حسین انتظامى، معاون مطبوعاتى وزیر    جماران|
ارشاد با حضور در برنامه «چشم شب روشن» توضیحاتى 
گفت:  شـمارگان مطبوعات امروزه به دالیل متعدد روبه 
کاهش است و از مجموع تیراژ 170 روزنامه کشور حدود 

800 هزار نسخه منتشر مى شود.

اختالف هاشمى و روحانى!
  تابناك | محمد رضا باهنر در گفتگـو با روزنامه 
اعتمادگفت: ایـن اواخر نمى دانم چه شـده بـود که آقاى 
هاشمى اختالفى با آقاى روحانى پیدا کرده بود، علتش را 
نمى دانم. یک دفعه آقاى هاشمى حرفى گفتند که قرار نبود 
در رسانه ها درز کند اما درز کرد. ایشان گفته بود به این تعبیر 
که ما اگر از آقاى روحانى حمایت نمى کردیم، آقاى روحانى 

4 درصد بیشتر رأى نمى آورد. 

توئیتر

توى فوتبال یک گل که مى زدیم    عصر ایران|
مربى مان کنار زمین دست هایش را شبیه داس مى کرد 
و ما مى دانستیم وقت قلع و قمع کردن حریف است. اما 
وقتى گل مى خوردیم یک چشــم مان خون بودو یک 
چشم مان به دست هاى آقاى مربى که حاال چه کنیم؟

یک شنبه شب نصف خاورمیانه لرزید، هرچند خاورمیانه 
به لرزیدن عادت دارد؛ یک بار با زخم جنگ و یک بار با 

زلزله و این قصه سر دراز دارد.
زلزله تمام شد و ما به دست هایى باید نگاه مى کردیم 
که کنار زمین به ما بگوید با چند گل خورده مى شــود 
بازى را ادامه داد اما دریغ از آقاى تلویزیون که هرکانالى 
را که عوض مى کردیم همان مربى مــا بود که بعد از 

گل خورده روى نیمکت مى نشست و با سکوتش به ما 
مى فهماند که هیچ طرح و نقشه اى ندارد.شبکه خبر 
البته خبررسانى کرد اما چشم همه به شبکه خبر نیست 
و شبکه هاى استانى هم باید آمادگى داشته باشند. خبر 

کافى نیست و آموزش الزم است.
جریان زلزله آذربایجان و ماجراى پالسکو و داد و هوار 
ما که باید نقش پر رنگ اطالع رسانى را برعهده بگیرد 
تا از دل شوره و شــایعات کم کند اما دریغ و افسوس 
که برنامه شــعرخوانى و مســتند و تبلیغات بازرگانى 
مهمتر از بى هدف بودن ما توى زمین مسابقه بود که 

نمى دانستیم کدام تاکتیک درست است.

یکى مى گفت بیرون بخوابیــد. یکى مى گفت نگران 
نباشید چون از مرگ گریزى نیست و دیگرى با لطیفه 
مى خواست وادارمان کند وسط گرداب دلرزه بخندیم. 

انگار فقط خنده را کم داشتیم.
ســایت مرکــز ژئوفیزیــک و زلزلــه نــگارى

کشور هم که شــبیه کمک مربى خودش را زده بود به 
بى خبرى و با هجوم مردم براى کسب خبر از دسترس 
خارج شــد و پیش بینى نکرده انــد در چنین مواقعى 
کارشــان همین اســت و باید چاره اى بیاندیشند. هر 
چند پــس از مدتى کانال تلگرامى آن اطالع رســانى 
مى کــرد اما ارجاع بــه کانال هــاى تلگرامى ممکن 

اســت افراد را در معرض اخبار ناموثق دیگر هم قرار 
دهد.

در ایــن میــان اخبــارى کــه فــوروارد مى شــد
 نشان مى داد مردم مى خواهند این خأل را جبران کنند 
اما کافى اســت یکى هوس کند دروغى را به راســت 

بیامیزد.
مربى ما بعد ازباخت مى نشســت کنار زمین و اشــک
 مى ریخت و مى گفت: فکر اینجا را نکرده بودم.  ما بچه 
بودیم و نمى دانستیم که باید بگوییم:آقاى مربى! شغل 
تو همین اســت که فکر آنجا را بکنید و ما را از باخت 
نجات دهى. حتى به قیمت تکل و حرکت داس گونه و 

ما نگذاریم توپ از دفاع مان بگذرد...

یک رسانه آمریکایى در گزارشى روز یک شنبه نوشته در حالى که 
قرار بود مصاحبه «سعد الحریرى»، نخست وزیر مستعفى لبنان به 
شایعات درباره او پایان دهند، با «لحظات عجیب» به گمانه زنى ها 

درباره وضعیت او دامن زدند.
«آسوشیتدپرس» مى نویسد: «هنگامى که نخست وزیر لبنان 
حریرى در یک نطق تلویزیونى استعفایش را از عربستان اعالم 
کرد، کشــورش را در حیرت فرو برد و معماهایى ایجاد کرد که 
بیش از یک هفته دوام آوردند. حضور دوباره او در تلویزیون، روز 

یک شنبه آکنده از لحظات عجیب بود.»
آسوشیتدپرس نوشته د ر یک نقطه از مصاحبه، چشم هاى حریرى 
به نقطه اى در اتاق پشت سرش خیره شد. دوربین تلویزیونى در 
یک لحظه تصاویرى از یک مرد در گوشه پشتى ضبط کرد که 

چیزى شبیه یک کاغذ لوله شده در دستانش داشت.
دوربین تلویزیونى تصویر را از این مرد که چهره اش داخل کادر 

قرار نداشت برگرداند اما ناگهان روى چهره خشمگین و آکنده از 
نفرت حریرى ثابت شد. در توییتر، کاربران لبنانى ویدئوهایى از این 
مرد پخش کرده و آن را تأییدى براى بازداشت اجبارى او دانستند.

 خبرگزارى آسوشــیتدپرس همچنین نوشــته چهره حریرى 
در مصاحبه روز یک شنبه خســته و غمگین بود و او در برخى 
جاها تالش مى کرد بغضش را فرو بخــورد. او بارها و به نحوى 

غیرمعمول آب خورد و بعد از تمام شــدن لیوانش، تقاضاى آب 
بیشتر کرد. در یک صحنه، مصاحبه کننده لیوان آب خودش را 

جلوى او گذاشت.
حریرى همچنین بعد از گذشت یک ساعت از مجرى خواست 

که مصاحبه را تمام کند. او گفت: «شما من را خسته کردید.»
«پائوال یعقوبیان»، مجرى کانال «المســتقبل» در اقدامى به 
منظور رد شــایعات درباره اینکه این مصاحبه ضبط شده بوده از 
مخاطبان خواسته سئوال هاى خودشان را از حریرى بپرسند. او 
در یکى از صحنه ها در پایان مصاحبه گفت: «اگر این مصاحبه 

ضبط شده بود هیچ وقت نمى گفتم زنده است.»
یعقوبیان در طول مصاحبه هم بارها ســعى کرد که ثابت کند 
که برنامه ضبط شده نیســت و در حال پخش زنده است. او بعد 
از گزارش ها درباره زلزله در مرز ایران و عراق به آن اشاره کرد تا 

حرفش را ثابت کند.

امام جمعه موقت تهران هفته گذشــته با انتشــار 
ویدئویى حضــورش در شــبکه هاى اجتماعى را 
اعالم کرد. یکى از شبکه هاى اجتماعى که آیت ا... 
 سیداحمد خاتمى عضو آن شده بود توییتر با آدرس 
Ahmadkhatami_ir است. اعتماد آنالین 

در همین زمینه گفتگویى با وى انجام داده است. 
آقاى خاتمى! شما به تازگى عضو 
توییتر شدید؛ با توجه به اینکه 
این شبکه اجتماعى فیلتر است 
اکنون نظرتون درباره رفع فیلتر 

آن چیست؟
همه باید تسلیم قانون باشیم. 

شما االن خودتان عضو توییتر 
هستید و این قانونى نیست. 

نخیر. من امثــال توییتــر و این شــبکه ها را به 
دوســتانمان که این کار را مى کردند سپردم و به 
آنها گفته ام طبق قانــون عمل کنید. هر چه قانون 

مى گوید. 
پــس عضویــت شــما االن 

غیرقانونى است. 
اگر مقامات گفتند غیرقانونى است من تسلیم قانونم. 
پس یعنــى از توییتر انصراف

 مى دهید؟
نه. من نگفتم انصراف مى دهم. 

طبق قوانین کشور توییتر فلیتر 
است و شما هم مى گویید تسلیم 

قانون هستید. 
من حرف بیشترى ندارم.

در روزگارى که به کار بــردن واژه «آقازاده» براى افراد 
کنایه محسوب مى شود. محمدحســین حدادیان پسر 
مداح مشهور در مصاحبه اى اینترنتى با تى وى پالس به 
سئواالتى مختلف راجع به موضوعات زندگى شخصى و 
خانوادگى خود پاســخ داده و در عین حال یادآور شد که 
آقازاده اى است که با همه آقازاده ها فرق دارد. مشروح 

این گفتگو را در ادامه بخوانید.
پسر ســعید حدادیان بودن سخت 

است؟
خیلى ها این ســئوال را پرسیدند، پســر سعید حدادیان 
بودن قطعًا خیلى خوب و خیلى سخت است. من از وجود 
بابام است که مداح شدم وگرنه معلوم نیست کجا بودم. 
سختش این است که پسر حاج سعید حدادیان که جوان 
است، حق ندارد جوان باشد. یعنى کارهایى که جوان ها 
مى توانند انجام دهند، من نباید انجام دهم اما من همه 

کارهایى را که جوانان مى کنند، انجام مى دهم.
مثًال؟

تفریحات سالم مثل فوتبال، استخر. روزى من با حاج آقا 
استخر رفته بودم، شنا مى کردیم و حرف مى زدیم. یکى 
روى شانه حاج آقا زد و گفت «حاج آقا! شما و استخر! ». 
حاج آقا گفت «بله مگر ما آدم نیســتیم. ما نباید استخر 

برویم؟»
دوست دارید چه لباسى بپوشید؟

اســپورت دوســت دارم. آنطور که جوانان مى پسندند. 
ما جوان در هیئتمان زیاد داریــم. جوانى که به من نگاه 
مى کند، باید طورى باشد که دفعه بعد هم بیاید. وظیفه 
ما آن است که جوانان را به طرف دستگاه امام حسین(ع) 

بکشانیم.
در تیــپ، لبــاس و مــو چــه کار 
مى خواهید انجام دهید اما نمى توانید؟

کارى که دوست دارم را انجام مى دهم.
مثًال بگویید دوست دارید موهایتان را 

خامه اى بزنید؟
زدم.

واقعاً؟
آره، کچل مى کنم، مــو و ریش مى گذارم. ریشــم را 
مى زنم. هیچ وقت یک چهره ثابتى نــدارم. البته االن 
اسم موى خامه اى را دارم از شما یاد مى گیرم، قبًال چیز 

دیگر مى گفتند.
قبًال چى مى گفتند؟

مى گفتند «استاد اسدى آمدى تو، کریستین رونالدو رفتى 
بیرون». مى گفتند مدل رونالدویى است.
فوتبال کجا مى روید؟

پشت مهدیه امام حســن مجتبى (ع) یک سالن فوتبال 
اســت که هر از گاهى با دوســتان آنجــا فوتبال بازى 

مى کنیم.

شرطى؟
نه، نذرى.

یعنى هر کس برد بعدش قیمه بقیه را 
مهمان مى کند؟

حاال چرا قیمه؟
قیمه نذرى است، چه مثالى بزنم؟

بیف استراگانف هم مى توان نذر کرد.
پس نــذرى هاى خیلى شــیک هم

مى روید؟
بله، خیلى شیک. من کًال با همه آقازاده ها فرق مى کنم 
چون هر طور دوست داشته باشم لباس مى پوشم و هر 

جایى هم دوست داشته باشم مى روم.
شما آقازاده هستید؟

قطعاً.
چرا؟ 

بابام آقاست. از این لحاظ.
خــوب تصویربــردار ما نیــز االن 
مى گوید باباى من هم آقاست. منظور 

من آن آقازاده هایى که مى شنویم یا
مى شنوید نیست. منظورم از آقازاده، 
یک شخصیت مشهور و معروفى در 

جامعه است. چند سالت است؟
سئوال هاى حاشیه دار مى پرسید.

خانــم ها ســئوال درباره ســن را 
حاشیه اى مى دانند.

24 سال دارم.
خیلى جوان هستید. چه روزى؟

15 بهمن.
روز تولدتان را گفتید تا کســانى که 
دوستت دارند و طرفدارت هستند، 
در این روز کامنت، پیــام تبریک و 

کادو یادشان نرود؟
کامنت نمى خواهد. ساعت رولکس و سوئیچ شورولتى.

تحصیالت شما چیست؟
دیپلم، بعد رفتم ســربازى و بعد هــم ازدواج کردم. بعد 

رفتم سرکار.

چه زود رفتى خدمت، خریدى؟
من کامل خدمت کردم.

کجا؟
چند جا بودم.

مزه کــرد؟ وقتى تمام شــد دوباره 
رفتید؟

گفتم پسر حاج سعید حدادیان بودن سخت است،  همین 
بود. از طرف بسیج دوبار آموزشى رفته بودم. بعد که آمدم 
وقتى پرونده را پر کردم و فرســتادم به ما گفتند باید به 
آموزشى بروم. قرار بود در آموزشى لباس بگیرم و برگردم 
اما من را 15 روز نگه داشتند. من 15 روز صبح، ظهر و شب 
مى خواندم. بعد فهمیدم آنها که با من آمده بودند لباس 
گرفتند و برگشتند فرمانده پادگان من را نگه داشته بود 

که براى گروهى که آمدند بخوانم.
گیر هم  دادند؟
آنقدر بشین پاشو به من دادند.

راضى هستى که زود ازدواج کردى؟
خدا را شکر.

نترســیدى با این وضعیت مهریه و 
گرانى و تورم؟

نه، مهریه ما مشخص است، 14 سکه مهر بود.
بچه دار نشدید؟

خیر، دوست ندارم.
چرا؟

بچه کس دیگر را دوست دارم اما خودم دوست ندارم بچه 
دار شوم. خودم هنوز بچه هستم.

حاج سعید هم بچه دوست ندارد؟
جایزه هم تعیین کرده است.
چه مى دهد؟

به من نگفته است.
به چه شغلى مشغولى؟

کارمند جزء شرکت خودروى سرویس شهردارى هستم.
راضى هستید؟

خدا را شکر.
ماهى چقدر حقوق مى گیرید؟

یک میلیون و 150 هزار تومان اجــاره مى دهم و یک 
میلیون و 230 هزار تومان نیز حقوق مى گیرم.

یعنى با صد هزار تومــان باقیمانده 
اورت خرج مى کنید و سفر خارجى 

هم مى روید؟
من یک جمله بگویم شبهه نشود. من پول نمى گرفتم 
وقتى مــى خواندم ولى روزى مى آید. امام حســین(ع) 

مى رساند.
چه طورى مى آید؟

خدا سایه حاج آقا را روى سر ما نگه دارد.
یعنى حاج آقا کمک خرجى مى دهد؟

بله. االن اگر دو میلیون تومان هم حقوق باشد براى من 
جوان کفاف نمى دهد.

صداى کــدام خواننــده را گوش 
مى دهید و خوشتان مى آید؟
من صداى خواجه امیرى را خیلى دوست دارم.
رفیق فوتبالیست هم دارید؟

بله، آقاى امیرحسین صادقى، شهاب گردان، عاشق على 
آقاى کریمى هستم. آخر جدول باشیم ولى استقالل را 

ببریم.
خبردارم على دایى هم با شما خیلى 

ارتباط خوبى دارد؟
به شدت دوستش دارم.

تا حاال شده از امتیازى استفاده کنید؟
بله یک بار شــده، خدمت که مى رفتــم چندماهى که 
گذشت، خیلى اذیت کردم. بعد حاج آقا گفت «مى توانم 
از بخشى از ماه هاى جبهه ایشان را استفاده کنم». 10 ماه 
و خورده اى خدمت کردم و بقیه را از ماه هاى جبهه حاج 

آقا استفاده کردم.

گفتگوى جنجالى با  آقازاده مداح معروف؛

 من با همه فرق دارم!

سیداحمد خاتمى:

زلزله و اشک آقاى مربى

از بغض هاى فروخورده تا نوشیدن غیرمعمول آب

توییتر غیرقانونى است اما از آن انصراف نمى دهملحظات عجیب در مصاحبه حریرى
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 50 هزار 
معلم داریم که کالسى براى آنها وجود ندارد.

عبدالرضا مصرى علت عدم تخصیص بودجه تعیین شده 
به آموزش و پــرورش را عدم تحقــق منابع پیش بینى 
شده دولت دانست و اظهار داشت: مکانیسم تخصیص 
بودجه در اختیار دولت اســت و سخنگوى دولت باید در 
این خصوص پاسخگو باشــد؛ به نظر مى رسد اگر منابع 
بودجه اى محقق مى شــد طبیعتــًا تخصیص صورت 
مى گرفت.وى با بیان اینکه در بهترین شرایط بودجه اى 
هم گاهى برخى مدیران از والدین پول مى گیرند، خاطر 
نشــان کرد: 50 هزار معلم داریم که کالسى براى آنها 

وجود ندارد اما از آموزش و پرورش حقوق مى گیرند.
مصرى در پاسخ به این پرسش که آمار 60 هزار نیرویى 
که در آمــوزش و پرورش خدمت نمى کننــد اما حقوق 
دریافت مى کنند، صحت دارد؟ گفت: این آمار را متفاوت 
دریافت مى کنیم؛ ممکن است رقم بیشتر و کمتر باشد اما 

این مسئله وجود دارد. 
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: 
عامل مهم مشــکالت بودجه اى آموزش و پرورش این 
است که بهینه سازى هزینه ها صورت نگرفته است و تا 
زمانى که این مشکل حل نشود، اوضاع بودجه اى آموزش 

و پرورش اصالح نمى شود.

سرکنســول ایران در کربال با بیان اینکــه تعداد زائران 
اربعین حسینى نسبت به سال گذشته افزایش داشته است 
ولى روند برگزارى مراسم بســیار منظم تر از سال هاى 
قبل پیش رفت، اظهار داشت: این سرکنسولگرى براى 
زائرانى که گذرنامه خود را گم کرده اند هزار و400 برگه 

عبور صادر کرده است.
میر مســعود حســینیان با بیان اینکه زائران در زمینه 
مسائلى چون ارتباطات، اینترنت و مسائل بانکى و مالى 
مشکالتى داشتند و ما این مشکالت را به مقامات مربوطه 
منعکس کردیم، ادامه داد: امیدواریم که این مشکالت 
با برنامه ریزى هایى که صورت مى گیرد در ســال آینده 

رفع شود.
وى همچنین گفت: تا کنون 500 گذرنامه و 500 مدرك 
مثل شناسنامه، کارت ملى، کارت بیمه یا گواهینامه که 

زائران در طول این سفر گم کردند را پیدا کرده ایم.
سرکنســول ایران در کربال با بیان اینکه ما این مدارك 
را به وزارت خارجه ارسال خواهیم کرد و این وزارتخانه 
نیز بر اســاس دســته بندى نوع مدارك آنهــا را براى 
سازمان هاى مسئول ارســال مى کند، ادامه داد: از اول 
آبان مــاه تا کنون 30 مــورد فوتى از زائــران در کربال 
داشــته ایم که حدود 14 الى 15 نفر از آنها بر اثر تصادف 

فوت کردند.

فوت 30 زائر ایرانى 
در کربال

50 هزار معلم 
کالسى براى تدریس ندارند

خدا را شکر زلزله 10 شب آمد!
پدر علم زلزله شناسـى ایران با اشـاره به آمـار نچندان 
زیاد کشـته هاى زمین لرزه یک شـنبه شـب تصریح 
کرد: عراق، کویت و غرب ایران آماده مواجهه با زلزله  
7/3ریشـتر که در عمق کم آمده، نیسـتند. شکر کنیم 

زلزله 10 شب آمده، نه دیرتر! 
بهرام عکاشه در گفتگو با روزنامه «جامعه فردا»  افزود: 
متأسفانه آمادگى کشـورهاى منطقه در برابر حوادثى 
چون زلزله، به هیچ عنوان باال نیسـت و این کشورها، 
از مناطق امن جهان در برابر زلزله به حساب نمى آیند. 
حتى در ایران نیز با وجود ستادهاى بحران که به صورت 
«اسمى» فعالیت مى کنند، براى چنین حوادثى به هیچ 

عنوان آماده نیستیم.

آمار عجیب توقیف موتور
 در تهران

بـه گفتـه سـرهنگ علـى شـریفى، رئیـس مرکـز 
اطالع رسانى پلیس راهور تهران، در سال 95 حدود 52 
هزار و 400 دستگاه موتور سیکلت در تهران توقیف و 
روانه پارکینگ شده است. طى هفت ماه نخست سال 
بالغ بر 18 هزار دستگاه موتورسیکلت به واسطه تخلف 
روانه پارکینگ شـده اند تا عدد توقیفى ها طى 19 ماه 
اخیر به حدود 70 هزار دسـتگاه برسد که با حسابى سر 
انگشتى یعنى از ابتداى سـال 95 روزانه 122 دستگاه 
موتور سیکلت توقیف شده و یا به عبارتى دیگر ساعتى 

پنج موتور در تهران توقیف شده است.

پذیرش دانشجوى هنر 
باید متوقف شود

مجید سرسـنگى، معـاون فرهنگـى دانشـگاه تهران 
با انتقـاد از وضعیت نظام سـنجش در دانشـگاه گفت: 
این تسـت ها هسـتند که تصمیم مى گیرند چه کسى 
به دانشـگاه هنر بیاید. در این میان کسانى که هنرمند 
هستند و یا ایده هاى خالقانه اى دارند معموًال در کنکور 
موفق نمى شوند. نظام  آموزشـى در رشته هاى هنرى 
به صورت کلـى بایـد تغییر کنـد، حتى اگر نیاز اسـت 
دو سـال ما دانشـجوى هنر نباید بپذیریم و تغییرات را 

انجام بدهیم.

نفوذ گداهاى وارداتى در 
فصل پسته! 

هر سـال با آغاز فصل برداشت پسـته در کرمان حجم 
قابل توجهى از اتباع خارجى از پاکسـتان و افغانستان 
راهى اسـتان کرمان مى شـوند و در زمین هاى پسـته 
مشغول به کار مى شـوند و کودکان و سالمندانشان را 
هم در معابر شـهر براى تکدیگرى بـه کار مى گمارند. 
کافى است این روزها سرى به معابر شهر کرمان بزنید 
در پشت هر چراغ قرمز کلکسیونى از مشاغل مختلف 
از جملـه گلفروشـى، شستشـوى شیشـه خودروهـا، 
فروش فال، فروش ظرف و... مشـاهده مى شود. نکته 
قابل توجه این است که بسیارى از این افراد هوشمندانه 
لباس هـاى ایرانى به تن مى کنند و حتـى براى اینکه 
ملیتشـان مشـخص نشـود از حـرف زدن خـوددارى 
مى کنند. بررسـى مسـئوالن نشـان مى دهد اینها به 
صورت حرفه اى و فصلى اقدام به تکدیگرى مى کنند 

و با سرد شدن هوا به شهرهاى دیگر مى روند.

افزایش مصرف 
مشروبات الکلى

 رئیـس اداره ارزیابـى پزشـکى قانونى اسـتان تهران 
در گفتگـو بـا مهـر در خصوص مصـرف مـواد مخدر 
در زنـان گفـت: در بررسـى هاى انجام شـده نسـبت 
به گذشـته، شـاهد افزایش مصرف مواد مخـدر زنان 
هسـتیم چرا که متأسـفانه قبح مصرف در بین زنان از 

بین رفته است.
دکتـر آرش سـاالرى،تصریح کـرد: هـر روز شـاهد 
افزایش مصـرف سـیگار در زنان جامعه هسـتیم. وى 
در خصـوص مصـرف مشـروبات الکلـى در جامعـه 
هـم گفـت: متأسـفانه آمـار مصـرف مشـروبات 
الکلى هم در چند سـال اخیر در هـر دو جنس افزایش 

پیدا کرده است.  

چرك نویس

معاون وزیر بهداشت گفت: نتایج مطالعه ما حاکى است 
کسانى که چاى خود را دو ســه دقیقه یا کمتر پس از 
ریختن مى نوشند در مقایسه با کسانى که چاى خود را
 6 تا 7 دقیقه بعد مى نوشــند احتمال ابتال به سرطان 

مرى آنها 10 برابر بیشتر است.
رضا ملک زاده از پیشرفت بســیار چشمگیر ایران در 
کاهش میزان بروز سرطان مرى و مرگ ناشى از آن، در

داغ ترین نقطه این نوع از سرطان (شمال شرق ایران) 
در جهان خبر داد.  وى با اشــاره اینکه ســرطان هاى 
دستگاه گوارش و کبد،  نزدیک به نیمى از سرطان ها در 
ایران را تشکیل مى دهند گفت: در میان سرطان هاى 
دستگاه گوارش فوقانى، ســرطان سلول سنگفرشى 
مرى، یکى از کشنده ترین هاست و شمال شرق گلستان 

باالترین میزان بروز این سرطان را در کل جهان دارد.
مجرى مطالعه بزرگ کوهورت گلســتان گفت: نتایج 

این مطالعه در آغاز نشــان داد در میان ســرطان ها، 
سرطان مرى شایع ترین سرطان مشاهده شده است. 
به طورى که 25 درصد کل سرطان ها در این منطقه 
مربوط به ســرطان مرى اســت. میزان بروز این نوع 
سرطان در میان مردان زیر پوشــش مطالعه، 82 نفر 
در صد هزار نفــر و در زنان، 95 نفــر در صد هزار نفر 
بوده است. وى سرطان معده را شایع ترین سرطان در 
مردان ایرانى نام برد و گفت: 22 درصد سرطان ها در 
ایران به سرطان معده اختصاص دارد و بیشترین میزان 
بروز استاندارد شده سنى سرطان معده در شمال غرب 
ایران (آذربایجان و اردبیل) رخ مى دهد و این منطقه، 
نقطه داغ سرطان معده در ایران است. سرطان معده در 
مردان، بسیار شایع تر اســت؛ به طورى که ساالنه ده 
هزار مورد جدید سرطان معده در مردان ایرانى بروز پیدا 

مى کند که هشت هزار مورد آن به مرگ مى انجامد.

دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى با بیان اینکه عده اى 
از واسطه گران بى وجدان از شــرایط به وجود آمده در 
مناطق زلزلــه زده، باعث گرانى قیمــت بلیت هواپیما 
به این مقاصد شــده اند، گفت: پروازهــاى فوق العاده 
با قیمت منطقى در حال اضافه شــدن به برنامه هاى 

پروازى هستند.
مقصود اسعدى ســامانى درباره افزایش قیمت بلیت 

هواپیما به کرمانشــاه در بازار اظهار داشت: متأسفانه 
عده اى از واســطه گران بى وجدان بلیت کرمانشاه را از 
شــرکت هاى هواپیمایى خریدارى و با قیمت گران در 

بازار به مردم مى فروشند.
وى با تأکید بر اینکه شرکت هاى هواپیمایى بلیت پرواز 
به کرمانشاه را با قیمت عادى و معمولى طبق روزهاى 
گذشته به فروش گذاشته اند، گفت: برخى از شرکت ها و 

آژانس ها از طریق روبات بلیت به مقصد کرمانشاه را از 
شرکت هاى هواپیمایى خریدارى و با سوء استفاده از این 

شرایط در بازار گران تر به فروش گذاشته اند.
به گزارش ایلنا، در حال حاضــر قیمت بلیت هواپیما از 
تهران به مقصد کرمانشــاه در بازار براى امروز چیزى 
حدود 230 هزار تومان است که قیمت منطقى این پرواز 

در نهایت 130 هزار تومان محاسبه شده است.    

عضو کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس در واکنش به 
حواشى مصوبه اخیر ستادکل نیروهاى مسلح و اظهاراتى 
درخصوص دستگیر شدن سربازان غایب پس از ثبت نام 
براى اخذ گواهینامه ابراز امیدوارى کرد چنین اتفاقى رخ 
ندهد چراکه در غیراینصورت مجلس به سمت لغو قانون 

قبلى مى رود.
محمدعلى پورمختار با اشــاره به ابالغیه اخیر ستادکل 
نیروهاى مســلح مبنى بر حذف شرط سربازى از شرایط 
اخذ گواهینامه رانندگى اظهار داشت: نمایندگان مجلس 
شوراى اسالمى با تصویب این قانون به دنبال آن بودند 
که مشکل سربازان غایب و فرارى و کسانى را که مشکل 
خدمت سربازى داشتند براى اخذ گواهینامه حل وفصل 

کنند و بر این اساس این قانون را مصوب کردند.
عضو کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس شوراى اسالمى 
در پاسخ به این سئوال که آیا اجراى این قانون با ماده 58 
مکرر قانون خدمت وظیفه عمومى که بر اساس آن نیروى 
انتظامى را موظف به شناسایى و دستگیرى سربازان غایب 
و فرارى مى کند مغایرت دارد یا خیر، گفت: در شرایط فعلى 
شاهد هستیم که عمًال این قانون با توجه به سربازان مازاد 

در کشور از سوى نیروى انتظامى اجرایى نمى شود.
وى با بیان اینکه در شرایط فعلى نیروى انتظامى به دنبال 
دستگیرى سربازان غایب نیست افزود: واقعیت این است 
اگر نیروى انتظامى بخواهد مبادرت به دستگیرى سربازان 
غایب کند، به راحتــى توانایى انجــام آن را دارد ولى در 
سال هاى اخیر هیچگاه شاهد چنین اقدامى از سوى نیروى 
انتظامى نبودیم و تنها در یک مقطع زمانى چنین اقدامى 
انجام شد که آن هم به دلیل ضرورت و شرایط موجود و 

مشکل کمبود سربازان بود.
پورمختار با ابراز اینکه در شرایط فعلى هیچ تضادى بین 
این ابالغیه جدید و قانون قبلى وجود ندارد، در واکنش به 
اظهارات منتشرشده از قول ســردار کمالى، رئیس اداره 
سرمایه انسانى سرباز ستاد کل نیروهاى مسلح  که عنوان 
کرده بود سربازان غایب و فرارى پس از ثبت مشخصات 
براى اخذ گواهینامه، توسط نیروى انتظامى شناسایى و 
دستگیر مى شوند اضافه کرد: من بعید مى دانم چنین قصد 
و نیتى وجود داشته باشد و امیدوارم این روال فعلى ادامه 
یابد چراکه اگر حس شود با این اقدامات به دنبال تقابل با 
مجلس هستند و با چنین مواردى قصد تهدید دارند، این 

موضوع براى ما قابل قبول نخواهد بود.
عضو کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس شوراى اسالمى 

گفت: ما توقع داریم این قانون که پس از یکسال مقاومت 
و با اصرار و فشــار نمایندگان به اجرا درمى آید به درستى 
انجام شود و چراکه در غیراینصورت مجلس به موضوع 
ورود خواهد کرد و به سمت لغو قانون قبلى مى رویم که بر 
اساس آن نیروى انتظامى موظف به دستگیرى سربازان 

غایب شده است.
به گفته وى در حال حاضر محرومیت هاى قانونى براى 
سربازان غایب و فرارى از جمله ممنوعیت انجام معامالت 
و عدم توانایى در اخذ گذرنامــه و ممنوعیت هایى از این 
دســت، وجود دارد و این قانون براى حل مشــکل اخذ 
گواهینامه براى کســانى که مشــکل خدمت سربازى 

داشته اند به تصویب رسیده است.
به گزارش تسنیم، اواخر دى سال 94 نمایندگان مجلس 
ماده اى را تصویب کردند که بر اساس آن اخذ گواهینامه 
نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازى نخواهد بود؛ 

مصوبه اى که در پنجم خرداد سال 95، شوراى نگهبان 
قانونى شدن این الیحه را اعالم کرد و مهر تأیید این شورا 
مبنى بر الزم االجرا بودن این ماده قانونى بر آن زده شد 
ولى نیروى انتظامى به واســطه آنچه آن را «دام گسترى 
براى ســربازان غایب و فرارى»  مى خواند از اجراى این 
قانون سر باز زد و رئیس اداره حقوقى پلیس راهور ناجا با 
اشاره به تناقض این ماده قانونى با ماده 58 قانون مکرر 
خدمت وظیفه عمومى گفته بود: با توجه به اینکه نیروى 
انتظامى این اقدام (اجراى قانون جدید همزمان با قانون 
قبلى) را «دام گسترى» مى دانســت و آن را مغایر حقوق 
شهروندى تعبیر مى کرد، نسبت به اجراى ماده 54 قانون 

بیمه شخص ثالث اقدام نکرده است.
البته عدم اجرایى شدن این قانون طى یکسال و نیم اخیر 
در حالى بود که همواره مسئوالن ارشد نیروى انتظامى 
از مکاتبه با ستاد کل نیروهاى مسلح به منظور حل این 

مشــکل خبر مى دادند و اجراى آن را منــوط به راه حل 
نهایى این ستاد مى دانستند که نهایتًا این هفته ستاد کل 
نیروهاى مسلح، این قانون را ابالغ کرد و در این ابالغیه 
نیز صراحتًا انجام تکلیف دســتگیرى سربازان غایب و 
فرارى را بر اســاس ماده 58 قانون مکرر خدمت وظیفه 

عمومى به نیروى انتظامى یادآور شد.
این در حالى اســت که اخیراً نقل قولى از سردار موسى 
کمالى، رئیس اداره ســرمایه انسانى ســرباز ستاد کل 
نیروهاى مسلح حاشیه ساز شده اســت که در آن آمده: 
«تمامى مشموالن غایب مى توانند گواهینامه دریافت 
کنند، اما با توجه به درج مشخصاتشــان، شناســایى و 
دستگیر مى شوند». وى در گفتگوى دیگرى نیز عنوان 
کرده «گروهى از مخاطبان این قانون غایبان از خدمت 
هستند باید شناسایى و دستگیر شوند که اتفاق عجیبى 

نیست».

واکنش نماینده مجلس به مصوبه اخیر ستادکل نیروهاى مسلح

شایعات بى اساس ودروغ   سربازان غایب را دستگیر نکنید    خبر آنالین |
که حتمًا باید نســبت به آنها بى اعتنا بود درشب 

زلزله منتشر شد و همچنان در حال انتشار است:
1-شــایعه دروغ زلزله طبیعى نبوده و حاصل از 
انفجار (اتمى؟ هسته اى؟ نظامى؟) بوده بى پایه و 
اساس است، چرا که هزاران دستگاه لرزه نگارى 
این زلزله طبیعى را ثبت کرده اند، اگر انفجار بود 
در دقایق اولیه از ســوى تمام مراکز بین المللى 
زلزله شناسى اعالم مى شد که این اتفاق انفجار 

بوده نه زلزله طبیعى.
2- شــایعه دروغ این زلزله توسط سازمان زمین 
شناســى آمریکا (یا مرکز لرزه نگارى آمریکا که 
اساسًا معلوم نیست کجا هست) چهار سال قبل 
در 2013 پیش بینى شــده بود یا جاهــا یا افراد 
دیگرى این زلزلــه را پیش بینى کــرده اند و از 
قبل اعالم کرده بودند بى پایه است، چراکه ما نه 
در ایران و نه در هیچ جاى دنیا روشــى مخفى و 
پنهانى براى پیش بینى زلزله یا هیچ پدید طبیعى 

دیگر نداریم.
3-شــایعه دروغ زلزله اصلى در ساعت آینده در 
نیمه شــب رخ خواهد داد بى پایه است، چراکه 
زلزلــه را براى رخــداد در زمانى دقیق کســى 
تاکنون در هیچ جاى دنیا پیــش بینى دقیق بر 
مبناى زمان، مکان و اندازه دقیق نکرده اســت،

روش هاى منتشر نشده و مخفى نیز مبناى بحث 
علمى نیســتند و ضمنًا اعالم رخداد یک زلزله 
احتمالى با بزرگاى بیــش از 5 نمى تواند صحت 
پیش بینى وقوع زمین لرزه با بزرگاى 7/3تلقى 

شود.
4-شــایعه دروغ  زلزله امواجى ناشناخته داشته 
و با گســلى منطبق نیســت، بى پایه است چرا 
که چنین رویدادى لرزه نگاشــته هاى شفاف و 
شناخته شده ثبت شــده در ایران و سایر نواحى 

جهان داشته است.
5-شایعه دروغ  زلزله مهمتر در شهرهاى دیگر 
رخ خواهد داد بى پایه اســت، چراکه این اتفاق 
مربوط به پهنه رومرکــزى پهنه خمیدگى جبهه

کوهستان زاگرس و پهنه گســله ذهاب است، 
بنابراین اینکــه زلزله چون در تهــران و تبریز 
حس شــده، موجب تحریک گسل هاى تهران
و تبریز و ســایر شــهر هــا خواهد شــد مطلقًا

بى پایه است.

شایعات بى اساس درباره 
زلزله ایران و عراق

باالترین و کشنده ترین  سرطان دنیا واسطه گران، بلیت پرواز کرمانشاه را گران کردند 
در یک منطقه ایران است

دبیر کارگروه ســاماندهى مد ولباس کشــور تأکید 
کرد: موضوع مدلینــگ را در دســتور کار نداریم و 
اساســًا مســئله مدلینــگ فیصلــه یافته اســت 
اما حضــور ســلبریتى ها در عرصــه تبلیغات لباس

 و ... مشکلى ندارد و در تمام دنیا هم رایج است.
حمید قبادى صرف بهره گیرى از ویژگى هاى مثبت 
ظاهرى یک انســان براى تبلیغ یــک محصول را 

نمودى از استفاده ابزارى دانست و متذکر شد: وقتى 
شما مى بینید که تبلیغ یک محصول با کرامت انسانى 
مغایر است و از ویژگى هاى انسانى براى تبلیغ خودش 
بهره مى برد یعنى سوء استفاده و استفاده غلط. وقتى 
مى بینیم مثًال فردى کــه داراى ویژگى هاى مثبت 
ظاهرى اســت مبناى تبلیغ قرار مى گیرد این یعنى 

سوء استفاده.

وى درباره حضور سلبریتى ها در بحث عرضه لباس 
هم گفت: حضور سلبریتى ها در عرصه تبلیغات لباس 
و... موضوع دیگرى است و آنجا جنبه هاى فردى و 
شــخصى فالن آقا یا خانم بازیگر در تبلیغات مطرح 
نیســت و او به عنوان فردى از گــروه مرجع براى 
مدســازى حضور دارد که این مســئله در تمام دنیا 
هم رایج است. اساسًا برندها وقتى از سلبریتى براى 
تبلیغ اســتفاده مى کنند و قانون هم این اجازه را به 
آنها داده، به دنبال اســتفاده از ویژگى هاى فردى و 

انسانى نیستند.
قبادى تأکید کرد: در حضور بازیگران، فوتبالیست ها 
و والیبالیســت ها و ... مــردم به انتخــاب این افراد 
احترام مى گذارند تــا صرف تأثیرپذیــرى از چهره 
و ویژگى ظاهــرى فــرد. وقتى یک عضــو گروه 
مرجــع فــالن انتخــاب را دارد بــه برندســازى 
منجر مى شــود که در همــه دنیا لحاظ مى شــود.

 اگر همین تمرکــز صرفًا بر جنبه هــاى ظاهرى و 
فردى یک انسان باشــد ماجرا شکل سوء استفاده به 

خود مى گیرد.

 ورود سلبریتى ها به عرصه تبلیغ منعى ندارد
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کمک 120میلیونى کمیته امداد 
به خانواده هاى زندانیان

امســال دو هزار و 84خانوار زندانى زیرپوشش کمیته 
امداد اســتان اصفهان از حمایت هاى کمک معیشتى و 

تسهیالت وام بهره مند شدند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان با 
بیان این مطلب گفت: از ابتداى امسال تاکنون، بیش از 
یک میلیارد و 230میلیون ریال کمک معیشت به 89هزار 

و 685خانوار زندانى پرداخت شده است.
حمیدرضــا شــیران افــزود: همچنیــن در ایــن 
مــدت 200میلیــون ریــال در قالــب دو فقــره وام 
محکومیــن بــراى آزادى زندانیــان پرداخــت 

شده است.

احتمال ناسالم شدن 
هواى اصفهان تا هفته آینده 

اداره کل هواشناسى استان اصفهان اعالم کرد: کیفیت 
هواى اصفهان تا اوایل هفته آینده به دلیل فراهم شدن 

زمینه انباشت آالینده ها در شرایط ناسالم قرار مى گیرد.
اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان در اطالعیه اى، 
پایدارى، ســکون نســبى هوا و وقوع اینورژن را علت 
انباشت آالینده ها در هواى این کالنشهر تا اوایل هفته 

آینده اعالم کرد.

انتصاب مدیر عامل جدید 
اتوبوسرانى 

شــهردار اصفهان طى حکمى «قدرت افتخارى» را به 
عنوان مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و 

حومه منصوب کرد

تشکیل کمیته 3 جانبه صنعت، 
محیط زیست و منابع طبیعی  

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان با دادستان 
عمومی و انقالب اسالمی استان دیدار کرد. در این 
دیدار، دادســتان اصفهان موضوع محیط زیست را 
از دغدغه هاي مهم دســتگاه قضائی عنوان کردکه 
همچون مباحث مربوط به بهداشــت و استاندارد به 
دلیل درگیر بودن ســالمت عموم مردم با آن، مورد 

توجه قوه قضاییه است.
وي ایجاد شــعبات ویژه محیط زیست در اصفهان 
را طی ســال هاي اخیــر از مهمترین اقــدام هاي 
قضائی براي ســرعت بخشــیدن در رســیدگی به 
جرایم محیط زیســتی برشــمرد و بر لزوم اصالح 
قانون معــادن به دلیل معضالت زیســت محیطی 
ناشــی از تبعات معدنــکاري بیــش از  ظرفیت و 
تحمل محیط زیست  در برخی از نقاط استان تاکید 

کرد.
حسن رحیمی از تشــکیل کمیته سه جانبه حفاظت 
محیط زیست؛ منابع طبیعی و آبخیزداري و صنعت 
معدن و تجارت خبر داد که با حمایت دستگاه قضایی 
در استان، دستیابی به وحدت نظر در اعمال قوانین 
معــادن از مهمترین ثمرات تشــکیل ایــن کمیته

 خواهد بود.
دانیالی، مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان نیز از مراجع قضائی استان به خاطر صدور 
احکام بازدارنده از تخلفات زیست محیطی به ویژه 
احکام فرهنگ ساز در زمینه محیط زیست، از نواقص 
موجود در قانون معــادن یاد کرد و خواســتار بهره 

برداري پایدار و متوازن در نقاط مختلف استان شد.
وي سیاست هاي زیســت محیطی ابالغی از سوي 
مقام معظم رهبري را به عنوان سیاست هاي هدایت 
گرانه مجموعه ارکان نظام براي رسیدن به محیط 
زیست مطلوب در کشور و استان قلمداد کرد که تنها 

با مشارکت مردم قابل تحقق است.
وى سیاست هاي اصلی اعالم شده از سوي سازمان 
حفاظت محیط زیســت کشــور شــامل: مدیریت 
پســماند ها، کاهــش آلودگی کالنشــهرها، مهار 
ریزگردها و تامین حقابه تاالب ها که به عنوان چهار 
سیاست محوري این ســازمان در چهار سال آینده 
ابالغ شده است را مطابق با مشکالت اساسی استان 
اصفهان خواند که در کنار وظایف جاري مى بایست 
در اولویت کاري مدیریت کالن محیط زیست استان 

قرار گیرد.

 مدیر عامل شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان 
با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و تشدید آلودگى هاى 
هوا و همچنین مشــکالت زیست محیطى و ریزگردها 
گفت: شــهرك هاى صنعتى باید همانند گذشــته که 
در اغلب موارد تأثیرگذار بوده انــد، در ارتقاى فرهنگ 
حفظ محیط زیست و توســعه پایدار کشور نیز پیشگام

 باشد. 
محمد جواد بگى به اقدامات ویژه این شــرکت جهت 
توسعه فضاى سبز شهرك هاى صنعتى استان به رغم 
وجود بحران خشکســالى و کم آبى در سال هاى اخیر 
اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکالت جدى کم آبى در 

استان، کاشت درختان مقاوم در برابر کم آبى، استفاده 
از آبیارى مدرن و ایجاد تصفیــه خانه هاى فاضالب و 
استفاده از پساب ها، سه اقدام اساسى این سازمان براى 

توسعه فضاى سبز شهرکهاى بوده است. 
وى گســترش تصفیه خانه هاى فاضالب شــهرى و 
صنعتى را از مهمترین سیاست هاى این شرکت جهت 
مقابله با بحران کم آبى استان عنوان کرد و افزود: تجربه 
موفق اجراى تصفیه خانه هاى فاضالب شهرى و پساب 
صنعتى در شــهرك هاى صنعتى اســتان مى تواند به 
عنوان یک الگوى موفق در همه شهرك هاى صنعتى 

کشور تبدیل گردد.

  براى اولین بار در شــرکت برق منطقــه اى اصفهان، 
کامپیوترهــاى صنعتــى بــدون فن در پســت هاى 
DCS فــوق توزیــع و انتقال مــورد اســتفاده قرار

 گرفت.
على اســالمى، معاون بهــره بردارى شــرکت برق 
منطقه اى اصفهان در این باره گفت: امروزه با توجه به 
پیشــرفت روزافزون صنعت، شاهد افزایش پست هاى 
برق در مناطق مختلــف مى باشــیم. وى ادامه داد: بر 
این اســاس، جهت افزایش کارایى و کاهش هزینه ها 
 DCS به جاى استفاده از پست هاى سنتى از پست هاى

(سیستم کنترلى توزیع شده) استفاده مى شود.

اســالمى افــزود: در ایــن پســت ها، کامپیوتــر 
نقش مهــم و حیاتــى جهــت کنترل کامل پســت

 ایفا مى کند .
وى گفت: کیس هــاى صنعتى بدون فــن، به صورت 
فراگیر در صنعت و در شرایط سخت آب و هوایى توانایى 
کارکردن به صورت مداوم را داشته و نیازمند به هیچ گونه 
سرویس سخت افزارى نمى باشد و فّناورى بکار رفته در 
این کامپیوترها به گونه اى اســت که به جاى استفاده از 
فن هاى خنک کننده، پوشش محافظ خارجى دستگاه از 
جنس آلومینیوم باقابلیت خنک شوندگى سریع در محیط 

در نظر گرفته شده است.

ضرورت گسترش 
تصفیه خانه هاى فاضالب

استفاده از کامپیوترهاى 
صنعتى درپست هاى برق 

استاندار اصفهان گفت: مدیریت استان تالش خواهد 
کرد که مشکالت بانکى را به حداقل ممکن برساند، 
چرا که اگر رشد اقتصادى داشته باشیم، رضایت مردم 
فراهم خواهد شد و بســیارى از مشکالت برطرف 

مى شود.
محســن مهرعلیزاده در دیدار روســاى بانک هاى 
استان، اظهار داشت: استان اصفهان از بُعد اقتصادى 
یکى از استان هاى سرآمد کشور است و پس از تهران 

رتبه دوم را دارد.
وى، حفظ اشتغال و جایگاه تولید و اقتصاد استان و 
همچنین پرچمدار بودن و الگو بودن در کل کشــور 
را حائز اهمیت دانســت و بیان داشت: محبوبیت و 

اهمیت بانک ها در این خصوص باالست.
وى افزود: اگر مسائل استانى به نحو مطلوب پیش 
رود، الگویى براى کل کشــور خواهد بود و مدیران 
بانکى باید بعنوان شــخصیت الگو براى کل کشور 

فکر کنند.
مهرعلیزاده افــزود: باید در کمیته ها مشــکالت و 

مغایرت هاى قوانین رصد شود و راه حل هاى قانونى 
براى رفع این موانع مشخص و احصا شود و با توجه 
به تاثیر استان اصفهان، این اقدامات در سطح کشور 

پیگیرى خواهد شد.
وى اعالم آمادگى کرد که پیشنهادات مبنى بر اصالح 
قوانین را از مسئوالن کشورى پیگیرى کند و ادامه 
داد: باید با کمک یکدیگر بتوانیم به آنچه شایســته 
اصفهان است دســت یابیم و در این راستا سرمایه 
گذارى هاى جدید، تکیه بر بخش خصوصى و منابع 
مردم و حمایت بانک ها باید در دستور کار قرار گیرد.

فرمانده انتظامى استان اصفهان از توقیف پنج محموله 
کاالى خارجى قاچاق بــه ارزش 20 میلیارد ریال، حین 
ورود به اســتان خبر داد و گفت: در ایــن رابطه پنج نفر 

دستگیر شدند.
سردار مهدى معصوم بیگى اظهار داشت: استان اصفهان 
به عنوان شــریان اصلى اتصال اســتان هاى جنوبى به 
شمالى و شرقى به غربى کشور محسوب شده و به همین 
دلیل، همه روزه شــاهد عبور محموله هاى بارى بسیار 
زیادى از مسیرهاى استان هســتیم که در همین رابطه 
پلیس ضمن ایجاد امنیت و آرامش در راه هاى اصلى عبور 
مجرمان و قاچاقچیان از این مسیرها را به طور ویژه زیر 

ذره بین دارد.
وى با اشــاره به مقابلــه قاطع پلیس اصفهــان با عبور 
محموله هاى قاچاق کاال از مســیرهاى اســتان افزود: 

ایستگاه ایست و بازرسى شهید امامى شهرستان شهرضا 
یکى از گلوگاه هــاى اصلى کنترل و نظــارت بر عبور 
خودروهاى بارى است و دقت باالى ماموران مستقر در 
این ایستگاه، اجازه عبور کاالهاى خارجى قاچاق و ورود 

آنها به بازارهاى کشور داده نمى شود.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: در 
همین رابطه ماموران مســتقر در این ایستگاه، طى یک 
عملیات ویژه پنج کامیون کشنده حامل محموله کاالى 
خارجى قاچاق که قصد عبور از مســیر استان به سمت 

تهران داشتند را شناسایى و متوقف کردند.
وى ادامه داد: پــس از اینکه در بررســى هاى صورت 
گرفته مشخص شد مدارك و مستندات ارائه شده توسط 
رانندگان خودروها با بار آنها همخوانى نداشت، ماموران 
به بازرسى از داخل خودروها پرداختند که در این نتیجه 

هشت پالت الکترو موتور، 20 پالت لنت ترمز، پنج هزار و 
531 کارتن المپ، هزار و 22 کارتن شیرآالت و هزار 883 
کارتن تیغ اصالح خارجى که همگى به صورت قاچاق 

بارگیرى شده بودند، کشف شدند.
ســردار معصوم بیگى ارزش محموله هــاى قاچاق را 
براساس اعالم کارشناسان 20 میلیارد ریال اعالم کرد 
و گفت: در این رابطه محموله ها توقیف و به اداره اموال 
تملیکى استان منتقل و پنج نفر قاچاقچى نیز دستگیر و 
همراه پرونده براى ســیر مراحل قانونى تحویل مراجع 

قضائى شدند.
وى با اشاره به اهتمام جدى این فرماندهى براى برخورد 
با قاچاقچیان کاال از تقویت گلوگاه هاى ایست و بازرسى 
این اســتان براى کنترل بیشــتر بر محموله هاى بارى 

خبر داد.

وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: فوالد مبارکه 
با در نظر گرفتن اصل توسعه، شــعار «از سنگ تا 
رنگ» را سرلوحه کار خود قرار داده است که بسیار 
ارزشمند است و باید الگوى سایر صنایع کشور نیز 

قرار گیرد.
محمد شــریعتمدارى با تأکید بــر اهمیت تکمیل 
زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع، 
افزود: در حوزه سیاســتگذارى داخلى، بنا را بر آن 

گذاشــته ایم که فعالیت ها در حوزه معدن و صنایع 
معدنى را بر اســاس اولویت آنها، با زنجیره ارزش 
باالتر مواجــه کنیم؛ ضمن اینکه در این راســتا با 
احیاى ســتاد زنجیره فوالد، فعالیت ها را از ســر 

گرفته ایم.
وى با اشــاره به هدف گذارى تولیــد 55 میلیون 
تن فوالد در کشــور، گفت: اگــر بخواهیم این امر 
محقق شود باید به سمت دانش بنیان کردن بیشتر 
امــور و ایجاد بازارهــاى باثبــات صادراتى پیش

 برویم.
شریعتمدارى ادامه داد: امســال باید بتوانیم میزان 
صادرات فوالد کشــور را به 9 میلیون تن برسانیم 
و قدم هاى اســتوارترى براى تولید 55 میلیون تن 

فوالد برداریم.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت در بخش دیگرى از 
ســخنان خود از تخصیص 10 هزار میلیارد تومان 
بودجه از سوى دولت براى نوسازى صنعتى کشور 
خبر داد و گفت: تمامى صنایع کوچک و بزرگ نیز 

مى توانند از این امکان بهره مند شوند.

مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهــان گفت: 70 شــهرك صنعتى در اســتان 
اصفهان، زمینه اشتغال 120 هزار نفر را فراهم کرده 
است و پیش بینى شده در سال 1400به 200 هزارنفر 

اشتغال برسد.
محمدجواد بگى در بخش دیگرى از سخنانش  اظهار 
داشت: طرح انتقال  12 لیتر آب از طریق خط انتقال 
آب شرب تصفیه خانه گلپایگان به سمت دو شهرك 
صنعتى گلپایگان و ناحیه صنعتى سعیدآباد مصوب 

شد و به زودى این طرح اجرا مى شود.
وى با اشــاره به اینکه گلپایگان قطــب تولید مواد 
غذایى اســت، گفت: براى توسعه صنایع غذایى در 

شهرستان به آب شــرب که قابلیت مصرف دارد، 
نیاز است.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان بیان 
داشت: طرح اتصال فیبر نورى این شهرك صنعتى، تا 
پایان سال تکمیل خواهد شد و صنعت گران مى توانند 
در زمینه تجارت الکترونیک در شــهرك صنعتى از 

این تجهیزات استفاده کنند.
وى از اجراى عملیات گازرسانى در فاز دوم توسعه 
شــهرك صنعتى گلپایگان تا پایان سال خبر داد و 
گفت: آسفالت معابر شهرك هاى صنعتى، آبرسانى 
به شهرك هاى صنعتى و طرح فیبر نورى بالغ بر پنج 

میلیارد تومان هزینه به همراه دارد.

نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگى اصفهان 
با اشــاره به رکود شــدید در بــازار فروش، گفــت: لوازم 
خانگى داخلى در ســال جارى درحــدود 10 درصد گران

 شده است.
حســین عبدلى در خصوص وضعیت بازار لوازم خانگى در 
اصفهان، اظهار داشت: تصور مى شود حجم کار فروشندگان 
لوازم خانگى به کمتر از 50 درصد کاهش یافته است و مردم 
تنها تمایل به خرید برندهاى خارجى چون سامســونگ، 
ال جى، ســونى و ... دارند، این درحالیســت که تولید لوازم 
خانگى داخلى حتى با کیفیت باال افزایش یافته اســت.وى 
با اشــاره به اینکه لوازم خانگى خارجــى ارزان تر از تولید 
داخل فروخته مى شــود، تأکید کرد: برندهاى خارجى در
دوره هاى زمانى مختلف، اقدام به طرح هاى تخفیفى ویژه 
و جشنواره هاى فروش و حتى اهداجوایز و سفر مى کنند، 
بنابراین تحرك نسبتاً خوبى در خرید و فروش لوازم خانگى 

خارجى وجود دارد.
■■■  

نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگى اصفهان بیان داشــت: با 

وجود این، لوازم خانگى داخلى در ســال جارى درحدود 10 
درصد گران شده، این در حالیست که این بازار همچنان در 

رکود به سر مى برد و به ندرت خرید و فروش دارد.
وى گفت: این روزها مردم تنها به اســم برند توجه دارند در 
حالیکه خط تولید بسیارى از برندهاى خارجى در ایران اجاره 

داده شده است.

انبار کارخانجات پُر از لوازم خانگى است
عبدلى با تأکید بر اینکه در حال حاضر بازار لوازم خانگى در 
اصفهان بسیار راکد و مناسب نیست، تصریح کرد: متأسفانه 
تعدادى از واحدهاى صنفى به دلیــل رکود بازار، مجبور به 

تعطیلى مغازه هاى خود شده اند.
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگى اصفهان با اشاره به اینکه 
هم اکنون انبارهاى لوازم خانگى پر از کاالست و فروش با 
حداقل سود صورت مى گیرد تصریح کرد: این روزها مردم  
تنها براى نیاز خود خرید مى کنند و بازار ســیاه وجود ندارد، 
این در حالى است که انبار تولیدکنندگان و کارخانجات پر از 
کاالست و به این دلیل، لوازم خانگى با حاشیه سود پایین وارد 

بازار فروش مى شود.

احتمال تحرك در بازار لوازم خانگى، بعد از 
ماه صفر

به گفته نایب رئیس اتحادیه لــوازم خانگى اصفهان، قرار 
گرفتن در ماه صفر، تاثیر به ســزایى در کاهش فروش بازار 
لوازم خانگى داشته است اما با پایان دو ماه عزادارى محرم 

و صفر، پیش بینى مى شود بازار اندکى تحرك داشته باشد.

مقابله قاطع پلیس با عبور 
محموله هاى قاچاق کاال

 از استان

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

اشتغال 120 هزار نفر
 در 70 هزار شهرك صنعتى استان

استاندار اصفهان در دیدار با رؤساى بانک هاى استان تأکید کرد:

سرمایه گذارى هاى جدید، تکیه بر بخش 
خصوصى و حمایت بانک ها در دستور کار است

افزایش 10درصدى قیمت لوازم خانگى

انبار کارخانه هاى لوازم خانگى ُپر است

گرانى گوشت،60درصد واحد هاى صنفى این 
محصول را در بازار اصفهان تعطیل کرد.

رئیــس اتحادیــه گوشــت قرمــز اســتان 
اصفهان،کاهــش 60درصدى قــدرت خرید 
مردم و رکود حاکم بر بازار از پارسال تاکنون  را، 
علت تعطیلى واحد هاى صنفى گوشت قرمز در 

استان دانست.
 رضا انصارى با بیان اینکــه 800واحد صنفى 
گوشت قرمز، در اســتان مجوز فعالیت دارند، 
افزود:گرانى آذوقه، مالیات، خشکسالى، فصل 
زمستان، ســردى و راه بندان، صادرات دام از 
علت هــاى افزایش قیمت گوشــت قرمز در 

استان است.
وى با اشــاره به اینکه صــادرات دام یکى از 
علت هاى کاهــش عرضه در بــازار و گرانى 
گوشت گوسفندى در داخل شده است،گفت: هر 
چه دام زنده در بازار کمتر باشد، به همان نسبت 

قیمت گوشت نیز افزایش مى یابد. 
انصارى افزود: نیاز استان اصفهان به دام سبک 
از شهرهاى خرم آباد، کردستان و همدان تأمین 
مى شود، افزود: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم 
گوشــت قرمز در بازار اصفهان 40هزار تومان 

است.

هر کیلو گوشت در بازار؛ 
40هزارتومان

فوالد مبارکه
 نماد واقعى ایجاد ارزش افزوده است
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 دیداربخشداران و شهرداران 
با مدیرکل امور مالیاتى استان

احمد رضوانى، معاون اســتاندار و فرماندار اصفهان 
در دیدار با مدیرکل امور مالیاتى اســتان که با حضور 
بخشــداران بخش هاى ششــگانه و شــهرداران 
شــهرهاى شهرســتان اصفهان پیرامون بررسى و 
پیگیرى اعتبــارات اختصاص داده شــده حاصل از 
عوارض  ارزش افزوده برگزار شد، با اشاره به مسائل و 
مشکالت شهرها گفت: شهرهاى شهرستان به ویژه 
شرق اصفهان در سال هاى اخیر به علت خشکسالى 
و کمبود آب در عرصه هاى مختلف، به خصوص در 
بخش کشاورزى با مشکالت بسیارى مواجه هستند.

وى افزود: اکثر شهرهاى شهرستان به علت کاهش 
ساخت و ســازها، فاقد درآمد پایدار بوده  و شرایط در 
صورت عدم کمک دولت، بسیار دشوار خواهد بود که 
اداره امورمالیاتى باید در این راستا همکارى الزم را با 

شهردارى ها داشته باشد.
امیرى، مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان نیز در 
این جلسه، به نکاتى پیرامون مالیات بر ارزش افزوده 
و استقرار اداره امور مالیاتى مستقل در شرق اصفهان 

اشاره کرد.

احتمال شیوع آنفلوآنزاى 
پرندگان در چادگان  

مدیر شبکه دامپزشکى شهرستان چادگان گفت: با 
توجه به شیوع بیمارى فوق حاد پرندگان در استان هاى 
همجوار، احتمال شــیوع این بیمارى در شهرستان 
چــادگان محتمل تر اســت.مهدى اســدپور گفت: 
پیشگیرى باید در اولویت اصلى کارگروه سالمت و 
امنیت غذایى قرار گیرد و ادارات با شــبکه بهداشت 
در امر ســالمت نهایت همکارى را داشته باشند تا 

شهرستانى عارى از خطرات بهداشتى داشته باشیم.

تیر اندازى آبى!
مدیر اداره منابع آب شهرستان سمیرم گفت: در ماه 
جارى،60 حلقه چاه غیرمجاز در شهرســتان سمیرم 
ُپر شده است و به جمع آورى کنندگان ادوات حفارى 

غیرمجاز تیراندازى شد.
شنتیا زاهدیان اظهارداشت: با توجه به شرایط بحران 
آب و اهمیت حفظ منابع آبى موجــود، جلوگیرى از 
حفر چاه غیر مجاز امرى ضرورى اســت و نخستین 
اولویت ایــن اداره در حفاظت از منابع آب، انســداد 
چاه هاى غیرمجــاز و جلوگیرى از حفــر چاه هاى 

غیرمجاز جدید است. 

اعالم مراکز اهداى خون استان 
براى کمک به زلزله زدگان

 مراکز اهداى خون اســتان اصفهان براى کمک به 
زخمى ها و آسیب دیدگان زلزله غرب کشور اعالم شد.

بر اســاس این اعــالم، مرکز اهداى خــون خواجو 
واقع در اصفهــان، میــدان خواجو تا چهارشــنبه 
از7و30دقیقــه تــا 18و30دقیقــه و پنج شــنبه از 
7و30دقیقه تــا 17و30دقیقه آمــاده دریافت خون 
از مردم شــهر اصفهان اســت.مرکز اهــداى خون 
شــریعتى واقع در چهار راه شــریعتى تا چهارشنبه 
از ســاعت 8 تا 12و30دقیقه و مرکــز اهداى خون 
عاشــق اصفهانى واقع در چهارراه عاشق اصفهانى 
تا پنج شــنبه از ســاعت 8 تا 12و30دقیقــه آماده 
خونگیرى از مردم براى کمــک به مناطق زلزله زده

 است.

عوامل قهرى و طبیعى، مشمول 
صندوق بیمه کشاورزى است

معاون خدمات بیمه اى مدیریت شعب بانک کشاورزى 
استان اصفهان گفت: عوامل قهرى و طبیعى  در بخش 
زراعت و باغبانى و همچنین تب برفکى در بخش دام و 
حذف کانون هاى آلوده به آنفولوآنزاى مرغى در بخش 
طیور، از خدمات بیمه پایه صندوق بیمه کشاورزى است .
پژمان پزشکى  اظهار داشــت: خدمت بیمه پایه نقطه 
عطفى در ارتقاى مطلوبیت خدمات صندوق بیمه و یکى 
از کارآمد ترین سیاست هاى حمایتى از تولید کنندگان در 

زمان وقوع حوادث  است.

خبر

مشــاور مناسب ســازى معاونت شهرســازى و معمارى 
شهردارى اصفهان گفت: امسال 70 پروژه مناسب سازى 
براى شهر اصفهان تعریف شده که شامل 44 محور پیاده، 15 
بوستان و تعدادى ساختمان هاى در اختیار شهردارى است.

علیرضا ابراهیمیان اظهارداشت: سعى شده مناسب سازى در 
ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد و شرایط حضور معلوالن 
در شهر بهتر فراهم شود. وى تأکید کرد: مناسب سازى به 
معناى سازگار ساختن محیط و فضاى شهرى براى معلوالن 
کم توانان ذهنــى و حرکتى، ســالمندان، جانبازان و کلیه 
اقشــارى که به نوعى براى حرکت در شهر نیاز به تسهیل 

تردد دارند، است.

مشــاور مناسب ســازى معاونت شهرســازى و معمارى 
شهردارى اصفهان با اشــاره به اینکه این حرکت باید به 
صورت مستقل و بدون نیاز به کمک گرفتن از دیگران اتفاق 
افتد، افزود: در چند سال اخیر به واسطه تشکیل ستاد مناسب 
سازى، از لحاظ بودجه اى اتفاقات خوبى رقم خورد به طورى 
که امســال 4/5 میلیارد تومان بودجه در شهردارى براى 
اجراى پروژه هاى مناسب سازى در مناطق 15 گانه در نظر 
گرفته شده است.وى گفت: اتفاق خوب دیگر این است که در 
تمام پروژه هاى جدید االحداث اعم از عمرانى، فرهنگسرا 
یا ساختمان هاى جدید و پروژه هاى پیاده روسازى، مباحث

 مناسب سازى رعایت مى شود.

 سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان از 
برگزارى 734 برنامه فرهنگى در سطح کتابخانه هاى عمومى 
استان خبر داد.امیر هالکویى با بیان اینکه در این هفته 358 
نشست کتابخوان با هدف معرفى و به اشتراك گذارى منابع 
خوانده شده در ســطوح مختلف برگزار مى شود، افزود: 24 
برنامه نقد کتاب، 22 برنامه رونمایى، 95 مسابقه کتابخوانى 
و 379 برنامه شامل تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه هاى 
عمومى، قصه گویى، کاردستى و پرورش خالق در این هفته 
برگزار مى شــود. وى در خصوص ویژه برنامه هاى استانى 
اظهار داشــت: دیدار با نماینده ولى فقیه و امام جمعه شهر 
اصفهان، برگزارى آیین بزرگداشت روز کتاب،کتابخوانى و 

کتابدار در روز 25 آبان ماه برنامه ریزى شده است.  سرپرست 
اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان  گفت: ویژه 
برنامه بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانى و کتابدار، با مشارکت 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار و در این برنامه از 
کتابداران، کتابخوانان و جمعى از خادمان فرهنگ مکتوب 

تجلیل مى شود. 
عضویت رایــگان در روز 24 آبان ماه(فــردا) یکى دیگر از 
برنامه هاى هفته کتاب است که هالکویى در تشریح آن گفت: 
هم استانى ها مى توانند با مراجعه به تمامى کتابخانه هاى 
تحت پوشش نهاد کتابخانه هاى عمومى در سطح استان، به 

عضویت کتابخانه درآیند.

برگزارى700 برنامه فرهنگى در 
کتابخانه هاى عمومى استان 

اجراى 70 پروژه 
مناسب سازى در شهر اصفهان

نصف جهان شنیده هاى مختلف از حاشیه خیابان آبشار 
اصفهان، تغییرات جدیدى در اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمى استان اصفهان را روایت مى کنند. 
ظاهراً بالفاصله بعد از بازگشت مدیرکل جدید این اداره 
از سفر کربال، قرار اســت برخى مدیران و معاونین این 
اداره کل جابه جا شوند. گویا لزوم این تغییرات از جمله 
ســفارش هاى مدیر کل ســابق به «حجت االسالم و 

المسلمین محمد على انصارى» بوده است.
از قرار معلوم احتماًال بنا بر این است که معاون ادارى و 
مالى این اداره که در گذشته مورد وثوق مدیر کل سابق 
بوده، همچنان و تا مدتى کوتاه بــه فعالیت خود ادامه 
دهد و ســپس به بورس تغییرات وارد شده و جاى خود 
را به رئیس یکى از ادارات شهرستانى بسپارد که در این 
میان «مختارى» کاندیداى اول این مسئولیت به شمار 
مى رود. وى قبًال نیز در این حوزه فعالیت داشــته و در 
حال حاضر نیز رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى 

شهرستان اصفهان است.
اما اگر این جابه جایى با تأخیر مواجه باشد، تغییر معاونت 
فرهنگى این اداره کل در اولویــت عزل و نصب هاى 

مدیرکل جدید قرار خواهد داشت.
البته این موضوع ممکن اســت با تفکیک بخش هاى 
زیر مجموعه معاونت فعلى و ایجاد معاونت هاى جدید 
از التهاب کمترى برخوردار شــود. ولى آنچه تا حدودى 
محتمل به نظر مى رسد، انتخاب «نصرت باقرصاد» به 

عنوان معاونت فرهنگى این اداره کل است. 
ظاهــراً در کنار توصیــه هاى مدیرکل ســابق، برخى 
پرزنت هاى شــغلى در زمان حضور مدیر کل جدید در 
نمایشگاه مطبوعات کشــور نیز در این زمینه بى تأثیر 

نبوده است!
حال اگرچه زنانه کردن مدیریت ارشــد امور فرهنگى 

این اداره کل در اصفهان جســارت ویژه اى را مى طلبد 
ولى در دوره اى که انتصاب بانوان در مســئولیت هاى 
مختلف بــراى اغلب مدیران، خوش پرســتیژ شــده، 
تبلور این روش در ســاختار متولــى فرهنگ اصفهان 
نیز بعید به نظر نمى رسد و چه بسا «پرویز طاهرى» با 
واگذارى این حوزه، اگر بــه عنوان رئیس اداره فرهنگ 

و ارشاد شهرستان اصفهان یا نجف آباد منصوب نشود، 
مســئولیت دیگرى را در حوزه ســتادى این اداره کل

 تحویل بگیرد.
قسمت جالب ماجرا آن اســت که «پرویز طاهرى» در 
حالى به عنوان نقطه ثقل این تغییرات قرار گرفته که خود 
از جمله کاندیداهاى تصدى صدارت مســئولیت مدیر 

کلى این اداره به شــمار مى رفت و مورد حمایت جمع 
گسترده اى از خانواده هاى معظم شــهدا و ایثارگران 

استان اصفهان بود.
به هر حال چند روز دیگر باید به انتظار نشست تا بقچه 
سوغات مدیر کل جدید تازه از ســفر برگشته باز شده و 

رهاورد آن براى آینده فرهنگ استان پدیدار شود.

مســئول گــروه باستان شناســى اداره کل میــراث 
فرهنگى،صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: 
ادامه کاوش ها و ایجاد ســایت موزه تپه تاریخى اشــرف 

اصفهان به حداقل یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
علمدار علیان اظهار داشت: طرح سایت موزه تصویب شده و 
مراحل کارشناسى را پشت سرگذاشته و باید وارد فاز اجرایى 
شود، اما درگیر نبود اعتبار است. وى گفت: طبق طرحى که 
مصوب شده، این اعتبار هم براى باستان شناسى و هم براى 
سایت موزه است،  اگر سایت موزه  ایجاد شود، باید کاوش ها 

تکمیل و آثار حفاظت شود.
خاطر نشان مى سازد، ســارویه یا کهندژ یا تپه اشرف، نام 
کتابخانه اى بوده در دژى قدیمى به همین نام در شــهر 
جى سپاهان یا اصفهان کنونى، در کنار پل شهرستان که 
در کناره شمالى زاینده رود واقع شده است. در این کتابخانه 
بزرگ، کتاب هاى فراوانى نگهدارى مى شده وسارویه در 
حمله اعراب به ایران ویران شده و اکنون تنها بقایاى آن 
به صورت تپه اى برجا مانده است که به نام «تپه اشرف» 

معروف است.
اکنون نشانه هایى در کاوش این تپه به دست آمده که  تپه 
اشرف را اسرارآمیز مى کند، آنقدر اسرارآمیز که حتى سایت 
موزه بریتانیا اخبار مفصلى از این تپه را ترجمه کرده است 
و شرق شناسان سراســر دنیا عالقه وافرى به رمزگشایى 

آن دارند.
به گفته کارشناســان، الیه هایــى از دوران ساســانى، 
احتماًال دیوارهاى دژى عظیم متعلق به ساســانیان است 
و این دیوارها که برخى از ســنگ هاى تراشیده شده حتى 
با طولى درحدود 75 سانتیمتر تشکیل شده را نوع مصالح 
سنگ و گچ در حالى تشکیل داده اســت که بر روى آنها 
در قرون اولیه اســالمى، بناهایى با خشــت و گل ساخته

 شده است. 

زمزمه تغییر در ساختار فرهنگ استان

همزمان با وقوع زلزله در غرب کشور، زلزله در چند منطقه از استان اصفهان 
از جمله در شهرهاى شاهین شــهر و آران و بیدگل و نیز چند نقطه از شهر 

اصفهان احساس شد.
زلزله در خیابان هاى کاوه، بهارستان، خانه اصفهان و نیز شهر شاهین شهر 
احساس شــد. همچنین خبرها از وقوع زلزله در شهرستان آران و بیدگل 
حکایت دارد. همچنین یک شنبه شب زمین لرزه اى به بزرگى 3/5 ریشتر 
فریدونشهر را لرزاند. وقوع زمین لرزه در فریدونشهر موجب نگرانى و وحشت 

مردم در این شهرستان شد.

 استان اصفهان در امنیت کامل است
رئیس ستاد مدیریت بحران اســتان اصفهان گفت: مرکز زلزله یک شنبه 

شب در غرب کشور بوده و در استان اصفهان تنها احساس زلزله  را داشتیم.
 منصور شیشه فروش با تأکید بر اینکه جاى نگرانى در استان اصفهان وجود 

ندارد، افزود: پیش بینى در این زمینه نداریم و استان در امنیت کامل است.

استاندار اصفهان:جاى نگرانى براى همشهریان وجود 
ندارد

استاندار اصفهان گفت: آمادگى کمک رسانى به استان هاى ایالم یا کرمانشاه 
وجود دارد و جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان نیز حدود 15 کامیون از 

وسایل و تجهیزات و پزشکان خود را در حال آماده باش نگه داشته است.
محســن مهرعلیزاده با اشــاره به اینکه در خصوص وقوع زلزله در استان 
اصفهان جاى نگرانى براى همشهریان وجود ندارد، اظهار داشت: یک زلزله 
مختصر 3/5 ریشترى در مرز غربى استان اصفهان با استان چهارمحال و 

بختیارى اتفاق افتاد اما خساراتى نداشت.
وى تصریح کرد: با استاندار کرمانشاه صحبت کرده و اعالم آمادگى براى 

کمک رسانى داشتیم.
مهرعلیزاده با اشاره به اینکه پنج بیمارستان اصفهان نیز در حال آماده باش 
هستند، خاطرنشان کرد: اولین دستگاه بیمارستانى با پنج نفر اکیپ امدادى به 

ایالم، قصر شیرین و سر پل ذهاب اعزام شده است.

اعزام32 نجاتگر و ارسال5000تخته پتو و1000چادر 
امدادى از اصفهان به مناطق زلزله زده

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان روز دوشنبه از اعزام 32 
نجاتگر و ارسال پنج هزار تخته پتو و هزار دستگاه چادر امدادى به مناطق 

زلزله زده کرمانشاه خبر داد.
محسن مؤمنى افزود: شش دســتگاه آمبوالنس و شش دستگاه خودروى 

امدادى نیز به این مناطق اعزام شد. 
وى افزود: تمامى نیروهاى این جمعیت براى انجام هماهنگى هاى الزم و 

اعزام در آمادگى کامل قرار دارند.

آماده باش ستاد بحران مناطق مختلف شهردارى 
با دستور معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان، ستاد بحران مناطق 

مختلف شهردارى اصفهان در حال آماده باش قرار گرفتند.
مصور، معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان نیز با بیان اینکه عوامل 
آتش نشانى و خدمات شهرى در مناطق مختلف شهر  حضور پیدا کرده  اند، 
گفت: نیروها در حال رصد و گشــتزنى و انجام وظیفه در سطح کالنشهر 

اصفهان هستند.

خودروهاى آتش نشانى،خارج آشیانه
مدیرعامل سازمان آتش نشانى شــهردارى اصفهان گفت: آتش نشانان 
آماده باش هستند و خودروهاى آتش نشانى از آشــیانه خارج شده اند تا در 

صورت بروز حادثه هاى دیگر، در کمترین زمان امدادرسانى کنند.
بهزاد بزرگزاد با اشاره به آمادگى کامل آتش نشانى اصفهان، اظهار داشت: 
هیچ تماسى در خصوص زمین لرزه به آتش نشانى گزارش نشده و در شهر 

اصفهان هیچگونه حادثه اى رخ نداده است.

آمادگــى کامــل ســپاه اصفهــان بــراى کمــک 
به مناطق حادثه دیده

جانشین فرمانده ســپاه صاحب الزمان(عج) اســتان اصفهان گفت: سپاه 
اصفهان آمادگى ارسال هرگونه تجهیزات و نیروى انسانى به مناطق حادثه 

دیده را دارد.
ســردار مجتبى فدا اظهار داشت: ســپاه اصفهان آمادگى ارسال هرگونه 

تجهیزات و نیروى انسانى به مناطق حادثه دیده را دارد.
وى افزود: درخواستى براى ارسال کمک ها از اصفهان به ما داده نشده است 

و فعًال از استان هاى معین کمک گرفته مى شود.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان گفت: در صورت 
اعالم نیاز و درخواست از سپاه اصفهان، آمادگى کامل داریم تا به کمک مردم 

حادثه دیده بیاییم.

آمادگى فرودگاه شهیدبهشتى براى کمک 
حسن امجدى، مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان گفت: فرودگاه بین 
المللى شهید بهشتى براى هرگونه کمک به منظور امدادرسانى به مناطق 

زلزله زده غرب کشور آمادگى کامل دارد.

آمادگى کامل بهزیستى براى اعزام مددکار
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان گفت: درحال حاضر بهزیستى اصفهان 
به صورت کامل اعالم آمادگى کرده تا در صورت نیاز، مددکاران اجتماعى و 

روانشناسان را براى مداخله بعد از زلزله اعزام کند.
سعید صادقى با اشاره به ورود بهزیستى اصفهان براى کمک به مناطق زلزله 
زده غرب کشور اظهار داشت: ما با بهزیستى استان کرمانشاه هماهنگى هاى 

الزم را انجام دادیم و بهزیستى کشور نیز جلسه ستاد بحران را تشکیل شد.
وى افزود: در حال حاضر بهزیستى اصفهان به صورت کامل اعالم آمادگى 
کرده است تا در صورت نیاز مددکاران اجتماعى و روانشناسان براى مداخله 
بعد از زلزله ورود پیدا کنند؛همچنین اگر نیازمند اقالم کمکى یا توانبخشى 

بودند، در حد توان کمک خواهیم کرد.

 عدم اعالم نیاز به خون رسانى از اصفهان
مدیر کل انتقال خون استان اصفهان گفت: ما براى کمک به مردم حادثه 

دیده آماده ایم، اما هنوز اعالم نیازى براى انتقال خون به ما نشده است.
مجید زینلى با اشاره به اینکه اصفهان آمادگى کامل براى ارائه امدادهاى 
الزم و انتقال خون به آســیب دیدگان را دارد، اظهارداشت: اصفهان معین 
امدادرسانى به کشور اســت، اما هنوز اعالم نیازى براى انتقال خون به ما 

نشده است.
وى در پاسخ به اینکه در شــبکه هاى اجتماعى اعالم شــده که به گروه 
خونى O منفى نیاز بیشــترى اســت، افــزود: به طور کلى همیشــه به 
گروه هــاى خونــى منفى نیاز بیشــترى اســت امــا در هــر صورت 
مــا آمــاده ارائــه فــرآورده هــاى خونــى بــه مــردم حادثــه دیده 

هستیم.

21 تیم اضطرارى بسیج پزشکى،در حالت آماده باش 
 مسئول بسیج جامعه پزشکان استان اصفهان از  آماده باش 21 تیم اضطرارى 
بسیج پزشکى براى اعزام به مناطق زلزله زده خبر داد.محسن حجتى افزود: 
این 21 تیم اضطرارى شامل پزشک، پرستار، امدادگر، تکنیسین و راننده 

آمبوالنس هستند.
وى گفت: این آمادگــى را داریم که به محض اعالم دســتور تیم هاى ما 
راهى مناطق خسارت دیده شوند و با تمامى امکانات به درمان مصدومان و 

مجروحان حادثه بپردازند.
حجتى با اشــاره به آمادگى براى برپایى بیمارســتان صحرایى توســط 
بسیج جامعه پزشــکى اصفهان با بیان اینکه این بیمارستان با 18 تریلى 
قابل انتقال اســت، گفت: این بیمارستان توسط دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان به بسیج واگذار شده و با همکارى استاندارى، آمادگى اعزام آن را 

داریم.

 اعزام 30 متخصص و پرستار به مناطق زلزله زده 
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 30 متخصص، پرستار و 
نیروى امدادى از سوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در قالب یک گروه به 

منطقه زلزله زده اعزام شدند.
کیانوش جهانپور اظهار داشت: دومین گروه تجهیزات و نیروهاى امدادى 
دانشگاه علوم پزشکى استان اصفهان به منطقه زلزله زده اعزام شدند. وى 
افزود: این گروه شامل ده متخصص، 20 نفر پرستار و کارشناس فوریت هاى 
پزشکى هستند که با اتوبوس به این منطقه اعزام شدند. سخنگوى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان اعالم کرد: همچنین بیمارستان هاى استان اصفهان 
براى پذیرش مصدومان ناشــى از این حادثه طبیعى به حالت آماده باش 
درآمدند. وى اضافه کــرد: ده تیم اورژانس نیز در فــرودگاه آماده پذیرش 

مصدومین انتقالى است.
جهانپور ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از شب حادثه تا ظهر روز 
دوشنبه  دو بار نسبت به اعزام نیرو و تجهیزات به مناطق زلزه زده غرب کشور 
اقدام کرده است. در مرحله نخست ده کد اورژانس پیش بیمارستانى اعزام 
شد که شامل هشــت آمبوالنس، یک اتوبوس آمبوالنس و یک خودروى 

پشتیبانى بود.

زلزله در غرب، آماده باش در اصفهان

 تپه اشرف 
اعتبار میلیاردى

مى خواهد
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تغییر گرایش هاى 
دانشگاه آزاد لنجان  

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد لنجان گفت: در حال 
حاضر کاهش دانشــجو یکى از معضالت کلیه مراکز 
آموزش عالى کشور است و  براى گذر از این دوره سخت 
و موقت، انتظار همکارى بیشــترى از ادارات و ارگان ها 
داریم.حمیدرضا صادقیان تصریح کرد: این دانشــگاه 
سعى دارد در آینده، گرایش هاى خود را با هدف توسعه 
بیشتر رشته هاى دانشگاهى مرتبط با صنعت، گسترش 
پژوهش هاى کاربردى و حل مسائل صنعتى تغییر دهد و 
در این خصوص نیز پروژه هاى مشترکى را با شهردارى، 

صنایع دفاع و برخى ادارات آغاز کرده است.

افتتاح ساختمان  پژوهشکده 
مواد و انرژى اصفهان

ساختمان پژوهشى ادارى جدید پژوهشکده مواد و انرژى 
پژوهشگاه فضایى ایران با حضور معاون وزیر ارتباطات 
در اصفهان افتتاح شــد.مهدى راســخ در این مراسم 
اظهار داشــت: در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، 
پیاده سازى اقتصاد مقاومتى به جد دنبال مى شود. وى 
همچنین به تالش هــاى صورت گرفتــه در موضوع 
ایستگاه هاى زمینى اشاره کرد و افزود: در حوزه فضایى، 
در خصوص ایســتگاه هاى زمینى نیز قدم هاى مؤثرى 
برداشته شــده که از آن جمله در قشم بوده و در مناطق 

دیگرى نیز درصدد راه اندازى این ایستگاه ها هستیم.

مدیر عامل شــرکت ملى پخش فــرآورده هاى نفتى 
منطقه اصفهان گفت: مصرف سوخت بنزین در استان 
اصفهان تا پایان مهر ماه امسال با رشد 6/24درصدى 
نســبت به پارســال بــه بیــش از 1/2میلیــارد لیتر

 رسید.
حســین صادقیان با اشــاره به اینکه تا پایان مهر ماه 
جارى در اســتان اصفهان یک میلیارد و 241 میلیون 
و 889 هــزار و 900 لیتر بنزین مصرف شــده اســت، 
اظهار داشــت: مصرف بنزیــن اســتان در این مدت 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته 6/24 درصد رشد 

داشته است.

به گفته وى، طى هفت ماه سال گذشته، یک میلیارد و 
168 میلیون و 986 هزار و 509 لیتر بنزین در اصفهان 

مصرف شد.
مدیر عامل شــرکت ملى پخش فــرآورده هاى نفتى 
منطقه اصفهان بیان داشــت: مصرف نفــت گاز نیز در 
مدت مذکور در اســتان 4/55درصد افزایش یافته و به 
یک میلیــارد و 435 میلیون و 614 هــزار و 200 لیتر

 رسیده است.
وى گفت: میزان مصرف نفت سفید و نفت کوره در هفت 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 

36/8 و 31/31 درصد کاهش یافت.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: در 
حال حاضر بیش از 30 عنوان برنامه براى مبارزه با اعتیاد 
و پیشگیرى از آســیب هاى اجتماعى در مدارس استان 

اصفهان آموزش داده مى شود.
محمد حسن قائدیها در همایش استانى مبارزه با اعتیاد 
و آســیب هاى اجتماعى در مدارس با بیان اینکه ملى و 
اجتماعى شدن مبارزه با آسیب هاى اجتماعى در جامعه 
ما ضرورى است، اظهار داشت: از این رو همه باید در این 

زمینه احساس مسئولیت داشته باشند.
وى با بیان اینکــه در حال حاضر بیــش از 30 عنوان 
فعالیت در مدارس استان اصفهان براى مبارزه با اعتیاد 

و آسیب هاى اجتماعى در حال انجام است، تصریح کرد: 
باید توجه داشــت که در مدارس ما چهار رکن مدیران 
مدارس، همکاران فرهنگــى، اولیا و دانش آموزان باید 
در راستاى مبارزه با اعتیاد و کاهش آسیب هاى اجتماعى 
همکارى داشته باشــند تا بتوان نتایج خوبى را به دست 

آورد.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان با بیان 
اینکه براى تصمیم گیرى براى دانــش آموزان باید از 
ظرفیت خود دانش آموزان نیز اســتفاده کنیم، گفت: ما 
باید بدانیم نیاز جوان ما چیســت و ایــن نیاز را برطرف

 سازیم.

اصفهانى ها 1/2میلیارد لیتر 
بنزین مصرف کردند

اجراى30 برنامه مبارزه با 
اعتیاد درمدارس نصف جهان

حصر وراثت
خانم شهربانو کبک کوهسارى ریزى به شناسنامه شماره 9728 به شرح دادخواست به کالسه 357/96 
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مهین کبک 
کوهسارى دهکردى به شناسنامه 301 در تاریخ 96/08/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شــهربانو کبک کوهسارى ریزى فرزند رضا ش.ش 
9728 ت.ت 1355 صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1083 توانگر 

رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /8/570 
قرار تحریر ترکه

شــماره: 95/262ح 4- 96/8/15 در خصوص راى تحریر ترکه صادر شده با شــماره دادنامه 123- 
96/3/13 از شعبه چهارم شوراى حل اختالف زرین شــهر با نام خواهان مهدى رمضانى و خواندگان 
جهانبخش رمضانى – عافیه بویرمنجى- شــهال رمضانى و مهین رمضانى و بــا نام متوفى رمضان 
رمضانى مقتضى است کلیه ورثه نامبرده شــده و نمایندگان قانونى آنها و بســتانکاران و مدیونین به 
متوفى و کسانى که حقى از ترکه متوفى دارند در روز شنبه 96/10/2 ساعت 11 صبح در شعبه چهارم 
شوراى حل اختالف اتاق 204 دادگسترى زرین شهر براى تحریر ترکه اموال رمضان رمضانى حاضر 
شوند. م الف: 1077 شعبه چهارم حقوقى  شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) 

8/571/
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواســت الهام لطفى به طرفیت ورثه مرحوم عوضعلى لطفى 
قرار تحریر ترکه مرحوم  عوضعلى لطفى طى شماره 119/96 در شوراى حل اختالف باغبادران صادر 
و وقت اجراى قرار ساعت 4 عصر مورخه 96/11/2 تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا نماینده قانونى 
آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا مى شود در 
موعد مذکور در محل این شورا واقع در باغبادران به آدرس خ امام حسین(ع) حاضر شوند عدم حضور 
مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 1073 هدایتى رئیس شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف 

باغبادران (مجتمع شماره یک) /8/572
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113640801150 شماره پرونده: 9609983640800556 شماره بایگانى شعبه: 
960560 خواهان قاسم رفیع زاده دادخواســتى به طرفیت خوانده خداکرم منصورى به خواسته صدور 
حکم مبنى بر خلع ید به دادگاه هاى عمومى شهرســتان زرین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 960560 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/09/25 و ســاعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت آگهى مى شــود تا خوانده/ متهم پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف 1094 شعبه 5 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)  /8/573
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103640905889 شــماره پرونده: 9509983642300355 شماره بایگانى 
شــعبه: 960422 احضار متهم بیرام بردى بازیار در پرونده کالســه 960422 براى بیرام بردى بازیار 
به اتهام کالهبردارى و انتقال دو دســتگاه کمپرســور تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به 
این شعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 96/9/25 ســاعت 10 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترســى به متهم در اجراى مقررات مــواد 115 و 180 قانون آئین 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 1088 یوسف زاده- رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر 

لنجان (101 جزایى سابق)  /8/574
احضار

شماره ابالغنامه: 9610103640905826 شــماره پرونده: 9609983642300575 شماره بایگانى 
شعبه: 961322 احضار متهم محمدحســن خاکسار در پرونده کالســه 961322 براى محمدحسن 
خاکسار ف محمد به اتهام شروع به قتل عمدى و ایراد ضرب و جرح عمدى و ترك انفاق و تهمت و افترا 
تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 96/9/25 
ساعت 9/30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم در اجراى 
مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 1089 شعبه 101 دادگاه 

کیفرى دو شهر لنجان (101 جزایى سابق)  /8/575
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواســت و ضمائم قدرت ا... خاشــعى  دادخواســتى به مبلغ 59/000/000 ریال بطرفیت 
محمدرضا بهرامى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 772/96 در شعبه 2 حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر 
شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شوددر روز پنجشنبه مورخ 96/9/30 ساعت 3:30 
در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید. در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد 
نمود. م الف: 1102 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /8/576

ابالغ اجراییه
شــماره پرونده: 139604002129000144/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600177 شماره ابالغیه: 
139605102129000843 ابالغ اجراییه کالســه 9600177 به خانم فرشته جعفرى- بدین وسیله 
به خانم فرشــته جعفرى ملک آبادى، نام پدر: حسن، شماره شناســنامه: 2330، شماره/ شناسه ملى: 
6209556299، متولد: 1349/11/20 به نشــانى: باغبادران ملک آباد، ابالغ مى شود که بانک ملى 
زرین شهر به استناد قرارداد بانکى شماره 6603141554003 جهت وصول مبلغ 646/000/000 ریال 
بابت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تســهیالت تا تاریخ 1396/05/10 به انضمام خسارت تاخیر 
روزانه از تاریخ مذکور تا روز تســویه کامل بدهى مبلغ 383/333 ریال طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9600177 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 
1396/05/23 مامور، ابالغ واقعى به شما در آدرس اعالمى بستانکار به شرح فوق میسر نگردیده است، 

لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه 
هاى کثیر االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م 

الف: 1105 واحد اجراى اسناد رسمى لنجان  /8/577
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002129000144/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600177 شماره ابالغیه: 
139605102129000844 بدینوسیله به آقاى فالمرز براتیان ریزى، نام پدر: محمد، شماره شناسنامه: 
411، شماره/ شناسه ملى: 1170515843، متولد: 1345/09/02، به نشانى: زرین شهر خیابان طالقانى 
ك ش اصغر باقرى کدپستى 8471664611، ابالغ مى شود که بانک ملى زرین شهر به استناد قرارداد 
بانکى شماره 6603141554003 جهت وصول مبلغ 646/000/000 ریال بابت اصل و سود و خسارت 
تاخیر تادیه تسهیالت تا تاریخ 1396/05/10 به انضمام خســارت تاخیر روزانه از تاریخ مذکور تا روز 
تسویه کامل بدهى مبلغ 383/333 ریال طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى 
به کالسه 9600177 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/05/24 مامور، ابالغ واقعى 
به شما در آدرس اعالمى بستانکار به شرح فوق میسر نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات جرایى جریان خواهد یافت. م الف: 1106 رئیسى زاده رئیس 

واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /8/578 
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002129000144/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600177 شماره ابالغیه: 
139605102129000845 بدینوســیله به آقاى اصغر عزیزى ملک آبادى، نام پدر: حســن،  شماره 
شناسنامه: 38، شماره/ شناسه ملى: 6209664271، متولد:1351/08/12، به نشانى: باغبادران ملک 
آباد خ کاشانى کدپســتى 8476136653، ابالغ مى شود که بانک ملى زرین شــهر به استناد قرارداد 
بانکى شماره 6603141554003 جهت وصول مبلغ 646/000/000 ریال بابت اصل و سود و خسارت 
تاخیر تادیه تسهیالت تا تاریخ 1396/05/10 به انضمام خســارت تاخیر روزانه از تاریخ مذکور تا روز 
تسویه کامل بدهى مبلغ 383/333 ریال طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى 
به کالسه 9600177 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/05/23 مامور، ابالغ واقعى 
به شما در آدرس اعالمى بستانکار به شرح فوق میسر نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. م الف: 1107 رئیسى زاده رئیس 

واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /579/ 8
مزایده 

مزایده نوبت اول اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان در نظر دارد در پرونده اجرایى کالسه 950245 
جلسه مزایده اى روز یکشنبه مورخ 96/9/11 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول بخشى 
از مهریه محکوم لها و به جهت فروش یک فقره فیــش حج عمره و یک فقره فیش حج تمتع متعلق به 
محکوم علیه آقاى رسول معتمدى سده فرزند رمضان که طى استعالم از مدیریت حج و زیارت استان 
اصفهان مبلغ 25/000/000 ریال و 130/200/000 ریال اعالم گردیده است در محل اجراى احکام 
مدنى دادگســترى لنجان برگزار نماید. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى 
مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 
درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت 

نمایند. م الف: 1096 اجراى  احکام مدنى دادگسترى لنجان /8/580
احضار

شماره ابالغنامه: 9610103642301650 شــماره پرونده: 9509983642300801 شماره بایگانى 
شعبه: 950881 احترامًا شاکیان آقایان حسین عباس زاده فرزند علیرضا و محسن طغیانى فرزند حسین 
شکایتى با موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع و کالهبردارى علیه نصرت پرویز فرزند ولى در شعبه 
دادیارى دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان لنجان مطرح نموده که مقتضى است متهم نصرت 
پرویز فرزند ولى به اتهام کالهبردارى و تحصیل مال از طریق نامشــروع به مبلغ 1/150/000/000 
ریال پس از رویت آگهى روزنامه ظرف مهلت یک ماه. به علت مجهول المکان بودن متهم و شکایت 
شاکى به تجویز ماده 174 آیین دادرسى کیفرى مصوب سال 1392 مراتب در یک نوبت آگهى مى شود 
تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادســراى لنجان مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود در وقت مقرر فوق در این شعبه حاضر شود. م الف: 1093 شعبه پنجم دادیارى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر) /8/581 
ابالغ وقت رسیدگى

و  ابالغ دادخواست و ضمائم حبیب امامى دادخواســتى به مبلغ 110/000/000 ریال بطرفیت حسین 
محمدى آیدوغمشى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 421/96 در شعبه چهارم 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محالقامت خوانده 
براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 96/10/16 
ساعت 9/30 صبح در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1104 شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /8/582
حصر وراثت

آقاى سیدمهدى هاشمى به شناسنامه شماره 2817 به شرح دادخواست به کالسه 356/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ســیدمحمد طاها هاشمى به 
شناســنامه 1160810966 در تاریخ 96/01/09 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است  به: 1- زهرا افتخارى فرزند رحمان ش.ش 1561 ت.ت 1361 صادره از 
لنجان (مادر متوفى) 2- سیدمهدى هاشمى فرزند سیدعلى ش.ش 2817 ت.ت 1359 صادره از لنجان 
(پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1081 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان /8/583
حصر وراثت

عبداله موذنى بیســتگانى داراى شناسنامه شماره 98  به شرح دادخواســت به کالسه 360/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم مؤذنى بیستگانى 

بشناسنامه 65 در تاریخ 1396/08/02 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- عبداله مؤذنى بیســتگانى فرزند ابراهیم ش.ش 98 ت.ت 1364 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 2- آرزو مؤذنى بیســتگانى فرزند ابراهیم ش.ش 1160035008 ت.ت 1368 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- همدم قاسمى بیستگانى فرزند محمدعلى ش.ش 20 ت.ت 1342 
صادره از لنجان (همسر متوفى) 4- رقیه مؤمنى بهجت آبادى فرزند عبدالقفار ش.ش 8 ت.ت 1323 
صادره از لنجان (مادر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1101 شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان  /8/584
  ابالغ اجرائیه

شماره پرونده : 139604002129000053/2- شــماره بایگانى پرونده : 9600153 شماره ابالغیه : 
139605102120000513 تاریخ صدور 1396/08/16 – بدینوســیله به آقاى شهرام کریمى فرزند 
بهمن به شماره شناسنامه 44 و کد ملى 1818488612 ساکن فالورجان خیابان دهم خیابان المهدى 
کوچه 14 مترى منزل ســعید کیانى بدهکار پرونده کالســه 139604002129000053/2 که برابر 
گزارش مأمور ابالغ شــناخته نگردیدهاید ابالغ مى گردد که برابر قرارداد بانکى شماره 653747493 
بین شما و بانک کشاورزى زرین شهر مبلغ 190/000/000 ریال بابت اصل و مبلغ 68/640/000 ریال 
سود و مبلغ 91/664/853 ریال خسارت تأخیر تا تاریخ 96/02/13 و دیرکرد روزانه به مبلغ 198/400 
ریال بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از 
تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالســه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 
آیین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى 
عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .م الف:765 اکبر  پور مقدم - مسئول اجراى 

اسناد رسمى فالورجان/ 8/585
مزایده

 مزایده اموال منقول شماره :960024 ح 4  اجراى احکام شــعبه چهارم دادگاه حقوقى فالورجان در 
نظر دارد در پرونده شــماره 960024  اجرائى موضوع علیه آقاى جعفرقلى آزارى و خانم شهناز مرادى 
در تاریخ 96/09/19 به منظور فروش یک دســتگاه خودرو پراید به شماره انتظامى 584 ى 42 ایران 
43 ســفیدرنگ با وضعیت بیمه نامه نا مشــخص و نیاز به تعویض باطــرى دارد و به علت نقص فنى 
روشن نمى گردد  از ساعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام شعبه چهارم دادگاه 
حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ 55/000/000 ارزیابى شده اســت . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور 
در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى 
مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 2171290288005 ایداع نموده باشد و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد 
ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد . م الف  774حمیدیان – دادورز اجراى احکام شعبه چهارم دادگاه 

حقوقى فالورجان/ 8/586 
حصر وراثت

مهناز جهاندار داراى شناسنامه شماره 45 به شرح دادخواست کالسه 131/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمزه على جعفرى به شناسنامه 5 در تاریخ 
96/6/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهناز 
جهاندار فرزند فتحعلى به ش.ش 45 همســر متوفى 2- میثم جعفرى بــه ش.ش 186 فرزند متوفى 
3- مریم جعفرى به ش.ش 1160116008 فرزند متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1124 شعبه 

دوم حقوقى  شوراى حل اختالف باغبادران /8/587
حصر وراثت

الیاس نقدى داراى شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست کالسه 132/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرى اســماعیلى به شناسنامه 249 در 
تاریخ 96/4/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- اسماعیل نقدى فرزند ابراهیم به ش.ش 345 فرزند متوفى 2- الیاس نقدى فرزند ابراهیم به ش.ش 
10 فرزند متوفى 3- اسحاق نقدى فرزند ابراهیم به ش.ش 4 فرزند متوفى 4- غالمحسین نقدى فرزند 
ابراهیم به ش.ش 5484 فرزند متوفى 5- اکرم نقدى فرزنــد ابراهیم به ش.ش 17 فرزند متوفى 6- 
ایران نقدى فرزند ابراهیم به ش.ش 13 فرزند متوفى 7- توران نقدى فرزند ابراهیم به ش.ش 3 فرزند 
متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1120 شعبه دوم حقوقى  شوراى حل اختالف باغبادران /8/588

ابالغ وقت رسیدگى
- خواهان محمودفاضل دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده نجف 
صدرى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
470/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/02 ســاعت 3/30 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 

نمود. م الف: 6671  شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/8/589 
اجراییه

- شماره 160/96 به موجب راى شماره 160/96 تاریخ 96/04/31 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مرتضى صبورى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت صدوبیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ صدوهفتاد هزارتومان بابت 
هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 92/05/10 -92/07/30 و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه کانون وکال درحق محکوم له اجرایى مجتبى ســفرى با وکالت مجتبى حقیقى به نشــانى 
نجف آباد خ امام کوى ارشاد درمقابل حسینیه ارشاد و پرداخت مبلغ ششصدهزارتومان بابت نیم عشر 
دولتى اصل خواســته درحق صندوق دولت. 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:  6651 شعبه 5 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 8/590 
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان جوادنظرعلیان دادخواســتى به خواسته مطالبه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت امین مرادپور 
و امیرکریمى به شوراى حل اختالف شــعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از 
ثبت به شماره 1602/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/09/29 ساعت 10 تعیین گردیده. 
لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور 
یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 6659 شعبه 5 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/8/591 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان جوادنظرعلیان دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت 
زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت على پوراکبرى-
امیرکریمى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت 
به شماره 1620/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/10/03 ساعت 9 تعیین گردیده. لذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلســه تعیین شده حضور یابد. 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد.م الف:  6660 شعبه 5 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/592 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103730205394 شــماره پرونده: 9609983730200599 شماره بایگانى 
شعبه: 960604 خواهان: رسول کاظمى فرزند محمدعلى و رضوان دهخدایى دادخواستى به طرفیت 
خوانده عباسعلى کاظمیانى فرزند ابوالقاسم و اکبر سلیمانى به خواسته بطالن سندرسمى تقدیم دادگاه 
عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه دوم دادگاه حقوقى شهرستان نجف آباد 
ارجاع و به کالسه 960604ح2 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 96/10/24 و ساعت 9/30 تعیین 
شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده عباســعلى کاظمیانى فرزند ابوالقاسم و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى میشــود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف:  6663 منشى شعبه 2 دادگاه عمومى 

(حقوقى) نجف آباد/8/593 
حصروراثت

على رضا شکرالهى یانچشمه داراى شناسنامه شــماره 2094 به شرح دادخواست به کالسه 905/96 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمیله شکرالهى 
یانچشمه بشناســنامه 3009 در تاریخ 96/07/08 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-علیرضا شــکرالهى یانچشمه ش ش 2094، 2-زیبا شکرالهى 
یانچشمه ش ش 944، 3-شهناز شکرالهى یانچشــمه ش ش 149، 4-معصومه شکرالهى یانچشمه 
ش ش 400، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م 

الف: 6666 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/594 
حصروراثت

 عاطفه شریفى دارانى داراى شناسنامه شماره 1150140331 به شرح دادخواست به کالسه 908/96 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدشریف شریفى 
دارانى بشناسنامه 26 در تاریخ 96/08/07 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1-عاطفه شریفى دارانى ش ش 1150140331، 2-محسن شریفى ش 
ش 396، 3-عباس شریفى دارانى ش ش 90، 4-آسفه شــریفى دارانى ش ش 484، 5-آمنه شریفى 
دارانى ش ش 133، 6-مهدى شریفى دارانى ش ش 132، (فرزندان متوفى)، 7-مهرنگاردهخدائى ش 
ش 15 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.م الف:  6667 

رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/595 
ابالغ اجرائیه

 شــماره پرونده: 139504002133000040/1 شــماره بایگانى پرونده: 9500083 شــماره آگهى 
ابالغیه: 13960380213300036 بدین وســیله به آقاى حســن مظاهرى فرزند قــدرت اله مقیم: 
گلدشت خیابان ابوذر که برابر گواهى مأمور مربوطه به علت نقص و عدم شناسایى آدرس ابالغ اجرائیه 
به شــما امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد که بانک قوامین شــعبه خیابان توحید اصفهانى به استناد 
چکهاى شــماره 940571 و 940572 مورخ 91/09/29 به عهده بانک صادرات شعبه گلدشت جهت 
وصول مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه 
به کالسه 9500083 در واحد اجراى اسناد رســمى نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر

 تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب 
مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نســبت به پرداخت بدهى خود به بســتانکار اقدام نمائید درغیر 
اینصورت ضمن تعلــق حقوق دولتى عملیات اجرایى علیه شــما جریان خواهد یافــت و غیراز آگهى 
مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد.م الف:  6669 فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف 

آباد/8/596 

معاون فرهنگى و امــور اجتماعى بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان گفت: هنوز دیدار مردم اصفهان 
با مقام معظم رهبرى به مناسبت 25 آبان، سالروز حماسه 
و ایثار مردم اصفهان قطعى نشده است و به احتمال زیاد 

نتیجه نهایى امروز مشخص مى شود. 
على قریشى با اشاره به 25 آبان ماه، روز پاسداشت حماسه 
و ایثار مردم اصفهان اظهارداشــت: این روز انگیزه اى 
است تا حضور مردان و زنان اســتان اصفهان در طول 
هشت سال دفاع مقدس و نقش رزمندگان این استان در 
جبهه ها و خط شکنى در عملیات ها و پیروزى هاى بزرگ، 
خالقیت هاى فوق العاده دفاعى و نظامى و نقش مردم در 
پشتیبانى از جبهه ها و تشییع بیش از 370 شهید بر دوش 
مردم اصفهان در روز 25 آبان ماه 1361 پاس داشته شود.

وى افزود: امســال نیز بر اساس عادت معهود سال هاى 
گذشته، امام جمعه و اســتاندار اصفهان به دنبال تدارك 
دیدار جمعى از مــردم اصفهان با مقــام معظم رهبرى 
هســتند، ولى به احتمال زیاد، این دیدار منتفى است که 

البته نتیجه قطعى آن امروز مشخص خواهد شد. 
وى با اشــاره به برنامه هاى در نظر گرفته شــده براى 
بزرگداشت روز حماسه و ایثار مردم اصفهان گفت: یادواره 
شهداى فصل پاییز با محوریت شهداى عملیات محرم، 
روز پنج شنبه 25 آبان ماه از ســاعت 15 تا نماز مغرب و 
عشاء در خیمه گلستان شهداى اصفهان برگزار مى شود. 
وى افزود:همچنین آیین رونمایى از ســه جلد فرهنگ 
اعالم شهداى استان اصفهان، دومین برنامه تدارکاتى 
بنیاد شهید و کارگروه کمیته ایثار و شهادت در بزرگداشت 

این روز است.
قریشــى افزود: همایش ادبى با حضور ادبا و شــعرا در 
پاسداشت روز حماسه و ایثار مردم اصفهان روز جمعه 26 
آبان ماه، ساعت 15 در مجموعه باغ غدیر اصفهان برگزار 

مى شود. وى بیان داشت: برگزارى مسابقه تیراندازى با 
سالح هاى جدید و مســابقه وزنه بردارى ویژه جانبازان 
شهر اصفهان و مســابقه اتومبیلرانى خانواد گى شهدا و 
ایثارگران در مسیر  شهرستان هاى اصفهان، فالورجان، 

درچه، خمینى شهر، شاهین شهر، مورچه خورت و نطنز 
به طرف مشهد اردهال در دوم آذرماه، عنوان چهارمین 
برنامه تدارکاتى بنیاد شهید براى گرامیداشت روز 25 آبان 

است.

دیدار مردم  اصفهان با «رهبرى» قطعى نشده است
مراسم گرمیداشت ســالروز حماســه و ایثار 
اصفهان و تشییع 370 شــهید این استان، روز 
پنج شنبه همراه با نخســتین سالگرد شهداى 
گمنام مدفــون در باغ غدیر اصفهــان برگزار 

مى شود.
مراسم بزرگداشت 25 آبان، روز حماسه و ایثار 
مردم اصفهان و سالروز تدفین پنج شهید گمنام 
دوران دفاع مقدس، روز پنج شنبه در جوار مزار 

شهداى گمنام باغ غدیر برگزار مى شود.
مراسم گرامیداشت روز حماسه و ایثار اصفهان 
با حضور خانواده شهداى دفاع مقدس به ویژه 
خانواده شهداى عملیات محرم از ساعت 7 صبح 
در جوار یادمان شــهداى گمنام واقع در ضلع 

غربى باغ غدیر برگزار مى شود. 

برگزارى مراسم 
گرامیداشت 25 آبان 

در یادمان
 شهداى گمنام



اقتصاداقتصاد 07073086 سال چهاردهمسه شنبه  23 آبان  ماه   1396

مکالمه رایگان ایرانسلى براى 
زلزله زدگان

مکالمه رایگان ایرانسلى براى زلزله زدگان تا ساعت 
24 دوشنبه(دیشب) برقرار بود.

در پى وقوع زلزله در غرب کشــور، ایرانسل در تمام 
مناطق استان هاى کرمانشــاه و ایالم، تا ساعت 24 
دوشنبه 22 آبان، مکالمه نامحدود رایگان درون شبکه 
ارائه داد.ایرانســل همچنین اعالم کرده است که از 
زمان راه اندازى شبکه تلفن همراه این اپراتور، «طرح 
پایدارى شبکه در شرایط اضطرارى» اعمال شده و 
در مواقع بروز بحران، تمامى اقدامات الزم بر اساس 
برنامه از پیش طراحى شده در شرایط اضطرارى انجام 
مى شود. به این ترتیب، شــبکه ایرانسل در مناطق 

زلزله زده با مشکل یا اختالل فنى مواجه نشده بود.

صادرات نان ایران 
به اروپا و کانادا

رئیس اتحادیه نان صنعتى گفــت: کیفیت نان هاى 
صنعتى در سال هاى گذشته افزایش یافته و ما موفق 
شده ایم، به صورت جسته و گریخته محصوالتى که 
داراى ماندگارى باالیى است، به کشورهاى حاشیه 
خلیج فارس، عراق و حتى به کانــادا و آلمان صادر 
کنیم.مهدى خان محمدى گفت: بر اساس برنامه  قرار 
بر این بوده که 40 درصد نان کشور به صورت صنعتى 
تولید شود اما اجراى این مصوبات به درستى توسط 
دولت صورت نگرفته است.وى افزود: در مقطعى نیز 
34 واحد تولید نان صنعتى در کشور ایجاد شد اما به 
دلیل عدم وجود برنامه ریزى مناسب، تنها یک یا دو 
مورد از این واحدها با حجم کم در حال تولید اســت 
و 500 میلیون یورو از ســرمایه کشور در آن شرایط 

از بین رفت.

امکان بازدید عمومى از 
مراکز فنى و حرفه اى 

سازمان آموزش فنى و حرفه اى کشور در اطالعیه اى 
اعالم کرد: بازدید همگانــى از مراکز آموزش فنى و 

حرفه اى تا25آبان ماه فراهم شده است.
بر اساس این گزارش، امکان بازدید همگانى از 600 
مرکز آموزش فنى و حرفــه اى ثابت دولتى مجهز به 

تجهیزات کارگاهى و آموزشى فراهم است.

تعداد کارگزارى هاى موجود 
کافى است

شاپور  محمدى، رئیس سازمان بورس در پاسخ به این 
سئوال که آیا صنعت کارگزارى در ایران نباید رقابتى 
شود؟ گفت:تعداد 108 کارگزارى که در ایران وجود 
دارد کافى است و با افزایش شعب آنها باید این رقابت 

به وجود آید.

اعتبارات عمرانى 
در حال حذف شدن است

نماینده مردم نایین در مجلس شــوراى اسالمى با 
تأکید بر ضرورت شــفافیت بودجه،  گفت: اعتبارات 

عمرانى در حال حذف شدن است.
عباســعلى پوربافرانى اظهار داشت: اعتبارات باید بر 
اســاس ارزیابى عملکرد دستگاه ها اختصاص یابد تا 
تولید محصوالت و خدمات نســبت به سال گذشته 
با کیفیت باالترى انجام شــود.وى، افزایش کارایى 
و افزایش اثربخشــى در بودجه، خاطرنشــان کرد: 
متأسفانه اعتبارات عمرانى در حال حذف شدن است 
و اگر بخواهیم همین اعتبارات محدود که وجود دارد 
و منابع آن محقق نمى شــود را حفظ کنیم، نیازمند 

شفافیت هستیم.

پیش فروش کدام خودروها 
ممنوع است؟ 

براســاس اعــالم وزارت صنعــت پیش فــروش 
خودروهایــى از جمله بنز، کیا، ولوو، ســئات، اوپل، 
فولکس واگن، هوندا و کیا به دلیل عدم دریافت مجوز 

غیرقانونى است. 

ویترین

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزى در امور بازرگانى خبر از 
اعطاى تسهیالت و مشوق هاى صادراتى براى صادرات 

سیب مازاد کشاورزان داد.
على  اکبر مهــرورز در پاســخ به ســوالى در خصوص 
کاهش صادرات 20 کشور در سال جارى و باقى ماندن 
محصوالت کشاورزى بر روى دستشان گفت: وضعیت 
تولید سیب درختى در ســال گذشته بسیار مناسب بود و 
سال آورى براى تولید این محصول به حساب مى آمد، 
اما وضعیت تولید سیب در ماه هاى ابتدایى سال جارى 
در مقایسه با سال گذشــته کاهش داشت و سیبى براى 

صادرات نداشتیم. 

وى افزود: براى صادرات مازاد سیبى که اکنون و در این 
مقطع وجود دارد، تسهیالت و مشوق هاى صادراتى اعطا 
مى شود.قائم مقام وزیر جهاد کشاورزى در امور بازرگانى 
افزود: سازمان مرکزى تعاون روستایى از یک ماه گذشته 
خرید تضمینى سیب درختى درجه 3 کشاورزان را به منظور 
حمایت از تولیــد این محصول آغاز کــرده و به قیمت هر 

کیلوگرم 350 تومان تا 360 تومان خریدارى مى کند.
مهرورز در واکنش بــه دالیل افزایــش واردات برنج به 
کشورمان نیز ظهارداشــت: دلیل افزایش واردات برنج به 
کشور، کنترل واردات غیررســمى و قاچاق این محصول 

بوده است. 

 بر اساس گزارش عملکرد صندوق توسعه ملى، در شش 
ماه نخست سال جارى 35 هزار میلیارد ریال تسهیالت از 

طریق بانک ها پرداخت شده است.
از ابتداى ســال 1396 تا پایــان شــهریورماه، میزان 
سپرده گذارى هاى انجام شده توســط این صندوق در 
بانک هاى دولتى و خصوصى در بازه شــش ماه ابتدایى 
سال جارى، جمعًا برابر 42/094میلیارد ریال بوده است 
که بر این اساس، سرجمع سپرده گذارى هاى انجام شده از 
ابتداى سال 1394 تا پایان شهریور 96، 152/516 میلیارد 
ریال مى باشــد و از این میزان، 98 فقره قرارداد جمعًا به 
مبلغ 62/348 میلیارد ریال جهت تخصیص تسهیالت 

به متقاضیان داراى اعتبار (فعال) بوده اند. 
همچنین بر اساس اطالعات ثبت شده در سامانه مدیریت 
فرآیند تســهیالت صندوق توســط بانک ها، در شش 
ماهه اول ســال 1396 از محل قراردادهاى فعال (تمام 
قراردادهاى منعقد شده در شــش ماهه ى ابتدایى سال 
1396 و قراردادهــاى منعقده قبلى که در شــش ماهه 
ابتدایى سال 1396 فعال بوده اند)، مبلغ 35 هزار میلیارد 
ریال به متقاضیان اختصاص یافته اســت که سرجمع 
این مبلغ از ابتداى ســال 1394 تا پایان شــهریور ماه 
ســال 1396، مجموعاً میــزان 79 هــزار میلیارد ریال 

مى باشد.

پرداخت 3/5هزارمیلیارد 
تسهیالت از طریق بانک ها 

اعطاى مشوق  و تسهیالت 
صادراتى براى سیب

بازار میوه نسبت به هفته هاى گذشته ثبات قیمت خود را 
حفظ کرده است و با توجه به نوبرانگى پرتقال، نارنگى و 
انار، تقاضا براى این میوه هاى پاییزى بیشتر است، اما در 
بخش تره بار گوجه فرنگى، ســیب زمینى و پیاز مجددا با 

افزایش قیمت مواجه شده اند.
بررسى ها از بازار میوه و تره بار نشان مى دهد که وضعیت 
قیمت ها نسبت به ماه گذشــته تغییر محسوسى نداشته 
اســت؛ هر چند برخى اقالم مانند ســیب زمینى و پیاز 
همچنان در شــیب گرانى قرار دارند و به طور متوســط 
کیلویى دو هزار و 500 تومان در مغازه هاى سطح شهر 

عرضه مى شوند. 
به گفته برخى فروشندگان، میوه هاى پاییزى مثل انار، 
نارنگى و پرتقال از تقاضاى بیشترى نسبت به سایر اقالم 

برخوردارند و آناناس و نارگیل و بِه کمترین تقاضا را دارند.
اما در بازار میوه به طور متوسط هر کیلوگرم سیب قرمز 
پنج هزار و 500تومان، سیب زرد کیلویى پنج هزار تومان، 
خیار درختى کیلویى دو هزار و 500 تومان ،خیار بوته اى 
سه هزارتومان و انگور سیاه پنج هزار و 500 تومان قیمت 
دارد. در میان انواع میوه، آناناس و بِه به ترتیب با کیلویى 

13 هزار و 12 هزار تومان گران ترین اقالم هستند.
همچنین نارنگــى کیلویى چهار هــزار و 500 تومان،  
پرتقال کیلویى پنج هزار و 500 تومان، انار کیلویى هفت 
هزارتومان و نارگیل کیلویى چهــار هزار تومان عرضه 

مى شود.
همچنین گوجه فرنگى کیلویى چهار هزارتومان و  چغندر 

کیلویى دو هزار تومان فروخته مى شود.

رئیس اتحادیه گوشت گوســفندى با بیان اینکه رکود 
شدیدى بازار گوشــت را فراگرفته است، گفت: احتمال 
مى دهیم طى روزهاى آینده قیمت گوشت گوسفندى 

روند کاهشى یابد.
على اصغر ملکى گفت: رکود شدیدى بازار را فرا گرفته، 
مردم تمایلى به خرید گوشت نشــان نمى دهد و حتى 
گوشت هاى وارداتى نیز به خوبى جذب بازار نمى شوند.  
وى با اشاره به اینکه امید دامداران و دام فروشان به ایام 
اربعین بود که دام خود را بفروشند و سود کنند، افزود: ایام 
اربعین نیز گذشت و امسال زوار خرید زیادى انجام ندادند، 
ضمن اینکه در حال حاضر عرضه گوشت در بازار بیشتر 
از تقاضاست.  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى از دیگر 

دالیل رکود بازار را، رسیدن به روزهاى انتهایى ماه عنوان 
و اضافه کرد: معموال در پایان هر ماه، قدرت خرید کم و 

وضعیت بازار آرام مى شود.
ملکى درباره اینکه چرا با وجود رکود شدید، بازار قیمت 
گوشت گوسفندى کاهش نیافته اســت؟، گفت: چون 
قیمت علوفه، نهاده هاى دامــى و ... براى دامداران باال 
رفته و نرخ تمام شــده تولید آنان افزایش یافته اســت 

بنابراین نمى توانند کاالى خود را ارزان بفروشند.  
 وى قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه را براى مصرف 
کنندگان بین 42 تا 43 تومان اعالم و اضافه کرد: قیمت 
گوشت وارداتى نیز 33 تومان است و طى روزهاى آینده 

احتمال کاهش نرخ وجود دارد.  

قیمت هر بشکه نفت سبک صادراتى ایران از مرز 60 دالر 
عبور کرده و براى نخستین بار در سال جارى به باشگاه 

نفت هاى 60 دالرى جهان پیوست.
همزمان با آغاز موج جدید جهش قیمت طالى سیاه در 
بازار، قیمت هر بشکه نفت سبک صادراتى ایران از مرز 
60 دالر عبور کرد و براى نخستین بار در سال جارى به 

باشگاه نفت هاى 60 دالرى جهان پیوست.
بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت سبک صادراتى ایران 
با دو دالر و 59 ســنت افزایش که باالترین افزایش در 
مقایسه با تمامى شاخص هاى معتبر نفت جهان شامل 
برنت، ســبد نفتى اوپک، WTI، عمــان و دبى بود در 
محدوده 60 دالر و چهار سنت در بازار فروخته شده است.

 عالوه بر ایــن قیمت هر بشــکه نفت خام ســنگین 
صادراتى ایران هم با ثبت دو دالر و 52 ســنت افزایش 
در محدوده 57 دالر و 47 ســنت در بازار داد و ستد شده 

است.
 از سوى دیگر، فاصله نفت ســبک ایران و برنت دریاى 
شمال به 80 سنت رسیده، ضمن آنکه نفت سبک ایران 
در مقایســه با نفت آمریکا درحدود 5/5 دالر به ازاى هر 

بشکه گران تر فروخته مى شود.
 در مجموع از ابتداى سال 2017 میالدى تاکنون متوسط 
قیمت هر بشکه نفت سبک صادراتى ایران 50 دالر و 49 
سنت و متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین صادراتى 

کشور 50 دالر و 19 سنت بوده است.

وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعى با بیان اینکه نرخ 
بیکارى باید به 4 درصد برسد، گفت:اکنون ساالنه 
800 هزار بیکار تحصیل کــرده به جامعه افزوده

 مى شود و ما امسال 400 هزار شغل اولى داشتیم و 
پیش بینى ما این است 700 هزار شغل ایجاد کنیم.
على ربیعى گفت: مهمترین برنامه ما تثبیت شغل 
است؛ در شرایطى که رکود طوالنى داریم و روى 
همه چیز تاثیر مى گذارد،باید روى تثبیت شــغل 

کار کنیم.
وى با بیان اینکه کاالها در انبارها مانده اســت، 
تاکید کرد: باید بازار ایجاد کنیــم تا چرخه تولید 
حرکت کند و این چرخه مى تواند به تثبیت شغل 
کمک کند.وى بیان داشــت: دولت تســهیالت 
ارزان قیمــت در اختیار مردم قرار مــى دهد اما 
خود مردم هم موثر هستند و باید از این موقعیت 

استفاده کنند.
ربیعى با تاکید بر اینکه کاهش فقر و اشــتغال از 
برنامه دولت اســت، گفت: در چهار ســال آینده 
به دنبال اشــتغال توسعه اى ناشــى از کارهاى 
بزرگ هستیم. در قالب طرح «روستا تعاون» نیز 
ظرفیت هاى اشتغالزایى در روســتاها پیگیرى 

مى شود.
 وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــى درباره نرخ 
تســهیالت پرداختى گفت: نــرخ مصوب بانک 
مرکزى 18 درصد است و ما براى اینکه سرمایه 
گذارى راحت تر شــود، نرخ را به شــش درصد 
رساندیم و از طریق ســپرده گذارى بانکها، سه 
درصد نرخ تسهیالت را پایین تر آوردیم تا به کسب 

و کارهاى کوچک اختصاص دهیم . 

حســین محمدى، رئیس اتحادیه کبابى و هلیم  
گفت : به هیچ عنوان به فــروش غذاهاى ارزان و 
ارزان فروشــى انتقاد نداریم، اما با آشغال فروشى 
مخالفیم. وى ادامه داد: غــذا مى تواند داروى ما 
باشد، اما اکنون 16 مدل اسانس وارد بازار شده و 
در غذاهاى مختلف، از اسانس هایى با طعم برنج 
ایرانى، زعفران، روغن کرمانشاهى و مواردى از 

این دست استفاده مى شود.
 وى اظهارداشــت: این اســانس ها در بسیارى 
موارد در غذاهایى که با قیمت هاى ســه هزار تا 
چهارهزارتومان به فروش مى رسند، مورد استفاده 

قرار مى گیرد که جاى تاسف بسیار دارد.
محمدى افزود: اکنــون حتى قیمت دنبه و چربى 
درحدود 12 تا 13 هزار تومان است، حال چگونه 
مى شــود که گوشــتى به نام گیاهى و به اســم 
اســتاندارد و با قیمت هفت هزار تومان وارد بازار 
مى شود. وى ادامه داد: حال اگر برنج هندى هم 
به این کبــاب اضافه و با ظــروف یکبار مصرف 
غیراستاندارد جمع شــوند، در نهایت هزینه یک 
پرس چلوکباب درحدود 1000 تومان خواهد شد 
و عده اى این چلوکباب را به قیمت سه هزار تومان 
به فروش مى رسانند، اما باید توجه داشت این نوع 
غذاها مشــکالت و بیمارى هاى متعددى براى 
مردم به همراه خواهند داشــت. برهمین اساس 
درخواست ما آن است که افراد غذاى بى کیفیت 
و ارزان خریدارى نکرده و سراغ واحدهاى بدون 

مجوز نروند.

دبیــرکل کانون عالــى انجمن هاى صنفــى کارگران 
گفت:اگر آیین نامه تبصره یک و 2 ماده 7 قانون کار نوشته 
شود، بسیارى از مشاغل موقت به دائم تبدیل و تکلیف 

قراردادهاى کار روشن مى شود.
هادى ابوى اظهارداشت: معتقدیم قانون بد ،بهتر از بى 
قانونى است و اگر عده اى مدعى هستند قانون کار ضد 
تولید است، به این دلیل اســت که قانون کار به درستى 

اجرا نمى شود.
وى افزود: تالش گروه هاى کارگرى در طول سال هاى 
گذشته این بوده که مواد و تبصره هاى حمایتى از کارگران 
در قانون کار به درســتى اجرایى شود، چرا که اگر قانون 

کار به طور کامل به اجرا درآید، نیازى به اصالح نیست.
دبیرکل کانون عالى انجمن هاى صنفى کارگران با اشاره 
به تصویب کمیته امنیت شــغلى و روابط کار در شوراى 
عالى کار اظهار داشت: معاونت روابط کار و تشکل هاى 

کارگرى و کارفرمایى طى جلســاتى که تاکنون در این 
خصوص برگزار شــده، براى نگارش آیین نامه تبصره 
یک و دو ماده 7 به توافق رسیده اند و اگر این آیین نامه 
هرچه ســریعتر تدوین شود، تفکیک مشــاغل دائم از 
موقت صورت مى گیرد و تکلیــف قراردادهاى کار هم 

روشن مى شود.
وى در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون اراده اى براى 
تدوین این آیین نامه وجود نداشــت؟، گفت: قانون کار 
در تبصره یک و دو ماده 7 به بحــث قراردادهاى دائم و 
غیر دائم اشاره کرده و وزارت تعاون مکلف شده تا لیست 
کارهاى موقت مثل راهسازى، سد ســازى و کارهاى 
ساختمانى را ارائه کند، ولى برخى مشاغل ماهیت دائم 
دارند و جزء مشاغل موقت به شمار نمى روند که انتظار 
این است مشاغل موقت، مقطعى و پیمانکارى مشخص 

شود و شرط آن نوشتن آیین نامه مربوطه است. 

گوجه فرنگى، سیب زمینى و پیاز 
دوباره گران شدند

کاهش قیمت  گوشت در روزهاى آینده

تخت گاز قیمت نفت ایران براى سبقت از قیمت جهانى

شرط تفکیک مشاغل دائم از موقت یک پرس چلوکباب
 1000 تومان!

وزیرتعاون مطرح کرد: 

نرخ بیکارى 
باید به 4درصد برسد

رئیس سازمان دامپزشکى با اشاره به توزیع مرغ مرده در 
کارخانه هاى فرآورى گفت: بهتر است به جاى تبدیل 
ضایعات گوشت قرمز و گوشــت مرغ به محصوالتى 
کــه ارزش افزوده چندانــى ندارند و هــدردادن آنها، 
این محصول را به خمیرمرغ تبدیــل کنیم که از نظر 
اقتصادى توجیح بیشــترى دارد و اســتانداردهاى آن 

مطابق استانداردهاى جهانى است.
علیرضا رفیعى پور اظهارداشــت: توزیع مرغ مرده در 
کارخانه هاى فرآورى به شــدت تکذیب مى شود، چرا 
که مرغ از زمان تولید تا زمانى که وارد چرخه کشــتار 
مى شود، توســط ناظران شــرعى و دامپزشکان مورد 
نظارت قرار مى گیرد، بنابراین چنین مسئله اى به هیچ 

وجه صحت ندارد.
وى همچنیــن در خصوص اســتفاده از خمیرمرغ در 
فرآورده هاى گوشتى مانند سوسیس و کالباس گفت: در 
گوشت قرمز و گوشت مرغ، ضایعات قابل توجهى وجود 
دارد که خوراکى و غیرخوراکى هستند و میزان آن در 
گوشت قرمز به 12 درصد و در گوشت مرغ به 88 درصد 
مى رسد و متاســفانه ما آن را هدر مى دهیم یا به پودر 
گوشت که ارزش افزوده چندانى ندارد، تبدیل مى کنیم.
رئیس سازمان دامپزشکى بیان داشت: اگر بتوانیم این 
ضایعات را به ضایعات خوراکى مانند خمیرمرغ تبدیل 
کنیم، ارزش افزوده باالترى دارد و از نظر سالمت نیز 
هیچ مشــکلى نیست، چرا که اســتانداردهاى ملى ما 
دقیقا با پیشرفته ترین کشــورهاى اروپایى مطابقت

 دارد.

رفیعى پور با بیان این که وظیفه ســازمان دامپزشکى 
تایید ســالمت محصوالت پروتئینى اســت، درباره  
صادرات غذاى حالل نیز عنوان کرد: در پى جلســاتى 

که با سازمان استاندارد داشــتیم مقرر شد تا از این به 
بعد وزارت جهاد کشاورزى و سازمان استاندارد به این 
مسئله ورود کنند تا شرکت هاى ایرانى که پیش از این 

مجبور بودند برند حالل خود را از کشــورهایى مانند 
ترکیه و مالزى دریافت کنند، آن را از داخل و از طریق 

این دستگاه ها بگیرند.

پاى مرغ هاى مرده به 
کارخانه هاى فرآورده هاى گوشتى باز شد؟
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اى بندگان خدا! از دشــمن خدا پرهیــز کنید، مبادا شــما را به 
بیمارى خــود مبتال ســازد و با نداى خــود،  شــما را به حرکت 
در آورد و بــا لشــکرهاى پیاده و ســواره خود بر شــما بتازد! 
شیطان تیر خطرناکى براى شکار شما بر چلّه کمان گذارده و

 تا حــد تــوان کشــیده و از نزدیــک ترین مــکان، شــما را هدف 
موال على (ع)قرار داده است. 

شهردارى نصرآباد در نظر دارد به اســتناد بند اول صورتجلسه مورخ 
96/08/03 شــوراى اسالمى شهر نســبت به برگزارى مزایده عمومى 
و فروش یک قطعه زمین با کاربرى کارگاهــى- خدماتى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1396/09/11 جهت دریافت اسناد مزایده 
به شهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده 

پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1396/09/13 مى باشد. 
تلفن تماس: 03146655650

 آگهى مزایده عمومى مرحله اول آگهى مزایده عمومى مرحله اول  (نوبت اول)(نوبت اول)

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآبادرضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

شهردارى خمینى شهر در شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مناقصه: موضوع مناقصه: 

11- زیرسازى و آسفالت - زیرسازى و آسفالت معابر منظریه (فازها) معابر منظریه (فازها) 
- مبلغ اولیه اعتبار: - مبلغ اولیه اعتبار: 000000//000000//000000//55 ریال  ریال 

- مبلغ سپرده - مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: شرکت در مناقصه: 000000//000000//250250 ریال  ریال 
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- - مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1313//99//9696  
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر - محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- - محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى - تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت پیشنهادات: ساعت 1111 صبح روز سه شنبه مورخ  صبح روز سه شنبه مورخ 1414//99//9696  

- مدت - مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 2525//99//9696  
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن - اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجامپیشــنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام

 نمى شود.   نمى شود.  

آگهى مناقصه مرحله دومآگهى مناقصه مرحله دوم

على اصغر حاج حیدرى شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى شهردار خمینى شهر

چاپ اول چاپ اول 

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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بیم و امید بیم و امید ذوب آهنذوب آهن براى  براى 
لیگ قهرمانانلیگ قهرمانان

جنگ آذرى
 با آذرى هـا!

کشمکش مدیر عامل ذوب آهن
 با مدیر تراکتورسازى 

13

15
10

                                  سیروان خسروى

                براى «آذر» مى خواند      

10

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. 

شهردارى دهاقان شهردارى دهاقان براساس مصوبه شــماره براساس مصوبه شــماره 1717 مورخ  مورخ 3030//77//9696 شوراى محترم  شوراى محترم 
اسالمى شهر اسالمى شهر در نظر دارد جایگاه عرضه سوخت در نظر دارد جایگاه عرضه سوخت CNGCNG شهردارى دهاقان را  شهردارى دهاقان را به به 
صورت اجاره ثابت ماهیانه از طریق مزایده به پیمانکار صورت اجاره ثابت ماهیانه از طریق مزایده به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت در آگهى مذکور و کسب اطالعات بیشتر و در آگهى مذکور و کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت برگ دریافت برگ مزایده در ساعات ادارى به واحد امور مالى شهردارى مراجعه مزایده در ساعات ادارى به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و یا از و یا از 
طریق سایت شهردارى، پیشنهاد خود را حداکثر طریق سایت شهردارى، پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ مورخ 66//99//9696 به دبیرخانه  به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک 
یا یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمنًا هزینه چاپ آگهى بر عهده کلیه پیشنهادات مختار است. ضمنًا هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مزایده برنده مزایده 

مى باشد. مى باشد. 
شماره تلفن هاى تماس شماره تلفن هاى تماس 44- - 5333820153338201- - 031031

آگهى مزایده آگهى مزایده (مرحله اول- نوبت اول)(مرحله اول- نوبت اول)

 لطفى میان جائى شهردار دهاقان لطفى میان جائى شهردار دهاقان

چاپ اول چاپ اول 

   
                        

ببببررارار          
ررى

ى «آذ
آ«آ اىىىى
 براى «آذرذآذآذ
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آناهیتا همتى: آناهیتا همتى: 

ویزیون ایران را دوست ندارد!
کسى تل

ویزیون ایران را دوست ندارد!
کسى تل

155

سیستم
 CarPlay اپل 

چیست؟
پیشگیرى از ابتال به سرطان با 
رژیم غذایى و تحرك بدنى

توصیه محققان؛ ستمتمسسیسیسسیستم
CarPlayCa ا اپلپلل  اپل  ayCar yarPPlC Pla

ت؟چیست؟ ت؟چی چیسستتچ
پپ
رر

11

14
رونمایى از اولین تصویر رونمایى از اولین تصویر شب سیاه و طلوع ویرانى

مهنازافشاردر«شاه ُکش»مهنازافشاردر«شاه ُکش»
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در حالى که قرار اســت از آذر ماه اکران فیلم سینمایى 
«آذر» بــه تهیــه نیکى کریمــى در ســینماهاى 
کشــور آغاز شــود، ســیروان خســروى خواننده 
مطرح پــاپ در موزیــک ویدئوى ایــن فیلم 
ســینمایى به عنوان خواننده حضــور پیدا کرد. 
کارگردانى فیلــم «آذر» را محمــد حمزه اى بر

 عهده دارد.
همزمان با آغاز اکران فیلم ســینمایى «آذر» روابط 
عمومى این فیلم از ساخت موزیک ویدئویى براى این 
فیلم خبر داد. در این موزیک ویدئو که قرار است همزمان با 
آغاز نمایش «آذر» رونمایى شود، سیروان خسروى 

خوانندگى آن را بر عهده دارد.
کریمــى،  نیکــى   در «آذر» 
حمیدرضــا آذرنــگ، فرید 
سجادى حســینى، هستى 
مهدوى، مهــران نائل، 
شــیرین آقاکاشــى، 
مائــده طهماســبى، 
پریسا هاشــم پور، 
مانیــا علیجانى و 
لیال زارع با حضور 
پژمان جمشیدى 
و هومن ســیدى 
به ایفــاى نقش 

مى پردازند.
این فیلــم درباره 
یک زن موتورسوار 
است که نقش او را 
نیکى کریمــى بازى 

مى کند.

اگر در گذشــته صرفًا بازیگران سینما 
بودند که به واســطه حضور در این 
مدیوم و با نگاهــى از باال تلویزیون 
را نقــد مى کردند امــا کیفیت آثار 
تلویزیونى در سال هاى اخیر به جایى 
رســیده برخى از آنها که به واسطه 
تلویزیون شناخته شده اند با تندى به 

نقد این مدیوم مى پردازند.
آناهیتا همتى از جمله بازیگرانى است 
که هرچند کارش را بــا تئاتر آغاز کرد 
اما حضور در تلویزیون و به خصوص 
همــکارى هایش با رضــا عطاران 
در «خانه بــه دوش» و «ترش و 
شیرین» بود که اسباب اشتهارش 

را موجب شد.
همتى به تازگــى در گفتگویى 
که با «برنا» داشته به انتقاد از 
سیاستگذارى هاى تلویزیون 
در ســال هاى اخیر پرداخته 
اســت. همتى بیان داشــت: 
من ابتداى کارم را با آموزش 
تئاتر و در نتیجه بــا بازى در 
تئاتر شــروع کردم، بعدها به 
تلویزیــون آمدم کــه در چند 
ســال اول خوب بود ولى رفته 

رفته کیفیت کارهایى که براى تلویزیون ســاخته و از آن پخش مى شــد 
به شدت پایین آمد. شاید مى شد از کنار این مســئله گذشت اما عالوه بر 
این در کنار این مشــکالت آدم هایى که به تلویزیون آمدند دیگر از هیچ 
قانون مدَونى پیــروى نمى کردند. مثًال زمانى که مــن کار مى کردم پس 
از گذراندن 12 ســاعت کارى مــا آزاد بودیم اما در ســال هاى اخیر ما با 
آدم هاى پرتوقعى کار کردیم که از ما انتظار داشــتند هجده نوزده ساعت 
ســرفیلمبردارى بمانیم و هیچ حرفــى هم نزنیم و بعدها شــرایط خیلى

 بد شد.
این بازیگر ادامــه داد: بدتر از آن برخى ها با صفر تومان بودجه شــروع به 
ســاخت یک کار مى کردند در صورتى که پیش تر تهیه کننده باید از یک 
سطح مالى مشــخص برخورد مى بود یا حتى حســاب بانکى اش را هم 
چک مى کردند. کم کم تهیه کننده ها بى پول شــدند و از ما براى حضور 
در کارهایشــان دعوت مى کردند و وعده مى دادند که هر وقت تلویزیون 
پول ما را داد ما نیز با شــما تســویه مى کنیم. از آنجا که تلویزیون هم در 
هیچ زمانى خوش حساب نبوده است این تســویه هم هیچ وقت صورت

 نمى گرفت.
بازیگر سریال هاى «لطفاً دور نزنیم» و «باغ سرهنگ» افزود: با این حساب 
بعد از مدتى فرد دلسرد مى شود زیرا با خودش مى گوید چقدر انرژى بگذارم 
و آخر سر هم به هیچ نتیجه اى نرســم؟ البته بعد از چند سال که تلویزیون 
هم پول تهیه کننده ها را مى دهد، یکسرى از تهیه کننده ها نیز پول را براى 
خودشان بر مى داشــتند و باز هم به عوامل نمى دادند. من نیز بیشتر از 20 
سال توان نداشــتم با این شــرایط مبارزه کنم و گفتم دیگر تلویزیون کار 
نمى کنم. وقتى که توان مالى پایین مى آید کیفیت متن ها، کیفیت آدم ها 
و سوادشان هم پایین مى آید. بازیگران نیز تا یکجایى مى توانند مدارا کنند 

و بعد کنار مى روند.
آناهیتا همتى خاطرنشــان ســاخت: در حال حاضر واقعًا تلویزیون برنامه 
خاصى ندارد و مردم هم نگاه نمى کنند. االن مردم ســریال هاى تکرارى 
را از شــبکه هاى دیگر نگاه مى کنند و حتى از روى ماهــواره برنامه هاى 
ایرانى که خودمان در 20 سال پیش ساخته ایم را مى بینند. من 

نمى دانم در حال حاضر سریال «ترش و شــیرین» از کدام شبکه پخش 
مى شود اما از مردم و اطرافیان مى شــونم که چقدر دوباره از آن استقبال 
مى کنند. مگر ما بد راهمان را مى رفتیم که متوقفمان کردند؟ چرا شرایط 
را به گونه اى فراهم کرده اند که افراد با تجربه و کهنه کار تلویزیون را رها 
کرده اند؟ تا کى تلویزیون مى خواهد مصاحبه و حرف هاى تکرارى نشان 

دهد؟
این بازیگر 44ساله تأکید کرد: در برخى از کارهاى تلویزیونى حتى متن را 
به صورت کامل در اختیار بازیگر نمى گذارند. اگر همه بازیگران این روند را 
نپذیرند و کار نکنند کیفیت کار و سطح خودشان را به دلیل کار در تلویزیون 
پایین نیاورند این اتفاق نمى افتد. به هر حال تلویزیون باید روزى به خودش 
تکانى بدهد و کارش را درست انجام دهد تا مردم آن را دوست داشته باشند. 
االن هیچکس تلویزیون ایران را دوست ندارد. حتى برخى از این عصبانى اند 
که چرا فوتبال ها را هم کامل نشان نمى دهید. عالوه بر اینها درآمدى که 
تلویزیون دارد رقم بسیار باالیى است طورى که حتى برخى کشورها فقط با 

درآمد تلویزیون ایران مى توانند کل کشورشان را بچرخانند.

ادعاها و پرسش هاى بازیگرى که خودش محصول تلویزیون است

آناهیتا همتى: 
کسى تلویزیون ایران را دوست ندارد!

سیروان خسروى 
براى «آذر» 
مى خواند

ا در حالى که قرار اســت از آذر ماه
«آذر» بــه تهیــه نیکى کریمـ
کشــور آغاز شــود، ســیروان
مطرح پــاپ در موزیــک

ســینمایى به عنوان خواننده حضــور پیدا کرد
ب کارگردانى فیلــم «آذر» را محمــد حمزه اى

 عهده دارد.
همزمان با آغاز اکران فیلم ســینمایى «آذر» روابط
این فیلم از ساخت موزیک ویدئویى براى این عمومى
فیلم خبر داد. در این موزیک ویدئو که قرار است همزمان

آغاز نمایش «آذر» رونمایى شود، سیروان خسروى
خوانندگى آن را بر عهده دارد.

کریمــى نیکــى   در «آذر» 
حمیدرضــا آذرنــگ، فری
سجادى حســینى، هستى
مهدوى، مهــران نائل
شــیرین آقاکاشــى
مائــده طهماســبى
پریسا هاشــم پور
مانیــا علیجانى
لیال زارع با حضو
پژمان جمشیدى
و هومن ســیدى
نقش به ایفــاى

مى پردازند.
این فیلــم دربار
یک زن موتورسو
ر است که نقش او
نیکى کریمــى بازى

مى کند.

سیروان خسروى 
براى «آذر» 
مى خواند

ى 
ى 
ده 
م 

تئاتر و در نتیجه بــا بازى در 
تئاتر شــروع کردم، بعدها به 
تلویزیــون آمدم کــه در چند 
ســال اول خوب بود ولى رفته 

اینشــرایطمبارزه کنم و گفتم دیگر تلویزیونکار نداشــتم با سال تووان
نمى ککنم. وقتى که توان مالى پایین مى آید کیفیت متن ها، کیفیت آدم ها 
و سواددشان هم پایینمى آید. بازیگران نیز تا یکجایى مى توانند مدارا کنند 

و بعد ککنار مى روند.
آناهیتا همتى خاطرنشــان ســاخت: در حال حاضر واقعًا تلویزیون برنامه 
خاصىى ندارد و مردم هم نگاه نمى کنند. االن مردم ســریال هاى تکرارى 
را از شـــبکه هاى دیگر نگاه مى کنند و حتى از روى ماهــواره برنامه هاى 
ایرانى که خودمان در 20 سال پیش ساخته ایم را مى بینند. من 

 اکران فیلم سینمایى
ــى در ســینماهاى
ن خســروى خوانند
 ویدئوى ایــن فیلم

 برنامــه تلویزیونى «عبدى شــو» کــه پیش از ایــن با گــروه کارگردانــى و تولید «هزار داســتان» پیــش تولید 
خود را آغاز کرده بود، به «شــبى با عبــدى» تغییر نــام داد و احتمال تحوالتى جدیــد در گــروه کارگردانى آن نیز 

وجود دارد.
همچنین پیش تولید این برنامه تلویزیونى که نگاهى به کارنامه بازیگرى اکبر عبدى دارد، روزهاى پایانى را پشــت سر 

مى گذارد و طراحى دکور آن به اتمام رسیده است.
گفتنى اســت، برنامه تلویزیونى «شــبى بــا عبدى» با اجــراى اکبر عبــدى و بــه تهیه کنندگى جــواد فرحانى و 
همکارى محمدرضا شــهیدى فرد به عنوان مشــاور پروژه در مــاه مبارك ربیع االول به روى آنتن شــبکه نســیم

 مى رود.

«عبدى شو» به «شبى با عبدى» تغییر نام داد
مریم سعادت:ما بازیگران همیشه از حال هم بى خبریم

بازیگر تلویزیون و ســینما گفت: ارتباط کارى مــا هنرمندان مختص به 
زمان کار است، ممکن اســت در فضاى کار با هم صمیمى و گرم باشیم و 
احوالپرسى هاى فوق العاده اى داشته باشــیم اما زمانى که کار نمى کنیم 

تماسى هم با هم نداریم.
مریم ســعادت درباره آخرین فعالیت هاى کارى خود گفت: بعد از بازى در 
سریال «پنچرى» در یک اپیزود از سریال «محکومین» به کارگردانى سید 
جمال سید حاتمى بازى کردم و بعد از آن داور یک استند آپ کمدى بودم که 
قرار است بعد از ماه صفر در یکى از شبکه هاى اینترنتى پخش شود و در حال 

حاضر دو هفته است که در حال استراحت هستم.
وى افزود: پیشنهاداتى براى بازى به من شده است اما چون تصمیمم درباره 

آنها قطعى نیست نمى توانم از آنها چیزى بگویم.
این بازیگر درباره وضعیت تولیدات تلویزیون در این روزها اظهار داشــت: 

سریال هاى زیادى در حال تولید اســت که برخى از آنها براى عید، برخى 
براى ماه رمضان و تعدادى دیگر نیز سریال هاى روتین هستند و بسیارى 
از بازیگــران در آنها نقــش ایفا مى کنند، نمى دانم دســتمزدها نســبت 
به ســابق چقدر پایین آمده اســت اما خوشــحالم اکثر بازیگران در حال 

کار هستند.
این بازیگر ســینما و تلویزیون درباره حضور کمرنگ پیشکسوتان و کنار 
گذاشته شدن آنها اظهار داشت: براى من تا امروز این اتفاق نیافتاده است 
و پر کار بوده ام اما در بســیارى از کارها من به یاد همکاران مى اندازم که 
فالن بازیگر و هنرپیشه براى بازى در این نقش به دلیل سن مناسب است 
و از او دعوت کنید و در جواب مى شــنوم که مى گویند خبرى از او نیست 
و آنجاســت که جواب مى دهم باید زنگ بزنید و از او خبردار شوید، شاید

 بیکار باشد.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «شــاه ُکش» تازه ترین اثر 
وحید امیرخانى مدتى است در سکوت خبرى آغاز شده 
اســت . این فیلم یک درام معمایى- اجتماعى متفاوت 
است که براى حضور در ســى و ششمین جشنواره فیلم 

فجر آماده مى شود.
مهناز افشــار و هادى حجازى فر بازیگران اصلى «شاه 
ُکش» هستند و از نخســتین روز تصویربردارى، جلوى 

دوربین على قاضى رفته اند.
داستان «شــاه ُکش» که پیش تولید آن نزدیک به دو 
ماه به طول انجامیده، در برف و کوالك شدید مى گذرد 
و فیلمبردارى آن طى دو هفته گذشته در هواى طوفانى 

ارتفاعات کوهستانى تهران آغاز شده است. 
فرید ســجادى حســینى، مجیــد صالحــى، علیرضا 
کمالى نژاد، پیمــان مقدمى و مهدى کوشــکى دیگر 
بازیگران مطرح این فیلم هســتند که بنابر فضاى فیلم 
همگى با گریم و نقشى متفاوت در «شاه ُکش» حضور 

یافته اند.
در خالصه داســتان «شــاه ُکش» آمده است: «گوزِن 
قرمز از پشــت صخره  یخ زده، نگاهى به مرِد شکارچى 
که سیگارى دود مى کند مى اندازد. گرگ، مچاله از سرما 
ســرفه اى مى کند. گوزن قرمز: مى خواد چى کار کنه؟ 
گرگ: نمى دونه مى خواد چى کار کنه. گوزن قرمز: اینا 
که نمى دونن مى خوان چى کار کنن خطرناك ترن... من 

برمى گردم.»

رونمایى از اولین تصویر 
مهناز افشار در«شاه ُکش»

در حال 
حاضر واقعًا تلویزیون 

برنامه خاصى ندارد و مردم 
هم نگاه نمى کنند. االن مردم 

سریال هاى تکرارى را از 
شبکه هاى دیگر نگاه مى کنند و 
حتى از روى ماهواره برنامه هاى 
ایرانى که خودمان در 20 سال 
پیش ساخته ایم را مى بینند

ایر
پ

تولید قصه هاى 
«آقاى حکایتى 2» 
هنوز مشخص نیست
بازیگر «آقاى حکایتى» گفت: هنوز درباره تولید 
قصه هاى «آقاى حکایتى 2» هیچ چیز مشخص 
نیست و در این باره نتیجه اى حاصل نشده است.
چندى پیش بهرام شاه محمدلو، بازیگر شخصیت 
«آقاى حکایتــى» از تولید قصه هــاى «آقاى 
حکایتى 2» و بازگشــت آن روى آنتن تلویزیون 

خبر داده بود.
شاه محمدلو با اشاره به تأسیس مدرسه بازیگرى 
توسط خودش، این آموزشگاه را زمینه اى براى 
تولید «آقاى حکایتى 2» دانست و افزود: از چند 
روز آینده مدرسه بازیگرى خاصى را براى گروه 
سنى کودك و نوجوان راه اندازى خواهم کرد. 
مجوز این آموزشگاه گرفته شــده و کارهاى 
مقدماتى آن انجام شده اســت. به امید خدا از 
آذرماه این آموزشگاه هنرجو خواهد پذیرفت. 
این آموزشــگاه و روند آموزشــى آن قطعًا در 
تئاتر ایران بى سابقه است و بعد از راه اندازى آن 
اقدامات ابتدایى براى تولید «آقاى حکایتى 2» 

شروع خواهد شد.
پس از گذشــت بیــش از دو مــاه از اعالم این 
خبــر، وى در گفتگــو با  میــزان دربــاره روند 
تولید و پیشــرفت مجموعه قصــه هاى«آقاى 
حکایتى 2» گفت: طــرح ارائه شــده اما هنوز 
درباره تولید این اثر هیچ چیز مشــخص نیست 
و در این باره نتیجه اى حاصل نشــده است. به 
محض معلوم شــدن  تولید این پــروژه خبر آن 

رسانه اى خواهد شد.
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کسالت صبحگاهى به کمک تغییرات کوچکى 
در رژیم غذایى و یا کاستن و افزودن برخى مواد 
غذایى به رژیم غذایى روزانه قابل بهبود است، 
اما یکى از مهمترین نکات این اســت که شما 
در طول شــب به اندازه کافى خوابیده باشید و 
از چرخه خــواب طبیعى و مناســبى برخوردار

 باشــید. برخى از مواد غذایى وجود دارند که 
خاصیت آنها در رفع خواب آلودگى صبحگاهى 

بیشتر از قهوه است:

نعناع
 سبزى  هاى داراى برگ  هاى سبز تیره از جمله 
مواد غذایى انرژى  بخش محسوب مى  شوند و 

در دسترس قرار دارند.
 این ســبزى  هــا سرشــار از ویتامیــن  ها، 

مواد معدنى و آنتى  اکسیدان  ها هستند. 

تخم مرغ
 شــما مى  توانید انرژى مورد نیاز براى بدن و 
مغز را از طریق یک صبحانه کامل به دســت

آورید. صبحانه  اى که در آن پروتئین و چربى 
وجود داشته باشد؛ زیرا پروتئین و چربى براى 

تأمین انرژى بدن ضرورى هستند. 
تخم مرغ در این میان گزینه مناسبى است و اگر 
مى  خواهید مدت طوالنى  ترى انرژى داشــته 
باشید، کمى هم کربوهیدرات به صبحانه خود 
اضافه کنید و از مصرف مواد غذایى شیرین و 

فرآورى شده در وعده صبحانه بپرهیزید.

بلغور جو 
یک خوراکى مناسب براى مبارزه با خستگى، 
بلغور جو دوسر اســت. این ماده غذایى حاوى 
کربوهیدرات هاى پیچیده و با کیفیت اســت 
که در بدن به عنوان گلیکوژن ذخیره شده و به 
عنوان سوخت براى مغز و ماهیچه ها در طول 

روز استفاده مى شود.
به عــالوه، بلغــور جو شــامل مــواد مغذى 
مهم مانند پروتئین، منیزیم، فســفر و ویتامین
B1 اســت که به تقویت سطوح انرژى کمک 

مى کند.

سرکه سیب
مخلوط سرکه سیب همراه با آب و عسل نه تنها 
یک درمان سنتى محســوب مى شود و براى 
حفظ ســالمت عمومى بدن مفید است، بلکه

اسیدآمینه ها و پتاســیم موجود در این سرکه 
منجر به رفع خواب آلودگى و خستگى هنگام 

صبح مى گردد.

آب 
مصرف آب ساده ترین راه براى کمک به بیدار 
شدن بهتر هنگام صبح اســت. حتى کم آبى 
خفیف در بدن مى تواند احســاس ناهوشیارى 

را بیشتر کند. 
در واقع بســیارى از ما هنگام بیدار شــدن از 
صبح دچــار درجاتى از کم آبى بدن هســتیم. 
اگر مى خواهید از آبى که مى  نوشــید، بیشــتر 

بهره ببرید، کمى لیمو به آب اضافه کنید.
 این کار به دســتگاه گوارش کمک مى  کند و 
برخوردارى از دستگاه گوارشى قوى، مهمترین 
نکته در باال نگه داشتن سطح انرژى محسوب 

مى  شود.

مطالعات متعدد نشان داده اند که بین رژیم غذایى و فعالیت بدنى در ریسک ابتال به سرطان ارتباط وجود دارد.
براى پیشگیرى از سرطان، راهکارهاى زیر را توصیه مى کند:

حفظ وزن: چاقى موجب مى شود بدن استروژن و انسولین بیشترى تولید کند. این هورمون ها موجب تحریک روند پیشرفت 
سرطان مى شوند.

 ورزش منظم: ورزش روزانه به حفظ وزن سالم، بهبود ســطح هورمون هاى بدن و تقویت سیستم ایمنى کمک مى کند. 
محققان حداقل 150 دقیقه فعالیت با شدت متوسط یا 75 دقیقه ورزش با شدت زیاد را در هفته توصیه مى کنند.

 مصرف مواد خوراکى گیاهى: مصرف غذاهاى فرآورى شده و گوشت قرمز را محدود کنید.

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با اشاره به اینکه معلولیت 
دائم، از مهمترین عوارض ســکته مغزى اســت، گفت:کم آبــى بدن، مصرف 
قرص هاى ضد باردارى و بیمارى هاى با منشــأ روماتیســم مى تواند منجر به 

سکته مغزى شود.
کورش قره گوزلى افزود: سکته مغزى عالوه بر مشکالت جسمى، هزینه هاى 

زیادى را به خانواده ها، جامعه و نظام سالمت تحمیل مى کند.
وى، گزگز و مورمور شدن دست و پا را مهمترین نشانه سکته مغزى اعالم کرد و 
گفت: احساس ضعف و کم تحرکى، اختالل در تکلم و گاهى اوقات سرگیجه و 

دوبینى از عوامل خطر بروز سکته مغزى است.
این عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شــهید بهشتى، انسداد شریان یا 
سرخرگ، انسداد سیاه رگ یا ورید و خونریزى داخلى مغزى را شایع ترین علت 

بروز سکته مغزى اعالم کرد.
وى با اشاره به اینکه ننوشــیدن آب به میزان کافى نیز ممکن است در سیاه رگ 
ایجاد لخته خون کرده و سبب ســکته مغزى شــود، ادامه داد:وقتى آب خیلى 
کم مصرف مى شود، غلظت خون زیاد شده و اگر فرد زمینه الزم را داشته باشد، 

مى تواند دچار سکته مغزى شود.
وى افزود: گاهى اوقات به علت فشارخون فرد دچار سکته مغزى مى شود، در این 

حالت رگ در داخل مغز پاره شده و خونرسانى دچار اختالل مى شود.
وى، فشــارخون ، دیابت، افزایش چربى خون، مصرف ســیگار، زمینه ژنتیکى، 

ســن باال و چاقى را از عمده ترین دالیل 
بروز ســکته مغزى اعــالم کرد و 

گفت: برخى از عوامل خطرساز 
ســکته مغــزى از جملــه 

مصرف سیگار، دیابت، 
فشارخون و وزن زیاد 

کنترل  که  هستند 
آنها احتمال سکته 
مغزى را کاهش 

مى دهد.

نشانه ها و عالئم کمبود پروتئین را بشناسید

مواد مغذى معدودى هستند که به 
اندازه پروتئین با اهمیت مى باشند. پروتئین از مواد 

اولیه ساخت عضالت، پوست،آنزیم ها و هورمون هاست و 
نقشى اساسى در تمام بافت هاى بدن ایفا مى کند.

بیشتر غذاها حاوى مقدارى پروتئین هستند. به همین دلیل کمبود جدى 
پروتئین در بیشتر کشورهاى توسعه یافته بسیار نادر است. با این حال برخى 

افراد ممکن است همچنان در خطر باشند.
کمبــود پروتئیــن منجــر بــه مشــکالت ســالمتى مختلفــى
مى شــود و به مــرور زمــان تغییــرات زیــادى در بــدن ایجاد 

مى کنــد. در ادامه مــى خواهیــم عالئم و نشــانه هایى که 
مى گویند دچار کمبود پروتئین هســتید را به شــما 

معرفى کنیم:

این مشکل همانطور که از نامش مشخص است، خود را 
با ورم کردگى و پف کردن پوست نشان مى دهد و یکى از 

عالئم کالسیک بیمارى کواشیورکور است.
دانشمندان عقیده دارند که این بیمارى به دلیل مقدار کم 
آلبومین سرم انسان اتفاق مى افتد که یکى از فراوان ترین 

پروتئین ها در قسمت مایع خون یا پالسماى خون است.
به دلیل کاهش ســرم آلبومین در انســان، کمبود شدید 
پروتئین موجب کاهش فشار انکوتیک مى شود. در نتیجه 

مایعات در بافت ها تجمع کرده و باعث التهاب مى شوند.
بنا به دالیلى، مایعات در قسمت شکم تجمع مى کنند و 
یکى از نشانه هاى شــایع بیمارى، ورم بیش از حد شکم 
اســت. به خاطر داشته باشید این نشــانه به دلیل کمبود 
شــدید پروتئین است و کمتر ممکن اســت در کشورى 

توسعه یافته دیده شود.

ورم

 چربکبد

مشکالت 
پوست،مو 
و ناخن ها

از دست دادن
 حجم 
عضالنى

افزایش خطر
 شکننده شدن
 استخوان ها

توقف رشد 
در کودکان

یکى دیگر از عالئم شایع کمبود پروتئین، 
کبد چرب یا تجمع چربى در کبد است.

در صورت درمان نکردن این مشــکل، 
ممکن اســت به مرور تبدیل به بیمارى 
کبد چرب، التهاب کبد، زخمى شدن کبد 

و در نهایت از دست دادن کبد شود.

کمبود پروتئیــن معموال اثر خــود را روى پوســت، مو و 
ناخن ها مى گذارد که تا حدود زیادى از پروتئین ســاخته 
شده اند. براى مثال بیمارى کمبود پروتئین در کودکان، با 
پوسته پوسته شدن یا ترك خوردن پوست و قرمزى خود را 

نشان مى دهد.
نازك شدن موها، بى رنگ شــدن مو، ریزش مو و شکننده 
شدن ناخن ها نیز از عالئم شایع کمبود ویتامین است. این 
عالئم در صورتى خود را نشــان مى دهند که دچار کمبود 

شدید پروتئین باشید.

عضالت، بــزرگ تریــن مخــزن پروتئیــن بــدن هســتند. وقتــى پروتئینــى کــه از غذاها 
مى گیرید کم باشــد، بــدن پروتئین مــورد نیــاز خــود را از عضالت اســکلتى مى گیــرد تا به 
بافت ها و عملکردهاى مهمتر بدن اختصاص دهد. در نتیجه کمبود پروتئین به مرور زمان باعث از دست 

رفتن بافت عضالنى مى شود.
حتى کمبود خفیف پروتئین نیز مى تواند باعث از دست رفتن عضالت، مخصوصاً در افراد کهنسال شود. 
با باال رفتن سن باید مقدار مصرف پروتئین را نیز افزایش داد تا جلوى تحلیل رفتن عضالت گرفته شود.

عضالت تنها بافتى نیســتند که به دلیــل کمبود پروتئین 
آسیب مى بینند، بلکه استخوان ها نیز در خطرند. مصرف 
نکردن پروتئین به اندازه کافى مى تواند استخوان هاى تان 

را ضعیف کند و خطر شکستگى را افزایش دهد.

پروتئین نه تنها به حفظ بافت عضالنى 
و اســتخوانى کمک مى کنــد، بلکه 
براى رشــد بدن نیز ضرورى است. به 
همین دلیل کمبود آن مخصوصًا براى 
کودکان که بد نشان دائمًا در حال رشد 
است، بسیار زیان بار است. توقف رشد 
بدنى یکى از شایع ترین عالئم کمبود 

پروتئین در کودکان است.

افزایش شدت 
عفونت ها

کمبود پروتئین همچنین مى تواند تًاثیر خود را با تضعیف سیستم ایمنى بدن نشان دهد. تضعیف 
سیستم ایمنى بدن مى تواند خطر افزایش شدت عفونت ها را در پى داشته باشد.

غذایى که تنها 2 درصــد پروتئین در تحقیقات نشان داده، برنامه هاى 
ابتالى افراد بــه بیمارى هایى خود دارند، موجب افزایش 

شوند. در مقابل برنامه هاى ماننــد آنفلوآنــزا مى 
درصدشان پروتئین است، غذایى که بیش از 18 
در امان نگه مى دارند.فرد را تا حدود زیادى 
حتى کمبود خفیف پروتئین تحقیقات نشان داده 

تضعیف سیستم ایمنى بدن نیز مــى توانــد باعث 
شود.

با اینکه از دســت دادن اشتها، یکى از عالئم کمبود 
شدید پروتئین اســت، اما در موارد خفیف تر ممکن 
است برعکس آن اتفاق بیافتد و اشتهاى فرد افزایش 

پیدا کند.
وقتى دریافت پروتئینتان کاهش پیدا مى کند، بدن با 
افزایش اشتها تالش مى کند دوباره ذخایر پروتئینش 

را دوباره افزایش دهد.
بدن اشتها را افزایش مى دهد تا شما به سمت غذایى 
پروتئینى بروید، اما متأسفانه امروزه غذاهایى فراوان 
در دسترس هستند که کالرى باالیى در خود جاى 
داده اند و خوردنشان باعث افزایش کالرى دریافتى 

فرد در طول روز مى شود.
بسیارى از این غذاها تنها مقدارى پروتئین در خود 
دارند. پروتئین موجود در این غذاها در مقایســه با 
کالرى که به بدن منتقل مى کنند بسیار ناچیز است.

در نتیجه نخوردن پروتئین به اندازه کافى مى تواند 
منجر به افزایش وزن و چاقى شود. به همین دلیل 
است که افزایش پروتئین در برنامه غذایى مى تواند 
کالرى دریافتى را کاهــش داده و در کم کردن وزن 

کمکتان کند.

افزایش اشتها 
و کالرى 
دریافتى

ان مىدهد
وزكشدن موها، بى رنگ شــدن م
ناخن ها نیز از عالئم شایع کم مبود ویتامین است. اینشدن
ى دهند که دچار کمبود عالئم در صورتى خود را نشــان مى

شدید پروتئین باشید.

 استخ

ب
پروتئیین در کودکان

ود.

ود.

د که به 
پروتئین از مواد 

و هورمون هاست و 
ى کند.

ودجدى لک ندل توقفرشده

دارند
کالرى
در نتی
منجر
است
کالرى
کمکت

ى ری

کم آبى بدن و خطر بروز سکته مغزى

ژنتیکى، یگار، زمینه
الیل ن

مغزى اعــالم کرد و 
از عوامل خطرساز رخى

مغــزى از جملــه 
یگار، دیابت، 

 وزن زیاد 
کنترل
کته
ش

6 ماده غذایى براى 
رفع خواب آلودگى 

صبحگاهى

و ى

توصیه محققان؛توصیه محققان؛

پیشگیرى از ابتال به سرطان با رژیم غذایىپیشگیرى از ابتال به سرطان با رژیم غذایى
 و تحرك بدنى و تحرك بدنى

حمالت قلبى با عالئم مشابهى در زنان و مردان همراه نیستند. عالوه 
بر نشانه هاى معمول حمالت قلبى، بسیارى از زنان عالئم خاموش 
و مبهمى را تجربه مى کنند که ممکن است آنها را عالئم حمله قلبى 
تلقى نکنند. موارد زیر شش نشانه شایع حمله قلبى در زنان است:

درد و ناراحتى در قفسه سینه
درد، ناراحتى، سوزش و فشار در قفسه سینه، عالئم حمله 
قلبى در زنان و مردان است. با این حال، برخى زنان درد را 
در تمام قفسه سینه و نه فقط در سمت چپ تجربه مى کنند. 
اگر درد یا فشار پس از چند دقیقه برطرف نشود، باید بالفاصله 

با پزشک تماس بگیرند.

درد بازوها، پشت، گردن و فک
 این عالئم که در زنان بیش از مردان شایع است، ممکن است 

گیج کننده باشد. معموًال حمله قلبى در درجه اول با درد در قفسه 
سینه یا در بازوى چپ شناخته مى شود، اما در زنان، درد گاه در 
جاهاى دیگرى مانند فک و گردن نیز بــروز مى کند. این درد 
مى تواند فزاینده، شدید یا ناگهانى باشــد و حتى ممکن است 

اواسط شب فرد را از خواب بیدار کند. 

درد معده
گاهى زنان هنگام حمله قلبى فشــار زیادى را در ناحیه شکمى 
تجربه مى کنند. این عالمــت معموًال با عالئم مســمومیت 
غذایى، آنفلوآنــزا، زخم معده یــا ترش کردن اشــتباه گرفته

 مى شود.

تنگى نفس، حالت تهوع یا سرگیجه
 مشکالت تنفســى که علت خاصى ندارند، ممکن است نشانه 

حملــه 
قلبــى 

باشند؛ به 
خصوص اگر 

با یک یا چند عالمت دیگر از عالئم حمالت قلبى همراه شوند. 
در این موارد، فرد در حالى که هیچ حرکتى انجام نداده، احساس 

کسى را دارد که در حال دوى ماراتن است.

عرق سرد
عرق سرد، از عالئم شــایع حمالت قلبى در زنان است. این 
عالمت به تنهایى نشانه مشــکل نیست زیرا ممکن است از 
سایر انواع استرس نیز ایجاد شود، اما اگر عرق سرد را همراه 
با عالمت دیگرى از عالئم حمله قلبى تجربه کردید، بهتر 

است آن را با پزشک در میان بگذارید.

نشانه  هاى شایع حمله قلبى در زنان
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بیم و امید ذوب آهن براى لیگ قهرمانان

دربى هندبال بخارست 
مانند نبرد تهران!

قلعه نویى، تبریزى را 
از دست نمى دهد 

سنگربان اصفهانى تیم ملى هندبال ایران گفت: 
آرزوى هر مربى این است که با تیمى مانند ایران 
کار کند، چون مى تواند با این پتانسیل به قهرمانى 

آسیا فکر کند.
محســن باباصفرى در گفتگویى، در مورد دربى 
بخارســت و پیروزى برابر دینامــو در هفته دهم 
رقابت هاى لیگ هندبال رومانى اظهار داشــت: 
این مسابقه مانند دربى اســتقالل و پرسپولیس 
در فوتبال ایران است و حساســیت زیادى براى 
مردم و بازیکنان دارد. بازى خوبــى بود و هر دو 
تیم، مخصوصًا ستاره هاى ایرانى حاضر در میدان 
عملکرد خوبى از خود به نمایش گذاشــتند. خدا 
را شکر که تیم ما به پیروزى رســید و توانستیم 

صدرنشین رقابت هاى لیگ شویم.
وى درمورد انتخاب «بــروت ماچک» به عنوان 
سرمربى تیم ملى هندبال ایران خاطرنشان کرد: 
واقعًا هندبال ایران پتانسیل بســیار باالیى دارد. 
هیچ تیمى به انــدازه ایران ســتاره و مهره ندارد 
و آرزوى هر مربى این اســت که بــا تیم ایران 
کار کند، چون مى داند که مى تواند با داشتن این 
مهره ها به قهرمانى در آســیا فکر کند و حتى 
نگاهى به درخشش در جام جهانى 2019 هم

 داشته باشد.

نصف جهان  هــر چند دیروز شــایعه اى در مورد  
احتمــال معاوضه مرتضــى تبریــزى مهاجم

ذوب آهن با سجاد شهباززاده مطرح شد، اما بعید 
به نظر مى رســد که قلعه نویى مهاجم ششدانگ 
تیمش را با گل نزن این روزهاى استقالل عوض 

کند.
 نکته قابــل تأمل در این شــایعه ایــن بود که

استقاللى ها واکنشــى جالب توجه به این شایعه 
داشتند.ســخنگوى کمیته فنى استقالل دیروز 
گفت: باشــگاه ذوب آهن هنوز پیشنهادى براى 

معاوضه شهباززاده نداده است.
او در مورد توانایى هاى شــهباززاده  گفته: سجاد 
شهباززاده بازیکن خوبى است که فقط باید آماده 
شود. او بعد از مصدومیت هنوز به مرز آمدگى 100 
در صد نرسیده است. توانایى هاى شهباززاده در 
سال هاى گذشته کامًال مشخص بوده است و من 
فکر مى کنم او اولین گل را کــه بزند، موتورش 

روشن مى شود.

دایى ارزان تر از 
کرانچار بود

پرسپولیس موفق به اخذ مجوز حرفه اى شد، اما این در حالى است که هنوز 
برخى از طلبکاران این تیم به دنبال احقاق حق خود از این باشگاه هستند
على دایى یکى از طلبکاران بزرگ باشگاه پرسپولیس به شمار مى آید. 

او براساس آنچه گفته مى شــود چیزى در حدود سه میلیارد تومان از 
باشگاه پرسپولیس طلبکار است. دایى که در زمان مدیریت محمد 
رویانیان با قراردادى سه ساله هدایت پرسپولیس را به عهده گرفت 
بعد از برکنارى مدیرعامل و آمدن حمیدرضا سیاسى در نیمه هاى 
سال دوم حضورش در پرسپولیس برکنار شد. محمد رویانیان 
درباره قرارداد على دایى و شــکایت این بازیکن گفت:  اول 
باید بگویم که تمایلى به مصاحبه ندارم چرا که متأسفانه در 
مصاحبه هاى قبلى که انجــام دادم برخى خبرنگاران فقط 
بخش هایى از صحبت هاى من را منتشــر کردند که این 
کار درســتى نبود.  او اما در نهایــت و در رابطه با ماجراى 
طلب على دایى از پرســپولیس و قرارداد او گفت:  درباره 
قرارداد آقاى دایى باید بگویم قرارداد ما با ایشان تمام شده 

بود و آقاى دایى هم به مدیران بعدى کــه آمدند گفتند اگر 
مبلغ مالیاتش را پرداخت کنند ادعایى درباره مبلغ قراردادش 

نخواهد داشت. 
سردار رویانیان همچنین گفت:  من آقاى دایى را عزل نکردم و ایشان 

با مدیران بعد از من که با او قطع همکارى کردند در این رابطه صحبت 
داشته اســت.  او در این رابطه که چرا مبلغ قرارداد على دایى با پرسپولیس 

چنین رقم باالیى است هم گفت:  اصًال مبلغ قرارداد آقاى دایى باال نبود؛ مى توانم 
بگویم به اندازه مبلغ قرارداد آقاى قلعه نویى و حتى از مبلغ قرارداد آقاى کرانچار در آن 
زمان کمتر بود. ضمن اینکه ما با آقاى دایى قرارداد بستیم و ایشان تیم را نایب قهرمان 
کرد. حتمًا آقایانى که مربى تیم نایب قهرمان را برکنار کردند باید با ایشان حساب و 

کتاب هاى الزم را انجام مى دادند و نمى دانم این کار را کرده اند یا نه!  
رویانیان اضافه کرد:  آنچه من مى دانم این است که على دایى مى گفت باشگاه باید 
مالیاتش که فکر کنم حدود صد و خرده میلیون تومان بود را بده؛ اما باشگاه این کار را 

نکرد و ایشان هم از طرق قانونى اقدام کرده است. 

نصف جهان  کمیته بدوى صدور مجوز حرفه اى، در خصوص باشگاه هایى که موفق به کسب مجوز حرفه اى شده اند اطالعیه اى منتشر کرد.
در این اطالعیه که به منظور هدایت سیستمى و قانونى باشگاه هاى کشور جهت حضور در  لیگ قهرمانان آسیا صادر شده،  گروه بندى باشگاه ها 

بر اساس رنکینگ فصل گذشته لیگ برتر خلیج فارس به شرح زیر اعالم شده است:
1- گروه  A  شامل باشگاه هاى پرسپولیس، استقالل تهران، تراکتورسازى تبریز، ذوب آهن اصفهان، گسترش  فوالد تبریز، فوالد خوزستان و 

سایپاى تهران است که با توجه به فرآیند رسیدگى موفق به کسب مجوز حرفه اى شده اند.  
2- گروه  B  شامل باشگاه هاى فوالد مبارکه سپاهان اصفهان، پیکان تهران و صنعت نفت آبادان است که با توجه  به فرآیند رسیدگى موفق به 

کسب مجوز ملى شده اند.  
3- گروه  C  شامل باشگاه هاى استقالل خوزستان، نفت تهران، پدیده طالیى خراسان، سیاه جامگان مشهد،  پارس جنوبى جم و سپیدرود رشت 
است که با توجه به فرآیند رسیدگى موفق به کسب مجوز حرفه اى و مجوز ملى نشده اند.  بدیهى است ارزیابى صورت گرفته این کمیته بر مبناى 

اسناد و گزارشات ابرازى باشگاه هاى مذکور بوده و مسئولیت  صحت و سقم اسناد بر عهده باشگاه هاى صادر کننده آن مى باشد. 
با توجه به این اطالعیه کمیته بدوى صدور پروانه حرفه اى باید گفت از مهمترین عجایب لیست باشگاه هاى کشور  که همه رسانه ها به آن اذعان 

داشتند، موضوع عدم تأیید حرفه اى گرى باشگاه سپاهان بود.
سئوالى که مدیران باشگاه ســپاهان باید به دنبال چرایى و پاسخگویى آن باشند مربوط به این مســئله است که چگونه مى شود باشگاهى که 
در یک دهه گذشته همواره به کالس باشــگاهدارى خود، ایزوها و الیســنس هایش مى نازید اکنون در رده باشگاه هاى حرفه اى ایران قرار

 نمى گیرد و عنوان باشگاه ملى دریافت مى کند.
به نظر مى رسد در این مسئله باید از ورزشگاه نقش جهان به عنوان مهمترین عامل عدم دریافت مدرك حرفه اى براى باشگاه سپاهان یاد کرد. 
ورزشگاهى که همواره به عنوان حسرت اصفهانى ها مطرح بوده است و اخیراً مورد اصلى مناقشه دو باشگاه اصفهانى را فراهم ساخته است گویا 

حاال عامل اصلى حذف نام سپاهان از بین باشگاه هاى حرفه اى بوده است.
گفتنى است آذرى و باشگاه ذوب آهن در مدارکى که به AFC ارائه داده اند، ورزشگاه فوالدشهر را به عنوان ورزشگاه نخست خود معرفى کرده و 
از این حیث اگر موفق شوند زمین چمن این استادیوم را تا دیدار اول پلى اف که احتماًال 10 بهمن است، آماده کنند، مى توانند بدون هیچ مشکلى 
در لیگ قهرمانان حاضر شوند، به ویژه اینکه ذوب آهن زمین چمن استادیوم ملت را نیز که کیفیت بسیار باالیى دارد مجهز به نور ساخته و تقریبًا 

بهترین باشگاه ایران در سرویس دهى به باشگاه هاى خارجى است.

قلعه نویى، تبری
از دست نمى د

ى رو ل ب ی ى ب ر
این مسابقه مانند دربى اســتقالل
ایران است و حساســیت در فوتبال
مردم و بازیکنان دارد. بازى خوبــى
تیم، مخصوصًا ستاره هاى ایرانى ح
عملکرد خوبى از خود به نمایش گذ
را شکر که تیم ما به پیروزى رســ
صدرنشین رقابت هاى لیگ شویم.

وى درمورد انتخاب «بــروت ماچک
سرمربى تیم ملى هندبال ایران خا
پتانسیل بســیا واقعًا هندبال ایران
تیمى به انــدازه ایران ســتار هیچ
و آرزوى هر مربى این اســت که
کار کند، چون مى داند که مى تواند
مهره ها به قهرمانى در آســیا فک
نگاهى به درخشش در جام جها

 داشته باشد.

نصف جهان هــر چند دیروز شــای
احتمــال معاوضه مرتضــى تبری

ذوبآهن با سجاد شهباززاده مطرح
به نظر مى رســد که قلعه نویى مها
تیمش را با گل نزن این روزهاى اس

کند.
 نکته قابــل تأمل در این شــایعه
استقاللى ها واکنشــى جالب توجه
داشتند.ســخنگوى کمیته فنى اس
گفت: باشــگاه ذوب آهن هنوز پیش

معاوضه شهباززاده نداده است.
در مورد توانایى هاى شــهباززاد او
ف شهباززاده بازیکن خوبى است که
شود. او بعد از مصدومیت هنوز به مر
صد نرسیده است. توانایى هاى در
سال هاى گذشته کامًال مشخص بو
مى کنم او اولین گل را کــه ب فکر

روشن مى شود.

یى ارزان تر از 
کرانچار بود

قبه اخذ مجوز حرفه اىشد، اما ایندر حالىاست که هنوز
ن این تیم به دنبال احقاق حق خود از این باشگاه هستند
ز طلبکاران بزرگ باشگاه پرسپولیس به شمار مى آید. 

 گفته مى شــود چیزى در حدود سه میلیارد تومان از 
سطلبکار است. دایى که در زمانمدیریت محمد 
دى سه ساله هدایت پرسپولیس را به عهده گرفت 
دیرعامل و آمدن حمیدرضا سیاسىدر نیمه هاى 
ش در پرسپولیس برکنار شد. محمد رویانیان 
لىدایى و شــکایت این بازیکن گفت:  اول
مایلى به مصاحبه ندارم چرا که متأسفانه در 
لى که انجــام دادم برخى خبرنگاران فقط 
صحبت هاى من را منتشــر کردند که این 
رابطه با ماجراى اما در نهایــت و در ود. او

از پرســپولیس و قرارداد او گفت:  درباره 
ى باید بگویم قرارداد ما با ایشان تمام شده 

 هم به مدیران بعدى کــه آمدند گفتند اگر 
پرداخت کنند ادعایى درباره مبلغ قراردادش

همچنین گفت:  من آقاى دایى را عزل نکردم و ایشان 
 من که با او قطع همکارى کردند در این رابطه صحبت 

و در این رابطه که چرا مبلغ قرارداد على دایى با پرسپولیس 
ى است هم گفت:  اصًال مبلغ قرارداد آقاى دایى باال نبود؛ مى توانم 

بلغ قرارداد آقاى قلعه نویى و حتى از مبلغ قرارداد آقاى کرانچار در آن 
ضمن اینکه ما با آقاى دایى قرارداد بستیم و ایشان تیم را نایب قهرمان 
ى که مربى تیم نایب قهرمان را برکنار کردند باید با ایشان حساب و

را کرده اند یا نه!   را انجاممى دادند و نمى دانماینکار
کرد: آنچه من مىدانم این است که علىدایى مىگفت باشگاه باید

 کنم حدود صد و خرده میلیون تومان بود را بده؛ اما باشگاه این کار را 
م از طرق قانونى اقدام کرده است. 

نصف جهــان  آسیایى شدن دوباره ذوب آهن موجى از 
بیم و امید را براى  سبزپوشان اصفهانى به ارمغان آورد. 
گفته مى شود باشگاه ذوب آهن براى حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا با مشکل بزرگ کاهش بودجه در این 

فصل روبه رو شده است.
 در حالى که  باشــگاه ذوب آهن جانشین باشگاه نفت 
تهران در لیگ قهرمانان آســیا شده است این باشگاه 
براى حضور در لیگ قهرمانان آســیا با مشکل بزرگ 
بودجه مواجه اســت. ضمــن اینکه بودجه باشــگاه

 ذوب آهن در این فصل 13 میلیارد تومان کاهش پیدا 
کرده است و این باشگاه براى حضور در آسیا با بودجه 

انقباضى مشکالت زیادى خواهد داشت.
البته مدیران باشــگاه ذوب آهن در تالش هستند تا 
بتوانند مجــوز افزایش بودجه بــراى حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا را از مجمع کارخانه ذوب آهن دریافت 
کنند. شــاید اگر مشــکالت مالى این باشگاه مرتفع 
نشود، بتواند مانع اصلى موفقیت این تیم در آسیا باشد. 
مدیران این تیم قبل از هر گونه مشکلى باید سریع تر 
درصدد حل این مشکل باشند و بتوانند بودجه مورد نیاز 

را تأمین کنند. 
 اما آسیایى شدن ذوب آهن باعث شد تا امیر قلعه نویى 
دوباره بتواند ماجراجویى آسیایى جدیدى را آغاز کند 
و بابت این رخداد حسابى خوشــحال باشد.ژنرال که 

همیشه در کورس اخبار و اتفاقات بود مدتى است دور 
از حاشــیه و هیاهو زندگى مى کند. اتفاقى که چندان 
به آن عادت ندارد. او در این فصل هنوز نتوانســته از 
ذوب آهن یک مدعى قهرمانى بسازد و با فراز و نشیب 
زیادى که در نتیجه گیرى داشــته تــا اینجاى فصل 
جایگاهى بهتر از رده هفتم به دست نیاورده است. حاال 
حضور در آســیا آن هم بدون هیچ زحمت و دردسرى

 مى تواند یک فرصت طالیى براى قلعه نویى باشــد  
و او به همــراه شــاگردانش از این موضــوع خیلى

خوشحالند.
ذوب آهن چهارمین تیمى اســت که قلعه نویى با آن 
حضور در آســیا را تجربه مى  کند. استقالل، سپاهان 
و تراکتورسازى ســه تیم قبلى قلعه نویى در استقالل 
بوده اند. اولین تجربه او با اســتقالل بود و شاید بتوان 
گفت تلخ ترین تجربه. سال 2009 استقالل در مرحله 
گروهى تنها 4 امتیاز به دســت آورد و حذف شد. سال 
دوم هم هنــوز او دانش الزم براى حضور در آســیا را 

با تراکتورســازى از مرحله گروهــى و حذف در یک 
بازى دراماتیک. آنها در گروهى که الهالل و تیم هاى 
قدرتمند حضور داشتند صدرنشین شــدند در مرحله 
بعد اما با نتیجه 4 بر یک بــه النصر باختند اما در بازى 
برگشت توانســتند با نتیجه 3 بر یک این شکست را 
جبران کنند. بردى که البته نتوانست تراکتورسازى را 

به مرحله بعد برساند.
حاال ذوب آهن در روزهایى کــه قلعه نویى از روزهاى 
افتخارآفرینــى فاصلــه گرفته فرصتى اســت براى 
بازگشــت به صدر اخبار و توجهات. تقویت ذوب آهن 
براى آســیا به روند نتیجه گیرى این تیم در لیگ برتر 
هم کمک خواهد کــرد و یک تیر و دو نشــان براى 
سرمربى این تیم خواهد بود. آسیایى شدن ذوب آهن 
یک شمشیر دولبه اســت براى بازگشت قلعه نویى یا 
دورتر شــدن او از روزهاى افتخارآفرینى. به هر تقدیر

 ذوبى ها این روزها بابت آســیایى شــدن دوباره، هم 
نگرانند و هم مسرور!

کسب نکرده بود. این بار ســپاهان بود که با قلعه نویى 
در مرحله گروهى حذف شد. سال بعد اما او توانست با 
سپاهان نتایج بسیار خوبى بگیرد و تا یک چهارم نهایى 
باال آمد. فصل بعد هم با استقالل به نیمه نهایى آمد تا 
همه به این نتیجه برسند که حاال امیرقلعه نویى نه تنها 
فقط یک مربى موفق داخلى اســت که در بازى هاى 
آســیایى هم مى شود روى او حســاب کرد. نتیجه اى 
که البته فصل بعد از آن خیلى زود به بن بســت رسید 
و قلعه نویى باز هــم در مرحله گروهى با اســتقالل 

حذف شد.
قلعه نویى در تبریز هم دســت به کار بزرگى زد. صعود 

مدیران باشگاه 
ذوب آهن در تالش 
هستند تا بتوانند 

مجوز افزایش 
بودجه براى حضور 
در لیگ قهرمانان 
آسیا را از مجمع 

کارخانه 
ذوب آهن 
دریافت کنند

هان
سپا

گ به 
ك بزر

شو

هان
سپا

گ به 
ك بزر

شو
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یادآورى خاطره تلخ 
زلزله رودبار 

ایران با آدیداس در 
روسیه

زلزله   در غرب ایران یــادآورد خاطره تلخ زلزله 
رودبار بود که 27 سال پیش رخ داد.

اولین بار در سال 1990 جام جهانى به طور مستقیم 
از تلویزیون پخش مى شــد و فوتبالى هاى ایران 
هم تماشاگران پرو پا قرص یکى از جذاب ترین 
دوره هاى جــام جهانى بودنــد. در همان مرحله 
مقدماتى و در اواسط بازى برزیل و اسکاتلند بود 
که ناگهان زمین لرزیــد و آن زلزله غم بار رودبار 

رخ داد.
 زلزله اخیر  که در حیــن برگزارى بازى هاى پلى 
آف و در فاصله اى نزدیک به جام جهانى 2018 
رخ داد یادآور این حادثه تلخ در تاریخ معاصر ایران 
بود.   در عصر ارتباطات در کسرى از ثانیه جهان 
متوجه این زلزله شد و در ایران ستاره هاى ورزش 
و فوتبال نســبت به آن واکنش نشــان دادند؛ 
اما در ســال 90 که تلفن هاى ثابت و تلکس 
تنها راه هاى ارتباطى بودند یک ســتاره بود 
که واکنشى متناســب با حادثه غم انگیز رخ 
داده در ایران داشت. یورگن کلینزمن ستاره 
فوتبال آلمان در جام جهانــى 90 بعد از این 
اتفاق اولین ستاره اى بود که با زلزله زدگان 
در ایران همــدردى کرد و بــراى کمک به 
مردم زلزله زده کارهایــى جالب توجه را انجام

 داد.

تیم ملى در جام جهانى 2018 آدیداس مى پوشد. 
البته گویــا از نوع باکیفیت و طراحى شــده آن؛ نه 
از مدل هاى تمرینى که این ماه ها اســتفاده شده. 
این ادعاى محمدرضا ســاکت دبیرکل فدراسیون 
فوتبال است. محمد رضا ســاکت دبیر فدراسیون 
فوتبال در این باره گفت: ”تمام البسه تیم ملى با نام 
آدیداس است و در روز 10 بهمن برابر با 30 ژانویه 
لباس تیم ملى در فیفا توسط مسئوالن فدراسیون 
و آدیداس ارائه مى شــود. در آن روز تمامى تیم ها 
موظف هستند تا پیراهن هاى خود را به تأیید فیفا 
برسانند. در ماه مارس هم آدیداس از پیراهن هاى 
تیم هاى ملى ایران، مصر و تونس رونمایى مى کند. 
این شرکت نگران کپى رایت بود و به همین دلیل 
آن تاریخ را براى رونمایى اعالم کرده است. کیفیت 
و تکنولوژى هاى مطلوبى در پیراهن هاى تیم ملى 

به کار رفته است.“
بعد از رونمایــى پیراهن تیم هــاى ملى مختلف 
انتقاداتى شده بود که پیراهن هاى حال حاضر تیم 
ملى فقط نام آدیداس را یدك مى کشند و چندان نام 
و نشانى از طرحى خاص و کیفیتى مناسب ندارند. 
این اتفاقات حاال واکنش فدراسیون را در پى داشته و 
ساکت مدعى شده که البسه امروز براى جام جهانى 
استفاده نخواهند شد هرچند همچنان فدراسیون با 

آدیداس همکارى خواهد داشت.

سپاهان مدعى قهرمانى نیست 
بازیکن تیم فوتبال بانوان شــهردارى بم، در خصوص  بازى مقابل ســپاهان 

صحبت کرد.
سارا قمى بازیکن تیم فوتبال بانوان شــهردارى بم، در خصوص بازى مقابل 
بانوان سپاهان اظهار داشت: من شخصا اعتقاد دارم، که بازى مقابل سپاهان به 
مراتب راحت تر از تیم هاى سیرجان یا ایالم است و  این  موضوع را به مربیان 

تیممان هم گوشزد کرده بودم.
قمى در پاسخ به این سوال که: فکر مى کند تیم سپاهان با وجود بازیکنانى مثل 
الهام فرهمند، فروغ مورى و هاجر دباغى، مى تواند مدعى قهرمانى لیگ برتر 
فوتبال بانوان باشد یا خیر، گفت: ســپاهان تیم خوبى است به هر شکل برخى 
از بازیکنان این تیم، سال ها کنار هم بازى کرده اند اما از لحاظ مهره ایى، تیم 
ما سر تر از سپاهان بود، با تمام احترامى که براى بانوان سپاهان قائلم، این تیم 
نمى تواند در راه کســب عنوان قهرمانى با ما رقابت کنــد و تیم هاى بهتر از 

سپاهان هم در لیگ برتر فوتبال بانوان وجود دارد.

نصــف جهــان کــش و قــوس ســعید آذرى بــا مدیران 

مى کردند در تراکتورســازى به خودى خــود مى تواند 
حساسیت هاى میان این دو باشگاه را باال ببرد. از چند هفته 
قبل اما چالش هاى جدیدى میان این دو باشگاه ریشه دار 

پیش آمده است.پیش آمده است.
درســت از روزى که بحث حضور چند بازیکن ذوب آهن 
به عنوان یار ســرباز در تراکتورســازى مطرح شد، روابط 
مسئوالن دو باشگاه تیره شد. مصاحبه هاى تند سعید آذرى 
مدیرعامل ذوب آهن علیه تراکتورسازى و سربازگیرى وقت 
و بى وقت این باشگاه آتش اختالفات را شعله ور کرد. وقتى 
مدیرعامل ذوب آهن اعالم کرد ســینا عشورى و هادى 
محمدى را برده اند و رباط شــان پاره شده، درگیرى هاى 
لفظى اوج گرفت و طبیعى بود تراکتورسازان جواب بدهند.

مدیرعامل ذوب آهن اما اقدام دیگــرى نیز انجام داد که 
به مذاق تراکتورسازان خوش نیامد. ارسال نامه اعتراض 

AFCAFC آمیز به آمیز به
رونوشتى را به تراکتورسازى ارسال کرد، خواهان دریافت 
5050 میلیون تومان بابت طلب از باشــگاه تبریزى از زمان 
انتقال سینا عشورى شــد. جالب اینکه نامه مذکور درباره 
عشورى درســت چندســاعت قبل از دیدار ذوب آهن و 

تراکتورسازى در لیگ برتر به باشگاه تبریزى ارسال شد.
پرداخت ایــن مبلغ به ذوب آهن از ســوى مســئوالن 
تراکتورسازى نیز پایان کار نبود. مصاحبه هاى سعید آذرى 
درباره تراکتورسازى ادامه پیدا کرد و بعد از اینکه امیر قلعه 

  

آذرى بار دیگر به جذب سربازان توسط تراکتورسازى ایراد 

باشد تراکتورى شدن پهلوان به مذاق مدیران و باشد تراکتورى شدن پهلوان به مذاق مدیران و 
هواداران این تیم خوش نمى آید.هواداران این تیم خوش نمى آید.

اختصاص سهمیه جذب بازیکنان سرباز اختصاص سهمیه جذب بازیکنان سرباز 
تنها به معدودى از باشگاه ها به خودى تنها به معدودى از باشگاه ها به خودى 

ایــن  از 

امام (ره) تبریز با پیراهن تراکتورسازى رویارویى 
با ذوب آهن را تجربه کرد و اتفاقاً در جریان همان 

از چند هفته از آغاز لیگ چهاردهم نگذشته بود که کارت از چند هفته از آغاز لیگ چهاردهم نگذشته بود که کارت 
معافیت پزشکى عشورى باطل شد تا او دیگر اجازه همراهى معافیت پزشکى عشورى باطل شد تا او دیگر اجازه همراهى 

ذوب آهن را نداشته باشد.ذوب آهن را نداشته باشد.
عشورى از لیگ پانزدهم براى تراکتورسازى به میدان رفت. عشورى از لیگ پانزدهم براى تراکتورسازى به میدان رفت. 

اصفهانى یار بود که او قبل از 
رسیدن به شهرت و چهره 

زیادى نمى کند که روى نیمکت تراکتورسازى بنشیند یا زیادى نمى کند که روى نیمکت تراکتورسازى بنشیند یا 
ذوب آهن.ذوب آهن.

البته محصول آکادمى ذوب آهن در ســایر زمینه ها اصًال البته محصول آکادمى ذوب آهن در ســایر زمینه ها اصًال 
خوش شانس نبود زیرا او هم در این فصل با کابوس پارگى خوش شانس نبود زیرا او هم در این فصل با کابوس پارگى 

سرمربى سپاهان مى خواهد تیمش در تعطیالت نیم فصل در کیش اردو بزند.
زالتکو کرانچار  اخیرا جلسه اى با مدیران ورزشگاه المپیک این شهر برگزار 

کرد تا سپاهان بتواند در تعطیالت نیم فصل در کیش اردو بزند.
گفته مى شود امکانات ورزشگاه المپیک کیش نظر مساعد کرانچار را جلب 
کرده است و به همین دلیل هم مى خواهد در تعطیالت نیم فصل تیمش را به 

این جزیره بیاورد.

جنگ آذرى با آذرى ها!

یاد

ای

زلزله   د
رودبار بو
اولین بار
از تلویزی
هم تماش
دوره هاى
مقدماتى
که ناگها
رخ داد.
 زلزله اخ
آف و در
رخ داد یا
بود.   در
متوجه ای
و فوتبا
اما در
تنها
و که
داد
فوت

اتفاق
در ای
مردم

 داد.

شو قــوسســعید آذرى بــا مدیرانشو قــوس ســعید آذرى بــا مدیران 

تواندرســازى به خودى خــود مى تواند  مى خودىخــود رســازى به خودى خــود مى تواندرســازىبه
 این دو باشگاه را باال ببرد. از چند هفته این دو باشگاه را باال ببرد. از چند هفته 
جدیدى میان این دو باشگاه ریشه دارجدیدى میان این دو باشگاه ریشه دار 

ه بحث حضور چند بازیکن ذوب آهنه بحث حضور چند بازیکن ذوب آهن 
در تراکتورســازى مطرح شد، روابطدر تراکتورســازى مطرح شد، روابط

تیره شد. مصاحبه هاى تند سعید آذرىتیره شد. مصاحبه هاى تند سعید آذرى 
 علیه تراکتورسازى و سربازگیرى وقت علیه تراکتورسازى و سربازگیرى وقت 
ه آتش اختالفات را شعله ور کرد. وقتىه آتش اختالفات را شعله ور کرد. وقتى 
ن اعالم کرد ســینا عشورى و هادىن اعالم کرد ســینا عشورى و هادى 
رباط شــان پاره شده، درگیرىهاىرباط شــان پاره شده، درگیرىهاى 
بیعى بود تراکتورسازان جواب بدهند.بیعى بود تراکتورسازان جواب بدهند.

ن اما اقدام دیگــرى نیز انجام داد کهن اما اقدام دیگــرى نیز انجام داد که 
ن خوش نیامد. ارسال نامه اعتراضن خوش نیامد. ارسال نامه اعتراض 

ورسازى ارسال کرد، خواهان دریافتورسازى ارسال کرد، خواهان دریافت 
ت طلب از باشــگاه تبریزى از زمانت طلب از باشــگاه تبریزى از زمان 
 شــد. جالب اینکه نامه مذکور درباره شــد. جالب اینکه نامه مذکور درباره 
چندســاعت قبل از دیدار ذوب آهن وچندســاعت قبل از دیدار ذوب آهن و 

گ برتر به باشگاه تبریزى ارسال شد.گ برتر به باشگاه تبریزى ارسال شد.
 به ذوب آهن از ســوى مســئوالن به ذوب آهن از ســوى مســئوالن 
ن کار نبود. مصاحبه هاى سعید آذرىن کار نبود. مصاحبه هاى سعید آذرى 
ادامه پیدا کرد و بعد از اینکه امیر قلعهادامه پیدا کرد و بعد از اینکه امیر قلعه 

آذرى بار دیگر به جذب سربازان توسط تراکتورسازى ایرادآذرى بار دیگر به جذب سربازان توسط تراکتورسازى ایراد

ایــن از 

امام (ره) تبریز با پیراهن تراکتورسازى رویارویىامام (ره) تبریز با پیراهن تراکتورسازى رویارویى 
اتفاقًا ن را تجربهکردو اتفاقاً در جریان همانبا ذوب آهن را تجربهکردو با ذوب آهن را تجربهکردو اتفاقاً در جریان همانذوب

اصفهانى یار بود که او قبل ازاصفهانى یار بود که او قبل از 
رسیدن به شهرت و چهره 

س

کر
این جز

موجى که پس از مصاحبه طوفانى على کریمى 
علیه مسئوالن فدراســیون فوتبال ایجاد شد 
بزرگتر شده و هر روز به کسانى که از کریمى 
حمایت مى کنند افزوده مى شــود. دیروز 
حشــمت مهاجرانى هم از مســئوالن 
فدراسیون فوتبال خواست اگر ریگى به 
کفش ندارند با کریمى مناظره کنند. 
على دایى هم بدون این که نامى از 
على کریمى ببرد در اینستاگرام 
خود نوشت:  مطمئنا فساد در 
فوتبال وجــود دارد و بارها در 
این باره صحبت کردم. البته 
فقط در فوتبال نیست و همه 
جا وجود دارد و فوتبال ما هم بخشى از جامعه است. 
امیدوارم روزى فرا برســد که در این فوتبال دروغ 
ریشه کن شود و کسى به دنبال الپوشانى و پنهان 

کردن مشکالت آشکار و واضح تیم هاى باشگاهى و 
برخى مدیران آن نباشد. من على دایى گردنم جلوى 
مردم و فوتبالى هاى کاردرست از مو باریک تر است 
اما شــک نکنید جلوى گردن کلفت ها مى ایستم و 

کوتاه نمى آیم!  
 

تالش کرانچار براى 

برگزارى اردوى  کیش  

دایى علیه گردن کلفت ها!
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2 مرد که به زنان و دختر خردسال در سرقت از طالفروشى هاى فارس کمک کرده بودند، شناسایى و دستگیر 
شدند.در پى وقوع سرقت از طالفروشى هاى شهرستان هاى جنوبى استان فارس توسط سه زن و دختر بچه 
سارق هفت ساله طالفروشى هاى «گراش» و «اوز»، فرمانده انتظامى شهرستان گراش گفت: پرونده سرقت 
توسط کارآگاهان پلیس آگاهى این شهرستان در حال پیگیرى است و سرنخ هاى جدیدى ازسارقان به دست 
آمده است.سرهنگ بابایى اظهار داشت: در پى شکایت شــخصى به هویت «مصطفى» مبنى بر سرقت از 
طالفروشى وى به صورت کش روى، با بررسى وتحقیقات به عمل آمده سارقان که دو نفر زن به همراه یک 
دختر بچه و یک نفر مرد به عنوان راننده بودند، با هویت هاى مشخص، شناسایى شدند. وى با اشاره به سرقت 
مشابه در شهر اوز الرستان گفت: مقام قضائى با صدور نیابت قضائى به شهرستان بندرعباس و اعزام مأموران 
انتظامى و کارآگاهان پلیس، دو نفر از ســارقان به هویت «س» و «د» وشخصى دیگر به نام «ج» دستگیر 
شدند و خودروى آنها توقیف و به پلیس آگاهى تحویل شد و پرونده با اخذ دستورات قضائى به دادستان دادگاه 

عمومى انقالب الرستان ارسال شده است.
سرهنگ بابایى افزود: زنان سارق هنوز متوارى هستند و دو مرد همدست آنها در بندر خمیر دستگیر شدند و 

به سرقت اعتراف کردند.

3 عضو یک خانواده به جرم سرقت در محدوده شرق تهران دستگیر شدند.
شنبه شب مأموران گشت انتظامى  کالنترى 136 فرجام در حال گشتزنى در محدوده استحفاظى خود 
بودند که رفتارها و ترددهاى دو مرد و یک زن مقابل یک خانه توجه آنها را جلب کرد و براى بررســى 
موضوع به سمت آنها تغییر مسیر دادند. با نزدیک شدن مأموران، این افراد که مشغول انتقال اموالى به 
خودروى پارك شده در مقابل منزل مذکور بودند با دستپاچگى به کار خود پایان دادند و ضمن بستن در 

منزل سوار بر خودرو شدند تا از محل دور شوند. 
مأموران که به ماجرا مشکوك شده بودند، هر سه نفر را متوقف کرده و اقدام به تحقیق از هر سه تن کردند 
و این افراد اظهار داشتند که این اموال متعلق به خودشان است و در حال جابه جایى آن براى انتقال به 
محل دیگر هستند اما چهره سراسیمه و اظهارات ضد و نقیض آنها و همچنین زمان نامناسب براى جابه 

جایى اموال منزل ظن مأموران را بیشتر کرده و تحقیقات خود را دقیق تر کردند.
این بررسى ها در نهایت به نتیجه رسید و مأموران با پرس و جو از اهالى واقعى خانه مذکور دریافتند که 
این افراد مظنون، سارقانى هستند که تحت پوشش خانواده اقدام به سرقت از منازل شهروندان مى کنند. 
به این ترتیب هر سه نفر در محل دستگیر و به همراه مالکان اموال مسروقه از منزل مذکور به کالنترى 
منتقل شدند که طى بازجویى هاى انجام شده هر سه نفر به جرم خود مبنى بر سرقت از منازل شهروندان 
اعتراف کردند.در بازرسى از خودروى متهمان یک عدد چرخ گوشت، یک دستگاه آبمیوه گیرى و تعدادى 
لوازم خرد منزل که از خانه مذکور به سرقت برده بودند، کشف وضبط شد و پس از صورتجلسه به مالکش 

بازپس داده شد.الزم به ذکر است؛ هر سه متهم پس از تکمیل پرونده به دادسرا منتقل شدند.

نصف جهان این بار نه جنــگ، نه گرد و غبار و نه 
نفوذ تروریســت ها بلکه زلزله، ارمغان همسایه 
غربى ایران براى اســتان هاى غربى و شــمال 
غربى و حتى بخش هایى از استان هاى مرکزى 
کشورمان بود. یک شنبه شب حوالى ساعت 22 
که عمق10 کیلومترى شمال عراق به لرزه افتاد، 
لرزه بر تن ساکنان چندین استان ایران هم از جمله 
استان هاى کرمانشاه، آذربایجان هاى شرقى و 
غربى، ایالم، خوزستان، همدان، لرستان، زنجان، 
مرکزى، کردســتان، اصفهان وجنــوب تهران 
انداخت و صدها نفر را کشت و هزاران نفر را روانه 
مراکز درمانى کرد. مراکز لــرزه نگارى، کانون 
اصلى این زلزله را در 32 کیلومترى شهر سرپل 
ذهاب کرمانشاه و 100 کیلومترى سلیمانیه عراق 
ثبت کردند. اگرچه این زلزله در ناحیه مرزى ایران 
و عراق رخ داده اما کانون آن در داخل خاك عراق 

واقع شده است.
زلزله یک شنبه شــب که یکى از قدرتمندترین 
و بى ســابقه ترین زمین لرزه هــاى رخ داده در 
این منطقه اســت را حــدود 150 میلیون نفر در 
ایران و عراق و در پایتخت هر دو کشور احساس 
کردند. بنابر اعالم منابع عربــى، این زمین لرزه 
در لبنان، قطر، امارات متحــده عربى، کویت و 
فلسطین اشغالى نیز به وضوح احساس شده است.

کشته، مجروح، بى خانمان
گزارش ها نشان مى دهد میزان تلفات و خسارات 
ناشى از این حادثه در ایران چشمگیر است. آخرین 
آمارها تا لحظه تنظیم این گزارش حکایت از کشته 
شدن395 نفر و زخمى شدن هفت هزارنفر دیگر 
در استان کرمانشاه دارد و پیش بینى ها حاکى از 
آن است که این آماراز این تعداد فراتر خواهد رفت. 
دیروز اعالم شد که در این استان سه روز عزاى 

عمومى اعالم شده است. 
زلزله در کرمانشاه ســاعت 21 و 48 دقیقه و 16 
ثانیه اتفاق افتاد و مرکز لرزه نگارى کشور گزارش 
کرد بزرگى آن در این استان 7/3 ریشتر و کانون 
زلزله حوالــى «ازگله» بــوده در حالى که طبق 
گزارشات، شهرستان هاى سرپل ذهاب، جوانرود 
و اســالم آباد غرب هم تخریب هاى گســترده 
اى را شــاهد بوده اند. براساس آخرین اطالعات 
بیشــترین میزان خسارت و کشــته و زخمى ها 
مربوط به شهرســتان ســرپل ذهاب است. این 
زمین لرزه خسارات سنگینى را به منازل مسکونى 
و راه هاى استان کرمانشاه وارد کرده است و طبق
 گزارش هابر اثر این زلزله به کل استان کرمانشاه 
از 10 تا 90 درصد خســارت وارد شــده است و 

70هزار نفر بى خانمان شده اند. 

آواربردارى همچنان ادامه دارد
صبح دیروز مســئوالن ســتاد مدیریت بحران 
کشور، سازمان امداد و نجات، استاندار کرمانشاه 
و فرماندهان نظامــى و انتظامى بــا حضور در 
شهرستان ســرپل ذهاب، ضمن بازدید از میزان 
خسارات منطقه، جلسه ستاد مدیریت بحران را 
تشــکیل دادند. این در حالى  است که قطع آب 
و گل آلود شــدن جریان آب، سالمت مردم را با 
مخاطره روبه رو کرده اســت. مدیرعامل آب و 
فاضالب شهرى کرمانشاه هم دیروز صبح اعالم 
کرده به دلیل تأمین آب شــرب شهرهاى سرپل 

ذهاب، قصرشیرین، هرســین و ثالث باباجانى 
از ســرآب هاى این شــهرها و کدورت آب این 
سرآب ها، آبرســانى به این شهرها تا 48 ساعت 

عمدتاً به صورت سیار صورت مى گیرد. 
از صبح دیــروز همچنین عملیــات آواربردارى 
مناطق زلزله زده آغاز شده و باتوجه به حجم آوار، 
از استان هاى همجوار کمک گرفته شد. پیش بینى 
شده آواربردارى ها حداقل سه روز و حتى بیشتر 

طول خواهد کشید.

Oفراخوان براى اهداى گروه خونى
سخنگوى ســازمان انتقال خون کشور در مورد 
ذخایر خونى سازمان انتقال خون براى کمک به 
مجروحان این حادثه اظهار داشت: خوشبختانه 
نگرانى از بابت ذخایر خونى سازمان وجود ندارد و 
هم اکنون میزان ذخایر خون و فرآورده هاى خونى 

کشور در حد مطلوب و مناسبى است.
بشیر حاجى بیگى افزود: با توجه به اینکه در ایام 
اربعین مردم از طرح نذر خون استقبال کردند منابع 
خونى کشــور هم اکنون تأمین است و حتى در 
آخرین تماس با مدیران کل انتقال خون سراسر 
کشور مشخص شــد در همه مراکز کشور ذخایر 

خونى در وضعیت خوبى قرار دارد.
وى در فراخوانى از تمامى دارندگان گروه خونى 
o-  وo+ دعوت کرد تا براى اهداى خون و کمک 
به آسیب دیدگان مناطق زلزله زده به مراکز انتقال 

خون مراجعه کنند.

زلزله به بیمارستان ها هم رحم نکرد
بنابر گزارشــات، بخشــى از بیمارســتان امام 

خمینى(ره) اســالم آباد غرب براثــر زلزله یک 
شنبه شب تخریب شــده و قابلیت پذیرش بیمار 
را ندارد. تعدادى از مصدومان این حادثه به دیگر 
بیمارســتا ن هاى استان کرمانشــاه اعزام شدند 
و باوجود آنکه بیمارســتان تختى براى پذیرش 
مصدومان جدید ندارد برخى آنها که مشــکالت 
جزئى داشتند به صورت ســرپایى درمان شدند. 
همچنین بیمارستان قصر شیرین دچار تخریب 
شده و قابل استفاده نیست و بیمارستان صحرایى 
در ساعت هاى اولیه صبح دیروز در این شهرستان 
مســتقر شــده و در این مکان بــه مصدومان 
خدمات رســانى مى شود. بخشــى از اورژانس 
بیمارستان شهداى شهرستان سرپل ذهاب هم 

تخریب شده است. 

غرب کشور همچنان مى لرزد
رئیس مرکز زلزله نگارى کشور گفت: تاکنون 118 
پس لرزه رخ داده است و با توجه به بزرگى زلزله تا 

ماه ها پس لرزه ادامه خواهد داشت.
على مرادى با اشاره به اینکه 7/3 ریشتر بزرگاى 
زمین لرزه یک شنبه شب است نه شدت آ ن گفت: 
شــدت زلزله با توجه به فاصله شــهرها از نقطه 
مرکزى وقوع آن تفاوت دارد. هر چه از مرکز زلزله 
دور مى شویم، میزان زمان لرزش بیشتر مى شود 
اما شدت و دامنه آن کمتر مى شود. مرادى افزود: 
این منطقه بسیار لرزه خیز بوده و پیش از زلزله یک 
شنبه شب یک پیش لرزه به بزرگاى 4/5 ریشتر 
اتفاق افتاده بود. وى گفت: این زلزله یک شــنبه 
شب در تهران نیز احساس شــد. کسانى که در 
سازه هاى بلند زندگى مى کنند؛ بیشتر این مسئله 
را حس کردند تا کســانى که در سازه هاى کوتاه 

زندگى مى کنند.
مرادى با تأکید بر اینکه پیش لرزه ها از ســاعت 
21 آغاز شــده بود، ادامه داد: پس از زلزله اصلى، 
118 پس لرزه تاکنون اتفاق افتاده است که 49 
مورد آن بین 3 تا 4 ریشــتر و 17 مورد بین 4 تا 5 
ریشتر بوده اند. احتمال وقوع پس لرزه هاى بیشتر 
کماکان وجود دارد و با زلزله اى به چنین بزرگى تا 
ماه ها پس لرزه ها ادامه خواهد داشت و مردمى که 
خانه هایشان آسیب دیده اســت باید مراقب این 
مسئله باشند هر چند پس لرزه ها حداقل یک واحد 

از زلزله اصلى کمتر است.

 بناهاى تاریخى هم لرزیدند
 مدیر کل میراث فرهنگى اســتان کرمانشاه از 
آسیب دیدن پنج اثر تاریخى استان در زلزله یک 
شنبه شــب خبر داد. باالیى، آثار تاریخى آسیب 
دیده را شامل قلعه یزدگرد در داالهو، زیج منیژه در 

سرپل ذهاب و کاروانسراى شاه عباسى، عمارت 
خسرو و چهار قاپى در شهرســتان قصرشیرین 
عنوان کرد. وى افزود: خوشــبختانه اثر جهانى 

بیستون و تاق بستان هیچ آسیبى ندیده اند. 
همچنیــن عبدالمالــک شــنبه زاده  مدیرکل 
میراث فرهنگى اســتان ایالم در این باره عنوان 
کرد: متأســفانه در اثر زلزله یک شــنبه شــب، 
دیوارهاى موزه باستان شناسى «دره شهر» ترك 
خورده است اما خوشــبختانه به ویترین ها و آثار 

تاریخى داخل موزه آسیبى وارد نشده است.

مسکن مهر روى گسل بود
مسعود شریفى، مدیر کل راه و شهرسازى استان 
کرمانشاه در ارتباط با عکس هاى مشاهده شده 
از وضعیت خرابى  مســکن مهر سر پل ذهاب بر 
اثر زلزله یک شــنبه شــب بیان کرد:  ما در این 
شهرستان دو پروژه 500 واحدى و 250 واحدى 
مســکن مهر داریم که پروژه اول با توجه به قرار 
گرفتن آن بر روى گســل آســیب جدى دیده و 
این موضوع به دلیل پایین بودن کیفیت ساخت 
مسکن مهر نبوده اســت بلکه تمام ساختمان ها 
و سازه هاى آن منطقه حتى اداره راه و شهرسازى 
این شهرستان که ســاختمانى یک طبقه است 

آسیب دیده اند.

پیدا شدن نوزاد زنده از زیر آوار
نیروهاى امداد و نجات توانستند با تالش خود و 
در یک عملیات اورژانسى یک نوزاد  را از زیر آوار 
زلزله یک شنبه شب در سرپل ذهاب زنده بیرون 
بیاورند. همچنین با کمک سگ هاى زنده یاب، 

یک مادر و دختر از زیر آوار نجات یافتند.

سقوط مرگبار سرباز از برجک 
بر اثر زلزله یک شنبه شــب، استواردوم «شریف 
نوروزى» از پرسنل هنگ مرزى قصرشیرین در 
حین انجام وظیفه در برجک دارخور گروهان قلعه 
سفید، جان خود را از دست داد. وى در حین زلزله 

از برجک به زمین افتاد و جان سپرد.

انهدام باند سارقان خانوادگى

علت دستگیرى مادر «اهورا» در روزهاى گذشته مربوط به پرونده دیگرى غیر از پرونده قتل اهورا 
بوده است.

به گزارش رکنا، بهروز عزیزى فرد، وکیل خانواده اهورا در خصوص آخرین وضعیت این پرونده گفت: 
براى این پرونده تقاضاى تعیین وقت شده است و اولین جلسه رسمى دادگاه انتظار مى رود تا 15 
روز آینده تشکیل شود. وى اضافه کرد: تحقیقات تکمیلى انجام شده و کیفرخواست نیز صادر شده و 
انتظار ما این است که جلسه دادرسى به صورت غیرعلنى برگزار شود. عزیزى فرد خاطرنشان کرد: 
قاتل اهورا از همسر اول خود جدا نشده بوده و در حال جدایى بوده است. چندى پیش نیز مادر اهورا 
دستگیر شده بود. علت دستگیرى مادر اهورا مربوط به پرونده دیگرى غیر از پرونده قتل فرزندش 

بوده است. اکنون مادر اهورا به قید وثیقه آزاد شده است.
22 مهرماه سال جارى اهورا، پسربچه دو و نیم ساله  رشتى هنگامى که مادرش در خانه نبود از سوى 
ناپدرى اش مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل رسید. پزشــکى قانونى علت مرگ، این پسر بچه را 

ضربات وارده  به سر و خون ریزى مغزى اعالم کرد.

 دستگیر شدن مادر «اهـــورا» 
براى یک پرونده دیگر!

دستگیرى همدستان سارق 7 ساله طالفروشى ها

سه قلوها فعالً به خانواده شان سپرده نمى شوند
رئیس اداره بهزیستى بوکان در استان آذربایجان غربى گفت: با دستور دادستانى، سه قلو هاى بوکانى 

که در خیابان رها شده بودند به شیرخوارگاه منتقل شدند. 
خالد احمدنژاد گفت: چند روز پی ش پدر اهل بوکان به دلیل اختالف با همسر دوم خود، نوزادان سه 
قلویش را در خیابان رها کرده بود. وى افزود: پس از انتشار خبر رها شدن نوزاد در خیابان، دادستانى به 
موضوع ورود پیدا کرد و بعد از آن، با دستور دادستان نوزادان به سازمان بهزیستى کشور واگذار شدند.

احمدنژاد در خصوص آخرین وضعیت نوزادان رها شده بوکانى خاطرنشان کرد: این نوزادان که یکى 
از آنها پسر و دو تن دیگر دختر هستند اکنون به شیرخوارگاه آمنه ارومیه منتقل شده اند و تا زمانى 
که تکلیف خانواده مشخص نشود، نوزادان در شیرخوارگاه خواهند ماند. وى ادامه داد: منتظر هستیم 
تا اختالف خانواده تا حدودى کاهش پیدا کند تا بعد از آن در رابطه با وضعیت نوزادان تعیین تکلیف 
صورت گیرد. احمدنژاد از سالمت کامل نوزادان خبرداد و افزود: نوزادان بوکانى در سالمت کامل به 

سر مى برند و از نظر جسمانى با هیچ مشکلى مواجه نیستند.

شب سیاه و طلوع ویرانى
زلزله در غرب کشور صدها کشته و هزاران زخمى بر جاى گذاشت 
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اینستاگرام در حال آزمایش قابلیت جدیدى 
براى مشاهده پست هاى بوکمارك شده در 

نسخه وب است.
قابلیت بوك مارك کردن پست ها یا همان 
افزودن به پست هاى مورد عالقه و آرشیو 
کردن آنها ، چند ماهى است که به این شبکه 
اجتماعى اضافه شده است که کاربران مى 
توانند با آیکون مربوطه، پست هایى که در 
اینستاگرام مشاهده مى کنند و مى خواهند 
را نشانه گذارى کرده و در صفحه شخصى 
خود به صورت آرشــیو نگه دارند و از این 

قابلیت بوك مارك استفاده کنند.
البته الزم به ذکر است که 

با بوك مارك کردن 
پست مورد نظر، آن 

پست save نمى شود 
و تنها کاربــر با این کار 

مى تواند به صفحه مجازى 
مربوطه به صورت میانبر رفته و 

آن را بارى دیگرمشاهده کند. که 
البته با حذف شــدن آن پست در 
صفحه مذکور، کاربران نیز دیگر 

قادر به مشــاهده آن 
نخواهند بود.

هم اکنون گزارش هاى منتشر شده حاکى 
از آن است که شبکه اجتماعى اینستاگرام 
مى خواهد این قابلیــت بوك مارك کردن 
پست هاى مورد عالقه کاربران را در نسخه 
وب آن نیز قابل دسترســى و استفاده کند. 
به گونه اى کاربران بتوانند در نســخه وب 
اینستاگرام نیز تصاویر و مطالبى که بوك 

مارك کرده بودند را مشاهده کنند.
این قابلیت در حال حاضــر تنها در مرحله 
آزمایشى و براى تعداد محدودى از کاربران 
قابل اجراست و زمان انتشار عمومى آن نیز 

هنوز اعالم نشده است.

سیستم
 CarPlay اپل 

چیست؟
سیستم هایى مانند CarPlay شرکت اپل 

یا «Android Auto» شرکت گوگل مطمئناً در آینده 
نزدیک در سیستم هاى کامپیوترى خودروها انقالب ایجاد 
خواهند کرد و تجربه رانندگى را براى صاحبان خودرو لذت  
بخش تر از گذشته خواهند کرد و از طرف دیگر هزینه هاى 
فعلى که صرف سیســتم هاى داخلى خودرو مى شــوند 
کاهش پیــدا خواهد کرد. در حال حاضر اســمارتفون ها 
خیلى هوشمندتر از سیســتم هاى صوتى و کامپیوترى 
خودروها هستند بنابراین استفاده از چنین سیستم هایى در 
خودروهاى جدید معقوالنه تر به نظر مى رسد. از همین رو 
هر روزه خودروهاى بیشترى به سیستم CarPlay اپل 

مجهز مى شوند.
سیستم هوشــمند CarPlay اپل با استفاده از دستیار 
صوتى هوشمند Siri در خودروها به کارگرفته مى شود 
و به  رانندگان اجازه مى دهد که بسیارى از کارهایى را که 
رانندگان قبًال با فشردن دکمه انجام مى دادند، با استفاده 

دستورات صوتى و نمایشگر لمسى کنترل کنند.

ویژگى ها و امکانات carPlay اپل
1-اپل مپ

به لطف وجــود اپــل مــپ (Apple Map) که بر 
روى آیفون هــا نیز وجود دارد، رانندگانى که از سیســتم 
CarPlay استفاده مى کنند قادر خواهند بود که از نقشه 
اپل در خودرو هم بهره ببرند. نقشه اپل مى توانند سرعت 
مجاز در جاده هاى مختلف را اعالم کند و همچنین خطوط 
حرکتى مناسب را نیز در طول مسیر به رانندگان پیشنهاد 
کند و ضمنًا اپل مپ قابلیت شناســایى کد پستى تمامى 

منازل و اماکن در بریتانیا را هم دارد.
2-تماس هاى تلفنى

هنگامى که در حال حرکت در جاده هستید، با استفاده از 
CarPlay اپل مى توانید به تماس ها پاسخ داده، تماس 
برقرار کنید و یا پیام هاى صوتى را گوش دهید. ضمنًا از 
آنجایى که این سیستم مستقیما اطالعات را از آیفون شما 
دریافت مى کند، نیازى به همگام سازى مخاطبین با این 

سیستم 
هــد  نخوا

بود.
3-پخش موسیقى

با اســتفاده از این سیســتم 
مى تواننــد  راننــدگان 
موزیک هاى ســرویس هاى 

مختلف از جمله اپــل موزیک، 
اسپاتیفاى و حتى آمازون موزیک را 

در خودرو پخش کنند و حتى به پادکست ها 
و کتاب هاى صوتى هم دسترسى داشته باشند. 

4-اپلیکیشن شرکت سازنده خودرو
بسیارى از خودروسازان اپلیکیشن هاى انحصارى را براى 
استفاده در carPlay طراحى کرده اند که به رانندگان این 
امکان را مى دهد که از طریق این اپلیکیشن ها به یکسرى 
از تنظیمات خودرو دسترسى داشته باشند. در حال حاضر 
تنها یکسرى تنظیمات پایه توسط این اپلیکیشن ها قابل 
دسترسى هســتند اما در آینده نزدیک کنترل بسیارى از 
بخش هاى خودرو از طریق این اپلیکیشن ها و دستورات 

صوتى ممکن خواهد شد.

نکاتى که هنگام استفاده از CarPlay باید در 
نظر بگیریم:

سیستم CarPlay اپل در طول مســیر باید همواره به 
اینترنت متصل باشــد. اپلیکیشــن هاى موزیک، نقشه، 
اسپاتیفاى و دیگر برنامه ها تنها با وجود اینترنت و با سرعت 
قابل قبول مى توانند کارایى داشته باشند و در صورتى که از 
مناطقى که تحت پوشش اینترنت دیتا نیستند عبور کنید، 

این سیستم کارآیى خود را از دست خواهد داد.
در تمام مدتى که از این سیستم استفاده مى کنید، آیفون 
شــما باید همواره به درگاه یواس بى متصل باشــد چرا 

کــه پخــش 
موســیقى و در عین 

حال اســتفاده از دیگر 
امکانات برنامــه از جمله 

نقشــه نیازمند دانلود و آپلود 
حجم قابل توجهى از دیتا است 

که همین مسئله باعث مى شود 
باترى شما در مدت کوتاهى کاهش 

پیدا کند. در حال حاضر خودروهایى 
که از CarPlay پشتیبانى مى کنند 

درگاه یواس بى مخصوص شــارژ آیفون 
را هم بــراى کاربران تعبیــه کرده اند. در 

حال حاضر با اســتفاده از این سیستم، آیفون 
شما حتمًا باید به درگاه یواس بى روى سیستم  

CarPlay متصل باشــد اما در آینده بســیار 
نزدیک اتصال به این سیستم از طریق واى فاى هم 

امکانپذیر خواهد شد.
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کــه پخــش 
عین موســیقى و در

حال اســتفاده از دیگر 
امکانات برنامــه از جمله 
و آپلود نقشــه نیازمند دانلود

حجم قابل توجهى از دیتا است 
که همین مسئله باعث مى شود 

باترى شما در مدت کوتاهى کاهش 
پیدا کند. در حال حاضر خودروهایى 

yکه از CarPlay پشتیبانى مى کنند 
درگاه یواس بى مخصوص شــارژ آیفون 

را هم بــراى کاربران تعبیــه کرده اند. در 
حال حاضر با اســتفاده از این سیستم، آیفون

شما حتمًا باید به درگاه یواس بى روى سیستم  
CarPlay متصل باشــد اما در آینده بســیار 

نزدیک اتصال به این سیستم از طریق واى فاى هم 
امکانپذیر خواهد شد.
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با بوك مارك کردن 
پست مورد نظر، آن 

eپستsave نمى شود 
تنها کاربــر با این کار  و

تواند به صفحه مجازى مى
مربوطه به صورت میانبر رفته و

بارى دیگرمشاهده کند. که  آن را
البته با حذف شــدن آن پست در 
صفحه مذکور، کاربران نیز دیگر 

قادر به مشــاهده آن 
نخواهند بود.

ز

حتمــًا تــا به حــال مقاالت 
آموزشــى زیــادى درباره به 
دست آوردن رمز شبکه هاى 

واى فــاى خوانده ایــد ولــى 
هیچ کدام آنطور که باید و شاید مفیده 

نبوده اند. بعضى از روش هاى ارائه شــده، نیاز به تعداد 
زیادى فایل هاى بزرگ و حجیم و هم چنین روت کردن 
گوشى دارند. اما روت کردن گوشى اندرویدى باعث از 
بین رفتن ضمانت آن مى شــود. در این مقاله، با روش 
بسیار ســاده اى آشنا مى شــوید که هیچ نیازى به روت 

کردن گوشى ندارد. 
در این روش نیازى به دانلــود فایل هاى بزرگ یا روت 
کردن اندروید دســتگاهتان ندارید. تنها چیزى که نیاز 
دارید یک اپ اندرویدى کاربردى است که بتواند روى 
هر دو اندروید روت شده و روت نشده کار کند تا به کمک 

آن رمز فراموش شده شبکه  واى فاى را بازیابى کنید. 
در این حالت، فقط به گوشى که از آن استفاده مى کنید و 
یک اپلیکیشن نیاز دارید. توجه داشته باشید که این روش 

تنهــا روى نســخه هاى 
اندروید 5,0 (اللى پاپ) به 
 بــاال کار مى کند. مراحل 

ساده زیر را دنبال کنید.
1 -  اولیــن کارى که باید 
 WiFi بکنید نصب اپلیکیشن
WPS WPA Tester روى اندروید دستگاهى است 

که استفاده مى کنید.
2 -  ایــن اپ به محض باال آمدن شــروع به اســکن 

شبکه هاى واى فاى اطراف مى کند.
3 -  فهرست تمام شــبکه هاى واى فاى که اپلیکیشن 
پیدا کرده را مشاهده مى کنید. کافى است رنگ قفلى که 
در سمت راست هر شــبکه موجود در لیست قرار گرفته 
را مشاهده کنید. اگر قفل به رنگ سبز باشد یعنى اینکه 
امکان بازیابى گذرواژه شبکه واى فاى وجود دارد، ولى 

اگر قرمز باشد این امکان وجود ندارد.
4 -  اگر قفل شبکه موردنظر شما سبز رنگ است روى 

آن ضربه بزنید.
 «info» 5 -  در ایــن مرحله، یک پاپ آپ بــا عنوان 

روى صفحه ظاهر مى شــود. کافى اســت روى گزینه 
Connect کلیک کنید.

 No» یا «Root» 6 -  در پاپ آپ بعدى، دو گزینــه 
 No» را مى بینیــد. در ایــن قســمت گزینه «Root

Root» را انتخاب کنید.
7 -  در پنجره بعدى، یک فهرســت شامل چندین پین 
نشان داده مى شود. این پین به شما کمک مى کند تا وارد 
شبکه  واى فاى خودتان شــوید. یکى از آن ها را انتخاب 

کنید و گزینه Connect (Root) را کلیک کنید.
8 -  فرآیند اسکن آغاز مى شود و چند ثانیه طول مى کشد 

تا تکمیل شود.
9 -   اگر شماره PIN به درستى کار کند گذرواژه شبکه 
نمایش داده مى شود. آن را کپى کنید و سپس، به شبکه 

وصل شوید.
 10 - اگر PIN کار نکند یک پیــام خطا نمایش داده 
مى شــود. در این حالت، پین هاى دیگر را تست کنید و 

مطمئن باشید که یکى از آنها قطعًا کار مى کند.
 11 -  تمام! حاال گذرواژه فراموش شده شبکه واى فاى 

خودتان را به دست آور ده اید.

راهکارى براى 
بازیابى گذرواژه فراموش شده

قابلیت جدید اینستاگرام بر روى نسخه وبقابلیت جدید اینستاگرام بر روى نسخه وب

پخش زنده توسط کاربران در حال حاضر توسط اسمارتفون ها 
امکانپذیر اســت اما در صورتى که بخواهیم با اســتفاده از 
دوربین  هاى فیلمبردارى حرفه اى ایــن کار را انجام دهیم، 
باید به  فکر تهیه تجهیزات متعدد و بسیار گرانقیمتى باشیم. 
با این حال استارت آپ آمریکایى YoloLiv این مشکل را 
برطرف کرده و با معرفى محصول جدید خود به کاربران این 
امکان را مى دهد که با استفاده از دوربین هاى فیلمبردارى و یا 
«گوپرو» ویدئوهاى خود را به صورت زنده در سرویس هاى 

مختلف به اشتراك بگذارند. 
YoloBox دستگاهى کوچک اســت که یک مانیتور، 
فرستنده، کنترل پنل و چند قطعه دیگر را در خود جاى داده 
است و به عالقه مندان این امکان را مى دهد که با استفاده از 
دوربین هاى فیلمبــردارى معمولى، یک کابل HDMI و 
یکى از این دستگاه هاى YoloBox، ویدیوهاى خود را 
به صورت همزمان در شبکه هاى اجتماعى مختلف به اشتراك 
بگذارند. ضمناً اگر از دوربین گوپرو استفاده مى کنید، دیگر به 
کابل HDMI هم نیاز نخواهد بود و مى توانید تصاویر را به 

صورت واى فاى به این دستگاه ارسال و پخش زنده کنید.
 HDMI طبق گفته  شرکت، پس از اتصال دستگاه از طریق

و یا وایرلــس، فیلمبردار مى تواند تصاویــر در حال ضبط را 
روى صفحه نمایشــگر این دســتگاه که به سیستم عامل 
اندروید مجهز است، مشاهده کند و آنها را در پلتفرم مورد نظر 
به صورت زنده به  اشتراك بگذارد. در حال حاضر فیسبوك، 
یوتیوب و ســرویس پریســکوپ با این دستگاه همخوانى 
کامل دارند و حتى شرکت ادعا کرده که تصاویر زنده از طریق 
این دســتگاه را مى توان به صورت همزمان در چند پلتفرم 
به اشتراك گذاشت. در حال حاضر تصاویر زنده را مى توان 
با حداکثر کیفیتp  1080 به اشتراك گذاشت و همچنین 
استفاده از اینترنت از طریق واى فاى، کابل Ethernet و 

شبکه دیتاى  4G امکانپذیر است.
دستگاه YoloBox با اینکه قطعات و امکانات متعددى را در 
خود جاى داده است، اما تنها کمى از اسمارتفون هاى امروزى 
ضخیم تر و بزرگ تر است و همچنین باترى تعبیه شده براى 
این دستگاه هم حداقل تا سه ساعت استفاده مداوم به شارژ 
مجدد نیاز نخواهد داشت. ضمناً  این استارت آپ نسخه حرفه 
اى این دســتگاه را هم با نام YoloBox Plus طراحى 
کرده که با اســتفاده از دو پورت HDMI امکان اتصال و 

پخش همزمان از دو دوربین را به کاربران مى دهد.

Automatic Call Recorder callX  عنوان 
یکى از برترین برنامه هاى ضبط تماس در سال 2017 
مخصوص دستگاه هاى اندروید است که توسط شرکت 
SMSROBOT LTD توســعه و بــه صــورت 
رایگان در گوگل پلى منتشر شده اســت. این نرم افزار 
به کاربــران خود کمک مــى کند تا بــدون هیچگونه 
پیچیدگى و با داشــتن یک UI مناسب تمامى تماس 
هــاى ورودى و خروجــى را ضبط کــرده و بتوانند در 
هر زمان و مکانى به محتویات آنها دسترســى داشــته

 باشند. 

دو حالت ضبط خودکار و دســتى در اختیار هر کســى 
اســت که بنا بر نیازهــاى خودتان مى توانیــد یکى از 
گزینه هاى موجود را انتخاب و تماس ها را ذخیره نمایید. 
بر خالف دیگر اپ هاى مشابه، یک حالت فیلتر خودکار 
در لیســت امکانات اتوماتیک کال ریکوردر موجود مى 
باشــد که به کاربران خود اجازه مى دهد تا تماس هاى 
برخى از شماره هاى خاص و یا مخاطبین ضبط و ذخیره 
 wav و mp3 شــوند. تمامى تماس ها در دو فرمــت
موجود بوده که امکان اجراى آنها توســط انواع پخش 

کننده و خود برنامه موجود است .

 Kopi Tiam – Cooking Asia بازى 
جدید، جالــب و محبوب در ســبک بازى هاى 
مدیریت رستوران و کافى شــاپ + آشپزى از 
استودیوى Afzainizam Zahari براى 
اندروید است که در دو نسخه رایگان و پولى در 
گوگل پلى عرضه شده و با استقبالى عالى روبه 
 Kopi Tiam رو شده اســت. در بازى جالب
Cooking Asia – مدیریــت یک کافى 
شاپ آسیایى بر عهده شما قرار مى گیرد که در 
آن مى توانید انواع غذاهاى خوشــمزه آسیایى 
را آماده کنید و با تحویل به مشــتریان، عالوه 
بر کســب رضایت آنها به جمــع آورى پول و 
کســب درآمد بپردازید و براى روزها ســرگرم 
باشید! طیف گســترده اى از غذاهاى خوشمزه 
در بازى وجود دارند که شــما مى توانید آنها را 
آماده کنید و به مشترى هاى تان تحویل دهید! 
انواع مواد غذایى، ادویه جات و... در دســترس 
شماســت که با آنها غذاهایى خوشمزه را آماده 
کنید! اگر از عالقه مندان به بازى  هاى مدیریت 
رستوران و آشپزى اندروید هستید که در محیطى 
جالب و دوست داشــتنى بتواند براى روزها به 
گوشــى میخکوب تان کند به هیچ وجه نسخه 
 Kopi پولى، خریدارى شــده و کامــل بازى
Tiam – Cooking Asia را از دســت 

ندهید.

بازى مدیریت 
رستوران و آشپزى

از هر دوربینى از هر دوربینى 
پخش زنده داشته باشیدپخش زنده داشته باشید

اپلیکیشن گرافیکىاپلیکیشن گرافیکى
 و پر امکانات ضبط مکالمات  و پر امکانات ضبط مکالمات 
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منبع: تسنیم

منبع: ایرنا 

منبع: تسنیم

منبع: جام جم آنالین

منبع: آنا

منبع: ایرنا 

منبع: خبرگزارى صدا و سیما

منبع: مشرق نیوز

د رسانى به مصدومان زلزله  
امدا

به دنبال اعضاى 
خانواده در زیرآوار 

در حال حاضر 30 درصد مدارس کشور 
فرسوده و حدود 4 میلیون از دانش آموزان 

در این مدارس مشغول به تحصیل 
هستندو براى جلوگیرى از خطرات احتمالى 

نیازمند بازسازى هستند.

طبیعت پاییزى شهر تبریز 

اهداى خون توسط شهروندان تهرانى
 براى کمک به زلزله زدگان

انزلى، بندر مرغ هاى دریایى 

قلعه لک لک- زنجان 

بدون شرح 


