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

مشارکت هاى شهردارى مراجعه نمایند.

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

آگهى تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/9/7 به این شهردارى مراجعه نمایند. 

شهردارى قهجاورستان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4714 مورخ 96/08/03 شوراى محترم 
اسالمى شهر قهجاورستان پروژه آسفالت معابر شــهر را در قالب خرید و تحویل آسفالت در معابر و 
عملیات پخش آسفالت مورد نیاز با اعتبارى معادل 4/000/000/000 ریال از محل اعتبارات بودجه مصوب 
سال 1396 شهردارى و از طریق مناقصه عمومى و شرایط عمومى پیمان به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید.
پیمانکاران و شرکت  هاى واجد شرایط مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مناقصه و دریافت مدارك 
شرکت در مناقصه همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى مورخ 96/09/22 
به شهردارى قهجاورستان (امور مالى) مراجعه و یا در سایت شهردارى قهجاورستان قسمت مناقصات 

اسناد را دریافت نمایند.
تلفن تماس: 35214411 و 35249910
زمان تحویل پیشنهادات: 96/09/23

زمان بازگشایى پیشنهادات: 96/09/25- ساعت 9 صبح
هزینه درج آگهى به عهده ب رنده مناقصه بوده و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

آگهى فراخوان مشارکت

آگهى مناقصه (نوبت اول)آگهى مزایده فروش زمین نوبت اول

عباس اله یارى- شهردار ایمانشهرعباس اله یارى- شهردار ایمانشهر

محمود صادقین- شهردار قهجاورستانمحمود صادقین- شهردار قهجاورستانابوالفضل توکلى شهردار زاینده رودابوالفضل توکلى شهردار زاینده رود

نوبت دوم

چاپ اولچاپ دوم

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

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

برنده مزایده مى باشد. 

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

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

تلفن تماس: 031-52663857
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قیمت پایه 
سپرده شرکت در قیمت کل کارشناسىکارشناسى(مترمربع)

آدرس محلمزایده

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

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

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

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؟
ما مى توانیم این وظیفه 

ر ابر عهده بگیریم. 
درج یک آگهى در روزنامه 
نصف جهان یعنى امکان 
بهتر دیده شدن براى شما.

کمک فنــاورى 
در زمان وقوع زلزله

رایزنى سطح باالى ایران و اروپا در اصفهان 
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ماجراى 200 هزار دالر      
کمک اهدایى به زلزله زده ها

خاورى فردا محاکمه مى شود

برسد به دست
 آقاى مدیرکل!
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جهان نما

نظام مهندسى 
پول مى گیرد 

و نظارت 
نمى کند

2

محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شوراي اسالمی در مورد 
عدم نظارت بر ساخت و ساز ساختمان  ها 
در کشورگفت:  در گذشته هرکسى 
مى خواست ساختمان بسازد 
نقشه مى کشید، به

 شهرداري ها مراجعه می کرد 
و پروانه ساخت می گرفت. 

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شوراى اسالمى گفت: حذف یارانه 
ثروتمندان در بودجه سال آینده در 

دستور کار دولت و مجلس قرار 
دارد.مهرداد الهوتى 

اظهارداشت: طبق قانون 
هدفمندى، 50 درصد از 
درآمد هدفمندى باید   ...

7

 حذف یارانه 
ثروتمندان
 در دستور کار
 دولت 
و مجلس

سومین گفتگوى ایران و اتحادیه اروپا فردا و پس فردا  برگزار مى شود

10

بازسازى12
 مناطق زلزله زده 

یکسال زمان 
مى برد

3

روبات ها، پهپادها و دیگر اختراعات بشر، چگونه هنگام وقوع بالیاى 
طبیعى به کمک ما مى آیند.

آمریکاى شمالى، منطقه اى زلزله خیز و طوفان خیز است. 

ى 

رئیــس ســازمان مدیریت بحــران کشــور با 
بیان اینکــه امــکان افزایش آمــار جانباختگان 
طــى روزهــاى آینــده وجــود دارد، گفــت: 
اعتبــارى بــراى اســکان موقت زلزلــه زدگان 

پیش بینى شده است.
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 «قاتل اهلى» کیمیایى 
 به اصفهان مى آید

(3) 
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من فمینیست نیستم؛ من فمینیست نیستم؛ 
خیلى زنَمخیلى زنَم

ارتباط تعویض هاى ارتباط تعویض هاى 
جاللى با جادوگرى!جاللى با جادوگرى!

 با نمایش در 3 سینما از اول آذر ماه؛
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محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شــوراي اســالمی در مورد عدم نظارت بر ساخت و ساز 
ساختمان  ها در کشورگفت:  در گذشته هرکسى مى خواست 
ساختمان بسازد نقشه مى کشید، به شهرداري ها مراجعه می 
کرد و پروانه ساخت می گرفت. بعداً آقایان آمدند سازمان 
نظام مهندسی را وارد این پروسه کردند و آنها پول می گیرند 

که نظارت کنند اما این اتفاق در عمل نمی افتد.
این نماینده اصولگراى مجلــس در گفتگو با عصر ایران 
ادامه داد: خود من در استان اصفهان یک ساختمان  ساختم 
و پول هم پرداخت کردم اما هیچ ناظري از طرف سازمان 
مهندسی براي نظارت در مرحله سفتکاري به ساختمان 

مراجعه نکرد و ساختمان که تمام شد متوجه شدیم که لوله 
بخاري نداریم، کانال کولر رد نمی شود و اشکاالت فنی 

زیادي به ساختمان وارد بود.
وي تأکید کرد:بســیارى از افرادي که در نظام مهندسی 
مشغول هستند دوشغله هســتند و وقتی براي نظارت بر 

ساختمان ها ندارند .
این عضو کمیســیون صنایع و معادن بیــان کرد: وقتی 
نظارتی نباشد کارگر و بنایی که باید تحت نظارت فالن 
مهندس کارش را انجام دهد مطابق توانش کار را انجام 
می دهد و ممکن است این کار پر از اشکاالت ایرادات فنی 

باشد.

نماینده مــردم ســنقر اســتان کرمانشــاه با اشــاره
به نیازمندى هاى هموطنان در بنــد تبعات زلزله اخیر، از 
پیشنهاد اختصاص یک ماه یارانه افراد جامعه به شخص 

رئیس جمهور  براى زلزله زدگان خبر داد.
سید جواد حسینى کیا با توجه به آماده بودن فضاى عمومى 
جامعه در جدیت کمک رسانى به هموطنان آسیب دیده 
خاطر نشــان کرد: امروز ملت ایران داغدار هموطنان و 
همشهریان خود هستند از این رو توصیه مى شود به جز 
افراد تحت پوشش بهزیستى و کمیته امداد مردم بزرگ 
ایران یک ماه یارانه نقدى خود را به زلزله زدگان اســتان 

کرمانشاه اختصاص دهند.

این نماینده تصریح کرد: اگر این مهــم رخ دهد با جمع 
رقم(بدون احتساب یارانه اقشار فقیر جامعه 2500 میلیارد 
باقى یارانه ها) به دست آمده تمام خسارات وارده به مردم 
جبران خواهد شد و هر سه منطقه با کمک بالعوض آباد 
مى شود.وى در پاسخ به این ســئوال که آیا این موضوع 
به سمع رئیس جمهور رسیده اســت، افزود: بنده شخصًا 
این مسئله را به ایشــان عنوان کردم منتهى بحثى که در 
این میان طرح کردند این بود که احتمال دارد نهادهایى 
نظیر مجلس با این امر مخالفت کنند. ولى در جواب بیان 
کردم این موضوع طبق قانون مى تواند در قالب مباحث 

حاکمیتى اخذ تصمیم شود.

نظام مهندسى پول مى گیرد
 و نظارت نمى کند

پیشنهاد اختصاص یارانه 
براى زلزله زدگان

واکنش احمدى نژاد 
به انتقادات از مسکن مهر

  آنا| محمود احمدى نژاد که به مناطق زلزله زده 
رفته بود در پاسخ به این سئوال که انتقادات زیادى نسبت 
به خرابى مسکن مهر در این منطقه شد است، گفت: در 
این حادثه آســیب هاى زیادى به خانواده ها وارد شده و 
باید به مردم بگویم که ما نوکر آنها و در غمشان شریک 
هستیم، اگر کارى از دست ما ساخته باشد انجام مى دهیم 
و دست در دست مردم مناطق زلزله زده را مى سازیم اما 

هیچ وقت وارد بازى هاى سیاسى نمى شوم.

ایران را 
از جام جهانى حذف کنید!

   آفتاب  نیوز | روزنامه «توتو اسپورت» دست 
به دامن فیفا شده تا این نهاد، ایران یا چند کشور عربى 
را حذف کند تا الجوردى پوشان مســافر روسیه شوند. 
طبق ماده 7 اساســنامه فیفا براى رقابت هاى انتخابى، 
این احتمال وجود دارد که فیفا کشورى را با وجود کسب 
ســهمیه جام جهانى کنار بگذارد و کشــور دیگرى را 
جایگزین کند. این روزنامه ایتالیایى کشــورهایى را که 
با دخالت هاى سیاسى در امور فوتبالى  روبه رو هستند، 
در اختیار فیفا قرار داده تا شرایط آنها را بررسى کنند. نام 
ایران، عربستان، نیجریه، سنگال و مصر در این فهرست 

دیده مى شود.

به مصلحت بود آن حرف ها؟
روزنامه جمهورى اسالمى در مقاله     آفتاب  نیوز |
اى با اشاره به بسط نشینى یاران احمدى نژاد و سخنرانى 
رئیس جمهور ســابق دراین باره نوشت:کسانى هستند 
که در جلسات مشترك و در محافل و مجامع، کنار هم 
مى نشینند و رخ به رخ، لبخند، بر لب مى شکنند اما از هم 
جدا که مى شوند «سنِگ کالم» برمى دارند و به سمت 
سر یکدیگر، پرت مى کنند! آیا نمى شد در همان مجمع 
تشخیص مصلحت که همه شان کنار هم مى نشینند و 
به مصلحت مى اندیشند، اندکى هم به مصلحت افکار 
عمومى و ذهن طوفــان زده جامعه مى اندیشــیدند و 
سنگ هایشان را همان پشت در بســته وامى کندند و 
به کنار حرم حضرت عبدالعظیــم(ع) نمى آوردند؟ آیا به 

مصلحت بود آن گفته ها؟ 

نامه 5 سناتور 
درباره زلزله ایران

  ایرنا | 5 ســناتور دموکرات آمریکا روز جمعه 
در نامه اى به «رکس تیلرسون»، وزیر امور خارجه این 
کشور خواستار رفع موقت برخى محدودیت هاى اعمال 
شده علیه ایران با هدف تســهیل در روند امدادرسانى 
به زلزله زدگان کرمانشاه شدند. در این نامه آمده است: 
گزارش ها نشان مى دهد که زلزله ایران بزرگ ترین زلزله 
سال است. از شما مى خواهیم که با رفع موقت هرگونه 
محدودیتى که مى تواند مانع ارسال کمک ها شود، روند 

امدادرسانى را تسریع کنید.

چرا «آریا» فیلتر شد
ســایت    باشگاه خبرنگاران جوان | 
خبرگزارى آریا در حالى از دسترس خارج و فیلتر شده که 
مدیر مسئول آن نسبت به این اقدام واکنش نشان داد و 
طى توییتى دلیل این موضوع را عنوان کرد. امیر محبیان 
در صفحه توییترى منتسب به خود نوشته: «فقط مى گویم 
گنه کرد در بلخ آهنگرى به شوشتر زدند گردن مسگرى.» 
وى همچنین نوشــت: «احمدى نژاد سخنرانى کرد؛ در 
تلگرام همه دیدند؛ آپارات نشــر داد؛ آریا توسط سیستم 

اتوماتیک کراول نقل کرد؛ آریا بدون تذکر فیلتر شد.»

 مواضع ما را 
بد برداشت کردید

  الف| «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه 
با ادعاى اینکه ایران اظهاراتش درباره استعفاى «سعد 
الحریرى» را بد برداشت کرده، گفت از ایران مى خواهیم 
سیاستى کمتر ســتیزه جویانه در منطقه اتخاذ کرده و 
موضعش را در قبال برنامه موشــکى مشــخص کند. 
ماکرون افزود:  فرانسه در ماجراى استعفاى الحریرى از 

نخست وزیرى لبنان، بى طرف است.

توئیتر

محمودرضاخاورى درحالى قراراست فردا سه شنبه30 
آبان به طور غیابى محاکمه شودکه ابهامات زیادى در 
پرونده وى مطرح است و باید دید دادگاه انقالب چطور به 

ابهامات شش ساله این پرونده رسیدگى مى کند.
شش ســال پیش بود که محمودرضا خاورى دقیقًا در 
آغازین روزهاى پاییز 90 کشور را به مقصد کانادا ترك 
کرد. خاورى که پیش تر از مدیران بانک ملى ایران بود، 
دستى هم در فسادهاى مالى بزرگ داشت به طورى که 
در پرونده فساد سه هزار میلیاردى بارها نام وى مطرح 
شد. خاورى که خود فارغ التحصیل رشته حقوق و آشنا به 
مسائل حقوقى بود، با اخذ تابعیت کانادا و فراهم کردن 
شرایط زندگى در خارج از کشور به بهانه شرکت در یک 

جلسه از کشور گریخت.
 اگرچه حکم پرونده فســاد ســه هزار میلیادرى براى 
همدست خاورى یعنى امیرمنصور آریا صادر و در نهایت 
هم اجرا شــد و نام خاورى مدتى در سایت اینترپل قرار 
گرفت اما هنوز پس از گذشت شش سال و اقدامات ملى 

و بین المللى گره پرونده او باز نشده است.
در داســتان فرار خاورى نام هاى متعددى مطرح است. 
برخى از مسئوالن از جمله رئیس جمهور وقت و رئیس 
سازمان بازرســى اعالم کردند که افرادى در کشور به 
فرار خاورى کمک کردند. جواد ا... قدمى یکى از اسامى 
مطرح شــده در این پرونده بود که گفته مى شد در فرار 

خاورى نقش جدى دارد.

من خاورى را فرارى ندادم
قاضى جواد ا...  قدمى چندى پیــش در رابطه با پرونده 
خاورى اعالم کــرد:  وکالت پرونــده بانک ملى به من 

پیشنهاد شد و من هم پذیرفتم.
وى افزود: پیشــنهاد وکالت از ســوى مدیرعامل وقت 
بانک مطرح شــد و براى اعالم وکالت باید به اهواز مى 
رفتم که این اتفاق همسو با حضور محمودرضا خاورى 

در آن شعبه شد. قبل از این داستان، تعدادى از افراد این 
پرونده در کیش بازداشت شده بودند. در آن مقطع با توجه 
به حضور افراد درگیر در این پرونده خاورى هم حضور 
یافت و من علت حضور خاورى را جویا شدم که او گفت، 
جهت اخذ توزیع در دادگاه حضــور یافتم.من به تهران 
برگشتم اما او تا عصر همان روز در شعبه باقى ماند و پس 
از آن هیچ وقت خاورى را ندیدم.شایعه شده بود که این 
دیدار به منزله تقبل وکالت خاورى است که این موضوع 

صحت ندارد.

پرونده خاورى در شعبه مه آفرید
پس از فرار محمودرضا خــاورى، علیرغم همه اظهار 
نظرهاى مبهمى که به نام برخى افراد در فرار وى اشاره 
مى کرد، در طول این شش سال با وجود اظهار نظرهاى 
رسمى از ســوى مقامات قضائى و دولتى، هیچ تالشى 

براى بازداشت افراد فرارى دهنده وى صورت نگرفت.

حاال بعد از گذشت شش سال پرونده محمودرضا خاورى 
آنطور که غالمحسین اســماعیلى رئیس دادگسترى 
تهران مى گوید: با توجه به مرتبط بودن پرونده خاورى 
با پرونده فساد ســه هزار میلیاردى این پرونده به جاى 
دادگاه کارکنان دولت به دادگاه عمومى و انقالب تهران 
ارسال شــده اســت. به گفته وى اتهام اخالل در نظام 

اقتصادى دراین پرونده مطرح است.
در حالــى دو قاضى معــروف دادگاه انقــالب پرونده 

خاورى را مطالعه کردند که تا برگــزارى دادگاه غیابى 
وى تنها یک روز باقى مانده است و خاورى فرارى پس 
از شش سال قرار است غیابى محاکمه شود. این پرونده 
یک قاضى اصلى دارد. پرونده خاورى در همان شــعبه 
رســیدگى کننده به پرونده مه آفرید بررسى مى شود و 
به جاى قاضى سراج قاضى دیگرى تعیین شده است و 
یک قاضى بنام دیگر هم این پرونده را بررسى مى کند.

داستان پرونده شش ساله خاورى نکات مبهم فراوانى 
دارد و باید منتظر ماند و دید رأى صادره از سوى دادگاه تا 
چه حد قابلیت اجرا دارد و با توجه به اینکه نام محمودرضا 
خاورى در ســایت پلیس اینتر پل از بین اسامى تحت 
تعقیب حذف شده اســت، مى توان به بازگشت این فرد 

امیدوار بود یا خیر؟
نکته دیگرى که رأى دادگاه روز سه شنبه 30 آبان تعیین 
مى کند، سرنوشت اموالى است که خاورى به غارت برده 
است.آنطور که محسنى اژه اى سخنگوى دستگاه قضا 
مى گوید: حداقل حکم صادره بــراى خاورى مصادره 
اموالش است. اما ســئوالى که در اینجا مطرح مى شود 
این است که سرنوشت اموال و امالکى که خاورى با پول 
بیت المال در کانادا براى خود خریدارى کرده است،چه 

مى شود؟
با همه ابهاماتى که مطرح است دادگاه خاورى در حالى 
فردا برگزار مى شود که هنوز وى هیچ وکیلى را به دادگاه 
معرفى نکرده است.در صورت برگزارى دادگاه، خاورى 
تا 20آذر فرصــت دارد به حکم صــادره دادگاه انقالب 

اعتراض کند.
برخى از حقوقدانــان معتقدند در صورتــى که خاورى 
در دادگاه ایران محکوم شــود و وضعیت وى از حالت 
متهم به مجرم بودن تغییــر یابد، پلیس اینترپل موظف 
به بازگرداندن محکوم اســت که این مســئله نیازمند 
پیگیرى هــاى هرچــه بیشــتر مراجع بیــن المللى

 است.

محمدصالــح نیک بخت، وکیل پایه یک دادگســترى 
در رابطــه بــا پیمانــکار بیمارســتان ســرپل ذهاب 
گفت: دادســتانى قرارى یــک میلیــارد تومانى براى 
پیمانــکار بیمارســتان ســرپل ذهاب صــادر کرده

 است.
به گزارش ایلنا،  وى ادامه داد: ما امروز از طریق دوستان 
خودمان در کانــون وکالى کرمانشــاه از این موضوع 
مطلع شدیم. این در حالى اســت که این بیمارستان با 
هزینه 50 میلیارد تومانى آن هم در زمانى که دالر، هزار 
تومان بود، ساخته شده است. وقتى براى یک خبرنگار 
بخاطر نوشــتن یک گزارش یا یک جمله قرار 200 یا 
300 میلیونى صادر مى شــود چگونه براى این فرد که 
در بیمارستانى که ساخته حداقل پنج نفر کشته شده اند 

چنین قرارى صادر مى شود.

این وکیل پایه یک دادگســترى اضافه کــرد:  این قرار 
نوعى مسامحه به مقصود است یعنى دادستانى هم قرار 
صادر کرده و هم خیلى آسان گرفته است. وقتى در یک 
بیمارستان به دلیل زلزله پنج نفر کشته مى شوند یا اینکه 
اصًال در شرایط بحران از دسترس خارج شده و اینچنین 
قرارى براى آنها صادر مى شود نشان از این دارد که در 

کشور ما جان مردم ارزش ندارد.

قائم مقام نماینده سوریه در سازمان ملل در پاسخ به اتهام 
نماینده سعودى که مى گفت ایران در امور اعراب دخالت 
مى کند، گفت: آیا پیشــنهاد ســلمان فارسى در جنگ 

خندق هم دخالت ایران در امور اعراب بود؟
به گــزارش ایرنا، «امجد قاســم آقا» در کمیته ســوم 
مجمع عمومى سازمان ملل متحد در پاسخ به اتهامات 
«عبدا... المعلمى» نماینده عربستان سعودى که حضور 
ایران در سوریه را در حمایت از تروریسم دانسته بود، این 

مطلب را مطرح کرد.
نماینده ســوریه که اظهارات خود را با نیشــخندى به 
نماینده ســعودى آغاز کرد، افزود: نماینده عربستان به 
کشورم و حضور نیروهاى ایرانى در آن اشاره کرد، باید 
بگویم این یک دفاع مشترك بین ما و ایران است و به 

این روابط گرم افتخار مى کنیم.
وى اضافــه کرد: من بایــد نکته کوچکى را به ســفیر 
سعودى بگویم شاید متوجه شود در گذشته چه اتفاقى 

افتاده است؟
نماینده سوریه اظهار داشت: در جنگ خندق که قبایل 
عرب در محضر رســول خدا(ص) در مدینه منوره جمع 
شده بودند، سلمان فارسى پیشنهاد داد تا اطراف مدینه 
را خندق حفر کنند. این پیشنهاد سلمان فارسى قریش را 
از دست کفار نجات داد. حال باید از سعودى ها پرسید در 
اینجا هم ایران در امور اعراب دخالت کرد؟ آیا در زمان 

رسول خدا(ص)، فرمانده سپاه، ایرانى نبود؟ 

نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد کشور آلمان در سال 
2017 با گرفتن جاى آمریکا به محبوب ترین کشور جهان 

تبدیل شده است.
بر اساس مطالعه مشترك انجام شده بین مؤسسه آلمانى 
پژوهش بازار و شرکت بریتانیایى مشاور سیاسى، «سیمون 
آنهولت» و از میان 50 کشور مورد مطالعه، آلمان به عنوان 

محبوب ترین کشور دنیا انتخاب شده است.
پس از آلمان کشورهاى فرانســه و بریتانیا قرار گرفته اند 
و کانادا و ژاپــن در رده هاى چهارم و پنجم این لیســت 
قرار گرفته اند و ایاالت متحده آمریکا کــه در رده بندى 

پارسال محبوب ترین کشور جهان بود به رده ششم سقوط 
کرده است.

عمده دلیل سقوط آمریکا از میان شاخص هاى شش گانه 
مورد بررسى، بدون تردید بى ارتباط با روى کار آمدن دولت 
جدید در این کشور از ژانویه سال جارى میالدى نبوده است. 
ایتالیا، سوییس، استرالیا و سوئد به ترتیب در رده هاى هفتم 

و دهم این رده بندى قرار گرفته اند.
در این مطالعه شــش متغیر بررسى شــده مورد مطالعه 
قرار گرفته اســت:  مردم، شــیوه حکومتدارى، صادرات 
کشــورها، گردشــگرى،  ســرمایه گــذارى و میــزان 

مهاجرت.
گفتنى اســت با وجودى که در رده بندى پارسال این دو 
مؤسسه نام سه کشــور ایران، کوبا و قزاقستان هم دیده 
مى شد اما در رده بندى سال 2017،  این سه کشور حذف 
شده و به جاى آنها نام کشورهاى بوتسوانا، اوکراین و نروژ 

قرار داده شده است.
از میان کشورهاى خاورمیانه نام کشورهاى ترکیه، مصر، 
قطر، امارات متحده عربى و عربســتان ســعودى در این

 رده بندى 50 کشورى قرار دارد.

صادق زیباکالم، از چهره هاى سیاســى است که پس از 
وقوع زلزله کرمانشاه، شماره حساب خود را به مردم اعالم 
کرد و از آنان خواست کمک هاى خود را به حساب او واریز 
کنند. تا عصر روز جمعه گذشته، مردم یک میلیارد و 200 
هزار تومان به حســاب این استاد علوم سیاسى دانشگاه 
تهران واریــز کردند.  روزنامه ایران بــا زیباکالم که در 
مناطق زلزله زده اســت گفتگو کرده  که بخش هایى از 

اظهارات او را مى خوانید:
■ بدبینــى فرهنگى و تاریخــى در ایران نســبت به 
سازمان هاى رســمى و دولتى وجود دارد. ضمن اینکه 
مفاسد اقتصادى در بلند مدت تأثیر خود را گذاشته و باعث 
سلب اعتماد عمومى شده است، حداقل اینکه اگر اعتماد 
عمومى سلب نشده باشد، تاحد زیادى تضعیف شده است. 
باید بپرسند چرا مردم به صادق زیباکالم یا رخشان بنى 

اعتماد، اعتماد مى کنند اما به فالن نهاد رسمى کمتر؟ 
■ بدون رودربایســتى بگویم که به شدت از کارى که 
کردم، پشــیمانم زیرا اکنون بیش از یک میلیارد تومان 
به حساب من واریز شــده و این حجم از اعتماد و امانت 
مردم وظیفه سنگینى را متوجه من مى کند. حاال وظیفه 
دارم همه تالش خود را بکنم که این پول درست و بجا 
هزینه شود و نیازهاى واقعى مردم زلزله زده تأمین شود. 

این کار ساده نیست.
■ باید دید که در این شــرایط براى مــردم چه کارى 
مى توان انجام داد. یک راه آن اســت کــه براى مردم 
کانکس تهیه شود. برآورد قیمت نشان مى دهد که قیمت 

هر کانکس پنج تا هشــت میلیون تومان است، اما این 
مناطق به هزاران کانکس نیــاز دارد. در برخى مناطق 
ساختمان ها 20 تا 30 درصد تخریب شده و با چند میلیون 
تومان مى شود این ساختمان ها را بازسازى کرد. یک فکر 
دیگر هم این اســت با پول هایى که مردم جمع کردند، 
کارهاى اساسى ترى انجام شــود، مثًال خانه بهداشت یا 
مدرسه ساخته شود یا آب لوله کشى تأمین شود. بنابراین، 
قبل از هر اقدامى باید این نیازها شناسایى شود که اکنون 

براى همین منظور به منطقه آمده ایم. 
■ به طور کلى مدیریت امدادرسانى آشفته است. دلیلش 
هم این اســت که بســیارى از مردم خودشان به سمت 
مناطق زلزلــه زده راه افتادند. به عنــوان مثال برخى با 
خودروهاى ســوارى حتى از قزوین و تهران، یا با وانت 
و خاورهاى پر از پتو، کنســرو و آب به مناطق زلزله زده 
رفتند. اگر این امدادها هماهنگ مى شد، بسیار خوب  بود. 
باید گفته مى شد که اکنون مردم فالن منطقه نیازمند پتو 
هستند و دیگر کسى آب نیاورد، یا اینکه کنسرو نیاز است. 
اما متأسفانه مدیریت بحرانى وجود ندارد. ستاد مدیریت 
بحران در استاندارى وجود داشته، اما آنچه در عمل دیده 
نمى شــود، همین مدیریت بحران اســت. اگر مدیریت 
بحران وجود  داشت، دلیلى نداشت که ما با خاور از تهران 
به کرمانشــاه بیاییم و اقالم مورد نیاز را بیاوریم. یکى از 
چیزهایى که اینجا دیده مى شود، این است که اینقدر آب 
معدنى به منطقه ارسال شده که مقادیر زیادى آب در نقاط 

مختلف دپو شده است. 

6 سال بعد از فرار متهم بزرگ مالى، پرونده او روى میز 2 قاضى معروف قرار گرفت

خاورى فردا محاکمه مى شود

پیشنهاد سلمان فارسى زیباکالم: مدیریت امدادرسانى آشفته است
هم دخالت ایران بود؟

در میان 50 کشور مورد مطالعه؛

آلمان محبوب ترین کشور دنیا شناخته شد

صدور قرار یک میلیاردى 
براى پیمانکار بیمارستان سرپل ذهاب
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معــاون صنایع دســتى و هنرهاى ســنتى ســازمان 
میراث فرهنگى، مشکالت هنرمندان و صنعتگرانى که در 
زمین لرزه استان کرمانشاه دچار خسارت و یا آسیب هایى 

شده بودند بررسى کرد. 
بهمن نامور مطلق که به استان کرمانشاه سفر کرده بود 
در این باره گفت: در زمین لرزه استان کرمانشاه تأسیسات 
گردشــگرى و واحدهاى اقامتى این استان خوشبختانه 
آسیب جدى ندیدند و  فعاالن این حوزه به فعالیت خود و 
ارائه خدمات مشغول هستند. وى افزود: همچنین در این 
ســفر از برخى از آثار فرهنگى- تاریخى استان کرمانشاه 
بازدید کردم که بر اســاس بررسى هاى انجام شده میزان 

خســارت به برخى از آثار بین 20 تــا 50 درصد متفاوت 
است اما خوشبختانه در این زمین لرزه به آثار شاخص این 
استان از جمله طاق بستان، اثر ثبت جهانى شده بیستون و 

چهارطاقى گرا آسیبى وارد نشده است. 
نامور مطلق همچنین به دیدار خود با هنرمندان و سرکشى 
از آنها اشــاره کرد و افزود:بر اثر این زمین لرزه برخى از 
هنرمندان آسیب هاى جزئى و جراحت دیده اند و برخى نیز 
کارگاه، فروشگاه یا محصوالتشان آسیب دیده است که در 
دیدار با این هنرمندان میزان خسارت هاى مالى آنها برآورد 
شد و با انجام برخى از مساعدت ها به مشکالت تعدادى از 

این هنرمندان رسیدگى شد.

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکى با اشاره به طرح آزمایشى غربالگرى زنان باردار 
براى بیمارى ایدز از سال 94 گفت: همه زنان باردار ایرانى 

از سال آینده تست HIV مى دهند.
افسر کازرونى اظهار داشــت: طرح پیشگیرى از انتقال 
مادر به کودك از ســال 93 در برخى دانشــگاه ها، آغاز 
شــده و مادران باردار تحت مراقبت در اولین مراجعه از 
آنها تست HIV گرفته شده که البته این امر به آنان اطالع 

داده شده است.
وى اضافه کرد: اگر تست اولیه زن باردار، واکنش نشان 
داد، براى تشخیص هاى قطعى تر ارجاع داده مى شود 

و درصورت تشــخیص ابتال به ایدز ، بالفاصله درمان 
شروع مى شود.

 HIV کازرونى گفت: آغــاز درمان براى مــادر مبتال به
موجب مى شود که احتمال انتقال بیمارى از مادر به جنین 
که حدود 35 تا 40 درصد است به کمتر از 2 درصد برسد.

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشــت، گفــت: این طرح به 
صورت آزمایشى اجرا مى شد و از ابتداى امسال در مناطق 
حاشیه اى تحت پوشش دانشــگاه هاى علوم پزشکى 
اجرا شده و جمعیت زنان باردار مناطق حاشیه را پوشش 
مى دهد و تا ســال دیگر کل زنان باردار کشور پوشش 

داده مى شوند.

همه زنان باردار ایرانى
 تست HIV مى دهند

آخرین وضعیت طاق بستان و 
چهارطاقى اعالم شد

چادر زدن 2 دزد براى 
دریافت کمک به زلزله زدگان

سـرهنگ امیر همتـى، رئیـس پلیـس اطالعـات ایالم 
اظهـار داشـت: بررسـى هـاى پلیـس مبنـى بـر اینکـه 
افـرادى بـا برپـا نمـودن چـادر در میـدان انقالب شـهر 
ایـالم بـه صـورت غیرقانونـى اقـدام بـه جمـع آورى 
کمک هاى مردمى براى کمک به زلزله زدگان کرمانشاه 
مى کنند، مشـخص کرد این افراد به صـورت غیرقانونى 
کمک هاى مردمى را جمع و سپس در انبارى در روستاى 
مجاور به نفع خود مصادره مى کردند که در این راسـتا دو 

نفر دستگیر شدند.

حیف و میل کمک ها
محمدعلى باشه آهنگر، کارگردان سـینما که در مناطق 
زلزله زده غرب کشور حضور دارد، مشاهده هاى خود درباره 
وضعیت امداد رسانى و ارسال کمک هاى مردمى را بیان 
کرده است. باشه آهنگر گفته: میزان ارسال اقالم مورد نیاز 
مردم این منطقه فوق العاده زیاد اسـت؛ آنقـدر زیاد که در 
برخى روستاهاى سر راهى، برخى اجناس که ممکن است 
بعداً به آن نیاز داشته باشند در حال حیف و میل شدن است. 
به گفتـه او، برخى کنسـروها و آب ها، زیر آفتـاب در حال 

فاسد شدن است.

خودروهاى فرسوده 
بیمه نمى شوند

مسـعود زندى، سرپرسـت مرکز ملـى هوا و تغییـر اقلیم 
سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ممنوعیت تردد 
خودروهاى فرسوده در شهرها از بیمه نکردن خودروهاى 
فرسـوده خبر داد و گفـت: در قوانین جدید بیمه شـخص 
ثالث شامل خودروهاى فرسوده نمى شـود و خودروهاى 
فرسوده اى که در سطح شهر تردد مى کنند روزانه 50 هزار 

تومان جریمه مى شوند.

تازه ترین آمار زائران فوت شده 
در کربال

میرمسعودحسینیان، سرکنسـول ایران در کربالى معلى 
درباره تعداد زائران ایرانى فوت شده در ایام اربعین حسینى 
توضیح داد: امسال بنا بر آخرین آمار حدود 40 نفر از زائران 
ایرانى در طى مدت راهپیمایى اربعین حسینى جان خود را 
از دست دادند که این رقم نسبت به سال گذشته بیشتر بود؛ 
علت عمده این فوتى ها نیز تصادفات و بیمارى بوده است. 
حسینیان تصریح کرد: حدود 110 ساك که گذرنامه و کارت 
ملى در داخل آن بود بعد از شناسایى به صاحبانشان داده شد؛ 
البته تعداد 500 گذرنامـه و حدود 200 کارت ملى و سـایر 
مدارك یافت شده که به ارگان هاى ذیربط داده شده است.

تولید10 هزار ُتن تریاك در 
افغانستان

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور از افزایش سطح 
زیر کشت خشخاش در افغانستان خبر داد.

سردار على مؤیدى با بیان اینکه متأسـفانه در افغانستان 
در سال 2017 شاهد افزایش قابل توجه سطح زیرکشت 
خشـخاش بودیم و این میزان بالغ بـر 90 درصد افزایش 
یافته اسـت، تصریح کـرد: نزدیک بـه 10 هزار تـن مواد 
افیونى تریـاك در افغانسـتان تولید خواهد شـد که براى 
کشورهاى منطقه هشدارى است و باید از آمادگى بیشتر و 
تالش مضاعف به منظور مقابله با این پدیده خانمان سوز 

برخوردار باشیم.

خاکسپارى دسته جمعى 
شایعه است

سخنگوى سازمان مدیریت بحران کشور شایعه دفن دسته 
جمعى اهالى یک روستا در زلزله کرمانشاه را تکذیب کرد. 
بهنام سعیدى درباره خاکسپارى دسته جمعى 127 نفر از 
جانباختگان زلزله در روستاى کوبیک اظهار داشت: مردم 
به این شـایعات توجه نکنند این موضوعى که در فضاى 
مجازى از سـوى دو نفر مطرح و نقل و قول شده صحت 
ندارد. وى افزود: اینکـه مى گویند این 127 نفر به صورت 
دسته جمعى خاکسپارى شدند و جزو آمار پزشک قانونى 

نیست را تکذیب مى کنیم.

چرك نویس

رئیــس جمعیت هــالل احمر تعــداد مردم 
زلزله زده کرمانشاه را 150 هزار نفر اعالم کرد 
و گفت: کار امدادرسانى در هزارو200 روستاى 

پراکنده سخت بود.
على اصغر پیوندى اظهار داشــت: بعید هنوز 
مناطقى وجود داشته باشد که هالل احمر به 
آنجا نرفته و خدمات ارائه نکرده باشد. مناطق 
زلزله زده داراى هزار و200 روستاى پراکنده 
اســت که از 100 درصد تا 40 درصد خسارت 
دیده اند. همچنین هشــت شهر در این زمین 

لرزه دچار خسارت و ریزش آوار شدند. 
رئیس جمعیت هالل احمر افزود: ما به عنوان 
ارگانى امدادى تغذیه اضطرارى را انجام دادیم 
و براساس پیش بینى ها تا دو ماه کمک هاى 

خود را ارائه مى کنیم.   
پیوندى با اعالم اینکه  به مردم قول مى دهیم 
اقالم امدادى که تحویل هالل احمر مى شود، 
در مناطق زلزله زده توزیع شــود، افزود: وقتى 
کمک ها به صورت خودجوش و مردمى ارسال 
مى شود روند امدادرسانى تیم هاى تحصصى 
امداد کند مى شود. البته ما قدردان مردم بابت 
کمک بــه زلزله زدگان هســتیم و نمى توان 
گفت که مردم به صورت فردى کمک نکنند. 
موضوع مهم البته این اســت که کمک ها از 
مجراى نیروهاى تحصصى امداد براســاس 

نیازها توزیع شود. 

در حالى که خبرى درباره بلوکه شدن کمک  200 هزار 
دالرى ایرانیان مقیم کانادا و آمریکا به حادثه دیدگان 
زلزله کرمانشاه در رسانه هاى کشــور منتشر شده و 
بارتاب گسترده اى داشت، اما حاال خبر دیگرى درباره 

سرنوشت این کمک هاى مالى منتشر شد.
دکتر توحید نجفى، پزشــک ایرانى مقیــم دیتروید 
آمریکا بعد از زلزله  شــامگاه 21 آبان غرب ایران، به 
سرعت صفحه فیســبوکى را براى جمع آورى کمک 
به خانواده هاى قربانیان این حادثه ایجاد و مبلغ 200 
هزار دالر از کمک هاى هموطنان ایرانى مقیم آمریکا و 
کانادا در این کمپین جمع آورى کرد، اما او در اولین روز 
تالشش، پیغامى از فیسبوك دریافت کرد که در این پیام 
به او اطالع دادند تا زمانى که او مجوز قانونى از سوى 
خزانه دارى دولت آمریکا به فیســبوك ارائه نکند این 

مبلغ بلوکه خواهد شد.
متن پیام فیسبوك به توحید نجفى به شرح است:

«با تشکر از فاندریزر شخصى که در فیسبوك براى زلزله 
اخیر در ایران ایجاد کردید ما قویاً از تعهد شــما به این 
فاندریزر تشکر مى کنیم و مطمئن هستیم که شما نیز به 
همین دلیل به این تعهد پایبند هستید، اما متأسفانه افراد 
نمى توانند از حساب هاى شخصى براى سازمان هاى 
غیرانتفاعى پول دریافت کنند. با این حال فیسبوك تمام 

تالش خود را براى حل این مشکل انجام مى دهد. »
توحید نجفى روز جمعه در توییت جدیدى با اشاره به 
رایزنى چند ساعته با مسئوالن فیسبوك، مطلب زیر را 
منتشر کرد: «فیسبوك اعالم کرد مبلغ 200 هزار دالر 
جمع آورى شده در این کمپین را به تمام اهداکنندگان 
باز مى گرداند، اما درعوض خود این کمپانى، معادل مبلغ 
جمع آورى شده را از حساب این شرکت به کمپین  ما 

اهدا مى کند.»

رئیس ســازمان مدیریت بحران کشــور با بیان اینکه 
امکان افزایش آمار جانباختگان طى روزهاى آینده وجود 
دارد، گفت: اعتبارى براى اســکان موقت زلزله زدگان 

پیش بینى شده است.
اســماعیل نجار در گفتگو با آنا با بیان اینکه در روز اول 
اقدامات امدادرسانى آنچنان که باید با قدرت انجام نشد، 
افزود: از ســاعات ابتدایى روز دوم کار رساندن اقالمى 
همچون چادر و آذوقه به زلزله زدگان آغاز شد که در این 
زمینه عده اى سودجو ایجاد اختالل کردند که خوشبختانه 

تمهیداتى اندیشیده شد و این قضیه کاهش پیدا کرد.
نجار با بیان اینکه اقدامات ادامه پیــدا کرد تا جایى که 
کمک هاى مردمى به سمت منطقه سرازیر شد، اضافه 
کرد: مردم از هر نقطه کشور امکانات را به سمت مناطق 
زلزله زده آوردند تا جایى که امروز از لحاظ تغذیه منطقه 

اشباع شده است.
وى با بیان اینکه هنوز در برخى از نقاط به دلیل نبود چادر 
مشکالتى وجود دارد، تصریح کرد: اگر ناهماهنگى هاى 

روز اول نبود، چادرهاى توزیع شده کافى بودند.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه برخى از امکانات در حال 
از بین رفتن هستند، تصریح کرد: برنامه ریزى هاى الزم 
انجام شده تا اجناسى که هم اکنون وارد شده و به آنها نیاز 

نیست در اسالم آباد دپو شود. 
رئیس ســازمان مدیریت بحــران در تشــریح تعمیر 
زیر ساخت ها در مناطق زلزله زده، گفت: خوشبختانه در 
این لحظه با اکیپ هایى که از استان هاى مختلف کشور 
به منطقه اعزام شدند آب و برق تأمین است و گاز هم به 

دلیل مسائل امنیتى هنوز کامل وصل نشده است.

وى در بحــث تأمین آب گفت: به دلیــل پس لرزه هاى 
فراوان و گل آلود شدن آب چشــمه ها گاهى به صورت 
گل و الى وارد لوله هــاى آب منازل مى شــد، لذا این 
گل والى باید ته نشــین و کلر زنى مى شد که این اقدام 

انجام شده است.
نجار با بیان اینکه 85 تانکر آب وارد منطقه شــد، اضافه 
کرد: از مدیران بحران سراســر کشور خواستیم تا اقالم 
در خود استان ها دپو شــود و اگر ضرورت داشت، ارسال 
شود و توزیع اقالم را به سمت وسایل گرم کننده، وسایل 

بهداشتى و شیر خشک ببرند.
وى در خصوص برآورد خسارت در مناطق زلزله زده گفت: 
برآورد اولیه صورت گرفت که نشــان مى داد چهار هزار 
و500 واحد شهرى، 11 هزار واحد روستایى باید بازسازى 

ونوسازى شود.
نجار با بیان اینکه سگ هاى تجســس در همه مناطق 
حضور پیدا کردند، گفت: اطالعات مردمى هم نشــان 

مى دهند که جانباخته اى زیر آوار نمانده است.
معاون وزیر کشــور با بیان اینکه زلزله ابتدایى هشدارى 
براى مردم منطقه بوده اســت، گفت: با این قدرت زلزله 

طبیعى بود که ما بیش از اینها باید نگران مى شدیم.
نجار با تأکید بر اینکه هر حادثه اى باید براى ما به درسى 
تبدیل شود، عنوان کرد: این درس ها باید تبدیل به برنامه 
و دستورالعمل شوند. در یکى از بیمارستان هاى منطقه 
چون ژنراتور تأمین کننده برق اضطرارى روى دیوار قرار 
داشته با تخریب دیوار، بیمارستان  هم به خاموشى مى رود 

که با یک اقدام فنى کوچک مسلماً این اتفاق نمى افتاد.
معاون وزیر کشــور با بیــان اینکه عملیات بازســازى 
در مناطق زلزله زده آغاز شــده اســت، افزود: اعتبارى 
براى اســکان موقت زلزلــه زدگان پیش بینى شــده 
اســت که امیدواریم با همراهى مردم در ســریع ترین
 زمان ممکن نســبت به ســاخت و ســاز اقدام شــود،

 با توجه به فصل، ســاخت و ســاز کامل یکسال زمان 
خواهد برد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:

بازسازى مناطق زلزله زده یکسال زمان مى برد

زهرا سادات اعتضادى
مردم همواره در جستجوى خوشبختى هســتند و در این 
میان دست به هر کارى مى زنند. حتى از رمل و غیب گویى 
هم براى بهبود شــانس خود در زندگى استفاده مى کنند. 
اما باید توجه داشــت که شــانس یک امر کامًال نســبى 
اســت. مثًال اگر شــما یک فرد ثروتمند باشــید، حتى با 
داشــتن گرانقیمت تریــن اتومبیل ها هم ممکن اســت
 احســاس خوش شانســى و خوشبختى نداشــته باشید. 
این در حالى اســت که یک فرد فقیرنشین در هند ممکن 
اســت آرزوى داشــتن تجهیزات و امکانات رفاهى شما 
را داشته باشد. پس شانس در نهایت به اولویت ها بستگى دارد.

در این میان مردمان سرزمین چین، از سالیان دور تحت 
تأثیرات ظریف و شــگفت انگیز زیســت محیطى قرار 
گرفته اند و حتى آن را نیز مورد بررســى قــرار داده اند 
و در نهایــت آن را به عنــوان یک علم جدیــد به نام 

«فنگ شویى» به مردم جهان معرفى کرده اند.
طبق آموزه هاى فنگ شویى مى توانیم با دکور و چیدمان 
مناسب، شانس و اقبال را به خانه هایمان بیاوریم. همچنین 
با برخى از این چیدمان هاى غلط هم مى توانیم بدشانسى 
را مهمان خانه هایمان کنیم. در ادامه به چند نمونه از هر دو 

چیدمان خوب و بد به اختصار اشاره مى کنیم. 

گل هاى تازه
در فنگ شویى باور بر آن است که اگر در خانه اى گل هاى تازه 
وجود داشته باشد، خوش شانسى مهمان آن خانه است. البته 
این گل ها نباید ساقه خاردار داشته باشند چون جلوى انرژى 
«چى» (یعنى همان انرژى که در اطراف بدن ما وجود دارد) را 

مى گیرد. 

رنگ در خانه
رنگ درخانه مى تواند معرف خوش شانسى در خانه ها یا 
بالعکس باشد. براساس علم فنگ شویى در هاى جنوبى 
باید قرمز یا نارنجى و در هاى شــمالى باید به رنگ آبى 
و مشکى باشــد. در هاى غربى ســفید یا خاکسترى و 
در هاى شــرقى قهوه اى و ســبز. این رنگ ها مى تواند 

خوش شانسى را براى اعضاى خانه به ارمغان بیاورد.

نحوه چیدمان مبلمان
بسیارى معتقدند که چیدمان مبل ها به شکل دایره اى به 
جریان انرژى در خانه کمک مى کند. همچنین قرار دادن 
تخت به صورت مورب در مقابل اتــاق خواب مى تواند 

انرژى بخش باشد.

نصب تقویم در یک جاى نامناسب
نصب تقویم در روبه روى در خانه، گــذر روزها را یادآور 
مى کند و روى طول عمر ساکنان آن خانه تأثیرات منفى 

مى گذارد.

تابلوى کشتى غرق شده
یکى از توصیه هــاى مهمى که مى توان به شــخصى 
که از بدشانســى هاى زندگــى به تنگ آمــده کرد آن 
است که اگر تابلوى نقاشى کشــتى غرق شده در خانه 
دارد، آن را دور بیانــدازد چــون این نقاشــى ســمبل 
پریشــانى اســت و بــه راحتــى مى توانــد بــر 
روى رفتــار و انــرژى اعضــاى خانــواده تأثیر عمیق 

بگذارد. 

چگونه با «فنگ شویى»، «خوش شانسى» را مهمان خانه هایمان کنیم؟

اقالم اهدایى بانک شهر شامل مواد غذایى خشک و همچنین موارد مورد نیاز اعالم 
شده از سوى مراجع ذیربط که جمع آورى و تهیه آنها از اولین لحظات پس از زلزله 

غمبار کرمانشاه آغاز شده بود تحویل جمعیت هالل احمر استان کرمانشاه شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومى بانک شهر، تا کنون دو هزار تخته  پتو، پنج 
هزار کیلو خرما، پنج هزار قوطى کنسرو لوبیا، 15 هزار بطرى آب معدنى و هشت هزار 

قوطى تن ماهى به هالل احمر استان کرمانشاه تحویل شده است.
با توجه به مشکالت موجود در برق رســانى و نیاز مردم استان و افراد حاضر در این 

منطقه به پول نقد، سه دستگاه خودپرداز سیار نیز به مناطق زلزله زده اعزام شد.
قابل ذکر است که طى هماهنگى هاى صورت گرفته از سوى مدیرعامل بانک شهر 
و استاندار کرمانشاه، هزینه تهیه و چاپ سالنامه هاى پایان سال این بانک نیز براى 

مشارکت در ساخت مدارس تخریب شده این مناطق اختصاص یافته است.

تحویل اقالم اهدایى بانک شهر 
به مناطق زلزله زده  Waze تاکسى یاب هاى اینترنتى در اطالعیه اى از رانندگان خود خواسته اند که از این پس از اپلیکیشن مسیریاب

استفاده نکنند.
در این اطالعیه آمده است که به دستور مقام قضائى، 
از تاریخ 30 آبان ماه سال جارى تمام اپلیکیشن هاى 
درخواســت خــودرو موظــف بــه منــع اســتفاده
 از مســیریاب Waze توســط کاربــران خــود

 هستند.
براین اساس تاکســى یاب هاى اینترنتى از رانندگان 
خود خواسته اند که براى جلوگیرى از غیرفعال شدن 
 Waze اپلیکیشن شان، درصورت داشتن مسیریاب
روى گوشى خود، تا قبل از 30 آبان ماه این مسیریاب 

را حذف کنند.
در این اطالعیه استفاده از سایر مسیریاب هاى جایگزین و بومى پیشنهاد شده است.

به گزارش مهر، پیش از این اپلیکیشن نقشه و مسیریاب Waze به دستور مقام قضائى فیلتر شده بود اما چندى 
پیش رفع فیلتر شد.

دستور قضائى به تاکسى هاى اینترنتى

از «ویز» استفاده نکنید

زلزله زده ها
چند نفر هستند؟

ماجراى 200 هزار دالر 
کمک اهدایى به زلزله زده ها
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 «قاتل اهلى» کیمیایى 
 به اصفهان مى آید

فیلم سینمایى «قاتل اهلى» پس از چندین ماه انتظار 
در سینماها نمایش داده مى شود.

آخرین ساخته مسعود کیمیایى از روز چهارشنبه، اول 
آذر ماه در سینما فلسطین، سالن دوم سینما سپاهان و 

پردیس چهارباغ اصفهان اکران مى شود.
«قاتـل اهلـى» بـه کارگردانـى مسـعود کیمیایـى 
و تهیـه کنندگى منصـور لشـکرى قوچانى اسـت و 
پرویز پرستویى، پگاه آهنگرانى، امیر جدیدى، پرویز 
پورحسینى، لعیا زنگنه، حمیدرضا آذرنگ، امیرحسین 
رستمى، حمیدرضا افشار، رضا رشیدپور، اکبر معززى، 
سعید پیردوست، شراره دولت آبادى، هستى محمایى، 
کاترین اصالنـى و ثریا قاسـمى بازیگـران این فیلم 

هستند. 

راه اندازى دفتر جذب 
سرمایه گذاران در تیران

فرمانـدار تیـران و کـرون از راه انـدازى دفتـر جذب 
سرمایه گذاران براى مشارکت در طرح هاى عمرانى 

و خدماتى سه شهر این شهرستان خبر داد.
علـى رحمانـى افـزود: اسـتفاده از ظرفیـت بخـش 
خصوصى در رفع بخشى از نیازهاى شهر مورد توجه 
است و جذب سرمایه گذاران جهت مشارکت در طرح 
هاى عمرانى و خدماتى شهرهاى تیران، رضوانشهر 
و عسـگران در آینـده اى نزدیک ایجـاد و راه اندازى 

مى شود. 

استانداردسازى تجهیزات 
مستقر در مراکز تفریحى

اداره کل استاندار استان اصفهان اعالم کرد: این اداره 
کل با جدیت پیگیر استاندارد سازى تجهیزات مستقر 
در پارك هـا، مراکز تفریحى و شـهربازى هاسـت و 
اجازه اسـتفاده از وسایل غیر اسـتاندارد در این مراکز 

را نمى دهد.
بر اساس اعالم این اداره کل، در این راستا با اشخاصى 
که بـدون رعایت اسـتاندارد اقدام بـه بکارگیرى این 
تجهیزات و وسـائل مى کنند، برخورد قانونى خواهد 

شد.
مدیرکل اسـتاندارد اسـتان اصفهان نیز پیـش از این 
خبر داده بود که تعدادى از دستگاه هاى 23 شهربازى 
در سـطح اسـتان به دلیل غیر اسـتاندارد بودن پلمب 

شده است.
غالمحسـین شـفیعى بـا بیـان اینکـه بازرسـى 
شهربازى هاى استان اصفهان هر سال یک بار توسط 
کارشناسـان اداره اسـتاندارد انجـام مى شـود، افزود: 
هر یک از این مراکز باید سـاالنه یک بـار گواهینامه 

سالمت از اداره استاندارد دریافت کنند. 

فراخوان شرکت در 
آزمون هاى دوره اى مهد قرآن  

مهد قرآن  کریم و والیت اصفهـان به منظور ارزیابى 
قرآن آموزان، آزمون هاى دوره اى را برگزار مى کند.

مهد قرآن کریم و والیت اسـتان اصفهـان به منظور 
ارزیابـى و سـنجش قرآن آمـوزان و عالقه منـدان، 
آزمون هـاى دوره اى را در رشـته حفـظ در شـش 
دوره (پنججـزء اول، 10 جزء، 15 جـزء، 20 جزء، 25 

جزء و کل) برگزار مى کند.
این آزمون ها در مرحله اول به صورت کتبى در تاریخ 
13 آذر مـاه از سـاعت 15 و در مرحلـه دوم به صورت 

شفاهى در تاریخ 27 آذر ماه انجام مى شود.

معارفه امام جمعه جدید مبارکه 
آییـن معارفه حجـت االسـالم و المسـلمین مهدى 
موسـوى، امام جمعه جدید شـهر مبارکه در نشسـت 

شوراى ادارى این شهرستان برگزار شد.
حجت االسالم والمسـلمین مهدى موسوى از سوى 
ریاست شـوراى سیاسـتگذارى ائمه جمعه کشور به 

امامت جمعه جدید مبارکه منصوب شد.
حجت االسالم والمسلمین موسوى پیش از این امام 

جمعه شهرستان على آباد کتول بود.

مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه10 
گفت: باتوجه به برنامه خودکفایى گندم که طى چندسال 
اخیر از سوى وزیر کشاورزى اجرا شده، خوشبختانه این 
محصول به میزان مصرف یک ســال آینده استان در 

سیلوهاى اصفهان ذخیره شده است.
رضا نیک نداف، افزایش ظرفیت ذخیره  سازى و بهبود 
وضعیت سیلوهاى گندم این استان را از اقدام هاى مهم 
این شــرکت اعالم کرد و افزود: در این راســتا با اجاره 
ســیلوى بخش خصوصى با ظرفیت 100 هــزار ُتن، 
به ظرفیت ذخیره سازى گندم اســتان اصفهان اضافه 

شده است.

وى ظرفیت گندم ذخیره سازى شده در سیلوهاى این 
استان را 400 هزار ُتن اعالم کرد و افزود: بهبود وضعیت 
ذخیره ســازى از اولویت هاى شــرکت غله و خدمات 
بازرگانى استان اصفهان است و سیلوهاى این استان از 

استاندارد الزم برخوردارند. 
نیک نداف با بیان اینکه هم اکنون 20 واحد آردســازى 
با تجهیــزات پیشــرفته با ظرفیــت 200 هــزار ُتن 
ذخیره سازى در اســتان اصفهان فعال هستند، گفت: 
کارخانجات آردسازى براى ارتقاى کیفیت آرد تولیدى 
به بهســازى و اصالح فرآیند خط هاى تولید خود اقدام

کرده اند.

معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان از اعزام 
تیم ســاماندهى حمایت روانى بازماندگان این جمعیت به 

مناطق آسیب دیده از زلزله استان کرمانشاه خبر داد.
حیدرعلى خانبازى اظهار داشت: کاهش شیوع و پیشگیرى 
از پیشرفت و تشدید عوارض روانى بالیا، تقویت مهارت هاى 
اجتماعى بازماندگان و کمک به ساماندهى مجدد جامعه، 
از مأموریت هاى این تیم اســت. وى افــزود: این تیم ها با 
هدف کمک به ساماندهى مجدد جامعه، افزایش توان انطباق 
و آماده ســازى بازماندگان با کمک جامعه محلى شــامل 
گروه هاى اجتماعــى، مذهبى، ورزشــى، حمایت روانى، 
بهداشتى، پشتیبانى و هنرى به این مناطق اعزام شدند. معاون 

جوانان جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: این داوطلبان در 
قالب تیم هاى 12 نفره با اهداى هدایا به کودکان، برگزارى 
مراســم متناســب با عقاید دینى منطقه، بررسى وضعیت 
بهداشتى آسیب دیدگان، ایمن ســازى مناطق، برگزارى 
بازى ها و اجراى نمایش، به تسکین آالم کودکان و نوجوانان 
و افراد آسیب دیده در این زلزله مى پردازند. وى با بیان اینکه 
اعضاى این تیم از شهرســتان هاى اصفهان، نجف آباد، 
برخوار، خمینى شهر، چادگان، شاهین شهر و میمه و آران و 
بیدگل هستند، افزود: شش روحانى امدادگر، دو روانشناس و 
مشاوره و چندین عضو با تجربه به ارائه خدمت به بازماندگان 

از سانحه زلزله اخیر خواهند پرداخت.

گندم در اصفهان تا یکسال 
آینده ذخیره سازى شده است

اعزام تیم حمایت روانى 
به مناطق زلزله زده 

نماینده مردم برخوار، شاهین شــهر و میمه در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: طرح انتقال آب بن – بروجن 
باوجود دستور توقف مقام قضائى، شبانه در حال اجراست.
حسینعلى حاجى دلیگانى افزود: درحالى که شاهد توقف 
طرح هاى انتقال آب به فالت مرکزى  و اصفهان هستیم 
و احداث طرح هاى انتقال آب از مســیر تونل هاى سوم 
کوهرنگ و بهشت آباد متوقف شــده است، طرح انتقال 
آب بن – بروجن در استان چهارمحال و بختیارى شبانه 

پیگیرى مى شود.
وى خاطرنشــان کرد: مسئوالن اســتان چهارمحال و 
بختیارى در ظاهر اعالم مى کنند که اجراى این طرح را 
متوقف کرده اند، اما در حقیقت با صحنه گردانى،  اجراى 

این طرحرا  از روز به شب دستور داده اند.

حاجــى دلیگانى بــا عجیب دانســتن ایــن موضوع 
که چگونه مســئوالن اســتان چهارمحال و بختیارى 
باوجود دســتور توقف مقام قضائى بر اجراى این طرح، 
همچنان تخلف مى کننــد، ادامــه داد: عملیات انتقال 
برق به طرح انتقــال آب بن – بروجن  نیز متاســفانه 
از حوزه ســرزمینى اســتان اصفهان در حال اجراست 
و از اســتاندار اصفهــان مى خواهیم ایــن موضوع را از 
طریــق وزارتخانه هــاى کشــور و نیــرو پیگیــرى

 کند.
وى با اشاره به درخواســت اخیر خود از رئیس جمهور در 
خصوص تشکیل ســتاد بحران آب با حضور وزیر کشور 
اظهار داشت: از استاندار و نمایندگان استان اصفهان در 
مجلس شوراى اسالمى، با توجه به مراحل پایانى بررسى 

بودجه سال 97، درخواست مى کنم براى تأمین اعتبارات 
طرح هاى  انتقال آب  حوزه به حوزه و درون  حوزه اى که 
جمعیت پنج میلیونى این اســتان را تحت پوشش قرار 

مى دهد، اقدام جمعى کنند.
نماینده مردم برخوار، شاهین شــهر و میمه در مجلس 
شوراى اسالمى هشدار داد: با توجه به کاهش ذخیره سد 
زاینده رود و کمبود بارش هاى سال آبى، در تابستان آینده 
با کاهش حداقل پنج مترمربع بر ثانیه خروجى آب این سد 
براى استان اصفهان خواهیم بود، در این صورت استان 
اصفهان چاره اى جز جیره بندى آب نخواهد داشت؛ چون 
سطح ســفره هاى آب هاى زیرزمینى این استان براى 
بخش هاى کشاورزى و آشامیدنى کاهش چشمگیرى 

خواهد یافت.

اجراى شبانه طرح «بن – بروجن» 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: بنا داریم حرکت فرهنگى خود را تنها به شهر با وجود دستور توقف 

اصفهان محدود نکرده و در شهرستان ها که در زمینه هاى مختلف فرهنگى مى درخشند، به ویژه در 
حوزه کتاب و کتابخوانى نمایشگاه هایى برگزار کنیم.

حجت االسالم والمســلمین محمدعلى انصارى با بیان اینکه ارزش کتاب مربوط به زمان حال نبوده 
و در طول تاریخ زندگى بشر،؟ مطالعه و کتابخوانى مورد توجه و اهمیت بوده است، تصریح کرد: بشر 
از زمانى که متوجه شــد باید بداند و بفهمد، تالش نمود فهم و درك خود را به اشــکال مختلف ثبت

 کند.
وى با یادآورى اهمیت فعالیت هر کــدام از فعاالن حوزه کتاب از جمله مؤلف، ناشــر، مراکز توزیع و 
عرضه کتاب، کتابفروشى ها و کتابخانه ها اظهارداشت: یکى از اصلى ترین معیارهاى سنجش وضعیت 
فرهنگى هر جامعه، میزان مطالعه افراد جامعه و تعداد کتابخوانان است، بنابراین الزم است دلسوزان 

حوزه کتاب و کتابخوانى توجه بیشترى به این مقوله داشته باشند. 

رئیس انجمن صنفى کارفرمایى شرکت ها و دفاتر خدمات زیارتى، جهانگردى و هوایى استان اصفهان 
از افزایش 30 درصدى قیمت بلیت پروازهاى مســیر اصفهان به مشــهد مقدس در ایام شهادت امام 

رضا(ع) خبر داد.
ابراهیم توکلى قیمت پروازهاى هواپیمایى رفت و برگشت اصفهان- مشهد را در ایام غیر از مناسبت  هاى 
خاص 376 هزار تومان اعالم کرد و گفت: در حال حاضر نرخ بلیت پروازهاى رفت و برگشــت مسیر 

اصفهان به مشهد مقدس تا مرز 550 تا 600 تومان است.
وى افزود: هرساله در آستانه شهادت امام رضا(ع) شاهد حضور خیل عظیمى از زائران و شیفتگان على 
بن موسى الرضا(ع) در مشهد مقدس هستیم، اما در این میان مشکل دیرینه اى که وجود دارد، متأسفانه 

در همین ایام، شاهد افزایش نرخ بلیت هاى پرواز به مشهد در استان ها هستیم. 
رئیس انجمن صنفى کارفرمایى شرکت ها و دفاتر خدمات زیارتى، جهانگردى و هوایى استان اصفهان 
پیرامون اینکه طى سال گذشته به دلیل درصد پایین میزان هواپیما در کشور، وزیر راه و شهرسازى نرخ 
هواپیمایى را شناور اعالم کرد، گفت: با آزادسازى نرخ ها مسئوالن مربوطه اعالم کردند که نرخ بلیت 
پروازهاى هواپیمایى تا 20 درصد باالى قیمت هاى مصوب باید نوســان داشته باشد، اما اکنون نرخ ها 

رها شده و عده اى با هر قیمتى، البته بیشتر در ایام و مناسبت هاى خاص بلیت هاى پرواز را مى فروشند.
به گفته توکلى نرخ بلیت پروازهاى مسیر رفت و برگشت اصفهان- مشهد مقدس در پیک هاى عادى 
376 هزار تومان است، اما در ایام و مناسبت هاى خاص با افزایش تقاضا، توسط عده اى سودجو تا بهاى 

700 هزار تومان هم عرضه مى شود. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: مشکل کانون هاى فرسایش بادى، ریزگردها 
و بیابان زایى در منطقه شــرق اصفهان که نیمى از ســال اندام تنفس این کالنشــهر است قابل حل 

است.
حیدرعلى عابدى افزود: بعضى از مدیران باور نمى کنند شــرق اصفهان شش ماه از سال اندام تنفس 
این کالنشهر اســت و همان اندازه که به ناژوان در غرب اهمیت مى دهیم، باید شرق اصفهان را هم 
مورد توجه قرار دهیم. تنها با کســرى از هزینه نگهدارى ناژوان خواهیم توانست شرق اصفهان را با 
کاشت گونه هاى مقاوم به بى آبى نجات دهیم و نه تنها مانع از بیابان زایى و فرسایش بادى شویم، بلکه 

جنگل هایى داشته باشیم که عالوه بر تولید اکسیژن، محلى براى جذب گردشگر نیز باشند. 
عابدى گفت: اگر موفق به تشکیل یک کارگروه قدرتمند و منسجم شویم، خواهیم توانست با آنهایى که 
با برداشت و تولید سیمان، گچ و آجر در شرق اصفهان سودجویانه محیط زیست را تخریب و سالمت 
مردم را تهدید مى کنند، مبارزه کنیم. با این شــیوه در آینده خیلى نزدیک پدیده ریزگردها را در شرق 

اصفهان کنترل خواهیم کرد.  

برگزارى نمایشگاه کتاب در
 شهرستان هاى استان

افزایش30درصدى نرخ 
پروازهاى اصفهان به مشهد

قابل کنترل بودن کانون هاى بحرانى 
فرسایش بادى شرق اصفهان 

به گفته مدیر برنامه ریزى و بودجه شــهردارى اصفهان، 
سیاست اصلى تصمیم گیرى در خصوص بودجه سال آینده، 
بر اســاس آمار و اطالعات و ارزیابى شاخص هاى برنامه 

اصفهان 1400 است.
سعید فردانى ادامه داد: پس از تدوین بودجه از اول تا پایان 
بهمن ماه در شوراى اسالمى شهر، ادامه فرآیند براى تصویب 
بودجه انجام مى شود و تا نیمه اســفندماه سال جارى نیز 

توسط شهردار اصفهان به کل شهردارى ابالغ مى شود.
وى این فرآیند را به سه قسمت تقسیم کرد و بیان داشت: 
قسمت اول، بازنگرى برنامه و شاخص هاى اصفهان 1400، 
بخش دوم تعریف پروژه ها در راستاى تحقق شاخص ها و 

بخش سوم تخصیص منابع است.
وى خاطرنشــان کرد: ویژگى بارز فرآیند امسال این است 
که بازنگرى برنامه را کّمى تر و شــفاف تر بر اساس آمار  و 
اطالعات و شاخص هاى اصفهان 1400 ارزیابى عملکرد 
مى کنیم و پس از بازنگرى برنامه، تعریف پروژه ها را انجام 

و سپس تخصیص منابع صورت مى گیرد.
فردانى افزود: بخش تخصیص منابع در ســال هاى اخیر 
پررنگ تر بوده، اما امســال بر روى بخش هاى اول و دوم 
یعنى بازنگرى برنامه و شــاخص هــاى اصفهان 1400و 
تعریف پروژه ها در راستاى تحقق شاخص ها، بیشتر تمرکز 

مى کنیم تا پروژه هاى منطقى ترى براى توســعه شــهر 
اصفهان داشته باشیم.

وى اضافه کرد: تالش ما این اســت پــروژه هایى محقق 
شــوند که از لحاظ نیازهاى شهرى و شــهروندان اولویت 

داشته باشند.
فردانى ادامه مى دهد: به عنوان مثال سرانه فضاى سبز شهر 
اصفهان خوب است و جزء اولین سرانه در بین کالنشهرهاى 
کشور هستیم، اما همین سرانه از لحاظ دسترسى در شهر 
متناسب نیست، چرا که در برخى نقاط دسترسى به فضاى 

سبز بسیار کم و البته در برخى دیگر اینگونه نیست.
وى خاطرنشان مى کند: سیاســت ما در تعریف پروژه ها و 
تخصیص منابع این است که توازنى در ارائه خدمات در شهر 

اصفهان داشته باشیم.
مدیر برنامه ریزى و بودجه شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
استانداردهاى شهرى خوب، اما اســتانداردهاى محلى و 
منطقه اى شهر اصفهان از نظر خدمات خوب نیست، گفت: 
تالش مى کنیم تا امسال این موضوع را بیشتر مورد توجه 

قرار دهیم.
وى تصریح مى کند: سیاست شهردارى اصفهان این است 
که سرانه و دسترســى به خدمات در کل مناطق و محالت 

شهر، مهیا باشد.

پروژه هاى شهر، اولویت بندى مى شوند

مسئول تربیت بدنى ســپاه صاحب الزمان (عج) استان 
اصفهان گفت: با توجه به برگزارى موفقیت آمیز سومین 
المپیاد ورزشى بسیج خواهران در اصفهان، چهارمین دوره 

این مسابقات نیز در اصفهان برگزار مى شود.
على پیمان صفت در ارتباط با این مسابقات اظهار داشت: 
این مسابقات در آذرماه برگزار مى شود که امیدواریم بتوانیم 

در این مسابقات میزبانى شایسته اى داشته باشیم.
وى خاطرنشان کرد: تاکنون 27 استان براى این مسابقات 
اعالم آمادگى نموده اند و تمهیدات الزم در زمینه اماکن و 
فضاى ورزشى مورد نیاز، محل اسکان مناسب، برنامه هاى 

فرهنگى و دیگر برنامه ها در نظر گرفته شده است.
وى تصریح کرد: در راســتاى اجــراى هرچه موفق تر 
مســابقات، با تشــکیل کمیته هاى مربوط و همکارى 
هیئت هاى ورزشى همنام در بسیج و استان اندیشیده و 
پیش بینى شده اســت. وى ادامه داد: مسابقات قهرمانى 
کشورى بســیج خواهران در رشــته هاى ووشو، بومى 
محلى و همایــش اقتدار به میزبانى تربیت بدنى ســپاه 

صاحب الزمان(عج) استان اصفهان برگزار مى شود.
 

برگزارى المپیاد فرهنگى- 
ورزشى بسیج خواهران 

کشور در اصفهان
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رایزنى سطح باالى 
ایران و اروپا در اصفهان 

سومین دور گفتگوى سطح باالى ایران و اتحادیه اروپا 
این بار با موضوع«همکارى هاى هسته اى؛ پیشرفت ها 
و چشم اندازها» با حضور «هلگا اشمید» و عباس عراقچى 

در اصفهان برگزار مى شود.
عباس عراقچى معاون وزیر امور خارجه کشورمان، هلگا 
اشمید معاون مسئول سیاســت خارجى اتحادیه اروپا و  
بهروز کمالوندى معاون امور بین الملل و حقوقى و مجلس 

سازمان انرژى اتمى، سخنرانان این نشست هستند.
مراسم افتتاحیه این نشســت دو روزه 30 آبان(فردا) در 

مرکز هسته اى اصفهان برگزار خواهد شد.
ایران و اتحادیه اروپا بعد از اجرایى شدن توافق هسته اى 
همکارى هاى جدید خود را در قالب گفتگوهاى سطح باال 
تعریف کرده و به پیش مى برند. تاکنون دو دور گفتگو بین 

دو طرف در تهران و بروکسل برگزار شده است.

آمادگى دانشگاه آزاد مجلسى 
در ارائه خدمات علمى به ادارات

 سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهر مجلسى از 
آمادگى این واحد دانشگاهى در ارائه خدمات علمى به 

ادارات این شهرستان خبر داد.
محمد کوشافر گفت: دانشــگاه آزاد اسالمى واحد شهر 
مجلســى با وجود امکانات و ظرفیت   هاى آموزشــى 
و پژوهشــى، آمادگى ارائه خدمات علمى بــه ادارات و 
ارگان  هاى این شهرستان به ویژه شهردارى شهر مجلسى 
را دارد. وى با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه گذار خارجى 
افزود: بر اساس مصوبه فرماندارى مبارکه، براى جذب 
سرمایه گذار خارجى به شهرستان و به ویژه شهر مجلسى، 
این مجموعه، مقدمات برگزارى همایشى با همین عنوان 
را برنامه ریزى کرده اســت تا با دعوت از صاحبنظران، 
ظرفیت هاى شهر مجلسى به ســرمایه گذاران استان 

اطالع رسانى شود.

تخفیف ویژه گذر از اعماق 
اقیانوس ها با «اصفهان کارت»

مدیر دفتر اصفهان کارت گفت: افراد براى بازدید تونل 
آکواریوم ناژوان و سفر به اعماق دریا مى توانند از اصفهان 

کارت استفاده کنند و از تخفیف ویژه بهره مند شوند.
فرهاد گلى اظهارداشت: شــهروندان از این پس براى 
بازدید از آکواریوم اصفهان مى توانند از اصفهان کارت 
خود استفاده کنند. وى با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
دســتگاه اصفهان کارت در مجموعه گردشگرى تونل 
آکواریوم نصب شده و شهروندان مى توانند براى بازدید 
از این مجموعه گردشــگرى از اصفهان کارت استفاده 
کنند، اضافه کرد: گردشگران با استفاده از اصفهان کارت 

مى توانند از تخفیف ویژه بهره مند شوند.
گلى در بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد: به منظور 
خدمات رســانى بیشــتر به دانش آموزان، امکان شارژ 

اصفهان کارت در مدارس نمونه فراهم شده است.

چغندر قند 
خرید تضمینى مى شود 

کارخانــه هاى قنــد بر اســاس برنامــه زمانبندى، 
چغندرقنــد هاى تولیدى اســتان اصفهــان را خرید 

تضمینى مى کنند.
کارشــناس زراعت سازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان با بیان ایــن مطلب و با بیان اینکه امســال 
ســه هزار هکتار از مزارع مناطق کوهستانى سردسیر 
و معتدل اســتان زیر کشــت چغندر قند رفت، گفت: 
پیش بینى مى شود 120 هزار تن چغندر قند برداشت 

شود.
داود ریاحى با اشاره به خرید تضمینى چغندر قند گفت: 
شــوراى اقتصاد براى هر کیلو چغندر با عیار 16 را به 

مبلغ 300 تومان مى خرد.
مدیر کشاورزى شرکت قند نقش جهان اصفهان نیز 
گفت: نیاز دو کارخانه بزرگ قند در اصفهان 600 هزار 
تن چغندر قند است که 120 هزار تن از استان تأمین 

وبقیه از استان هاى دیگر تحویل گرفته مى شود.
محمد حسین اسلمى افزود: کامیون ها از محل مزرعه 
چغندر قنــد را بارگیرى مى کنند و پــس از حدود 16 
ساعت این بار تخلیه مى شــود و جاى نگرانى براى 

کشاورزان و تحویل بار نیست.

خبر

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با 
بیان اینکه رویکرد ما حمایت از تولید، کمک به راه اندازى 
و توسعه واحدهاى صنعتى است، از عزم ویژه این شرکت 
براى ارائه خدمات زیر ساختى مناسب در شهرك ها و نواحى 
صنعتى استان و کمک به رفع چالش هاى موجود در مسیر 

فعالیت شرکت هاى تولیدى و صنعتى استان خبر داد. 
محمد جواد بگى تصریح کرد: براى دســتیابى به توسعه 
پایدار، افزایش تولید و اشــتغال و همچنین بهبود سطح 
معیشتى شهروندان و توسعه عدالت اجتماعى در استان، 
ناگزیر به افزایش فعالیت هاى بخش خصوصى به ویژه 
توسعه صنایع کوچک و متوســط خواهیم بود و سازمان 

صنایع کوچک و شــهرك هاى صنعتى ایران به واسطه 
میزبانى از بخش قابل توجهى از صنایع کوچک و متوسط 
کشور در شــهرك ها و نواحى صنعتى کشــور، از نقش 

ویژه اى در تحقق این مهم برخوردار است.
وى با اشاره به ارائه مشوق هاى مناسب به سرمایه گذاران 
در شــهرك ها و نواحى صنعتى اســتان گفت: شرکت 
شــهرك هــاى صنعتــى اســتان اصفهــان تاکنون 
گام هاى مهمى براى تکمیل زیر ساخت هاى مورد نیاز 
سرمایه گذاران در شــهرك ها و نواحى صنعتى استان و 
همچنین کمک به رفع چالش هاى موجود در مسیر افزایش 

تولید و اشتغال استان برداشته است.  

مدیرکل پزشکى قانونى اصفهان با بیان اینکه 152 نفر از 
جانباختگان ترافیکى استان در هفت ماهه امسال زن و 509 
نفر مرد بودند، گفت: این آمار در مقایســه با سال قبل 5/4 

درصد کاهش داشته است.
على سلیمانى پور با اشاره به آمار هفت ماهه مراجعات ناشى 
از حوادث ترافیکى به مراکز پزشکى قانونى استان اصفهان 
اظهار داشت: در این بازه زمانى، جسد 661 نفر از جانباختگان 
حوادث ترافیکى براى معاینه به پزشکى  قانونى ارجاع داده 

شده است.
وى با بیان 152 نفر از جانباختگان ترافیکى استان در هفت 
ماهه امسال زن و 509 نفر مرد بودند، تصریح کرد: این آمار 

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 699 نفر که 166 زن و 
533 مرد بودند، 5/4  درصد کاهش داشته است.

مدیر کل پزشکى قانونى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
بیشترین تلفات جانى ناشى از حوادث ترافیکى در جاده هاى 
برون شهرى گزارش شده اســت، اضافه کرد: از مجموع 
فوتى هاى حوادث ترافیکــى، 385 نفر در جاده هاى برون 

استانى جان خود را از دست دادند.
وى با اشاره به اینکه 248 نفر از مردم استان در هفت ماهه 
امسال در مسیرهاى درون  شهرى و 12 نفر نیز بر اثر حوادث 
ترافیکى جاده هاى روستایى جان خود را از دست داده اند، 

تأکید کرد: 16 نفر نیز در سایر اماکن گزارش شده است.

کاهش5درصدى متوفیان 
حوادث ترافیکى 

ارائه مشوق به سرمایه گذاران 
نواحى صنعتى استان 

آقاى مدیر کل عزیز؛ سالم
در متن قبلى براى شما از شــندرغاز آگهى هاى دولتى 
نوشتم که همکاران شما در حوزه مطبوعات را حسابى 
به خود سرگرم کرده است. یعنى اوضاع به گونه اى شده 
است که دیگر کسى در تمام استان پیدا نمى شود که اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمى را به چیزى به جز متصدى 
تقسیم و توزیع آگهى ها بشناسد. حاال این تصدیگرى 
ساده را با عبارت با عظمت متولى فرهنگ و مطبوعات 
مقایســه کنید و خودتان به جمع بندى برسید که به چه 

اداره اى پا گذاشته اید؟
تازه براى همین چند تا آگهى هم در اداره شــما حرف و 
حدیث بسیار است. یک بار از باال به پایین جمع مى زنند 
و ده بار هم از پایین به باال و در آخر کار هیچکدام از این 

جمع و ضرب ها با هم یکسان نیستند. 
در ســایت معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد، جمع مبلغ 
آگهى هاى هر نشــریه در اصفهان براى خود یک عدد 
است و آمار اداره شــما یک عدد دیگر. تازه این کمدى 
وقتى به اوج مى رسد که مى بینیم مبلغ دریافتى نشریات 
با هر دو عدد تفاوت دارد! یعنى در زمانه اى که ساده ترین 
نرم افزارها مى توانند در کسرى از ثانیه، انبوهى از اعداد 
و ارقام را جمع و ضرب نموده و آنالیز کنند، در مجموعه 
اداره کل شــما گویى هنوز «چرتکه» از اعتبار ویژه اى 

برخوردار است!
وقتى هم که از مســئولین مربوطه مى پرسیم که چرا 
اینطور است؟ مى گویند:«نمى دانیم. ما که آگهى ها را به 
خانه نبرده ایم؟» درست هم مى گویند. چون اشکال کار 
در جاى دیگرى است. اگر فرصت داشتید، کمى بگردید و 
جواب را پیدا کنید تا کمى از عمق واقعه اطالع پیدا کنید. 
این همــه در حالى اســت که متأســفانه همین توزیع 
آگهى ها شده اســت مهمترین فعالیت اداره کل شما در 
حوزه مطبوعات. حال آنکه امور بر زمین مانده بسیارى 
وجود دارد که نیاز به پیگیرى داشــته ولى فرد دلسوز و 

مسئولیت شناسى پیدا نمى شود که پاشنه کفش هایش 
را باال کشیده و به آنها بپردازد.

همین هفته گذشته بود که معاون مطبوعاتى وزیر ارشاد 
با ارائه آمارى خــاص از پایین بودن تیــراژ مطبوعات 
حکایت کرد. آنچه گفت براى مــا مطبوعاتى ها یک 
خبر بود که در نقطه اى از صفحات نشــریه مان منتشر 
شــد ولى در فحواى آن کالم، هشــدارى نهفته است 
که باید از سوى شــما و همکارانتان جدى گرفته شود. 
واقعًا باید بنشــینید و ببینید که با این اوضاع اســفناك 
مى خواهید چه بکنید؟ برنامه خود را مشــخص کنید و 
مسیر حرکت تان هم باید روشن و واضح باشد. مگر شما 
متولى مطبوعات نیستید؟ پس در این زمینه باید احساس 
وظیفه داشته باشید. باید مسئولیت شناس باشید. از اینکه 
تیراژ مطبوعات در تمام کشــور پایین است، بگذریم. 

متأسفانه در اصفهان وضعیت موجود خیلى اسفبار تر از 
آن است که بتوانید فکرش را بکنید. پس همکاران خود 

را کمى به خود بیاورید.
شــما نباید به حرف هاى کلیشــه اى این ایام مبنى بر 
اینکه:«مردم دیگر تمایلى به مطالعه مطبوعات ندارند 
و عالقه مندى آنها به فضاى ســایبر بیشــتر است و 
شبکه هاى مجازى جاى رسانه هاى مکتوب را گرفته 
است...» اعتنا کنید. حتى اگر تمام اینها هم درست باشد، 
باز هم دلیلى نمى شود که شما و همکارانتان دست روى 

دست بگذارید و از زیر بار وظیفه، شانه خالى کنید. 
باور کنید که در بین مردم، بسیارى هستند که همچنان 
به استشــمام بوى خوش کاغذ روزنامه عالقه دارند. 
دوست دارند آن را به دست گرفته و آن را لمس کنند و 
اخبار آن را براى یکدیگر نقل کنند. اگر امروز مى بینیم 

که تیراژ مطبوعات و ســرانه مطالعه پایین آمده است، 
تمام آن بخاطر کوتاهى شــما و امثال شما و همکاران 

شماست.
خبرنگاران و روزنامه نــگاران کار خود را به خوبى انجام

 مى دهند. مدیران نشــریات هم با تمــام کمبودها و 
کاستى ها مى ســوزند و مى سازند و نشــریات خود را 
به مردم ارائه مى دهند. اکثر قریب به اتفاق مســئولین 
اســتان هم آماده اند تا ایفاى نقش کنند. ولى متأسفانه 
حلقه مفقوده اى به نام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان وجود دارد که معلوم نیست در این میان 
چه کاره است؟ مى خواهد چه بکند و برنامه عملیاتى آن 
چیست؟ یعنى تکلیف خود را نمى داند و صرفاً به توزیع پر 
حرف و حدیث چند تا آگهى و بر پایى غرفه در نمایشگاه 
مطبوعات دل خوش است؟ آیا با این کار، دین خود را ادا 
نموده و حقوقى را که به پرسنل مرتبط پرداخت مى کند 
توجیه نموده است؟ آیا در مجموعه اداره کل شما کسى 
نمى داند که مقصر اصلى کاهش تیراژ مطبوعات و پایین 

بودن سرانه مطالعه در وهله اول چه کسى است؟ 
از آنها بگذریم، آیا ســخنان معــاون مطبوعاتى وزیر 
براى شــما هم صرفًا یک خبر بود؟ قصد دارید از کنار 
آن به ســادگى عبور کنید یا متن و آمــار آن را براى 
سخنرانى هاى پر طمطراق خود مى خواهید؟ آیا حضور 
در نمایشگاه مطبوعات براى شــما هم یک میتینگ 
خوش وجهه بود یا هشدار شرکت تنها تعدادى انگشت 
شمار از نشریات استان را با پوست و گوشت و استخوان 
خود درك نمودید؟ اوج هنر شما هم مانند همکارانتان 
به جمع و ضرب مبلغ و کادر آگهى هاى دولتى خالصه 
مى شــود یا در زمینه توســعه مطبوعات، حرفى نو و 

نگرشى جدید براى گفتن دارید؟ 
راستش را بخواهید در زمان حاضر، انتظار از شما در این 

زمینه بسیار است که طرح آن بماند براى بعد...
ایرج ناظمى 

برسد به دست آقاى مدیر کل! (3)

رئیس پلیس امنیــت عمومى اســتان اصفهان گفت: 
با اجراى طرح بازدیــد و نظارت بــر واحدهاى صنفى 
توســط مأموران پلیس امنیت عمومى استان، 83 واحد 
صنفى متخلف به دلیل نداشــتن پروانه کسب و رعایت 
نکردن مقــررات مربوطه در شــهر اصفهــان پلمب 

شد.
سرهنگ اکبر عاصمى اظهار داشت: در راستاى ارتقاى 

امنیت اجتماعى و ساماندهى صنوف بدون پروانه کسب، 
طرح نظارت و کنترل بر اصناف در شهر اصفهان به مدت 
هفت روز توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومى 

اجرا شد.
وى افــزود: در این طرح، هزار و 15 واحد صنفى شــهر 
اصفهان مورد بازدید و نظارت قرار گرفتند که در نهایت 
83 واحد صنفى متخلف به علت نداشتن پروانه کسب و 

رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوطه پلمب و از ادامه 
فعالیت آنها جلوگیرى شد.

عاصمى از صدور اخطاریه پلمب براى 121 واحد صنفى 
دیگر خبر داد و گفت: این گونه برنامه ها و اقدامات کنترلى 
و نظارتى پلیس بر واحدهاى صنفى تا پایان سال تداوم 
دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برابر قانون با 

متخلفان برخورد خواهد شد.

تداوم اقدامات نظارتى پلیس 
بر واحدهاى صنفى تا پایان سال

رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان؛

اخطاریه پلمب براى واحدهاى صنفى متخلف صادر مى شود

صدور مجوزهاى قانونى براى تسهیل در روند سرمایه گذارى به 15 روز کاهش مى یابد.
استاندار اصفهان درنشست شوراى برنامه ریزى و توســعه استان با اشاره به معطلى یکساله سرمایه گذاران 
براى دریافت مجوزهاى قانونى گفت: دریافت مجوز از ارگان هاى صنعتى و زیست محیطى نباید بیش از 15 

روز  طول بیانجامد.
مهرعلیزاده با اشاره به طرح هاى آمایش سرزمین براى توسعه زیر ساخت هاى اقتصادى اجتماعى و فرهنگى 
افزود: به زودى طرح آمایش همه شهرستان ها و روســتاها در استان براى جلوگیرى از اتالف منابع سرمایه 
گذارى و استفاده بهینه از امکانات موجود و منابع انسانى تصویب مى شود. استاندار اصفهان درادامه با بیان 
اینکه در بخش انرژى پاك به ویژه انرژى خورشیدى، تاکنون در استان بیش ازهزارو450مگاوات انرِژى برق 
خورشیدى تولید شده است،افزود: براى توســعه این صنعت پاك، باید موانع سرمایه گذارى هرچه سریع تر 
تسهیل شود. وى افزود: براى توسعه امور فرهنگى و هنرى به ویژه در زمینه موسیقى و تئاتر با همکارى بخش 

خصوصى و با احداث سالن هاى مخصوص ، اصفهان را به جایگاه واقعى آن خواهیم رساند.

مسئول دفتر کودکان و نوجوانان اداره کل بهزیستى استان اصفهان گفت: روزهاى دوشنبه  هر هفته در مهدهاى 
کودك استان اصفهان به عنوان «دوشنبه هاى کتابخوانى» تعیین شده و قرار است مربیان مهد کودك در این 

روز، کودکان را با روش هاى خالقانه کتابخوانى آشنا کنند.
عفت نجف پور اظهار داشت: با توجه به این حقیقت که سرانه کتابخوانى در کشور پایین است، سازمان بهزیستى با 
همکارى معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى تفاهمنامه همکارى با هدف تشویق کودکان  به 
کتابخوانى و ترویج فرهنگ کتابخوانى در خانواده هاى امضا کرده است. وى با بیان اینکه کودکان را باید در مهد 
کودك با کتابخوانى آشنا کرد، افزود: بهترین جامعه هدف که براى فرهنگسازى در جامعه مى توان بر روى آن 
کار کرد، کودکان زیر شش سال است، که در این زمان شخصیت اصلى آنهاشکل مى گیرد که سازمان بهزیستى 
با توجه به این اصل مهم، اقدام به ترویج فرهنگ کتابخوانى و تشویق کودکان به خواندن کتاب در مهدهاى 
کودك کرده است. مسئول دفتر کودکان و نوجوانان بهزیستى استان اصفهان با بیان اینکه تشویق کودکان 
به کتابخوانى در مهدهاى کودك، فرهنگ مطالعه کتاب را در خانواده ها نیز گسترش مى دهد، گفت: روزهاى 
دوشنبه  هر هفته در مهدهاى کودك استان اصفهان به عنوان «دوشنبه هاى کتابخوانى» تعیین شده است و 

قرار است مربیان مهد کودك در این روز براى کودکان کتاب بخوانند و آنها را با کتاب هاى کودك آشنا کنند.

صدور 15 روزه مجوزهاى قانونى 
براى سرمایه گذارى

اجراى طرح «دوشنبه هاى کتابخوانى» در 
مهدهاى کودك

اولین مقطع بیم بالنک کشور به همت تالشگران شرکت 
سهامى ذوب آهن اصفهان طراحى و تولید شد.

معاون بهره بردارى شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان 
با اعالم این خبر گفت: بیم بالنــک از جمله مقاطع خاص 
ریخته گرى مداوم اســت که اولین شمش آن با صرف سه 
میلیارد 500میلیون ریال هزینه در مدت هفت ماه در بخش 

فوالدسازى تولید شد.
اردشیر افضلى افزود: کاهش مصرف انرژى، افزایش بهره 
ورى و کیفیت محصوالت، افزایش حجم وســرعت تولید 
محصول نهایى، کاهش پاس نوردى، کاهش میزان غلتک 
مصرفى نوردو قابلیت تولید مقاطع سنگین از جمله تیرآهن 
بال پهن در ســایزهاى مختلف از مزایاى دستیابى به این 
موفقیت است. وى گفت: تمام مراحل طراحى از قبیل تأمین 
مس قالب بر اساس ابعاد مشخص شده و تهیه نقشه هاى 
قالب و موبیل سکتور توسط بخش فوالدسازى کارخانه و با 

دانش بومى متخصصان داخلى انجام شده است.
معاون بهره بردارى ذوب آهن تأمین نیاز بازار براى رقابت 
در بازارهاى داخلى و خارجى، جلوگیرى از استفاده تیرورق 
در اسکلت فلزى ســاختمان هاى بلند مرتبه و جلوگیرى از 
واردات تیر آهن هاى بال پهــن را از دیگر اهداف تولید بیم 
بالنک بر شمرد. افضلى افزود: با دســتیابى به دانش فنى 
این تکنولوژى،  ذوب آهن اصفهان قادر است ساالنه بیش 
از صدهزار ُتن تیرآهن بال پهن را تولید و به بازار هاى داخلى 

و خارجى عرضه کند.

تولید مقطع بیم بالنک 
در ذوب آهن 
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راه اندازى بانک چوب  
صنعتگر اصفهانى با راه اندازى بانک چوب، زمینه مهارت 

جویى 800 هنر جو را در استان فراهم کرد.
رحمانـى توانسـت ایـن بانـک اطالعاتـى را بـا کمک 
پژوهشگران و داتش آموختگان رشته هاى صنایع چوب 

راه اندازى کند .
وى با بیان اینکه نام 600 هنرمند صنعت چوب اصفهان 
ثبت شده است، گفت : در این مجموعه بیش از 60 واحد 
کوچک و متوسط فراورده هاى چوبى به ثبت رسیده اند.  
وى تولید و ساخت انواع فراورده هاى چوبى نظیر مبل و 
دکوراسیون، میز تلویزیون و کمد لباس را از جمله تولیدات 
این مجموعه برشمرد و افزود: در این بانک همچنین چاپ 
رنگى بر روى چوب و معرق چـوب و منبت کارى بطور 
ابتکارى با بهره گیرى از هنرمندان و تجهیزات مدرن و 
بومى انجام مى شود. وى گفت در این بانک، هنرجویان 
کار و دانش و فنى و حرفه اى پـس از آموزش هاى الزم 
و کسب مهارت مشغول به کار مى شوند و تاکنون 800 

هنرجو موفق به دریافت گواهینامه مهارت شده اند. 

تریاك در خودروهاي 
صفرکیلومتر خارجی

 رئیس پلیس مبارزه بـا مواد مخـدر فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان از کشف بیش از 18 کیلوگرم مواد مخدر 
از نوع تریاك در بازرسی از تریلر حامل خودروهاي صفر 

کیلومتر خارجی خبر داد. 
سرهنگ تقی حسینی اظهارداشت: مأموران این پلیس 
در پی یک سري اقدامات دریافتند فردي به وسیله یک 
دسـتگاه تریلر حامل خودروهاي صفرکیلومتر وارداتی، 
مقادیري مواد مخدر را به اصفهان و تهران منتقل می کند 
که بالفاصله موضوع در دستور کار اداره عملیات ویژه این 

پلیس قرار گرفت.
 وي با بیان اینکه مأموران طی عملیاتی ضربتی خودروي 
مذکور را در یکی از محورهاي ورودي به استان شناسایی 
و راننده آن را دستگیر کردند، افزود: در این عملیات مقدار 
18 کیلـو و500 گـرم تریاك کـه به صورت بسـته هاي 
کوچک داخـل خودروهاي صفر کیلومتر جاسـاز شـده 

بود ،کشف شد.

افتتاح  کانون صنفی 
بازنشستگان فنى و حرفه اى

با حضـور مدیـر کل آمـوزش فنـی و حرفه اي اسـتان 
اصفهان، کانـون صنفـی بازنشسـتگان ایـن اداره کل 

افتتاح شد.
جاللی در این نشسـت گفت: ما وارث خدمات ارزشمند 
شما در گذشـته هسـتیم و این خدمات اکنون به یادگار 

مانده است.
در ادامه با حضور مدیر کل استان و جمعی از بازنشستگان 
اداره کل، کانون صنفی بازنشسـتگان اداره کل آموزش 

فنی و حرفه اي استان اصفهان افتتاح شد.

مدیرکمیسیون هاى ماده100شهردارى اصفهان گفت: اگر 
ناظر ســاختمان به وظیفه خود در قبال نظارت بر ساخت و 
سازها عمل نکند، مالک مى تواند با مراجعه به سازمان نظام 

مهندسى ساختمان، از مهندس ناظر شکایت کند.
غالمعلى فیض اللهى گفت: هر ســاختمان مهندس ناظر 
دارد و اگر ناظر به وظیفه خود خوب عمل نکرده باشد، مالک 
مى تواند با مراجعه به سازمان نظام مهندسى ساختمان، از 

مهندس ناظر ساختمان خود شکایت کند.
وى افزود: البته طبق تبصره 7 ماده 100، شهردارى هم باید 
گزارشى از تخلف مهندس ناظر به سازمان نظام مهندسى 
اعالم کند. مدیر کمیســیون هاى ماده100 شــهردارى 

اصفهان ادامه داد: اگر معمار با فردى خصوصى قرارداد بسته 
و گفته باشد باید طبق نقشه ساخت و ساز انجام شود و شاهد 
هم داشته باشد، مى تواند به دستگاه هاى قضائى نیز شکایت 
کرد. فیض الهى در بخش دیگر سخنان خود در خصوص 
تخلفات ســاختمان هاى خارج از حریم شــهر نیز گفت: 
رسیدگى به تخلفات ســاختمان هاى خارج از حریم شهر، 
در صالحیت کمیسیون ماده 99 است که تشکیل مى شود 
و معموًال راى بر تخریب صادر مى شود. وى اظهارداشت: 
رســیدگى به اینگونه تخلفات در اختیار کمیســیون ماده 
100نیست،  چرا که این کمیسیون صالحیت رسیدگى به 

تخلفات داخل حریم و حوزه شهر را دارد.

جانشــین حوزه علمیه اصفهان گفت: در حال حاضر به 
همت بزرگان و مسئوالن، بالغ بر یک هزارو 100 کتاب 
خطى در گنجینه حوزه علمیه اصفهان حفظ و نگهدارى 

مى شود.
حجت االسالم علیرضا باطنى اظهارداشت: ساماندهى 
کتب و کتابخانه هاى مدارس علمیه، پاالیش کتب مفید و 
غیر مفید، احصا کتب مورد نیاز طالب و حفظ و نکه دارى  
کتب خطى و دینى از مهم ترین مسئولیت هاى کتابداران 

حوزه علمیه است.
وى با اشاره به قدمت برخى از کتب خطى  و ارزشى گفت: 
براى نگارش برخى از این کتب، مولفان جان خود را نثار 

کرده اند، بنابراین حفظ آن ها در شرایط فعلى به بهترین 
نحو براى استفاده پژوهشگران حوزه کمترین کار است.

جانشــین حوزه علمیه اصفهان بیان داشــت:  اولویت 
کتابخانه هاى مدارس علمیه  باید کتاب هاى آموزشى 
و کمک آموزشى باشد که بتواند به کمک پژوهشگران 

حوزوى بیاید و گره اى از مشکالت را باز کند.
حجت االسالم باطنى ادامه داد: همه این مسائل مقدمه 
اى براى تسهیل  اســتفاده طالب براى منابع  موجود  از 
کتابخانه  مدارس علمیه اســت، باید به گونه اى روان 
سازى شود که طالب و روحانیان و اساتید بتوانند از منابع  

موثر استفاده کنند.

مالکان مى توانند از ناظران 
شکایت کنند

وجود1100کتاب خطى در 
گنجینه حوزه علمیه اصفهان

حمیدرضا شــیروانى، مدیرعامل شرکت عمران فوالدشــهربا بیان اینکه 
ما تفکر دو مدیریتى در فوالدشــهر را قبول نداریم ،زیرا بر اســاس قانون 
پس از اســتقرار شــهردارى در شــهرهاى جدید ، این ســازمان بعنوان

 متولى شــهر،عهده دار مدیریت شــهرى خواهد بود و تاکنون تالشمان 
بر این بوده فاصله هــا و اختالف نظرها را در چارچوب قانون با نشســت و 
هماهنگى فیمابین برطرف نماییم و در این راستا در سال گذشته نسبت به 
انعقاد تفاهم نامه اى مشترکى با شــهردارى که به تایید و تصویب شوراى 
اسالمى شــهر و مجمع عمومى شــرکت عمران شــهرهاى جدید کشور 
رسید، نقشه راه همکارى ترسیم کردیم و بر اســاس یکى از بند هاى آن، 
در جهت حمایت و تقویت بنیه مالى شــهردارى بالغ بــر17 میلیارد تومان 
از شهردارى توســط شــرکت عمران پیش خرید پروانه ساختمان صورت 

پذیرفت .
وى ادامه داد: ما میراث دار عملکرد گذشــتگان خود مى باشیم و کارهاى 
بســیار بزرگ و ارزشــمندى در شــهر صورت گرفته و ما هم مى بایست 

در همان مســیر و در راســتاى رفع نواقص و افزایش کیفیــت زندگى در 
فوالدشهر تالش کنیم . وى ادامه داد: شــهر با وجود مسکن مهر و پویایى 
سکونتى طى شــش سال گذشــته، توســعه دو برابرى هم از نظر وسعت 
و هــم از نظر جمعیــت پیدا کــرده، بگونه اى کــه جمعیت شــهر از بدو 
تاســیس تا ســال 1390 بالغ بر 45 هزار نفــر و در سرشــمارى اخیر بالغ
 بر 90 هــزار نفر رشــد جمعیت داشــته اســت و معنا و مفهــوم آن این 
اســت که کمبــود خدمات مــورد نیــاز جمعیــت شــهروندان قدیمى 
که مى بایســت طى 40ســال تامیــن مى گردیــد، با توجه به شــرایط 
مســکن مهر توقعــات مضاعــف تــر گردیــده و کار را دشــوار نموده

 است.
مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر بیان داشت: با توجه به کمبود نقدینگى 
و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور طى دو سال اخیر، با مدیریتى که تاکنون در 
شرکت عمران اعمال شده است، خدمات عمرانى در مسکن مهر به خوبى 
در حال گسترش است و به لطف خدا در سال جارى 42 میلیارد تومان پروژه 

در دســت اقدام براى تحول چشمگیر در مســکن مهر فوالدشهر در قالب 
توسعه خدمات زیر بنایى و روبنایى داریم که بترتیب در حال تکمیل و بهره 

بردارى است.
 وى در بخش دیگرى از ســخنانش از انعقاد قرارداد هشت میلیارد تومانى 
جدید عمرانى خبر داد و اظهارداشت : این قرارداد جدید براى تکمیل معابر و 
عملیات پیاده رو سازى محالت ایثار و فرهنگ مسکن مهر منعقد شده که 

در مرحله عملیاتى شدن است.
 شــیروانى ادامه داد:: یکى از ارکان توسعه و پایدارى شــهرى، دارا بودن 
اقتصاد پویاى شــهرى اســت و براى تحقــق این موضــوع ، الویت مان 
باید اســتفاده از ســرمایه گذاران داخلى کــه عزم بر آبادانى فوالدشــهر 
دارند و در این شــهر فعــال و آماده همکارى هســتند، باشــد و ضرورت 
دارد براى تســریع در فراهم کردن شــرایط مناسب تر ســرمایه گذارى 
و جذب مشــارکت ســرمایه گذاران در آبادانى شــهر تدابیر الزم تدوین

 شود. 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000888 مورخ 1396/07/27 خانم صفورا هومن به شماره شناسنامه 
463 کدملى 1283626721 صادره از اصفهان فرزند مهدى بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 50 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 1877- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده 
است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/8/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/8/29 م الف: 25334 صفائى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان  /8/352
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیــف 1- برابــر رأى شــماره 139660302023000392 مــورخ 1396/03/28 و رأى اصالحــى شــماره 
139660302023000954 مورخ 1396/08/27 مربوط به آقاى على ســهیلى اصفهانــى و با توجه به گزارش 
اصالحى کارشناسان پالك مندرج در رأى و آگهى اخیرالذکر اشتباها 3674 بخش چهار قید گردیده و صحیح آن 
پالك 3674 بخش دو مى باشد که بدین وسیله اصالح مى گردد. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/8/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

96/9/14 م الف: 27132 صفایى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان  /8/722
احضار

شماره نامه :961011365000948 شماره پرونده:950998365701638 بایگانى شعبه:960755 نظر به اینکه در 
پرونده کالسه 961480   متهم على بهادرى فرزندبه اتهام مشارکت در تخریب کامپیوتر قدرت نمایى وتهدیدباقداره 
وورودبه عنف موضوع شکایت حمیداکبرى فرزندعباس مجهول المکان اعالم گردیده است  لذا در اجراي ماده 344 
قانون آئین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله به نامبرده  
ابالغ میگردد که درتاریخ 96/10/10 ساعت 10/30صبح جهت رسیدگی به اتهام خود درشعبه 102 دادگاه کیفرى 
دو فالورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارســال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل 
خود این آگهی فوق  بمنزله ابالغ قانونی محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد م الف: 785 غالمحسین 

ابراهیمى-رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهرستان فالورجان / 8/707 

اجراییه
- شــماره 255/95 به موجب راى شــماره 348 تاریخ 96/04/26 حوزه 8 شــوراى حل اختالف شهرســتان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکــوم علیه غالمرضا زمانى به نشــانى اصفهــان-خ 15 خرداد مجتمع 
آهن ایران طبقــه 4 پ8 محکوم اســت به پرداخــت مبلــغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
2/200/000 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 
95/10/25 لغایت اجراى حکم و پرداخت هزینه نیم عشــر دولتى محکوم مى نماید. محکوم له: ســتار صالحى 
به نشــانى: یزدانشــهر-خ 17 غربى بوســتان 17 پ129. ماده 34قانون اجراى احکام: همین کــه اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد
 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، صریحاً اعالم نماید. م الف: 6712 شــعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/8/711 
ابالغ اجرائیه

 شــماره پرونده: 139604002004000367/2 شــماره بایگانى پرونــده: 9600111 شــماره آگهى ابالغیه: 
139603802133000037 بدین وســیله به آقایان مصطفى فاضل نجف آبادى فرزند محمدجعفر مقیم: نجف 
آباد بلوار ولیعصر کوچه چشم انداز بن بست شهید شریفیان پالك 52 کدپســتى 8517765413 و محمدقادرى 
نجف آبادى فرزند عباســعلى و خانم زهرا فاضل نجف آبادى فرزند محمدجعفر هردو مقیم نجف آباد آخر خیابان 
فردوســى شــمالى خیابان ابوذر نبش خاتم االنبیاء کدپســتى 8514916676 که برابر گواهــى مأمور مربوطه 
به علت نقص و عدم شناســایى آدرس ابالغ اجرائیه به شــما امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گــردد که مدیریت 
شعب بانک مهر اقتصاد اســتان اصفهان به استناد ســند رهنى شــماره 75752 مورخ 93/08/19 تنظیمى در

دفتراسنادرسمى شماره 129 اصفهان جهت وصول مبلغ سیصدوهفتادمیلیون ریال بابت اصل طلب به اضافه حق 
الوکاله درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 9601344 در واحد اجراى اسناد رسمى 
اصفهان و به کالسه 9600111 دراین واحد 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 نسبت به پرداخت 
بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق حقوق دولتى عملیات اجرایى علیه شما جریان خواهد 
یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 6699 فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى 

نجف آباد/8/710 
احضار

شماره ابالغنامه: 9610103655700453 شماره پرونده: 9609983655700039 شماره بایگانى شعبه: 960041 
احضار متهم مجهول المکان نظر به اینکه در پرونده کالسه 960041 ب 2 ب 2 ف متهم مسعود زرکامى به اتهام 
کالهبردارى یارانه اى موضوع شکایت مریم کاظمى و امین اله قمى مجهول المکان مى باشند لذا در اجراى ماده 
174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و آگهى و بدینوسیله 
به نامبرده گان ابالغ مى گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهى جهت رسیدگى به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه 
و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ محســوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 782 

بذرافشان- بازپرس شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان فالورجان  /8/715

ابالغ اجرائیه
شــماره پرونــده: 139604002004000366/2 شــماره بایگانى پرونــده: 9600112 شــماره آگهى ابالغیه: 
139603802133000038 بدین وســیله به آقــاى محمدقادرى نجف آبــادى فرزند عباســعلى و خانم زهرا 
فاضل نجف آبادى فرزند محمدجعفر هردو مقیم نجف آباد آخر خیابان فردوســى شــمالى خیابــان ابوذر نبش 
خاتم االنبیاء کدپســتى 8514916676 که برابر گواهى مأمــور مربوطه به علت نقص و عدم شناســایى آدرس 
ابالغ اجرائیه به شــما امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد که مدیریت شــعب بانک مهر اقتصاد اســتان اصفهان 
به اســتناد ســند رهنى شــماره 73956 مورخ 93/05/02 تنظیمى دردفتراسنادرســمى شــماره 129 اصفهان 
جهت وصــول مبلغ یک میلیارد و ششــصد و بیســت میلیون ریــال بابت اصل طلــب به اضافه حــق الوکاله 
درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 9601343 در واحد اجراى اسناد رسمى اصفهان 
و به کالسه 9600112 دراین واحد 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 نسبت به پرداخت بدهى خود به 
بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق حقوق دولتى عملیات اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز 
آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 6700 فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/8/709 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609973730300548 شــماره پرونده: 9609983730300069 شماره بایگانى شعبه: 960069 
خواهان: طاهره پوالد فرزند حســین با وکالت خانم آزاده معین نجف آبادى فرزند اسداله به نشانى نجف آباد خ امام 
روبروى بانک مهر خوانده: مجتبى سعیدى فرزند گل محمد به نشانى اصفهان باالگذر اتوبان شهیدخرازى نرسیده به 
سه راه کهندژ مادى شهید کریمى 68 روبروى مسجد صدیقه طاهره پالك 8181000000 درب طوسى رنگ طبقه 
دوم. خواسته ها: 1.اعسار از پرداخت هزینه دادرسى2.مطالبه مهریه دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. گزارش اصالحى درخصوص دادخواست خانم طاهره پوالد با وکالت آزاده معین بطرفیت مجتبى سعیدى 
بخواسته مطالبه مهریه ازقرار 30مثقال طال و 200 عدد سکه و هزینه دادرسى باتوجه به توافق طرفین مبنى بر اینکه 
زوجه 190 سکه را مطالبه نموده و زوج نیز بدهکارى خود را نسبت به 190 سکه قبول نموده و حاضر است آن را بپردازد 
و این توافق مانع طرح دعوى اعسار نیست دادگاه بر مبناى توافق طرفین و مستندا به ماده 184 قانون آئین دادرسى 
مدنى گزارش اصالحى صادر که فى مابین طرفین و قائم مقام قانونى ایشان الزم االتباع است. م الف: 6713 حسین 

گرامى - شعبه 1 دادگاه خانواده نجف آباد (3 حقوقى سابق)/ 8/712 
حصر وراثت

صدیقه سلیمیان ریزى داراى شناسنامه شماره 7844 به شرح دادخواست به کالسه 373/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدتقى ســلیمیان ریزى بشناسنامه 364 در تاریخ 
1396/03/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- صدیقه 
سلیمیان ریزى فرزند محمدتقى ش.ش 7844 ت.ت 1367 صادره از لنجان (دختر متوفى) 2- ام البنین سلیمیان 
ریزى فرزند محمدتقى ش.ش 2407 ت.ت 1364 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- غالمرضا سلیمیان ریزى فرزند 
محمدتقى ش.ش 1020 ت.ت 1362 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- علیرضا سلیمیان ریزى فرزند محمدتقى 
ش.ش 623 ت.ت 1361 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- اشرف سلیمیان ریزى فرزند کریم ش.ش 31 ت.ت 1339 
صادره از لنجان (همسر متوفى) و الغیر. 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 واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1142 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /8/713 

فقدان سند مالکیت
شماره: 139621702023010836 نظر به اینکه ســند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 
5 ف رعى از 4757 اصلى واقع در بخش دو اصفهان ذیل ثبت- در صفحــه 215 دفتر امالك جلد 10 فرعى به نام 
مرحومه عصمت ماهانى تحت شماره چاپى مسلســل- ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس ورثه نامبرده با 
ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: ..... به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: - به 
گواهى دفترخانه 412 اصفهان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است 
و درخواســت صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصــره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 27012 صفایى- رئیس 

ثبت منطقه مرکزى اصفهان /8/714
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002120000144/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600240 شــماره ابالغیــه: 
139605102120000518 بدین وســیله به خانم سهیال طهماسبى آبخره فرزند عبدالبابا شناسنامه شماره 355 
صادره از فارسان به شماره ملى 5558655070 ساکن فوالدشهر ابالغ مى شود که آقاى جعفر عبافروش وکالتا از 
طرف آقاى اسمعیل ابراهیمى بموجب وکالتنامه شماره 162022 مورخ 1396/07/17 دفترخانه اسناد رسمى 64 
اصفهان جهت وصول مبلغ شش میلیون ریال به استناد چک صادره از بانک ملى به شماره سریال 9404/474885- 
12 علیه شمااجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9600240 در این اداره تشکیل شده و طبق نامه وارده 
شماره 2120000633 مورخ 1396/08/11 بستانکار و گواهینامه عدم پرداخت چک مربوطه، محل اقامت شما به 
شرح متن سند نامشخص میباشد، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق مواد 17 و 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 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 ادامه خواهد یافت. م الف: 

787 پورمقدم- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان  /8/716
ابالغ وقت رسیدگى

احتراماً مقرر است متن ذیل یک نوبت تا تاریخ 96/08/29 در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج و یک 
نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 224/96 به این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى حقوقى کالسه 
پرونده 224/96 شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت علویجه وقت رسیدگى 96/10/04 راس ساعت 9 صبح 
درمحل شوراى حل اختالف واقع در دادگاه عمومى مهردشت خواهان: سعید عبدالهى فرزند عبداله خوانده: حسن 
جمالوند فرزند فریدون. خواسته: مطالبه مبلغ هشت میلیون ریال. گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت 
خوانده تسلیم به شعبه علویجه شوراى حل اختالف مهردشت نموده که وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان 
و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود 
جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 

روز خواهد بود. 6719/م الف، دبیرشعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت  8/717 

تیم بسکتبال سه نفره بانوان توکا فوالد در 
مسابقات قهرمانى کارگران کشور توانست 
با شکست تیم هاى گلستان،اردبیل،خراسان 
شــمالى و شاهرود مقام ســوم رقابت هاى 

کشورى بانوان را کسب نماید.
شــیرانى، رئیس هیئت و اداره امور ورزش 
کارگران اســتان اصفهان ضمــن تبریک 
به مناســبت کســب این مقام، پایین بودن 
عالقه بانوان اصفهانى به ورزش به خصوص 
در شهرستان هاى اســتان را به عنوان یک 
معضــل جدى در ســالمت جســم و روح 
عنوان کرد و اظهار داشــت انجام ورزش به 
صورت گروهى، نشــاطى را بــه همراه مى 
آورد که توامان با تخلیه انرژى، از بین بردن
 انرژى هاى منفى، فراموشى مقطعى زندگى 

پرمشغله امروزى و شادى است. 
وى ادامه داد:هرچند نباید نکته بسیار مهم 
انجام یک فعالیت دسته جمعى و مشارکت 
با ســایرین را نیز از خاطر برد. وى توجه به 
ورزش بانــوان به خصــوص ورزش بانوان 
کارگر و همچنین ورزش پایه و استعدادیابى 
را به عنوان دو هدف اصلــى و محورى در 
ورزش کارگران اســتان اصفهــان عنوان 

کرد.
اربابان، مدیر ورزش کارخانجات توکا فوالد 
نیز کسب مقام سوم بانوان شرکت را به جامعه 
ورزش استان تبریک گفت این قهرمان سابق 
تنیس روى میز کشور با اعالم رقم سه هزار 
نفرى سازماندهى ورزشکاران در کارخانجات 
توکا فوالد اظهار داشــت: با تدابیر صورت 
گرفته توســط مدیر عامل کارخانه، تمامى 
پرسنل و خانواده هایشــان امکان استفاده 
از بهترین امکانات ورزش در ســطح استان 

را دارا مى باشند.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان 
گفت: کســادى بــازار، قیمت گوشــت قرمز در 
اصفهان را هزار و 500تا دوهزار تومان کاهش داده

 است.
رضا انصارى با تاکید بر اینکــه قدرت خرید مردم 
بســیار کاهش یافته اســت، اظهار داشــت: هر 
ساله با فرا رســیدن فصل سرما، شــاهد افزایش 
قیمت گوشــت قرمز در بازار هســتیم، اما امسال 
با کســادى بازار نرخ هــا اندکى کاهش داشــته

 است.
وى بــا بیــان اینکه کاهــش عرضــه و افزایش 
تقاضا ســبب افزایش قیمت ها در بازار مى شــود، 

افزود: براســاس قانون موظف هستیم براى سود 
قصابان از فروش هشــت درصد بــر محصوالت 
بگذریم، اما به دلیل کاهش قــدرت خرید مردم و 
رکود اقتصادى، فقط دو تا ســه درصد بیشتر سود

 نمى بریم.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان 
پیرامــون اینکه کاهش هــزار و 500تــا دو هزار 
تومانى نرخ گوشــت با همکارى و توافق قصابان 
اصفهان در بازار اجرایى شــده است، بیان داشت: 
اگر گوشت قرمز با احتساب هشــت درصد و نرخ 
واقعى عرضه شــود، قیمت ها سرســام آور شده و 
فقط قشر خاصى مى توانند گوشت خریدارى کنند 

و این کاال از سفره دیگر افراد جامعه حذف خواهد
 شد.

وى در پاسخ به اینکه آیا با کاهش قدرت خرید مردم 
و کســادى بازار، قیمت گوشــت قرمز در ماه هاى 
آینده هم کاهش خواهد داشــت، گفــت: در حال 
حاضر خرید دام از کشــتارگاه تــا درب قصابى ها 
با حمل و نقل، هزینه کشــتار بــراى قصاب 38 
هزار 500 تومان تمام مى شــود و باید به گونه اى 
فروخته شود که براى آنها به صرفه باشد، اما فعًال 
با کســادى بازار، قیمت ها توافقــى کاهش یافته

 است.
انصارى اظهار داشــت: اکنون گوشت گوسفندى 

در اصفهان 36 تا 37 هزار تومان، بدون دنبه درجه 
یک 40 و گوســاله هم 37 هزار تومــان فروخته 
مى شــود، اما مردم قدرت خرید ندارند و قصابى ها 
هم با شــرایط هزینه هاى اولیه نمى توانند قیمت 
خود را پایین بیاورند، زیــرا جز ضرر نتیجه اى عاید 

آنها نمى شود.
وى پیرامــون اینکه بره زنده اکنــون در اصفهان 
16 تا 17 هــزار تومان فروش مــى رود، افزود: از 
ابتداى سال جارى گرانى قیمت گوشت سبب شده 
مردم این کاال را خریدارى نکنند و بازار گوشــت 
قرمز به شدت کســاد شــده و رکود بر آن حاکم

 است.

کاهش قیمت گوشت قرمز در نصف جهان

کسب مقام سوم 
توسط تیم بانوان 

توکا فوالد
مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر:

تفکر 
دو مدیریتى 
در فوالدشهر 
را قبول نداریم
در سال جارى 420میلیارد ریال 
پروژه در دست اقدام داریم
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وعده هاى وزیر نیرو براى 
سرمایه گذاران داخلى

بخش خصوصى در بیــش از 60 درصد برق تولیدى 
کشــور حضور مؤثر دارد و این صنعت بــا 77 هزار 
مگاوات ظرفیت نصب شــده نیروگاهــى، در رتبه 
چهاردهم جهانى قرار دارد که این مسئله نشان دهنده 

پتانسیل باالى صنعت برق ایران است.
در این میان بخش خصوصى داخلى تمایل به ایجاد 
روابط با کشور هاى خارجى دارد. رضا اردکانیان، وزیر 
نیرو در این رابطه گفت: ســازندگان و ظرفیت هاى 
ســاخت داخل باید به شــکل جدى ترى چشم به 
بازارهاى خارج از کشــور داشته باشند و این مستلزم 
حضور فعال، سرمایه گذارى و همکارى و پشتیبانى 

از یکدیگر است.
وى با اشاره به مسئولیت قابل مالحظه سازمان هاى 
دولتى ادامــه داد: وزارت نیرو تــالش مى کند تا حد 
امکان حضور بخش خصوصى در خــارج از ایران را 
تســهیل کند.وزیر نیرو با بیان اینک معاون رئیس 
جمهور در ســازمان برنامه و بودجه نوید داده است 
در جهت فراهم کردن منابــع الزم براى باز پرداخت 
مطالبات بخش خصوصى به شکل موثرترى در آینده 
اقدام کند، افزود: میزان این مطالبات بالغ بر 25 هزار 
میلیارد تومان است که ظرفیت هاى قانونى و مکانیزم 
هاى مختلف و متنوعى وجود دارد تا دولت در آستانه 
تدوین الیحه بودجه ســال 97 سعى کند از ظرفیت 
فراهم شده در کشور در جهت اشتغال و ساخت داخل 

و حضور مؤثر در منطقه استفاده کند.

نوسانات بازار طال در
 هفته گذشته

بازار طال در یک هفته گذشته دست خوش نوساناتى 
شده است، به گونه اى که هر گرم طالى 18 عیار در 
این بازه زمانى بیش از سه هزار تومان افزایش قیمت 

پیدا کرده است.
بازار طال در روزهاى اخیر با نوسانات و تغییراتى همراه 
شده است. در حالى طى دو هفته گذشته بازار سکه و 
ارز یکى از مقاطع پرنوسان خود را در جهت افزایش در 
سال جارى پشت سر گذاشته، بازار طال هم دستخوش 
این نوسانات شده است.بررسى ها نشان مى دهد که 
قیمت هر گرم طالى 18 عیار در ابتداى هفته گذشته 
درحدود 124 هزار تومان بوده است. در ادامه هفته، 
قیمت این نوع طال به حدود 125 هزار تومان رسید تا 
در یک هفته گذشته هر گرم طالى 18 عیار بیش از 
3000 تومان افزایش قیمت پیدا کرده باشد.از سوى 
دیگر مثقال طال در ابتداى هفته گذشــته 538 هزار 
تومان قیمت داشت و در اواســط هفته به 545 هزار 

تومان رسید. 

تخریب 70 درصد کارخانه هاى 
سر پل ذهاب 

رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: در ســر پل 
ذهاب بیش از 70 درصد کارخانه ها در اثر زلزله خراب 

شده است.
عبدالوهاب ســهل آبــادى در خصــوص وضعیت 
واحدهــاى صنعتى مســتقر در مناطــق زلزله زده 
کرمانشاه، اظهارداشت: براساس بررسى هاى انجام 
شده در اسالم آباد غرب، واحدهاى صنعتى با مشکل 
چندانى روبه رو نشده اند فقط دیوار تعدادى از واحدها 
تخریب شده است.وى با بیان اینکه در سر پل ذهاب 
بیش از 90 واحد صنعتى وجود داشــت که فقط 17 
کارخانه فعال بودند، افزود: در زلزله این منطقه بیش از 

70 درصد کارخانه ها خراب شده است.

پرداخت تسهیالت به 
300هزاربازنشسته کشورى

سرپرست صندوق بازنشستگى کشورى از پرداخت 
تســهیالت قرض الحســنه بــه 300 هــزار نفر از 

بازنشستگان کشورى با تأکید وزیر تعاون خبر داد.
ابراهیم صادقى فر اظهار داشت: با تأکید وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى، این تسهیالت قرض الحسنه به افراد 
یاد شده پرداخت خواهد شد که به صورت قرعه کشى 
اسامى اعالم مى شــود.وى افزود: مراسم قرعه کشى 
تســهیالت چهار میلیون تومانى بازنشســتگان این 

صندوق هفتم آذرماه برگزار مى شود.

ویترین

یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شوراى 
اســالمى گفت: حذف یارانه ثروتمندان در بودجه سال 

آینده در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد.
مهرداد الهوتى اظهارداشــت: طبق قانون هدفمندى، 
50 درصد از درآمد هدفمندى بایــد به مردم، 30 درصد 
به تولید و 20 درصد به دولت اختصاص پیدا مى کند، اما 
در سال هاى گذشته مغایر قانون عمل شده و شاهد این 
بودیم که دولت 35 هزار میلیــارد تومان از محل درآمد 
هدفمندى را به یارانه نقــدى اختصاص داده و 11 تا 12 
هزار میلیــارد تومان نیز از بودجــه عمومى دولت براى 

یارانه هاى نقدى اختصاص پیدا کرده است.
وى افزود: مى توانیم با حذف یارانه دهک هاى باال، جلوى 

پرداخت 12 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومى دولت 
براى یارانه هاى نقدى را بگیریم و ایــن مبلغ مى تواند 

صرف کارهاى عمرانى شود.
این تنماینده خانه ملت تصریح کرد: همچنین مى توان 
یارانه دهک هاى اول و دوم و افراد تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیستى را قدرى افزایش داد؛ البته هنوز در این 
زمینه با دولت به جمع بندى نرســیده ایم، اما امیدواریم 
تا پیش از ارائه الیحه بودجه بــه مجلس، در این رابطه 

تصمیم مشترکى بگیریم.
الهوتــى تاکیــد کرد: دولــت و مجلس حــذف یارانه 
دهک هاى بــاال و افزایش یارانه دهک هــاى پایین در 

بودجه 97 را در دستور کار دارند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى با اشاره به آمادگى 
بانک ها و صندوق هاى عامل براى پرداخت تســهیالت 
اشتغال روستایى، شــرایط و نحوه دریافت تسهیالت را 

اعالم کرد.
حمید کالنترى گفت: همــه متقاضیان داراى طرح هاى 
اشتغالزا در مناطق روستایى و شهرهاى زیر 10 هزار نفر 
اعم از اشخاص حقیقى و حقوقى غیردولتى، شرکت هاى 
خصوصى و تعاونى مى توانند از این تســهیالت استفاده 
کنند.وى  افزود: تسهیالت مذکور با اولویت مناطق مرزى 
و عشایرى پرداخت مى شود تا در حوزه هاى کشاورزى، 
منابع طبیعــى، معادن کوچــک، فنــاورى اطالعات، 
گردشگرى، صنایع دستى و سرمایه در گردش واحدهاى 

تولیدى مستقر در مناطق مورد نظر اشتغال ایجاد شود.
وى با بیان اینکه با ابالغ ایــن آیین نامه، امکان پرداخت 
تســهیالت اشتغال روســتایى فراهم شــد، افزود: البته 
ممکن است به دلیل اینکه در مراحل ابتدایى اجراى طرح 
قرار داریم، دســتورالعمل این تســهیالت به تمام شعب 
موسسات عامل ابالغ نشده باشد که ستاد مرکزى بانک ها 
و موسسات هر چه زودتر از ابالغ دستورالعمل پرداخت به 
تمام شعب خود اطمینان حاصل کنند. کالنترى بانک هاى 
کشاورزى، پست بانک، توسسه تعاون، صندوق کارآفرینى 
امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذارى در بخش 
کشاورزى را از موسسات عامل پرداخت تسهیالت اشتغال 

روستایى اعالم کرد. 

پرداخت تسهیالت اشتغال 
روستایى آغاز شد

 حذف یارانه ثروتمندان در 
دستور کار دولت و مجلس

عضو على البــدل هیئت  مدیره اتحادیه کاالى کشــباف 
و جوراب کشــور گفت: با توجه به شــرایطى که در ایران 
براى تولیدکنندگان پوشاك وجود دارد، مى توان گفت در 
بازارهاى خارجى رقابت براى تولیدکنندگان ایرانى  راحت تر 
است.بهرام شهریارى اظهارداشت: درست است که هنوز 
براى صنعت پوشاك بضاعتى اندك باقى مانده، اما به هر 
حال با شرایط ایده آل فاصله داریم.وى ادامه داد: اکنون در 
بسیارى موارد، کاالیى که به نام برندهاى مطرح خارجى به 
فروش مى رسد، تولید داخل است و این موضوع بر هیچ  یک 
از ما پوشیده نیست؛ حال این که چنین اشتباهاتى از سوى 
تولیدکننده، مصرف کننده یا کدام بخش نشأت مى گیرد را 
نمى دانیم، اما باید قبول کرد در موارد متعدد، کاالى داخلى 
داراى چنان کیفیتى شــده که قابلیت رقابت با برندهاى 
خارجى را دارد.وى با اشاره به دســتورالعمل طراحى شده 
در زمینه ساماندهى برندها، اظهار امیدوارى کرد با اجرایى 
شدن دستورالعمل مذکور، مشــکالت برطرف شود، زیرا 

این دستورالعمل با دقت باال تدوین شده و روى جنبه هاى 
مختلف موضوع تمرکز کرده است.شهریارى ادامه داد: اگر 
حضور و فعالیت برندها در ایران ساماندهى شود، شرایط به  
سمتى مى رود که کاالى ایرانى هم با نام برند خود به فروش
 برسد. شــهریارى ادامه داد: اگر حضور و فعالیت برندها در 
ایران ساماندهى شود، شرایط به  سمتى مى رود که کاالى 
ایرانى هم با نام برند خود به فروش برســد و این رویکرد 
مى تواند اثرات مثبتى داشته باشد.وى همچنین متذکر شد: 
در سال هاى گذشته تولیدکنندگان ما متوجه شده اند براى 
موفقیت بیشتر الزم اســت توزیع کاال را نیز خود به دست 
بگیرند، چراکه با فعالیت واســطه ها قیمت کاال به مراتب 
باالتر رفته و توان رقابت با مدل هاى خارجى، کمتر و کمتر 
مى شود. در دنیا نیز روال این گونه است که در عمل بنکداران 
یا واســطه ها از بخش فروش پوشــاك حذف مى شوند و 
برندها در مراکز خرید به طور مستقیم به ارائه کاالى خود 

مى پردازند. 

به رغم اعالم انجمن صنفى تولیدکنندگان لوازم خانگى 
مبنى بــر احتمــال افزایش قیمت ایــن محصوالت از 
ماه آینــده، اما ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان هر گونه تغییر قیمت کاال و خدمات توسط 
انجمن ها و تشکل هاى تولیدى و توزیعى را فاقد وجاهت 
قانونى دانست.پس از افزایش قیمت فوالد و پتروشیمى 
در چند وقت اخیر، مســائلى باعنوان کــم کردن میزان 
تخفیف فروش لوازم خانگى در فروشگاه ها بر سر زبان 
افتاد و برخى از برندها نیــز تخفیف هاى خود را از پنج تا 
10  درصد کم کردند، با این حال اما در بازار، گرانى قیمت 
لوازم خانگى به صورت عملى رخ نداد. مسئله اى که به 
تازگى با اعالم سخنگوى انجمن صنفى تولیدکنندگان 
لوازم خانگى مبنى بر افزایش قیمت این محصوالت پس 
از ماه صفر، مجددا قوت گرفته هر چند که سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان در رابطه با احتمال 
افزایش قیمت لوازم خانگى به صراحت اعالم کرده که 
هرگونه تغییر قیمت کاال و خدمات توســط انجمن ها و 

تشکالت تولیدى و توزیعى فاقد وجاهت قانونى است.

موج گرانى قیمت لوازم خانگى از ماه آینده
به تازگى حمیدرضا غزنوى، ســخنگوى انجمن صنفى 
تولیدکنندگان لوازم خانگى از احتمال افزایش قیمت این 
محصوالت پس از اتمام ماه صفر خبر داد و  با اشــاره به 
اینکه افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت مواد اولیه 
شده و عالوه بر این، قیمت مواد داخلى به دلیل افزایش 
قیمت فوالد و پتروشــیمى باال رفته است، اعالم کرد: 
احتماال به دلیل این تغییرات، قیمت لوازم خانگى بعد از 

ماه صفر افزایش مى یابد.
به گفته وى مواد، اولیه داخلى به دلیل افزایش پنج تا 20 

درصدى فوالد و پتروشیمى ها افزایش یافته و تحوالت 
قیمتى در بازار ارز نیز به یقین بر قیمت مواد اولیه وارداتى 
اثرگذار است. همچنین در حال حاضر ارز دولتى براى تهیه 
قطعات به تولیدکنندگان ارائه نمى شود و شاهد هستیم 
که ارز آزاد نیز از حدود ســه هزار و 500 تومان به بیش 

از چهارهزار تومان افزایش یافته اســت که این مسائل 
باعث مى شود تولید با قیمت فعلى مقرون به صرفه نباشد.

واکنش سازمان حمایت به گرانى قیمت 
لوازم خانگى

پــس از آن وحیــد منایى، معــاون ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان در پى اعالم انجمن 
تولیدکنندگان لوازم خانگى مبنى بــر احتمال افزایش 
قیمت لوازم خانگى از ماه آینده اظهارداشت: با استناد به 
قانون حمایت از مصرف کنندگان، هرگونه تغییر قیمت 

کاال و خدمات توسط انجمن ها و تشکل هاى تولیدى و 
توزیعى فاقد وجاهت قانونى است.

وى بــه  رغم اینکه بــازار لــوازم خانگى را بــازارى با 
ثبات توصیف کــرد، اما عنوان کرد کــه در حال حاضر 
چندین انجمن در بخش لوازم خانگى فعال  هســتند و 
طرح مسائل و مشکالت توسط هر انجمن با پیش فرض 
ضرورت افزایش قیمت بازار این نوع کاالها و ایجاد تنش 
در بازار از طریق تحریک تقاضا  که هم اکنون در شرایط 
تعادل و آرامش کامل قرار داشــته، به هیچ عنوان مورد 
تایید این سازمان نیست.وى با تاکید بر اینکه بر اساس 
یک مصوبه طرح شده، قیمت گذارى واحدهاى عرضه 
کننده باید در چارچوب ضوابــط قیمت گذارى عمومى 
این ســازمان صورت بگیرد، تصریح کرد:رصد و کنترل 
نوسانات قیمت این نوع کاالها به صورت مستمر تحت 
نظر این ســازمان بوده و چنانچه افزایش غیر متعارف و 
غیر منطقى در قیمت این نوع محصوالت مشاهده شود، 
تحت پیگیرى قرار مى گیرد و درصــورت نیاز، مطابق 
قوانین تعزیرى بــا واحدهاى متخلــف برخورد قانونى

 مى شود.

سرنوشت قیمت  لوازم خانگى
با این حال باید منتظر مانــد و دید که به  رغم اعالم خبر 
احتمال افزایش قیمت لوازم خانگى پس از ماه صفر و تایید 
آن توسط انجمن صنفى تولیدکنندگان لوازم خانگى، آیا 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این 
اقدام انجمن صنفى تولیدکنندگان لوازم خانگى را قانونى 
تلقى خواهد کرد یا در صورت این رخداد، علیه افزایش 
قیمت ها موضع گیرى کرده و مانع از تغییر قیمت در بازار 

لوازم خانگى خواهد شد؟

 در روزهاى اخیــر برخى از افراد با شــیوه هاى متقلبانه 
با ارســال نامه هاى جعلى و ارائه یک عدد لوح فشــرده 
حسابدارى حاوى یک نرم افزار و اپلیکیشن جعلى، برخى 
مؤدیان را به ارائه اطالعات حســاب بانکى خود ترغیب 
نموده و وجوه حساب هاى این مؤدیان را سرقت کرده اند.

على فاضلى، رئیــس اتان اصناف با ارســال نامه اى به 
اتحادیه هاى صنفى دربــاره کالهبردارى هاى مالیاتى 
از اصناف هشــدار داد.در این نامه آمده است: به اطالع 
مى رساند سازمان امور مالیاتى کشور با اعالم وقوع برخى 
کالهبردارى ها و سوء استفاده هاى افراد سودجو از مؤدیان 
مالیاتى، خواستار هوشــیارى آنان در مقابل شگردهاى 

متقلبانه و مجرمانه کالهبرداران شد.
طبق گزارش هــاى واصله به ســازمان مذکور، به  رغم 

تالش هاى پیشگیرانه ســازمان به منظور جلوگیرى از 
اقدامات مجرمانه افراد سودجو که در پاره اى موارد اقدام 
به کالهبردارى از طرق مختلف مى نمایند، متأسفانه باز 
شاهد سوء استفاده برخى افراد سودجو و فرصت طلب از 

مؤدیان محترم مالیاتى بوده ایم.
لذا به اطالع مؤدیان گرامى مى رساند:

سازمان امور مالیاتى هیچ گونه لوح فشــرده، نرم افزار، 
اپلیکیشــن، پیامک، نمابر یــا برنامــه الکترونیک و ... 
متضمن درخواســت اطالعات شــخصى حساب هاى 
بانکى (از قبیل شماره، تاریخ، انقضا، رمز دوم و ... کارت 
بانکى) به مؤدیان ارسال نکرده و اصوًال تقاضاى چنین 
اطالعات محرمانه مالى، حاکى از اقدام به کالهبردارى 

است.

دبیر انجمن شیرینى و شکالت ایران گفت: در حال حاضر 
محصوالت این حوزه به 66 کشور جهان صادر مى شود.

جمشید مغازه اى با اشاره به صادرات 240 هزار تنى انواع 
شیرینى و شکالت به ارزش اقتصادى 600 میلیون دالر 
طى سال گذشته در کشور افزود: این صنعت در اشتغال 
افزایى، پویایى تولید، صادرات، ارزآورى، رشد اقتصادى و 
مواردى از این دست در مملکت بسیار نقش آفرین است.

وى در ادامه میزان تولید ســال گذشته صنعت شیرینى 
و شکالت کشــور را یک میلیون و 600 تا 700 هزار تن 
اعالم کرد و اظهارداشت: این حجم تولید مربوط به شش 
شاخه صنعتى در این حوزه همچون بیسکویت و کیک 

بوده است.
دبیر انجمن شیرینى و شکالت ایران ضمن اشاره به رشد 

چشمگیر صنعت بیسکویت و کیک طى 10 تا 15 ساله 
اخیر در کشور گفت: در حال حاضر سالیانه 700 تا 800 

هزار تن بیسکویت و کیک در مملکت تولید مى شود. 

چالش قیمت  لوازم خانگى از ماه آینده
 سازمان حمایت، اجازه گرانى  خواهد داد؟

نبرد نابرابر پوشاك ایرانى 
با برندهاى تقلبى

کالهبردارى بزرگ از اصناف 
توسط مأموران جعلى مالیاتى

صادرات شیرینى و شکالت ایران به 66 کشور

متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به ســایت دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن 37924005- 031 تماس 

م الف: 107948حاصل فرمایند. 
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

آگهى مزایده عمومى اجاره محل آزمایشگاه مجتمع آموزشى درمانى 
و پژوهشى خورشید و مجوزهاى بهره بردارى از آن

معاون نظارت و اعمال مقررات رگوالتورى گفت: 
با توسعه امکانات ســامانه پیامکى 195 و فراهم 
شدن امکان ثبت شــکایت از پیامک هاى انبوه 
ارســالى از تلفن ثابت و سرشماره هاى تبلیغاتى، 
تاکنون 221 هزار و 755 شکایت در سامانه 195 

ثبت شده است.
مجید حقى اظهار داشــت: از تعداد شکایت هاى 
پیامکى ارســالى، 95 هــزار و 579 شــکایت با 
قالب درست ارســال شــده که از این تعداد، 90 
هزار شکایت به خطوط تلفن همراه، هزار و 676 
شــکایت به خطوط تلفن ثابت و سههزار و 445 
شکایت به سرشماره هاى تبلیغاتى مربوط مى شود.

معاون نظــارت و اعمال مقــررات رگوالتورى 
درباره نتایج بررسى شکایت هاى ثبت شده گفت: 
شکایتهاى ثبت شده در سامانه 195 از سوى 36 
هزار و 648 شاکى اعالم شده که پس از بررسى، 
دو هزار و 978 خطى که پیامک انبوه مزاحم از آنها 

ارسال مى شده، مسدود شده است.
حقى درباره قالب درست ارسال شکایت از پیامک 
هاى انبوه به سامانه 195 گفت: مشترکان مى توانند 
شماره ارســال کننده پیامک را براى شماره هاى 
تلفن ثابت به همراه کد مانند ********021 
و *******026 و براى سرشماره هاى تبلیغاتى 
به شــکل ***1000، ***2000، ***3000 
و ***5000 و بــراى شــماره هاى تلفن همراه 
شخصى به شکل *********09 براى سامانه 

195 ارسال کنند.

مسدود شدن3000خط 
پیامک انبوه

 در پى  شکایت مردم
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بهاره رهنمــا، بازیگر و نویســنده در گفتگوى مفصلى از 
رابطه اش با اجتماع و فیمنیسم گفته است. بخش هایى از 

این گفتگو را بخوانید:
دغدغه واقعى شما چیست؟ ورودتان 
به حوزه هاى مختلفى مثل نویسندگى، 
کارگردانى، بازیگرى، و...، گویى نوعى 
سراسیمگى را در روحیات شما نشان 

مى دهد. درست نیست؟
تئاتر، زندگى اصلى من است. از زندگى واقعى من هم مهمتر 
است. من بعضى وقت ها فکر مى کنم وقتى روى صحنه 
نیستم، زندگى ام َمجازى است. تئاتر براى من بسیار مهم 
است. انتخاب من تئاتر اســت ولى زندگى اجتماعى ما در 
شرایط جامعه ما کامًال روى دغدغه هاى فکرى من تأثیر 
گذاشته است. به خصوص مسئله عشق و رابطه متقابل؛ جزو 
موضوعاتى است که من در نوشتن آن سبک خاص خودم 
را دارم و ادامه داده ام. دغدغه ذهنى من هم بوده. در وهله 
اول، تئاتر دغدغه زندگى من است و بعد از آن دغدغه هاى 

اجتماعى برایم بسیار مطرح است.
مواضعتان در این گســتره شما را به 
عنوان یک فمینیست نیز براى عده اى 
برجسته کرده است، البته بگویم برخى 
حرکت هاى شما در زندگى خصوصى 
و اجتماعى تان که با تفکر قبلى آن را 
شخصاً منتشر مى کنید هم بر این امر 

تأثیر گذاشته.
من باز براى ده هزارمین بار، که فکر کنم این بار دیگر کافى 
باشــد، تأکید مى کنم که نه افتخار مى کنم، نه ناراحتم، نه 
خوشحالم ولى با تمام اینها، من فمینیست نیستم. اصًال طرز 
فکر من در هیچکدام از تعاریف فمینیسم نمى گنجد؛ چون به 
مردان اهمیت بسیارى مى دهم؛ روابط عاطفى خوبى با پدر 
و برادرم دارم و سال ها با آقاى قاسم خانى داشتم. خاطرات 
خوبى از ارتباطات مشترکم دارم. جالب است، چیزهایى که 
مى نویسند هیچ ربطى به زندگى خودم ندارند. بنابراین من 
باز تأکید دارم که فمینیست نیستم. اگر چه دنیاى ذهنى من 

خیلى زنانه است.
ولى از لحاظ رفتارى به تفکر فمینیستى 
نزدیک هســتید، برداشت جمعى از 
شما این است که پرچمى را در برابر 
مردان و خشونت و اصطالحاتى از این 
دست، باال برده اید. ارزیابى تان در این 

خصوص چیست؟
ما به آنها یــا آنها به ما در یک رابطه دو ســویه نیازمندیم. 
یکجاهایى ما نیاز داریم به مردان و یکجاهایى آنها به ما نیاز 
دارند و خیلى روى این مکمل بودن تأکید دارم. این مسئله اى 
جداى فمینیسم است ولى به هر حال وقتى در جامعه اى مثل 
ایران زندگى مى کنیم که تبعیض هاى قومیتى و نژادى و 
حتى قانونى زیادى در مورد زنان وجود دارد، نمى توانیم از 
حقوق خود دفاع نکنیم. ممکن است به من خیانت نشده 
باشد اما بخشى از این رنج هاى مشترك را من هم دیده ام. 

مثًال من وقتى باردار بودم، همیشــه مسئله حضانت یکى 
از مســائل ذهنى من بود. چون من دانشکده حقوق درس 
مى خواندم، یک روز ته کالس نشســته بودم، آقاى دکتر 
شــاه  بیاتى هم تدریس مى کردند، حقوق خانواده بخش 
ازدواج بود و من گریه مى کردم. مى گفت چرا گریه مى کنى؟ 
گفتم چون فرزند در شکمم دختر است و این چیزهایى که 
دارید مى گویید خیلى ترسناك است. منظورم این است که 
این مرز باید رعایت بشود. مثًال یک نفر ادعاى فمینیستى 
بودن مى کند، شاید بد باشد شاید خوب باشد، بدون افتخار 
یا با افتخار من فمینیست نیستم ولى من خیلى زن هستم و 
خیلى دوست دارم از آن نژاد یا قوم یا قبیله اى که به اسم زن 

خلق شده، حرف بزنم.
پس مى تــوان گفت موضــوع کار و 
نوشته هاى شما زن است نه لزوماً تفکر 

فمینیستى.
بله، چون من خیلى خوب زنان را مى شناسم. من در میان 
زن ها بزرگ  شده ام. سعى کردم کمک کنم و رسالتى که 
در داستان هاى عاشقانه اى که خودم مى نویسم،  دارم، این 
است که زن هاى قوى ترى داشته باشم. من در شروع یکى 
از مجموعه داستان هایم که هنوز جزو پرفروش ترین هاى 
ایرانى اســت و چاپ چهاردهم، نوشــته ام: «براى پریا و 
دخترکان ســرزمینم که نمى دانم آرزو کنم روزى عاشق 
بشوند یا نشوند.» چیزى که من دوست دارم در درازمدت 
اتفاق بیافتد، یا به صورت کلیشه اى آن پیامى که مى خواهم 
از عاشقانه هایى که مى نویســم یا کار مى کنم، یا انتخاب 
مى کنم، یا حتــى کارهاى زنانه اى مثــل «دیگرى» که 
عاشقانه نیست اما به هرحال پیامى از دنیاى زنانه دارد، این 
است که کاش ما زنان، قوى تر شویم و جهان مى طلبد که 
ما زنان یک دگردیسى احساسى پیدا کنیم؛ بتوانیم از عشق 
بگذریم و دوباره زندگى کنیم.  براى من عشق اینگونه بود. 
یعنى وقتى تمام شد و خیلى عذاب کشــیدم تا از آن حال 
عاشقانه بیرون بیایم، وقتى بعد از شش هفت ماه خودم را 

جمع کردم، خیلى قوى تر شدم.
گویا خودتان خیلى زود به این قدرت 

رسیده اید.
من اصوًال آدم زودى هستم. من به یکى از دوستانم مى گفتم 
که من چیزى را یاد گرفته ام که به نظرم همه زنان قوى باید 
آن را یاد بگیرند. آن هم این اســت که «تر» من را «تر» 
مى کند. یعنى با من بد رفتار کنند من بدتر رفتار مى کنم و 

خوب رفتار کنند من خوب تر رفتار مى کنم. 
فکــر مى کنید اگر این اتفــاق بیافتد 

و دخترهــا بتواننــد 
سقراط وار این قدرت 
احساســى را درك 

 ، چــه کننــد

چیزهایى دچار تغییر خواهد شد؟ یعنى 
مى خواهم بدانم اهمیت آن چیست؟

همه آقایان از اینکه زنان به لحاظ احساسى قوى تر شوند، 
نگران مى شــوند. بله مســلماً زنى که به لحاظ احساسى 
مسلط تر است، مدیر و مادر بهترى است و از بقیه دروازه هاى 
زندگى هم با سالمت بیشترى مى گذرد. این بزرگ ترین 
اهمیت اســت. اهمیتى که یک ضعف به لحاظ احساسى 
در جامعه ما را برطرف مى کند.آدم ها باید قدرتمند و قوى 
باشند. اگر مردها هم این ضعف را داشتند، من دوست داشتم 
کمکشان کنم. فمینیســت ها به دنبال حقوق سراسر برابر 
هستند و من اعتقاد دارم این حقوق، سرتاسر برابر نمى تواند 
باشد. این یک منحنى سینوسى در خلقت است. جنگى در 

کار نیست.
در جایى خوانده بودم که تاریخ جدال بر 
سر سه چیز است، زن، قدرت و ثروت.

زن ها قدرت خــود را گم کرده اند وگرنــه من با این خیلى 
موافقم. زن یک چیز گرانبهاست مثل قدرت و ثروت. زن 
موجود جذاب و گرانبها و پر از کشف و شهود است. بدیهى 
است که بر سرش دعوا باشــد. من از بچگى در بازى هاى 
مهدکودك و مدرسه که سر من دعوا مى شد، کلى خوشحال 

مى شدم. دوست داشتم پسرها را سر خودم دعوا بیاندازم.
لذت مى بردید؟

بله. یک چیز عجیب زنانه اســت. به آدم احساس قدرت 
مى دهد.

اآلن در زندگــى احســاس قدرت 
مى کنید؟

حتمًا. من یک آذر ماهى هســتم و به یکسرى خصایص 
ماه ها، باوجود اینکه مى دانم احمقانه است، اعتقاد دارم. اگر 
دنیا دست زن ها بود قطعاً نظم آن  هم بیشتر بود ولى شاید 

استبدادش هم کم نبود. مردان نظم ندارند.
مردانى هم هستند که منظمند.

این استثناست ولى در ذات زن یک نظم و مدیریتى وجود 
دارد. باالخره دنیا، دنیاى آرام ترى بود. من وقتى پیش آقاى 
آتیال پســیانى بازى مى کردم، فکر مى کردم که چرا این 
شخصیتى که نقشش را در این نمایش ایفا مى کنم، پناه این 
خانه برایش مهم است. بعدها فکر کردم که ما در بازى هاى 
بچگى خود همیشه یا چادر مى زدیم یا کوسن ها را طورى 
مى چیدیم که سقف داشته باشد و پسرها همه را مى زدند و 
مى گفتند بروید در کوچه بازى کنید. مى دانید! مردها نیاز 
به رهایى و زیر آســمان بودن دارند و زن ها نیاز به سقف و 
امنیت. این تفاوت هاست که به آدم ها 
ویژگى هاى خــاص مى دهد. براى 
همین خانم ها در کارهاى مدیریتى 
بسیار ویژه هســتند و طبیعتًا آن 
خشونِت زیر آسمان و آن عربده زدن 
و دویدن و اینهــا را ندارند. با صلح 
بیشترى شاید جهان را اداره مى کردند. 

همین خصیصه مادرى.

نگار جواهریان، على مصفا و هانیه توسلى در راه جشنواره فجر

به گفته عباس نظام دوست کارگردان «گرگ بازى»، تمام مراحل فنى این اثر 
به پایان رسیده و آماده نمایش شده است.

عباس نظام دوست، کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت تولید فیلم سینمایى 
«گرگ بازى» گفت: تمام کارهاى فنى این فیلم به طور کامل به پایان رسیده 

و آماده نمایش شده است و در نظر داریم آن را براى اولین بار در سى و ششمین 
جشنواره ملى فیلم فجر به نمایش بگذاریم.

وى افــزود: ما فــرم جشــنواره فیلم فجــر را هم پر کــرده ایم بــه همین 
دلیــل امیــدوارم در ایــن جشــنواره پذیرفتــه و بــه نمایــش گذاشــته

 شود.
 «گرگ بازى» روایت کننده داستان چند دوست قدیمى است که یک شب در 
خانه  موروثى یکى شان جمع مى شــوند که با ورود مهمانان تازه وارد به جمع، 

ماجراهاى عجیبى رخ مى دهد.

على مصفا، هانیه توســلى، نگار جواهریان، سهیال گلستانى، سعید چنگیزیان، 
مهســا عالفر، فهیمه امن زاده، احسان گودرزى، امیرحســین قدسى، حمید 
پورآذرى، ژرژ پطرســى، منوچهر زنده دل، محمدرضا مالکى، سوده سعدایى و 

قاسم فرمانبردار در این اثر به ایفاى نقش مى پردازند.

بهاره رهنما:

من 
فمینیست 

نیستم؛ 
خیلى 
زَنم

«تایتانیک» 
دوباره مى آید

 «نهنگ عنبر 2» 
خوراك شبکه هاى ماهواره اى شد!

عنایت بخشى: نمى  خواهم در 
 سینماى این دوره زمانه کار کنم

«جیمز کامــرون» مى گوید، ســینماروهاى 
آمریکایــى بــه زودى مى تواننــد یکــى از 
شاهکارهاى ماندگار سینما را در فرمتى جدید 

به گونه اى تماشا کنند که انگار بار اول است.
به مناســبت بیســتمین ســالگرد اکران فیلم 
«تایتانیک» ســاخته جیمز کامرون، این فیلم 
دوباره روى پرده هاى بزرگ خواهد رفت. این 
خبر را کمپانى «دالبى» اواخر روز چهارشــنبه 
هفته گذشــته در شــراکت با اســتودیوهاى 
«پارامونت پیکچرز» و «فاکس قرن بیســتم» 

اعالم کرد.
این فیلم برنده جایزه اســکار بــا نقش آفرینى 
«کیت وینســلت» و «لئوناردو دى کاپریو» در 
حالى براى یک نمایش ویــژه یک هفته اى در 
87 سینما به نمایش درمى آید که براى نخستین 
بار از تکنولوژى سینماى دالبى استفاده مى کند. 
پخش این اثر ماندگار از روز اول دســامبر آغاز 
مى شود و در هر دو فرمت دو بعدى و سه بعدى 

روى پرده خواهد رفت.

فیلم «تایتانیک» که نخستین بار روز نوزدهم 
دسامبر سال 1997 اکران شــد، هنوز هم بعد 
از دیگر فیلم جیمز کامــرون یعنى «آواتار» به 
عنوان دومین فیلم پرفروش تاریخ ســینماى 
جهان شناخته مى شود. این فیلم بدون احتساب 
تورم، چیزى نزدیک به 2/2میلیارد دالر فروخته

 است.
کامرون در بیانیه اى گفت: مــا تنها چند دقیقه 
از صداى «تایتانیــک» را در قالب دالبى ویژن 
مســتر کردیم و همه مان بهت زده شده بودیم. 
مثل این بود که داریم فیلم را براى نخســتین 
بار تماشا مى کنیم. حاال که کل فیلم مستر شده 
است، بسیار هیجان زده هستم که مى توانم آن 
را با مخاطبان سراسر ایاالت متحده به اشتراك 
بگذارم. این فراتر از ســه بعــدى، فراتر از 70 
میلیمترى و فراتر از هر چیزى خواهد بود که تا 

به حال دیده اید. 
«داگ دارو»، معاون ارشــد کمپانى دالبى هم 
اضافه کرد: شــراکت ما با جیمــز و پارامونت 
به ما اجــازه داده شــاهکارى از ســینما را به 
خارق العاده تریــن شــیوه ممکن بــه نمایش 

بگذاریم.

از چند روز پیش نســخه غیر قانونى فیلم ســینمایى «نهنگ 
عنبر 2» به بازار قاچاق آمد و در کمتر از چند ســاعت بسیارى 
از ســایت ها و کانال هاى تلگرامى، لینک دانلود این فیلم را در 
دســترس قرار دادند. اما نکته عجیب در مورد نســخه قاچاق 
این فیلم، کیفیت نســبتًا خوب آن اســت. پیش تر فیلم هایى 
که به صورت قاچاق وارد بازار شــده بودنــد، کیفیت پایینى 
داشتند. با ورود نسخه قاچاق فیلم ســامان مقدم، بسیارى از 
شبکه هاى ماهواره اى این فیلم را به روى آنتن فرستادند و به 
نظر مى رسد تا امروزکه نسخه قانونى این فیلم در شبکه نمایش 
خانگى توزیع مى شــود، این فیلم بارها دیده یا دانلود شــده

 باشد.
«نهنگ عنبر 2» ساخته ســامان مقدم با بازى رضا عطاران، 
مهناز افشار، ویشکا آسایش، حسام نواب صفوى و... از اواخر 
اردیبهشت ماه در سینماهاى کشور به نمایش درآمد. این فیلم 
برخالف قسمت اول توانست در سینماهاى حوزه هنرى هم 
به نمایش درآید و در پایان با فروش بیش از 20 میلیارد تومانى 
خود به پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى ایران تبدیل

 شد.

اما در حالــى که بســیارى از مخاطبان منتظر ورود نســخه 
شــبکه نمایش خانگى ایــن فیلم بودند، نســخه غیرقانونى 
این فیلم به بازار آمــد. نکته عجیب نســخه قاچاق «نهنگ 
عنبر: سلکشــن رؤیا»، کیفیت مناســب آن اســت در حالى 
که پیش از این نســخه قاچاق برخى از فیلم هاى ســینمایى 
از جملــه «فروشــنده»، «50 کیلــو آلبالو» و «گشــت 2» 
کیفیت پایینى داشــتند و یا بر روى آنها جمالتى نظیر براى 
بازبینــى وزارت ارشــاد یا بازرگانى صداوســیما درج شــده 

بود.
با ورود نســخه قاچاق فیلم «گشــت 2»، ســعید سهیلى به 
دلیل عدم حمایت خانه ســینما از فیلمــش، کارت عضویت 
کانون کارگردانان و خانه ســینما خود را جلوى دوربین آتش 
زد. این اتفاق در حالى رخ داد که نســخه قاچاق «گشــت 2» 
داراى کیفیت آنچنانى نبود و بســیارى از مردم نسخه اصلى 
و با کیفیت آن را تهیه و یا از شــبکه هاى ماهواره اى تماشــا 

کردند.
اما بــا ورود نســخه غیرقانونــى «نهنگ عنبر: سلکشــن 
رؤیا» به بــازار قاچــاق، بســیارى از کاربران شــبکه هاى 
اجتماعى بــه کیفیت باالى آن اشــاره کردند و بســیارى از 
صفحــات اجتماعى کــه ســکانس هاى جالــب فیلم ها و 
ســریال ها را بارگذارى مى کننــد، بخش هایــى از این فیلم 
کمدى را بــراى دنبــال کننــدگان خود بــه نمایش 

درآوردند.

عنایت بخشــى بازیگــر ســینما و تلویزیون، 
درخصــوص آخریــن وضعیــت جســمانى 
خود گفت: خدا را شــکر در حال حاضر بســیار 
از گذشــته بهترم. چند بار بــراى رادیولوژى پا 
اقدام کردم و خوشبختانه با درمان مداوم، سر پا

 هستم.
وى دربــاره فعالیت خود در عرصــه بازیگرى 
افزود: به تازگى بازى در سریال «محکومین» 
به کارگردانى حســین قناعت را به پایان 
رســانده ام. در این سریال نقش 
کوتاهى دارم و فیلمبردارى 

به اتمام رسیده است.

بازیگــر ســریال «والیــت عشــق» درباره 
کم کار شــدن خــود در عرصه ســینما تأکید 
کرد: کم کارى من در ســینما یــک یا دو دلیل 
نــدارد. در ابتدا چند ســالى به علــت بیمارى 
نمى توانســتم در ســینما حضور پیــدا کنم و 
از طرفــى فیلمنامه هاى خوبى هم پیشــنهاد 
نمــى شــد و ترجیــح دادم از ســینما فاصله

 بگیرم.
وى ادامه داد: خیلى دوست دارم در سینما بازى 
کنم و دلتنگ هم هســتم و اتفاقًا پیشــنهادات 
زیادى بــراى بــازى دارم اما نمــى  خواهم در 
ســینماى ایــن دوره زمانــه کار 

کنم.

بار از تکنولوژى سینماى دالبى استفاده مى کند. 
پخش این اثر ماندگار از روز اول دســامبر آغاز 
مى شود و در هر دو فرمت دو بعدى و سه بعدى 

روى پرده خواهد رفت.

میلیمترى و فراتر از هر چیزى خواهد بود که تا 
به حال دیده اید. 

«داگ دارو»، معاون ارشــد کمپانى دالبى هم 
شــراکت ما با جیمــز و پارامونت اضافه کرد:
داده شــاهکارى از ســینما را به به ما اجــازه

خارق العاده تریــن شــیوه ممکن بــه نمایش 
بگذاریم.

اقدام کردم و خوشبختانه با درمان مداوم، سر پا
 هستم.

وى دربــاره فعالیت خود در عرصــه بازیگرى 
افزود: به تازگى بازى در سریال «محکومین» 
به کارگردانى حســین قناعت را به پایان

رســانده ام. در این سریال نقش 
کوتاهى دارم و فیلمبردارى

به اتمام رسیده است.

نمى توانســتم در ســینما حضور پیــد
از طرفــى فیلمنامه هاى خوبى هم پیش
نمــى شــد و ترجیــح دادم از ســینم

 بگیرم.
ادامه داد: خیلىدوست دارم در سینم وى
کنم و دلتنگ هم هســتم و اتفاقًا پیشــ
اما نمــى  خو زیادى بــراىبــازى دارم
ســینماى ایــن دوره زمانـ

کنم.

ى
ثل
دى و

وانیم از 
ت نشده 
هم دیده ام. هم دیده ام.

رسیده اید
ًالآدم زودى هستم. من به یکى

 چیزى را یاد گرفته ام که به نظرم همه زنان قوى
ا یاد بگیرند. آن هم این اســت که «تر» من را «تر» 
ى کند. یعنى با من بد رفتار کنند من بدتر رفتار مى کنم و 

خوب رفتار کنند من خوب تر رفتار مى کنم. 
فکــر مى کنید اگر این اتفــاق بیافتد 

و دخترهــا بتواننــد 
سقراط وار این قدرت 
احساســى را درك 

، چچچچچچچچچچــه کننــد

مى چ
در مى گفتند بروید

به رهایى و زیر آســمان بودندارن
امنیت. این تفاوت هاست ک

وووویژگى هاى خــاص مى دهد. براى
همین خانم ها در کارهاى مدیریتى
بسیار ویژه هســتند و طبیعتًا آن
خشونِت زیر آسمان و آن عربده زدن
و دویدن و اینهــا را ندارند. با صلح
بییبببیبیببیبببببیبیشترى شاید جهان را اداره مى کردند.

همین خصیصه مادرى.
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میزان نیاز روزانه بدن شــما به ویتامین C، در روز 75 
میلى گرم است. شــما مى توانید به غیر از مرکبات از 
طریق مصرف شش  ماده غذایى دیگر ویتامین C مورد 
نیاز روزانه را تأمین کنید. ویتامین C مواد مغذى زیادى 
را داراست؛ یکى از عوامل الزم رشد و ترمیم بافت  هاى 
متعدد بدن نظیر تاندون  ها، رباط  ها و عروق خونى بوده 
و به بدن در ساخت کالژن که پروتئین مورد نیاز براى 

پوست است، کمک مى  کند.
 این ویتامین، از مؤثرترین ویتامیــن ها براى تقویت 
سیستم ایمنى بدن و کاهش طول دوره بیمارى هاى 
ویروسى اســت. ویتامینC محلول در آب است به این 
معنى که بدن نمى  تواند آن را بسازد و یا در خود نگه دارد. 
پس شما باید از طریق خوردن، میزان مورد نیاز بدن به 

ویتامین C را تأمین کنید.

  فلفل دلمه اى: تمام رنــگ هاى فلفل دلمه اى 
حاوى مقادیر زیادتر ویتامین C نسبت به یک عدد پرتقال 
است. به طورى که یک عدد فلفل دلمه اى سبز 95 میلى 
گرم و یک عدد فلفل دلمه اى زرد 341 میلى گرم ویتامین 

C دارد. 

نخود فرنگــى: نخــود فرنگى منبــع خوب 
پروتئین  هاى گیاهى و آهن است که براى گیاه  خواران یک 
ماده  غذایى مفید محسوب مى  شود. نخود فرنگى احتمال 
پیشــرفت بعضى از ســرطان  ها را کاهش مى  دهد و از 
افســردگى، باال رفتن کلســترول و بیمارى دژنراسیون 

ماکوالى چشم پیشــگیرى مى  کند. ویتامین C با اثرات 
منفى رادیکال  هــاى آزاد مقابله مى  کنــد و براى همین 

مى  تواند از بیمارى آب مروارید پیشگیرى کند. 

آناناس: آناناس یک میوه گرمسیرى است که در 
هر فنجان، 79 میلى گرم ویتامیــن C دارد. بر خالف 
بسیارى از میوه هاى دیگر، آناناس سرشار از آنزیمى به 
نام بروملین اســت که مى تواند به هضم بهتر پروتئین 

کمک کند. 

کلم پیچ: در هــر فنجان حــاوى 84 میلى گرم 
ویتامین C اســت. از آنجا که کلم پیچ به طور معمول در 
ساالد استفاده مى  شود، معموًال میزان کافى از آن خورده 

مى  شود که به نســبت پرتقال ویتامین C بیشترى را فرد 
دریافت خواهد کرد. 

اســفناج: باید بدانید این ماده غذایى سرشار از 
کاروتنوئید است. این مواد مغذى با همیارى ویتامین  ها، 
باعث پیشگیرى از سرطان و کلسترول باال شده و اجازه 

نمى  دهد قدرت بینایى  تان کاهش یابد.

کیوى: فقط دو عدد کیوى کوچک حاوى 128 میلى 
گرم ویتامینC  است و تحقیقات نشان مى دهد مصرف 
این میوه به خواب سریع تر، و بهبود کیفیت خواب از طریق 
افزایش سطح ســروتونین، هورمونى که نقش مهمى در 

شروع خواب بازى مى کند، کمک مى کند. 

فشــار خون باال یکى از عوامل اصلــى افزایش خطر 
سکته مغزى، حمالت قلبى، نارســایى قلبى، آنوریسم 
آئورت، بیمارى شــریانى محیطى و بیمارى مزمن کلیه 
اســت. با این حال تغییرات ســاده غذایى مى تواند در 
کنار داروهاى تجویز شــده، به کنترل فشار خون کمک 

کند.

منیزیم
منیزیم براى شل شدن عضالت بعد از انقباض نیاز است 
و مى تواند به کنترل فشار خون باال کمک کند. منیزیم را 
از سبزیجاتى بگیرید که برگ هاى سبز و تیره دارند مانند 
اسفناج، کلم بروکلى، برگ چغندر و از غالت کاملى مانند 
برنج قهوه اى، آجیل ها و دانــه هایى مانند بادام هندى 

خام، کنجد و تخم کدو دریافت کنید.

 انار
انار خواص بســیارى براى ســالمت قلبى عروقى مان 
دارد. براى دریافت بیشترین بهره، دانه هاى انار را روى 
ماست طبیعى و معمولى بریزید و مقدارى هم بذر کتان 

خرد شده اضافه کنید. با نوشــیدن روزانه یک لیوان 
کوچک آب انار نیز مى توانید کمک شایانى به کنترل 

فشار خون خود 
کنید.

Cآنتى اکسیدان و ویتامین 
میوه ها و سبزیجات سرشار از آنتى اکسیدان و ویتامین 
C عبارتند از: هویج، مارچوبه، کلم بروکلى، جوانه گندم، 

کاکائو، کلم، گوجه فرنگى، زغال اخته و کیوى. 

  سیر خام
اگر در خطر فشار باالى خون هســتید، ارزشش را دارد 
که دهان تان بوى بد بگیرد. ســیر حاوى آلیسین است، 
یک آنتى بیوتیــک طبیعى که با بهبود فشــار خون در 
ارتباط است. ســیر باید خام و فراوان باشــد، بنابراین 

مى توانید آن را روغن زیتــون و آب لیمو اضافه کنید و 
به عنوان سس ساالد به کار ببرید و یا مى توانید همین 
ترکیب را در انتهاى پخت برخى غذاها به آنها اضافه کنید.

  چغندر
چغندر حاوى نیترات است که از واژینوز (انقباض عروق 
خونى) حمایت مى کند و در نتیجه به کاهش فشار خون 

منجر مى شود. 

  ماهى چرب
ماهى هاى چرب مانند قزل آال، ســالمون وحشى، ساردین 
و ماهى خال مخالى حاوى اســید چرب هــاى ضد التهابى 
هســتند که به عنوان کلســترول هاى خوب نیز شناخته
 مى شوند. سعى کنید هفته اى دو تا سه مرتبه ماهى میل کنید.

   فیبر
فیبر دریافتى خود را افزایــش دهید. در غذاهاى خود 
مانند ساالد از بذر کتان خرد شده استفاده کنید به عنوان 

میان وعده آجیل هاى خام، هویج و یا قطعات کرفس 
میل کنید. تمام کربوهیدرات ها را به غالت کاملى 
مانند برنج قهوه اى، نان و پاستاى سبوس دار تغییر 
دهید. به سوپ خود سبزیجات اضافه کنید و در کنار 

ساندویچ خود به جاى خوردن چیپس،  سبزیجات و 
ساالد ها را بخورید.

خواب زیادى مى تواند عالمتى از بیمارى ها یا عوارضى 
گوناگون باشــد که شامل خســتگى مزمن، مشکالت 
تیروئیــدى، بیمارى قلبــى، آپنه خواب، افســردگى، 

نارکولپسى (حمله خواب) و داروهایى خاص مى شود.
همچنین خواب خوب با چاقى، دیابت، بیمارى هاى قلبى 
و مرگ زودرس و ... مقابله مى کند. اما این دلیل نمى شود 
که شما ســاعت هاى زیادى را در خواب سپرى کنید. 
خواب با کیفیت براى سالمتى شما یک ضرورت است، 

اما اگر زیاده روى کنید به ضررتان است.
 مؤسســه ملى خواب رهنمودهاى زیر را در مورد اینکه 
یک نفر، بســته به سن و ســالش، واقعاً به چقدر خواب 
روزانه نیاز دارد ارائه کرده است. حاال قبل از اینکه شروع 
کنید به محاســبه مقدار خواب مورد نیازتان، الزم است 

دلیل مضر بودن زیاد خوابیدن را بدانید. 

ممکن است به بیمارى قلبى دچار شوید
اگر زیاد بخوابید، قلب تان آســیب خواهد دید. در واقع 
شــما خودتان را در معرض ابتال به بیمارى هاى قلبى 
قرار مى دهید همچنین خوابیــدن براى مدت طوالنى، 
خطر افزایش شــاخص توده بطن چپ را به دنبال دارد. 
با افزایش ضحامت بطن چپ قلب، خطر نارسایى قلبى 

هم بیشتر مى شود. 

چاق مى شوید
بین زیاد 

خوابیدن و چاقى هم ارتباط وجود دارد. اگر ساعت هاى 
طوالنى بخوابید، یعنى از نظر فیزیکى در این ساعت ها 
غیر فعال هســتید. فعالیت بدنى کم هــم یعنى اینکه 
بدن تان کالرى کمترى مى سوزاند و در نتیجه دچار اضافه 

وزن خواهید شد.

 ممکن است دچار دیابت شوید
خواب بیش از حد مى تواند روى توانایى بدن شما براى 
فرآورى قند اثر بگذارد و تحمل گلوکزتان را مختل کند 
که همان مقاومت انسولینى اســت که ریسک فاکتور 
متداولى براى دیابت نوع 2 به شمار مى آید. ضمناً، خواب 
زیاد به معنى فعالیت کمتر اســت که براى کاهش خطر 

دیابت اهمیت زیادى دارد.

 افسرده تان مى کند
اختالل خواب یکى از عالئم رایج افســردگى اســت، 
اما زیــاد خوابیدن هم مى توانــد روى خلق و خوى تان 
اثر گذاشته و حتى منجر به افســردگى شود. خواب بر 
روى فرارســان هاى عصبى در مغز اثر مى گــذارد. از 
آنجایى که خواب طوالنى منجر به کاهش فعالیت بدنى 

ســطح مى شود، 

فرارسان هاى عصبى چون دوپامین و سروتونین کاهش 
پیدا کرده و مى تواند خطر افسردگى را بیشتر کند.

مغزتان آسیب مى بیند
زیاد خوابیدن مى تواند قدرت مغزتان را هم تحت تأثیر 
قرار بدهد و باعث شود مغزتان زودتر پیر شود. همچنین 
بیش از اندازه خوابیدن مى  تواند از نشانگرهاى اختالل در 
ساعت درونى یا مشکالتى دیگر در سالمتى باشد که در 
نتیجه موجب تغییرات ساختارى مغز و ضعف در عملکرد 

ادراك و شناخت مى شود. 

 منجر به مرگ زودرس مى شود
بیش از اندازه خوابیدن حتــى مى تواند مرگ زودرس را 
به دنبال داشته باشد. هر چند احتماًال وحشتناك به نظر 
مى رسد اما تحقیقات زیادى این موضوع را ثابت کرده اند. 
بیشتر از هشت ساعت خوابیدن در شب، احتمال مرگ 
زودرس را تا 1/3 برابر بیشــتر مى کند. احتمال بیشــتر 
مرگ زودرس به دلیل زیاد از حــد خوابیدن مى تواند به 
دلیل افزایش احتمال دیابت، بیمارى قلبى، افســردگى 

و چاقى باشد.

 باعث سر درد مى شود
زیاد خوابیدن مى تواند باعث سر دردتان هم بشود. این 
اتفاق به دلیل نوسانات در فرارسان هاى عصبى مغز روى 

مى دهد شامل سروتونین که مى تواند عاملى براى 
سر درد باشد. همچنین 

اگر صبح دیر از خواب بیدار شوید، ساعت نرمال صبحانه را 
از دست مى دهید. در چنین شرایطى، ممکن است به دلیل 

افت قند خون، کم آبى بدن دچار سر درد شوید.
به عالوه آنهایى که در طول روز زیاد مى خوابند، به علت 
اختالل در خواب شبانه، صبح روز بعد احتماًال دچار سر 

درد خواهند شد.

 باعث کمر درد مى شود
اگر ساعت هاى طوالنى پشت میز کارتان مى نشینید و 
بعد هم یک راست به رختخواب مى روید و فردا صبح تا 
دیروقت مى خوابید، این احتمال وجود دارد که دچار کمر 
درد شوید. نشستن و خوابیدن براى ساعت هاى طوالنى، 
سطح فعالیت بدنى تان را کم کرده و به ضرر استخوان ها و 
عضالت شماست. بنابراین کمر درد مى تواند از عوارض 
زیاد خوابیدن هم باشد، مخصوصاً اگر مشکالت کمر هم 

داشته باشید.
دراز کشیدن براى ساعت هاى طوالنى یعنى قرار دادن 
طوالنى مدت بدن در یک وضعیت یکنواخت و تحرك 
نداشتن که مى تواند نشانگرهاى التهاب را افزایش بدهد 

و در نتیجه کمر درد بروز خواهد کرد.

فرهاد وحید، متخصص تغذیه و رژیــم درمانى درباره 
بهترین مواد غذایى براى مقابله بــا آلودگى هوا اظهار 
گفت: یکى از مواد غذایى که مصــرف آن در روز هاى 
آلوده توصیه مى شود،  لبنیات اســت؛ بنابراین افراد باید 
در روز هاى آلوده از لبنیات مانند ماست و شیر کم چرب 

استفاده کنند.
وى بیان داشت: افراد در روز هاى آلوده باید روزانه شش 
تا هشت لیوان آب بنوشند. همچنین آنها باید از مصرف 
نوشیدنى هایى مانند نوشــابه و آبمیوه هاى صنعتى به 
خصوص در ایــن روز ها خود دارى کننــد و آبمیوه هاى 

خانگى را جایگزین کنند.
این متخصص تغذیــه و رژیم درمانــى افزود: مصرف 
میوه هاى حاوى آنتى اکســیدان مانند سیب قرمز،  انار 
و انگور قرمز بــه علت رنگ دانه هایى کــه دارند نیز در 
روز هاى آلوده مفید اســت. وى ادامــه داد: همچنین 

سیب حاوى مقادیر باالیى پکتین  
یى است که تاثیر  ا ر بســز د

کاهش اثرات آلودگى هوا دارد.
وحید تأکید کرد: مصرف ســبزیجات حاوى فیبر نیز در 
روز هاى آلوده ضرورى است، زیرا این سبزیجات به مواد 
مضر موجود در بدن مى چسبند و مدت زمان باقى ماندن 

مواد سمى در بدن را کاهش مى دهند.
وى تصریح کرد: بیماران قلبى و عروقى و تنفسى باید در 
روزهایى که شاخص آلودگى هوا باالست در خانه بمانند و 
ترجیحا از ورزش و فعالیت بدنى در فضاى باز پرهیز کنند. 
وحید بیان داشت: اســتراحت و خواب نیز نقش مؤثرى 
براى مقابله با اثرات آلودگى هوا دارند، بنابراین افراد باید 

روزها 45 دقیقه و شب ها هشت ساعت بخوابند. 
وى عنوان کرد: افراد در روز هــاى آلوده باید از مصرف 
قند،  شــکر و موادى که چربى هاى اشباع باالیى دارند، 

خوددارى کنند. 
وحید گفت: افراد باید در روز هاى آلوده مصرف چربى هاى 
اشباع و جامد را به حداقل ممکن برسانند و از روغن هایى 
مانند، روغن زیتون،  کلزا  و کنجد در پخت و پز و ســاالد 

استفاده کنند. 

آیا اســتفاده از کرم هاى ضدپیرى مؤثر هستند؟ پاسخ 
این ســئوال مثبت اســت. اما باید در نظر داشته باشید 
زمان صحیح اســتفاده از این نوع کرم ها، قبل از ایجاد 
آسیب هاى جدى و پدیدار شدن چین و چروك هاى روى 

پوست است.
به طور ایده آل، در ســن 35 ســالگى. اما زمان مصرف 
صحیح این نوع کرم ها بیشــتر متناسب با نوع پوست و 

میزان آسیب دید گى آن است و نه سن و سال. 
در حقیقت، کرم هاى مخصوص دور چشــم مى توانند 
خیلى زودتر هم مورد اســتفاده قرار بگیرند، زمانى که 
لکه هاى سیاه دور چشــم، چین و چروك ها و یا پف زیر 
چشم به عنوان نشانه هاى پیرى کم کم شروع به پدیدار 
شدن مى کنند، باید بدانید هنگام استفاده و کمک گرفتن 
از این نوع کرم ها فرا رسیده است. تمام نشانه هاى ذکر 
شده مى توانند خیلى زود حتى در سنین 18 تا 20 سالگى 
ظاهر شوند و اگر از مواد تشکیل دهنده این کرم ها باخبر 
نباشید، ممکن است فکر کنید آنها فقط نوعى مرطوب 

کننده پوست هســتند. اما واقعًا مواد تشکیل دهنده این 
نوع کرم ها چیست؟

توصیه مى کنیم هنگام خرید هر یــک از این کرم ها بر 
روى جلد یا پشــت ِکرم به دنبــال کلماتى مثل رتینول 
(نوعى ویتامیــن A از نوع ویتامین هــاى محلول در 
چربى)، اسید هیالورونیک (یک ترکیب شیمیایى آلى)، 
پپتید (پلیمرهاى کوچکى هســتند که از به هم پیوستن 
اسیدهاى آمینه با ترتیب مشــخصى و با پیوند پپتیدى 
تشکیل شده اند.)، کوآنزیمQ10 (کمک آنزیم)، ویتامین  
C، ویتامین E، ویتامین K اِســتم ِســل ( سلول هاى 
بنیادى)، اســیدگلیکولیک (ترکیــب طبیعى موجود در 
شــکر) و الکتیک اســید باشــند بگردید و در انتها اگر 
تمایل دارید پوســت تان روشــن تر هم به نظر برسد به 

دنبال کرمى  با ترکیباتى شــامل 
لیکوریــس و یا کوجیک اســید 

باشید.
 

اثرات زیاد خوابیدن بر سالمتى

خطر افزایش شــاخص توده بطن چپ را به دنبال دارد. 
با افزایش ضحامت بطن چپ قلب، خطر نارسایى قلبى 

هم بیشتر مى شود. 

چاق مى شوید
بین زیاد

آنجایى که خواب طوالنى منجر به کاهش فعالیت بدنى 
ســطح مى شود، 

و چاقى باشد.

 باعث سر درد مى شود
زیاد خوابیدن مى تواند باعث سر دردتان هم بشود. این 
اتفاق به دلیل نوسانات در فرارسان هاى عصبى مغز روى 

مى دهد شاملسروتونین که مى تواند عاملى براى
سر درد باشد. همچنین 

و در نتیجه کمر درد بروز خواهد کرد.

خوراکى هاى فوق العاده براى کاهش فشار خون

قى مان 
روى   را
انتان ر ک
ییوان
ترل 

استفاده از کرم هاى ضدپیرى را 
از چه زمانى شروع کنیم؟

مل
ـید

ى را فرد 

از رشار

ین ر ى
ضدالتهابى
یز شناخته
 میل کنید.

ىخود
ه عنوان 

رفس
ملى

تغییر 
 کنار 

جات و 

سیب حاوى مقادیر باالیى پکتین  
یىاست که تاثیر  ا ربســز رد رد رد ررررررررررررررد

اشباع و جامد را به حداقل ممکن برسانند و از روغن هایى
مانند، روغن زیتون،  کلزا  و کنجد در پخت و پز و ســاالد

استفاده کنند.

هنگام آلودگى هوا چه بخوریم؟

تأمین ویتامینC با مصرف منظم 6 ماده غذایى
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عزت ا... پورقاز و حسین جعفرى دو مدافع سپاهان با 
صالحدید «زالتکو کرانچار» مى توانند در دیدار برابر 

تراکتورسازى به میدان بروند.
حســن جعفرى و عزت ا... پورقاز دو مدافع سپاهان 
هستند که شرایط آنها پیش از دیدار برابر تراکتورسازى 
در هاله اى از ابهام قرار دارد، اما پزشک باشگاه سپاهان 
مى گوید که این دو مــى توانند در صورت صالحدید 
کرانچار براى ســپاهان در دیدار روز سه شنبه(فردا) 

بازى کنند.
عباس ربیعى، پزشک باشــگاه سپاهان در خصوص 

شــرایط این دو بازیکن گفته اســت: عزت ا... پورقاز 
در حال حاضــر از لحاظ پزشــکى مشــکلى براى 
بازى با تراکتورســازى ندارد؛ ولى بازى کردن او به 
تصمیم کادر فنى مربوط مى شود. حسن جعفرى هم 
مصدوم نیســت و او هم به بازى برابر تراکتورسازى 

مى رسد. 
با این وصــف انتظار مى رود جعفــرى در دیدار برابر 
تراکتورســازى به ترکیب اصلى تیــم برگردد ولى 
حضور پورقاز همچنان به اما و اگرهاى زیادى بستگى 

دارد.

عراقى ها امیدوارنــد تا بتوانند بعد از ســال ها میزبانى 
مسابقات فوتبال را تجربه کنند.

شرایط میزبانى عراقى ها در کنگره بعدى فیفا که در ماه 
مارس برگزار مى شود، مورد بررسى قرار خواهد گرفت. 
کشور عراق سال هاى زیادى است که به دلیل مشکالت 
امنیتى نمى تواند میزبانى دیدارهاى رسمى را بر عهده 
بگیرد اما «شیخ سلمان» رئیس فدراسیون فوتبال آسیا 
بعد از جلسه با «عبدالحسین عبطان» وزیر ورزش عراق و 
«عبدالخالق» رئیس فدراسیون این کشور در کوآالالمپور 
اعالم کرد که میزبانى این کشور در مسابقات رسمى مورد 

بررسى قرار خواهد گرفت.
عراق در ماه ِمى 2017 اجازه دعوت از تیم هاى خارجى 
براى برگزارى دیدارهاى افتتاحیه ورزشگاه هاى خود را 
پیدا کرد و ورزشگاه کربال با دیدار این تیم و سوریه در هفته 
گذشته افتتاح شد. مقامات فوتبال این کشور در جلسه با 
رئیس فدراسیون فوتبال آسیا از فضاى مثبت عراق براى 
میزبانى از مسابقات فوتبال گفتند و درباره برگزارى بازى 
در شــهرهاى کربال و بصره توضیحاتى را ارائه کردند 
تا گام بلندى براى رفع مشــکالت میزبانى این کشور 

برداشته باشند.

  شانس مجدد عراق    پورقاز و جعفرى به تراکتور مى رسند   

رئیس هیئــت بدمینتون اســتان اصفهان گفت: 
در حــال حاضر اصفهــان از نظر ســخت افزارى 
شــرایط برگزارى مســابقات بین المللى را ندارد و 
در تالش بــراى فراهم کردن امکانات و شــرایط 
براى برگزارى تورنمنت هاى بــزرگ در اصفهان 

هستیم.
بیژن رجاییان در مــورد حضــور بدمینتون بازان 
اصفهانى در مســابقات بین المللى سمنان، اظهار 
داشــت:  دو نفر از بدمینتون بــازان اصفهان 
به نام هــاى یگانــه 

کرمانى و على باســتانى براى 
حضور در این تورنمنت از سوى فدراسیون 

معرفى شده اند. 

وى ادامه داد: اصفهان یک بازیکن دختر و دو بازیکن 
پسر دیگر نیز براى حضور در مسابقات بین المللى 
سمنان به فدارسیون معرفى کرده بود اما با توجه به 
شرایط این رقابت ها و تغییراتى که در لیست ورودى 
مسابقات انجام گرفت این سه بازیکن بنا به دالیلى 

و به دستور وزارت ورزش کنار گذاشته شدند. 
رئیس هیئت بدمینتون استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: در مسابقات بین المللى ســمنان باید حداقل 
تعــداد بازیکن خارجى حضور داشــته باشــند. با 
توجه به اینکــه اولین دوره مســابقات بین المللى 
در ســمنان برگزار مى شــود تعــداد بازیکنان 
خارجى شــرکت کننده کم اســت و به همین 
دلیــل وزارت ورزش براى شــرکت کنندگان 
داخلى نیــز محدودیت تعداد درنظر گرفته اســت 
و به همین دلیل تعــدادى از بازیکنــان نه تنها از 

اصفهان بلکه از سایر استان ها از لیست کنار گذاشته 
شدند. 

رجاییان در پاســخ به این ســئوال که آیا اصفهان 
شرایط میزبانى تورنمنت بین المللى را نداشت، اشاره 
کرد: در حال حاضر اصفهان شرایط سخت افزارى 
از جمله خوابگاه و فضاى برگزارى مســابقه خوبى 
براى میزبانى مسابقات بین المللى ندارد. همچنین از 

سوى فدراسیون بدمینتون هم با هیئت استان براى 
برگزارى این تورنمنت در اصفهان صورت نگرفت 
چون سال ها طرح میزبانى مســابقات بین المللى 
در سمنان از ســوى هیئت بدمینتون این استان به 
فدراسیون ارائه شده بود که امسال موفق به کسب 
مجوز برگزارى از سوى فدراسیون جهانى بدمینتون 

شدند. 

ارتباط تعویض هاى جاللى با جادوگرى!

حضور 2 اصفهانى در
تورنمنت بین المللى بدمینتون 

نامزدهاى بهترین هاى ســال فوتبال آسیا اعالم 
شــد و ایران در چهار بخش مختلف نامزد شــده 

است. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) اسامى نامزدهاى 
کسب جایزه بهترین هاى سال 2017 را اعالم کرد. 
مراسمى که 29 نوامبر (8 آذرماه) در بانکوك تایلند 
برگزار مى شود تا فوتبال آسیا بهترین هاى خود را در 

بخش هاى مختلف بشناسد.
در این لیست، اسامى على اصغر حسن زاده بازیکن 
تیم فوتسال گیتى پســند و توحید لطفى به عنوان 
نامزدهاى بهترین بازیکن فوتسال آسیا به چشم مى 
خورد. در این لیست،  طاها شریعتى هم نامزد بهترین 

بازیکن جوان مرد سال شده است.

نصف جهــان  یکى از موارد عجیب نقل و انتقاالت 
امســال حضور ایمان موســوى در ذوب آهن بود. 
بازیکنــى کــه  در اســتقالل ســابقه همکارى 
با امیر قلعه نویى را داشــت و بعــد از جدایى از این 
تیم اتهامــات مختلفى را علیه قلعــه نویى و یکى 
از دوســتانش مطرح کرد. موســوى البته بعدها 
حرف خــود را پس گرفت و امســال دوبــاره در 
لیگ برتر شــاگرد ژنرال شــد با این حال به نظر 
مى رســد که این بار هم عمر همــکارى او و امیر 
چندان طوالنى نخواهد شــد چرا که سایت هاى 
مختلف خبرى از موســوى به عنوان بازیکنى نام 
برده اند کــه ســرمربى ذوب آهن نامــش را در 
فهرســت خروج این تیم در نقــل و انتقاالت نیم 
فصل قرار داده. باید دیــد در صورت تأیید این خبر، 
باز هم شاهد افشاگرى هاى موسوى خواهیم بود یا 

نه.

 در شرایطى که سرمربى گسترش فوالد در اظهار نظر چند روز قبلش از عالقه اش به جذب مجتبى جبارى 
خبر داده، گویا شرایط براى بازگشت شــماره 8 شاکى به استقالل در حال مهیا شــدن است. بعد از آنکه 
مسئوالن اســتقالل، تصمیم گیرى درباره جبارى را به عهده «وینفرد شــفر» گذاشته اند، حاال سرمربى

 آبى ها قصد دارد ابتدا با مجتبى صحبت کند و بعد درباره او تصمیم بگیرد. شفر در بخشى از مصاحبه اش 
اخیرش با رسانه ها گفته:«هنوز این شانس را نداشته ام که با جبارى رودررو حرف بزنم ولى مى دانم جبارى 
بازیکن بزرگى بوده و براى هواداران محبوب است و آنها دوســتش دارند. از یک طرف هواداران را داریم 
و از طرفى هم باشگاه را. فکر مى کنم باید رودررو بنشینیم و گفتگو کنیم تا بهترین تصمیم براى باشگاه، 

هواداران و جبارى رقم بخورد.»

شفر: باید با جبارى صحبت کنم

بازیکن گیتى پسند 
نامزدعنوان بهترین 
بازیکن آسیا

باز هم 
افشاگرى مى کنى؟

با پخش گزارشــى عجیب درباره وجــود جادوگر و 
استفاده از طلسم و راهکارهاى جادوگرى در فوتبال 
ایران در برنامه 90، بحث تازه اى در فوتبال ایران به 
راه افتاد  و مسائلى از جمله فساد و شفاف سازى مالى 
که على کریمى مطرح کرده بود به حاشــیه رفتند. با 
این اوصاف آنچه از گــزارش برنامه 90 درباره بحث 
جادوگرى در رســانه ها گســترش یافت این بود که 
برخى مربیان و تیم ها از این مســئله براى موفقیت 

استفاده کرده اند.
براســاس این گزارش و طى مصاحبه اى که با برخى 
بازیکنان قدیمى فوتبال ایران انجام شد این ذهنیت 
به وجود آمد که مجید جاللى یکى از مربیانى اســت 
که از این حربه استفاده کرده است و یکى از مسائلى 
که در مصاحبــه بازیکنان، جاللى را به این مســائل 
مرتبط مى کرد تعویض هاى او بود. محســن بیاتى نیا 
عنوان کرد کــه جاللى در یک بازى هــر 30 دقیقه 
یک مهاجم را به میدان فرســتاد و بازیکنى را که به 
زمین مى فرســتاد نیز تعویض مى کــرد و این را به 
مسئله سحر و جادو مرتبط دانســت. هرچند در این 
باره برخى مدعى شــدند که جاللــى تعویض هایش 
را بــه دلیــل مصدومیــت بازیکنانش انجــام داده

 است. 
از این رو نگاهى داشته ایم به پنج فصل اخیر مربیگرى 
مجید جاللى در لیگ برتر و  از فاصله لیگ دوازدهم 
تا هفدهم تعویض هاى او را بررســى کردیم و آنچه 
مشخص است دســتکم دررابطه با فصل هاى اخیر 
مربگیــرى او نکتــه عجیــب و دور از ذهنى وجود 
ندارد که بتوان آن را به مســائل غیرفوتبالى مرتبط 

دانست.

تعویض هاى عجیب جاللى
1-ربیع خواه و احمدزاده

جاللى در لیگ دوازدهــم مربیگرى نکرد اما در لیگ 
ســیزدهم او هدایت تیم تراکتورســازى تبریز را به 
عهده داشت. او در هفته دوازدهم این مسابقات و در 
بازى تراکتور برابر راه آهن در دقیقه 11 بازى دســت 
به تعویض زد. محســن ربیع خواه، بازیکن محبوب 
«برانکوایوانکوویــچ» در دقیقــه 11 از بازى بیرون 
کشیده شــد و به جاى او فرشــاد احمدزاده به میدان 
رفت. تراکتور  در این بازى با گل هاى سعید دقیقى و 
فرشــاد احمدزاده با نتیجه 2 بر یک مقابل راه آهن به 

پیروزى رسید.

2-شاه على دوست و دقیقه 44
مجید جاللى در لیگ چهاردهم مربى تیم سایپا بود. 
اگر بخواهیم در بازى هاى این تیــم دنبال تعویض 
عجیب بگردیم شــاید بتوانیم بــه دو تعویض روزبه 
شاه على دوســت در دو هفته هفدهم و بیست و یکم 
اشــاره کنیم. در هفته هفدهم و در بازى سایپا برابر 
پیکان که به تســاوى یک - یــک انجامید، جاللى 
در دقیقه 44 روزبه شــاه على دوست را از بازى بیرون 
کشید و به جاى او میالد میداوودى را به زمین فرستاد. 
در هفته بیســتم همین تعویــض و در همان دقیقه 
تکرار شد و این بار در دقیقه 44 شــاه على دوست از 
زمین بیــرون آمد و به جاى او مجیــد ایوبى به بازى 

رفت. 

3-برهانى بعد از 11 سال
آرش برهانــى یکى از بازیکنانى بــود که در گزارش 
برنامه 90 راجع به جــادو و جادوگرى صحبت کرد و 
مسائلى را البته درباره ســال هاى قبل و حضورش در 
تیم پاس مطرح کرد که برخى آن را منتسب به مجید 
جاللى مى دانستند. برهانى اما در لیگ شانزدهم نیز 
در پیکان شاگرد مجید جاللى شــد اما در هفته دوم 
و در بازى پیکان برابر صبا، جاللى در دقیقه 35 آرش 
برهانى را از زمین بیرون کشــید و به جاى آن بهادر 
عبدى را به میدان فرســتاد. البته کــه برهانى در آن 
بازى نمایش خوبى نداشت و کامًال از فرم ایده آل هم 

دور بود.

4- بازهم دقیقه 44
در هفتــه شــانزدهم لیــگ شــانزدهم و در بازى 
پیکان و گســترش فوالد مجید جاللى در دقیقه 44 
هایراپتیان بازیکن ارمنى تیمــش را از زمین بیرون 
کشید و به جاى او آرمان قاسمى را به میدان فرستاد. 
این بازى در نهایــت با نتیجه یک - یــک به پایان 

رسید.

5- تعویض در دقیقه 14
در هفته نوزدهم لیگ شــانزدهم شــاگردان مجید 
جاللى به مصاف پیکان رفتنــد و در نهایت این بازى 
با نتیجه 3 بر2 به نفع استقالل به پایان رسید. در این 
بازى و در دقیقه 14 بازى، جاللى ماهان رحمانى را از 
زمین بیرون کشید و به جاى مهران موسوى به بازى 

رفت. 
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ارتباط تعویض هاى جاللى با جادوگرى!
وجــود جادوگر و  با پخش گزارشــى عجیب درباره
استفاده از طلسم و راهکارهاى جادوگرى در فوتبال 
ایران در برنامه 90، بحث تازه اى در فوتبال ایران به 
راه افتاد  و مسائلى از جمله فساد و شفاف سازى مالى 
که على کریمى مطرح کرده بود به حاشــیه رفتند. با 
این اوصاف آنچه از گــزارش برنامه 90 درباره بحث 
جادوگرى در رســانه ها گســترش یافت این بود که 
برخى مربیان و تیم ها از این مســئله براى موفقیت 

استفاده کرده اند.
براســاس این گزارش و طى مصاحبه اى که با برخى 
بازیکنان قدیمى فوتبال ایران انجام شد این ذهنیت 
به وجود آمد که مجید جاللى یکى از مربیانى اســت 
است و یکى از مسائلى که از این حربه استفاده کرده

که در مصاحبــه بازیکنان، جاللى را به این مســائل 
مرتبط مى کرد تعویض هاى او بود. محســن بیاتى نیا 
عنوان کرد کــه جاللى در یک بازى هــر 30 دقیقه 
فرســتاد و بازیکنى را که به  را به میدان یک مهاجم
زمین مى فرســتاد نیز تعویض مى کــرد و این را به 
مسئله سحر و جادو مرتبط دانســت. هرچند در این 
باره برخى مدعى شــدند که جاللــى تعویض هایش 
را بــه دلیــل مصدومیــت بازیکنانش انجــام داده

 است.
از این رو نگاهى داشته ایم به پنج فصل اخیر مربیگرى 
مجید جاللى در لیگ برتر و  از فاصله لیگ دوازدهم 
تا هفدهم تعویض هاى او را بررســى کردیم و آنچه 
مشخص است دســتکم دررابطه با فصل هاى اخیر 
او نکتــه عجیــب و دور از ذهنى وجود مربگیــرى

ندارد که بتوان آن را به مســائل غیرفوتبالى مرتبط 

دانست.

تعویض هاى عجیب جاللى
1-ربیع خواه و احمدزاده

جاللى در لیگ دوازدهــم مربیگرى نکرد اما در لیگ 
هدایت تیم تراکتورســازى تبریز را به  ســیزدهم او
عهده داشت. او در هفته دوازدهم این مسابقات و در 
1بازى تراکتور برابر راه آهن در دقیقه 11 بازى دســت 
به تعویض زد. محســن ربیع خواه، بازیکن محبوب 
«برانکوایوانکوویــچ» در دقیقــه 11 از بازى بیرون 
کشیده شــد و به جاى او فرشــاد احمدزاده به میدان 
رفت. تراکتور  در این بازى با گل هاى سعید دقیقى و 
2 بریک مقابل راه آهن به 2فرشــاد احمدزاده با نتیجه

پیروزى رسید.

4-شاه على دوست و دقیقه 44 2
مربى تیم سایپا بود. مجید جاللى در لیگ چهاردهم

اگر بخواهیم در بازى هاى این تیــم دنبال تعویض 
عجیب بگردیم شــاید بتوانیم بــه دو تعویض روزبه 
شاه على دوســت در دو هفته هفدهم و بیست و یکم 
اشــاره کنیم. در هفته هفدهم و در بازى سایپا برابر 
پیکان که به تســاوى یک - یــک انجامید، جاللى 
4در دقیقه 44 روزبه شــاه على دوست را از بازى بیرون 
کشید و به جاى او میالد میداوودى را به زمین فرستاد. 
در هفته بیســتم همین تعویــض و در همان دقیقه 
4تکرار شد و این بار در دقیقه 44 شــاه على دوست از 
زمین بیــرون آمد و به جاى او مجیــد ایوبىبه بازى 

رفت. 

3-برهانى بعد از 11 سال
آرش برهانــى یکى از بازیکنانى بــود که در گزارش 
برنامه 90 راجع به جــادو و جادوگرى صحبت کرد و 
مسائلى را البته درباره ســال هاى قبل و حضورش در 
تیم پاس مطرح کرد که برخى آن را منتسب به مجید 
جاللى مى دانستند. برهانى اما در لیگ شانزدهم نیز 
در پیکان شاگرد مجید جاللى شــد اما در هفته دوم 
5و در بازى پیکان برابر صبا، جاللى در دقیقه 35 آرش 
برهانى را از زمین بیرون کشــید و به جاى آن بهادر 
عبدى را به میدان فرســتاد. البته کــه برهانى در آن

مبازى نمایش خوبى نداشت و کامًال از فرم ایده آل هم 
دور بود.

4- بازهم دقیقه 44 4
دهم و در بازى در هفتــه شــانزدهم لیــگ شــانزده

44 4جاللى در دقیقه پیکان و گســترش فوالد مجید جال
ـش را از زمین بیرون هایراپتیان بازیکن ارمنى تیمــش

سمى را به میدان فرستاد. کشید و به جاى او آرمان قاسم
 نتیجه یک - یــک به پایان این بازى در نهایــت با نتی

رسید.

14 4ض در دقیقه - تعویض د 5
وزدهم لیگ شــانزدهم شــاگردان مجید در هفته نوزد

 به مصاف پیکان رفتنــد و در نهایت این بازى جاللى به
3 بر2 به نفع استقالل به پایان رسید. در این  3تیجه با نتیج
14 بازى، جاللى ماهان رحمانى را از 4بازى و در دقیقه باز

زمین بیرون کشید و به جاى مهران موسوى به بازى 
رفت. 

ملى پوش ایرانى تیم شارلوا گل هایش در هفته پانزدهم 
ژوپیلر لیگ بلژیک را به زلزله زدگان کرمانشاه تقدیم 

کرد.
سایت DHNET بلژیک نوشت: کاوه رضایى، مهاجم 
دو گله تیم شارلوا در مصاف برابر میشلن به شدت تحت 
تأثیر زلزله ایران که منجر به کشته شدن 400 نفر شد 
قرار داشت. میان خوشــحالى و نگرانى گاهى راهى 
بسیار کوتاه اســت. کاوه رضایى بابت به ثمر رساندن 
دو گل با پیراهن شارلوا در بازى هفته پانزدهم ژوپیلر 
لیگ بلژیک خوشحال اســت اما همچنان تحت تأثیر 
زلزله اخیر ایران قرار دارد. زلزله اى که یک شنبه هفته 
گذشته در استان کرمانشاه رخ داد و 433 کشته برجاى 
گذاشــت. وى به همین دلیل بعد از گلزنى خوشحالى

 نکرد.
رضایى در این رابطه گفت: خیلى غمگین هستم. تمام 
فکرم معطوف مردمى است که بابت زلزله رنج مى برند. 

این زلزلــه در جایى رخ داد که زادگاهم اســت. 
دوســتانى در آنجا دارم که با آنها بزرگ 

شدم. عده اى از آنها قربانى شدند و 
بعضى ها نیز آسیب دیده اند. 

یک هفته از این حادثه 
بــر گذشت و من بازى  ا بر

آنها آغاز کردم میشلن را با یاد 
به زلزله زدگان تقدیم و گل هایم را 

مى کنم.
شادى گلزنى خود را با بلند کاوه رضایى 

کردن یک دست به سمت آسمان و بوسه فرستادن با 
دســت دیگر انجام داد. او این کار را با گلزنى در دقایق 
پایانى بازى یک بار دیگر پس از نمایش فوق العاده اش 
تکرار کرد. مهاجم ایرانى شــارلوا ادامه داد: در شرایط 
فعلى همه چیز براى من خــوب پیش مى رود. ما فعًال 
در نیمه  راه ژوپیلر لیگ هستیم و مى دانم که همچنان 
مى توانم پیشرفت کنم، کارهاى بیشترى انجام دهم و 

خوشحالم که همراه تیم شارلوا پیشرفت کردم.

رئیس هیئــت بدمینتون اســتان اصفهان گفت: 
در حــال حاضر اصفهــان از نظر ســخت افزارى 
شــرایط برگزارى مســابقات بین المللى را ندارد و 
شــرایط  تالشبــراى فراهم کردن امکانات و در
براى برگزارى تورنمنت هاى بــزرگ در اصفهان 

هستیم.
بیژن رجاییان در مــورد حضــور بدمینتون بازان 
اصفهانى در مســابقات بین المللى سمنان، اظهار 
داشــت:  دو نفر از بدمینتون بــازان اصفهان 
به نام هــاى یگانــه 

کرمانى و على باســتانى براى 
حضور در این تورنمنت از سوى فدراسیون 

معرفى شده اند. 

وى ادامه داد: اصفهان یک بازیکند
پسر دیگر نیز براى حضور در مسا
ب سمنان به فدارسیون معرفى کرده
شرایط این رقابت ها و تغییراتى کهد
مسابقات انجام گرفت این سه بازیک
و به دستور وزارت ورزش کنار گذاش
رئیس هیئت بدمینتون استان اصف
کرد: در مسابقات بین المللى ســم
تعــداد بازیکن خارجى حضور داش
توجه به اینکــه اولین دوره مســا
در ســمنان برگزار مى شــود ت
اس خارجى شــرکت کننده کم
دلیــل وزارت ورزش براى شـ
داخلى نیــز محدودیت تعداد درنظ
از بازیک همین دلیل تعــدادى و به

تأثیر زلزله ایران که منجر به کشته شدن 400 نفر شد 
قرار داشت. میان خوشــحالى و نگرانى گاهى راهى 
بسیار کوتاه اســت. کاوه رضایى بابت به ثمر رساندن

دو گل با پیراهن شارلوا در بازى هفته پانزدهم ژوپیلر 
لیگ بلژیک خوشحال اســت اما همچنان تحت تأثیر 
زلزله اخیر ایران قرار دارد. زلزله اى که یک شنبه هفته 
433 کشته برجاى استان کرمانشاه رخ داد و 3گذشته در
گذاشــت. وى به همین دلیل بعد از گلزنى خوشحالى

 نکرد.
رضایىدر این رابطه گفت: خیلى غمگین هستم. تمام

فکرم معطوف مردمى است که بابت زلزله رنج مى برند. 
این زلزلــه در جایى رخ داد که زادگاهم اســت. 

دوســتانى در آنجا دارم که با آنها بزرگ 
شدم. عده اى از آنها قربانى شدند و 

بعضى ها نیز آسیب دیده اند. 
یک هفته از این حادثه 

من بازى بــرگذشت و ا بر
آنها آغاز کردم میشلن را با یاد 

به زلزله زدگان تقدیم و گل هایم را 
مى کنم.

با بلند کاوه رضایى شادى گلزنى خود را
کردن یک دست به سمت آسمان و بوسه فرستادن با 
دســت دیگر انجام داد. او این کار را با گلزنى در دقایق 
پایانى بازى یک بار دیگر پس از نمایش فوق العاده اش 
ادامه داد: در شرایط ایرانى شــارلوا تکرار کرد. مهاجم

فعلى همه چیز براى من خــوب پیش مى رود. ما فعًال 
در نیمه  راه ژوپیلر لیگ هستیم و مى دانم که همچنان 
مى توانم پیشرفت کنم، کارهاى بیشترى انجام دهم و 

پیشرفت کردم. خوشحالمکه همراه تیم شارلوا

چرا کاوه رضایى 
بعد از گل هایش 
ابراز خوشحالى نکرد
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نصف جهان یکى از روزنامه هاى ورزشــى در پاسخ به 
مصاحبه اخیر سرمربى ذوب آهن در مذمت دروغگویى 
نوشــت که قلعه نویى خود با دروغگویى بیگانه نبوده 

است.
 این روزها کنفدراسیون فوتبال آســیا به شدت روى 
مدارك باشگاه هاى خواهان حضور در لیگ قهرمانان 
آسیا وسواس به خرج مى دهد.  AFC سخت به دنبال 
آن است که همه باشــگاه هاى حاضر در این تورنمنت 
اسناد مالى شفاف و درست داشته باشند و بدون بدهى 
معوقه و فراموش شــده در این تورنمنت حضور بیابتد. 
همین مســئله تردیدهاى زیادى را در مورد شــرکت 
باشــگاه هاى ایرانى در فصل آتى لیــگ قهرمانان به 
وجود آورده. گفته مى شود پیش از این باشگاه هاى ما 
مدارك و اسناد صورى به AFC ارسال مى کردند و در 
این زمینه فدراســیون فوتبال هم به آنها یارى مى داد! 
امسال اما فدراسیون اصرار دارد اسناد مالى باشگاه ها 
به شکل واقعى ارسال شده؛ هرچند هنوز در این مورد 

تردیدهایى وجود دارد.
در راســتاى ایــن بحث ها، امیــر قلعه نویــى هم در 
مصاحبه اى جالــب به دروغگویى مســئوالن ایرانى 
به کنفدارســیون فوتبال آسیا طى ســال هاى گذشته 
اعتراض کرده اســت. قلعه نویى ســرمربى ذوب آهن 
اســت و مدارك هر کدام از تیم هاى ایرانى که توسط 
AFC تأیید نشود، ذوب به جاى آن راهى آسیا مى شود. 
حاال امیر در این مورد به رادیو تهران گفته:  ما سالیان 
سال به AFC و مردم دروغ گفتیم. دین ما کامل ترین، 
آســان ترین و زیباترین دین دنیاست. چرا مدیران باید 
دروغ بگویند که وجهه بین المللى از بین برود؟ همین 
االن هم دروغ مى گوییم. من هشتصد نهصد میلیون 
تومان از تراکتورســازى و همین مقدار از اســتقالل 
طلب دارم. چــرا مى گویند همه بدهى هــا را پرداخت

 کردیم؟ 
 روزنامه گل در این باره به ســرمربى ذوب آهن حمله 

کرده و نوشته:خب البته این خیلى خوب است که جناب 
قلعه نویى تــا این حد به دروغگویــى در فوتبال ایران 
حساســیت دارد و نه تنها از نظر حرفه اى، بلکه از نظر 
اخالقى هم آن را مذموم و ناپســند به شمار مى آورد. 
با این حال مشــکل از جایى شروع مى شــود که یاد 
مصاحبه حدود 100 روز پیش قلعه نویى با خبرگزارى 
فارس مى افتیم. امیر روز چهارم مرداد در بخشــى از 
گفتگوى بلندش با این رسانه در مورد آخرین قراردادش 
با استقالل گفته بود: «مى خواهم با مردم رك صحبت 
کنم و به آنها چیزهایى را بگویم. من با اســتقالل یک 
میلیارد و 600 میلیون قرارداد بســتم که آقایان به من 
گفتند قرارداد تو را در سازمان لیگ یک میلیارد و 200 
میلیون ثبت مى کنیم. همان ابتدا 400 میلیون به من 
دادند و 200 میلیون هم در طول سال به من پرداخت

 کردند. یک میلیارد این پول باقى مانده و کلى مالیات 
برایش پرداخت کردم اما بقیه پول من مانده اســت.» 
حاال ســئوال مهم از امیرخان این اســت که او چرا در 
آن زمان پذیرفت در مورد رقم قراردادش دروغ به آن 
بزرگى به مردم ایران گفته شود؟ چرا او قبول کرد رقم 
دستمزدش را 400میلیون تومان کمتر به مردم اعالم 
کنند و دســتکم با ســکوتش به موفقیت خالفگویان 
کمک کرد؟ آیا اگر آن زمان کل رقم قرارداد قلعه نویى 
پرداخت مى شد و این یک میلیارد کذایى باقى نمى ماند، 
باز هــم او با یکســال ونیم تأخیر اصــل حقیقت را به 
هواداران فوتبال مى گفت و یا همه چیز را به فراموشى 
مى ســپرد؟ خب همه آنهایى هم که بــه AFC دروغ 
مى گویند و یا با راست نگفتن شان به دروغگوها کمک 
مى کنند، مثل امیرخان استدالل هاى خاص خودشان را 
دارند. پس چه بهتر که اگر به چیزى اعتراض داریم، اول 
از خودمان شروع کنیم. اصالح از پایین، همیشه بهترین 
روش براى توسعه است؛ وگرنه آسان است که دهانت 
بوى خرما بدهــد، اما دیگران را از خــوردن خرما منع

 کنى.

کنفدراسیون فوتبال آسیا هم شــورش را درآورده. در شرایطى 
که تیم ملــى ایران مدتهاســت خودش را به عنــوان بهترین 
تیم فوتبال آســیا و قدرت اول این قاره بــزرگ اثبات کرده و 
همه دنیا هم به این مســئله اذعان دارند، مســئوالن AFC در 
اقدامى عجیب و در معرفى بهترین هاى قاره در ســال 2017، 
هیچ اشــاره اى به تیم ملى ایران نکرده اســت. کنفدراسیون 
فوتبال آســیا، البته در بخش هاى دیگر ایــران را نامزد کرده. 
علــى اصغر حســن زاده یکــى از نامزدهاى کســب بهترین 
بازیکن فوتســال اســت و در بخش بهتریــن بازیکن جوان 
هم طاها شــریعتى باید با دو بازیکن کــره جنوبى رقابت کند. 
فدراســیون فوتبال ایــران در بخش الهام بخشــى هم نامزد 

شده است.

استرالیا این بار هم خیلى سخت و با مسیرى 
طوالنى به جام جهانى رســید. آنها دو سالى 
مى شــود که به یک تحول بزرگ در فوتبال 
ملى شــان فکر مى کنند. کارلوس کى روش 
که گفته جام جهانــى 2018 پایان حضورش 
در ایران اســت و مــى خواهــد تجربه اى 
جدید را داشــته باشــد، گزینه اول آنهاست. 
ترســى ندارند از این که این حــرف را درباره 
ســرمربى تیم ملى یک کشــور دیگر، مدام 
تکرار کنند اما آنهــا باور دارند گیــر فوتبال 
شــان داشــتن یک مدیر عالى براى انقالب 
در فوتبال شــان اســت. تجربــه موفق کى 

روش در ایران و انقالب 6 ســاله او در فوتبال 
مان، ســبب شــده مــدام از او بــراى آینده 
شــان نام ببرند. کــى روش امــا فعال روى 
هدف اصلــى اش فکر مى کنــد. او صعود به 
مرحله هــاى باالتر جــام جهانى را در ســر
 دارد . چیزى که برایش البته محاسن زیادى 
به همراه خواهد داشت. تنها نگاه مالى به آن 
10 درصــد از پاداش هاى هر مرحله اســت. 
که رقمش چند برابر رقم قــراردادش خواهد 
بود. چیزى کــه البته حداقل حق ســرمربى 
خواهد بــود در صــورت رخ دادن آن اتفاق

 بزرگ. 

AFC اقدام عجیب استرالیایى ها و خواب کى روش!

رئیــس کمیتــه داوران فدراســیون 
فوتبال نســبت به اعتراض دو باشگاه 
تراکتورســازى و ســپاهان به انتخاب 

محمدرضا اکبریان واکنش نشان داد. 
 تیم هاى سپاهان و تراکتورسازى امروز 
در چارچوب هفتــه دوازدهم لیگ برتر 
فوتبال باشگاه هاى کشــور به مصاف 
یکدیگــر مى روند که بــا اعالم کمیته 
داوران، محمدرضا اکبریان کار قضاوت 

این دیدار را برعهده خواهد داشت.
  با اعالم این موضوع، هــواداران تیم 
ســپاهان در فضاى مجازى نسبت به 

انتخاب این داور اعتراضاتى انجام دادند. 
در ســوى مقابل نیز کاظم محمودى، 
سرپرست تیم تراکتورسازى اعالم کرد 
که با توجه به اتفاقــات رخ داده، بهتر 

است داور دو تیم تغییر پیدا کند.
 فریدون اصفهان دربــاره اعتراض دو 
تیم تراکتورسازى و سپاهان به انتخاب 
محمدرضــا اکبریان به عنــوان قاضى 
دو تیم،گفت: ما کارى به اعتراض آنها 
نداریم، آقــاى اکبریان به عنوان قاضى 
این بازى انتخاب شده و قضاوتش را هم 

انجام خواهد داد.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال 
در پاسخ به این سئوال که آیا در صورت 
اعتراض رســمى دو باشــگاه، احتمال 
تغییر داور بازى وجود دارد یا خیر، گفت: 
کمیته داوران یک نهاد مســتقل است 
و دو باشگاه تراکتورســازى و سپاهان 
هــم نمى توانند ایــن را بگویند که چه 
کسى براى شان قضاوت کند و چه کسى 
براى شــان قضاوت نکند. آنها که داور 
بازى را تعیین نمى کنند. اگر ما بخواهیم 
با حرف باشــگاه ها داورها را بچنیم که 

سنگ روى سنگ بند نمى شود.

 قلعه نویى هم با 
دروغگویى بیگانه نیست!

طبق تصمیم باشگاه سپاهان آخرین بازى مهدى شریفى براى 
تراکتورسازى امروز و در دیدار رو در رو با آنها در ورزشگاه نقش 

جهان رقم خواهد خورد.
خدمت سربازى مهدى شریفى هفته 
پیش به پایان رســید اما او اجازه 
ندارد تا قبل از باز شدن پنجره نقل 
و انتقاالت زمســتانى و آغاز دور 
برگشت لیگ هفدهم براى سپاهان 

بازى کند.
باشــگاه اصفهانــى بــه این 
مهاجم اجازه داده اســت تا در 
یک مســابقه دیگر هم براى 
تراکتورســازى به میدان برود. 
از قضا این بازى دیــدار رو در 
رو برابر سپاهان اســت. به این 
ترتیب، احتماًال امروز آخرین بازى 
شریفى با پیراهن تراکتورسازى آن 
هم در ورزشــگاه نقش جهــان برابر 

سپاهان رقم خواهد خورد.
جالــب آنکه ســپاهانى ها فقط براى 
این مســابقه از هفته دوازدهم 
لیگ برتر به شــریفى مجوز 
بازى براى تراکتورســازى 
را داده اند. طبــق تصمیم 
مسئوالن باشگاه اصفهانى 
ایــن مهاجم نباید در ســه 
هفته پایانــى دور رفت براى 

تیم اصفهانى بازى کند.
 

گودباى پارتى ویژه 
کارى به شریفى

اعتراض 
سپاهان و 

تراکتور نداریم

حمله به سرمربى ذوب آهن

 دهم آذرماه قرعه کشى رقابت هاى جام جهانى 2018 برگزار 
خواهد شد و تیم ملى ایران حریفان خود در این رقابت ها را 

خواهد شناخت.
طبق برنامه اعالمى از سوى فیفا، تیم هاى سید 3 و سید4، 
در هفته اول رقابت ها به مصاف هــم خواهند رفت. پس 
به این ترتیب و با توجه به اینکه ایران با تیم هاى آســیایى 

مواجه نخواهد شد، از بین تیم هاى نیجریه،مراکش،پاناما و 
یا صربستان، یک تیم اولین بازى رقابت هاى جام جهانى را 

مقابل ایران برگزار خواهد کرد.
تیم هاى سید سوم-که ایران هم در آنجا حضور دارد- دومین 
بازى خود را مقابل تیم هاى سید اول برگزار مى کنند و آخرین 

بازى مرحله گروهى نیز با تیم سید دوم برگزار خواهد شد.

اولین حریف ایران در جام جهانى از سید 4 است

توییتر رسمى لیگ قطر اقدام به انتخاب 
بهترین شــماره 8 تاریخ این لیگ کرده 
و على کریمى ســتاره ایرانى نیز یکى از 
بازیکنانى اســت که در این نظر سنجى 

نامش وجود دارد.
توییتر رسمى رقابت هاى لیگ ستارگان 
فوتبال قطر در یــک توییت جالب اقدام 
به انتخاب بهترین شــماره 8 تاریخ این 
مســابقات کرده اســت. در این لیست 
نام برخى از ســتاره هاى مطرح که در 
فوتبال قطر بــازى کرده اند به چشــم 
مى خورد کــه در آن سرشــناس ترین 
آنها «پــپ گواردیوال» بازیکن ســابق 
االهلــى قطر کــه شــماره 8 را در این 
تیم به تن مى کرده اســت، به چشــم 

مى خورد. «صبرى الموشى» فرانسوى، 
«ریکاردینهــو» برزیلــى و «ســعد 
الشمرى» ستاره قطرى الغرافه نیز دیگر
 ســتاره هاى حاضر در این نظر سنجى 
هستند اما این نظر ســنجى یک چهره 
مطرح و آشنا هم دارد و آن کسى نیست 
جز على کریمى، جادوگر فوتبال آسیا که 
یک فصل پیراهن شــماره 8 القطر این 
کشور را به تن مى کرد. نکته جالب این 
است که  در میان ســتاره هاى مطرحى 
مثل گواردیوال و صبرى الموشى ، على 
کریمى ســتاره ایرانى و ســابق القطر 
یکى از کســانى اســت که تــا به حال 
بیشترین رأى را به خود اختصاص داده

 است. 

رقابت کریمى
 با گواردیوال و صبرى الموشى

داور بین المللــى فوتبال ایران 
که جواز حضــور در جــام جهانى را به 

دســت آورده به توضیح در این خصــوص و البته 
گالیه پرداخت.

علیرضا فغانى بار دیگر با کسب جواز حضور در جام جهانى 
افتخارى دیگر براى فوتبال ایران شــکل داد. فغانى که 
ســابقه قضاوت در فینال جام کنفدراســیون ها و فینال 
المپیک را نیز در کارنامه دارد، در خصوص انتخابش به 
عنوان یکى از داوران حاضر در جام جهانى روسیه گفت: 
البته این انتخاب نهایى نیســت و فقــط از داوران براى 
حضور در کالس دعوت شده است. از انتخاب مسئولین 
فیفا تشکر مى کنم این باعث شد انگیزه ام بیشتر شود البته 
هنوز هیچ چیزى تمام نشده و دو کالس تا حضور در جام 

جهانى باقى مانده است.
فغانى با اشاره به انگیزه هاى خود در روسیه گفت: همانطور 
که گفتم هنوز چیزى تمام نشــده و در فرصت باقیمانده 
بیشترین تالشــم را خواهم کرد تا نماینده موفقى براى 
کشورم باشم. امیدوارم در جام جهانى نیز بتوانم قضاوت 

خوبى داشته باشم و تا مراحل پایانى پیش بروم.

 

علیرضا فغانى: از 
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 روزنامه گل

درو

ورزشگاه نقش آنها در رو در رو با تراکتورسازى امروز و در دیدار
جهان رقم خواهد خورد.

خدمت سربازى مهدى شریفى هفته 
پیش به پایان رســید اما او اجازه 
تا قبلاز باز شدن پنجره نقل ندارد

و انتقاالت زمســتانى و آغاز دور 
برگشت لیگ هفدهم براى سپاهان 

بازى کند.
باشــگاه اصفهانــى بــه این 
مهاجم اجازه داده اســت تا در 
یک مســابقه دیگر هم براى 
میدان برود. تراکتورســازى به
از قضا این بازى دیــدار رو در

رو برابر سپاهان اســت. به این 
ترتیب، احتماًال امروز آخرین بازى 
شریفى با پیراهن تراکتورسازى آن 
هم در ورزشــگاه نقش جهــان برابر 

سپاهان رقم خواهد خورد.
جالــب آنکه ســپاهانى ها فقط براى 
این مســابقه از هفته دوازدهم 
لیگ برتر به شــریفى مجوز 
ببازى براى تراکتورســازى 
ررا داده اند. طبــق تصمیم 
مسئوالن باشگاه اصفهانى 
ایــن مهاجم نباید در ســه 
هفته پایانــى دور رفت براى 

تیم اصفهانى بازى کند.

ىویژ ر ىپ ب و
شریفى

توییتر رسمى لیگ قطر اقدام به انتخاب 
8بهترین شــماره 8 تاریخ این لیگ کرده 
و على کریمى ســتاره ایرانى نیز یکى از 
بازیکنانى اســت که در این نظر سنجى

نامش وجود دارد.
توییتر رسمى رقابت هاى لیگ ستارگان 
فوتبال قطر در یــک توییت جالب اقدام 
8به انتخاب بهترین شــماره 8 تاریخ این 
مســابقات کرده اســت. در این لیست 
نام برخى از ســتاره هاى مطرح که در 
فوتبال قطر بــازى کرده اند به چشــم 
مى خورد کــه در آن سرشــناس ترین 
آنها «پــپ گواردیوال» بازیکن ســابق 
8االهلــى قطر کــه شــماره 8 را در این 
تیم به تن مى کرده اســت، به چشــم 

ب ر
 با گواردیوال و ص

داور بین المللــى فوتبال ایران 
که جواز حضــور در جــام جهانى را به

دســت آورده به توضیح در این خصــوصو البته 
گالیه پرداخت.

علیرضا فغانى بار دیگر با کسب جواز حضور در جام جهانى 
افتخارى دیگر براى فوتبال ایران شــکل داد. فغانى که 
ســابقه قضاوت در فینال جام کنفدراســیون ها و فینال 
المپیک را نیز در کارنامه دارد، در خصوص انتخابش به 
عنوان یکى از داوران حاضر در جام جهانى روسیه گفت: 
البته این انتخاب نهایى نیســت و فقــط از داوران براى 
حضور در کالسدعوت شده است. از انتخاب مسئولین

فیفا تشکر مى کنم این باعث شد انگیزه ام بیشتر شود البته 
جام  هنوز هیچ چیزى تمام نشده و دو کالس تا حضور در

جهانى باقى مانده است.
فغانى با اشاره به انگیزه هاى خود در روسیه گفت: همانطور 
که گفتم هنوز چیزى تمام نشــده و در فرصت باقیمانده 
بیشترین تالشــم را خواهم کرد تا نماینده موفقى براى 
کشورم باشم. امیدوارم در جام جهانى نیز بتوانم قضاوت 

خوبى داشته باشم و تا مراحل پایانى پیش بروم.

علیرضا فغانى: از 
انتخاب فیفا 

خوشحالم
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یک هفته از زلزله 7/3 ریشترى کرمانشاه مى گذرد، هوا  
هر روز سردتر مى شــود اما داغ  از دست دادن عزیزان 

همچنان بر دل مردم این دیار زلزله زده باقى است.
«بدرى آزادى»، یکــى از این افراد داغدار اســت که 
داخل چادر سفیدرنگ هالل احمر، به سوگ شش تن  
از اعضاى خانواده اش نشسته، با زن هایى که آمده اند 
براى عرض تسلیت. همسایه هایى که مى دانند زلزله از 
این زن 60 ساله، شش قربانى گرفته. بدرى خودش هم 
باور نمى کند یک تــکان کوچک زمین، اینطورى داغ 
روى دلش گذاشته باشد. «کریم» پسر کوچک ترش 
که چشم هایش سرخ شــده از گریه، مى گوید:«مادرم 
نمى داند براى کدامشان گریه کند. براى برادرم با زن و 

بچه هایش یا خواهرم و پسرش؟!»
کریم با بقیه مردهاى فامیل خودشان آنها را یکى یکى 
از زیر آوار کشیده اند بیرون، خودشان براى آخرین بار 
صورتشان را دیده اند، کبود و خون آلود. خودشان آنها را 
توى قبر گذاشته اند:«چکار مى کردیم؟ مرده هایمان بو 
مى گرفت، نمى توانستیم نگه شان داریم. همه را همان 
موقع خاك کردیم.» همان موقعى که کریم مى گوید، 
همان روز اول است، صبح بعد از زلزله. وقتى آفتاب باال 
آمد. اینجا قبرها، یک تل خاکند. از ســنگ قبر و نام و 
نشــان خبرى نیســت. مردم جاى مرده هایشان را از 
حفظند. روى تل خاك، یک سنگ مى گذارند و همین 

سنگ مى شود نشانه.

2 کودك، از  زیر آوار رهایى یافتند
زلزله اخیر کرمانشاه و غرب کشور، آسیب ها و خسارات 

جانى و مالى زیادى در پى داشــت. ایــن حادثه جان 
بسیارى از هموطنان ُکرد زبانمان را گرفت و بسیارى 
را هم مصــدوم و داغــدار کرد. تعــدادى از نیروهاى 
امدادى چند روز پس از وقوع حادثه در حین آواربردارى 
دو کودك را یافتند کــه زیر آوار گرفتار شــده بودند. 
امدادگران موفق شــدند کودکان را زنــده از زیر آوار 

بیرون بکشند.

مرگ 4 عضو یک خانواده زیرآوارهاى 
مسکن مهر! 

خانواده «رحمتى» که هنگام زلزله ویرانگر غرب کشور 
در بالکن خانه حضور داشتند در زیر آوارهاى مسکن مهر 
جان باختند. نام این افراد «قدرت»، «حسین»، «متین» 
و «پرستو» است که هنگام زلزله در بالکن منزل شان 

حضور داشتند و نتوانستند خود را از مرگ نجات دهند.
*دخترى جسد مادرش را پنهان کرده بود تا دفن نشود!

جواد خیابانى، گزارشگر و مجرى برنامه هاى ورزشى 
این روزها بــراى کمک، در مناطــق زلزله زده حضور 
دارد و در گفتگویى تلفنى با شبکه ورزش، در حالى که 
اشک مى ریخت، یکى از خاطرات دردناك این حادثه 
را بازگو کرد.  خیابانى گفت: «در یکى از مناطق زلزله 
زده در حال کمک رســانى بودم که یکى از مسئوالن 
گفت، دختر خانمى چیزى را پنهان کرده و نمى گذارد 
کســى او را ببیند. رفتم ببینم موضوع چیست که آن 
دختر خانم از من خواست آن چیزى که پنهان کرده بود 
را ببینم و به کســى در موردش صحبتى نکنم. او پیکر 
مادرش را پنهان کرده بود که کسى او را دفن نکند. بعد 

از کلى اصرار توانستیم او را راضى کنیم که مادرش را 
خاك کنیم.»

ساز زدن کودك روستایى روى خرابه ها 
پســربچه کرمانشــاهى در یکى از مناطق زلزله زده 
بر ســر خرابه ها ســاز مى زد. این کــودك که همه 
چیزش را در زلزله یک شــنبه شــب هفته گذشته از 
دســت داده اســت، در حالى که مشــغول زدن ساز 
بر روى آوارهاى به جــا مانده در روســتاى قره بالغ 
ســرپل ذهاب بود، با ســوز ســازش اشــک همه را

 در آورد. 

 نجات کودك 40 روزه 
فرمانده گردان بهداشت و درمان غرب ارتش که اولین 
پزشکى بوده که در مناطق زلزله زده کرمانشاه حاضر 
شده، در مورد مشــاهدات خود از لحظات اولیه زلزله 
گفت: آمار کشــته ها زیاد بود و حال مجروحان وخیم، 
به دلیل اینکه تجهیزات نرســیده بــود مصدومان را 
در تخت هاى بیمارستان تخریب شــده درحیاط قرار 

دادیم.  بیماران با گرفتن لباس هر کســى که روپوش 
سفید داشــت، فریاد مى زدند به داد ما برسید. یکى از 
مردانى که مجروحان را به بیمارستان منتقل کرده بود 
به من گفت9 نفر اعضاى خانواده ام را از دست داده ام، 
اجازه ندهید دو نفر باقیمانده جان خود را از دست بدهند. 
متأسفانه همسر او به علت انتقال نامناسب قطع نخاع 
شــد. فرد دیگرى گریه کنان وارد محوطه بیمارستان 
شد و از من خواســت اجازه ندهم پدرش که در وانت 
است جانش را ز دســت بدهد. وقتى رفتم کنار وانت تا 
کار احیا را شــروع کنم فهمیدم متأسفانه سه ساعت از 

فوت پدرش مى گذرد.
سرهنگ پزشک محمد امیرى افزود: عصر روز جمعه 
زن جوانى به همــراه15 نفر دیگر، سرآســیمه نوزاد 
40 روزه اى را به داخل بیمارســتان آورد. بسیار نگران 
شدم، وقتى به سمت آنها رفتم متوجه شدم فرزندنشان 
در چادر دچارگازگرفتگى شــده است با کمک خداوند 
توانســتم این کودك را بار دیگر به زندگى برگردانم 
و او از مــرگ نجات یافــت. این اتفاق بســیار خوب 

بود.

باور نمى کند یک تــکان کوچک زمین، اینطورى داغ 
روى دلش گذاشته باشد. «کریم» پسر کوچک ترش

که چشم هایش سرخ شــده از گریه، مى گوید:«مادرم 
نمى داند براى کدامشان گریه کند. براى برادرم با زن و 

بچه هایش یا خواهرم و پسرش؟!»
کریم با بقیه مردهاى فامیل خودشان آنها را یکى یکى 
بار آوار کشیده اند بیرون، خودشان براى آخرین زیر از

صورتشان را دیده اند، کبود و خون آلود. خودشان آنها را 
توى قبر گذاشته اند:«چکار مى کردیم؟ مرده هایمان بو 
مى گرفت، نمى توانستیم نگه شان داریم. همه را همان 
موقع خاك کردیم.» همان موقعى که کریم مى گوید، 
همان روز اول است، صبح بعد از زلزله. وقتى آفتاب باال 
آمد. اینجا قبرها، یک تل خاکند. از ســنگ قبر و نام و 
نشــان خبرى نیســت. مردم جاى مرده هایشان را از 
حفظند. روىتل خاك، یک سنگ مى گذارند و همین

سنگ مى شود نشانه.

رهایىیافتند آوار زیر از 2کودك،

مرگ 4 عضو یک خانواده زیرآوارهاى 
مسکن مهر! 

خانواده «رحمتى» که هنگام زلزله ویرانگر غرب کشور 
در بالکن خانه حضور داشتند در زیر آوارهاى مسکن مهر 
جان باختند. نام این افراد «قدرت»، «حسین»، «متین» 
و «پرستو» است که هنگام زلزله در بالکن منزل شان 

را از مرگ نجات دهند. حضور داشتند و نتوانستند خود
*دخترى جسد مادرش را پنهان کرده بود تا دفن نشود!

جواد خیابانى، گزارشگر و مجرى برنامه هاى ورزشى 
این روزها بــراى کمک، در مناطــق زلزله زده حضور 
دارد و در گفتگویى تلفنى با شبکه ورزش، در حالى که 
اشک مى ریخت، یکى از خاطرات دردناك این حادثه 
را بازگو کرد.  خیابانى گفت: «در یکى از مناطق زلزله 
زده در حال کمک رســانى بودم که یکى از مسئوالن 
گفت، دختر خانمى چیزى را پنهان کرده و نمى گذارد 
کســى او را ببیند. رفتم ببینم موضوع چیست که آن 
دختر خانم از من خواست آن چیزى که پنهان کرده بود 
پیکر او موردشصحبتىنکنم. کســىدر به و ببینم را

از کلى اصرار توانستیم او را راضى کنیم که مادرش را 
خاك کنیم.»

ساز زدن کودك روستایى روى خرابه ها 
پســربچه کرمانشــاهى در یکى از مناطق زلزله زده 
بر ســر خرابه ها ســاز مى زد. این کــودك که همه 
چیزش را در زلزله یک شــنبه شــب هفته گذشته از 
دســت داده اســت، در حالى که مشــغول زدن ساز 
بر روى آوارهاى به جــا مانده در روســتاى قره بالغ 
ســرپل ذهاب بود، با ســوز ســازش اشــک همه را

 در آورد. 

 نجات کودك 40 روزه 
فرمانده گردان بهداشت و درمان غرب ارتش که اولین 
پزشکى بوده که در مناطق زلزله زده کرمانشاه حاضر 
شده، در مورد مشــاهدات خود از لحظات اولیه زلزله 
و حال مجروحان وخیم، گفت: آمار کشــته ها زیاد بود

به دلیل اینکه تجهیزات نرســیده بــود مصدومان را 

دادیم.  بیماران با گرفتن لباس هر کســى که روپوش 
سفید داشــت، فریاد مى زدند به داد ما برسید. یکى از 
مردانى که مجروحان را به بیمارستان منتقل کرده بود 
اعضاى خانواده ام را از دست داده ام،  به من گفت9 نفر
اجازه ندهید دو نفر باقیمانده جان خود را از دست بدهند. 
متأسفانه همسر او به علت انتقال نامناسب قطع نخاع 
شــد. فرد دیگرى گریه کنان وارد محوطه بیمارستان

شد و از من خواســت اجازه ندهم پدرش که در وانت 
است جانش را ز دســت بدهد. وقتى رفتم کنار وانت تا 
متأسفانه سه ساعت از کار احیا را شــروع کنم فهمیدم

فوت پدرش مى گذرد.
افزود: عصر روز جمعه  سرهنگ پزشک محمد امیرى
زن جوانى به همــراه15 نفر دیگر، سرآســیمه نوزاد 
40 روزه اى را به داخل بیمارســتان آورد. بسیار نگران 
شدم، وقتى به سمت آنها رفتم متوجه شدم فرزندنشان 
در چادر دچارگازگرفتگى شــده است با کمک خداوند 
توانســتم این کودك را بار دیگر به زندگى برگردانم

و او از مــرگ نجات یافــت. این اتفاق بســیار خوب 

3یک هفته از زلزله 7/3 ریشترى کرمانشاه مى گذرد، هوا  
هر روز سردتر مى شــود اما داغ  از دست دادن عزیزان 

همچنان بر دل مردم این دیار زلزله زده باقى است.
«بدرى آزادى»، یکــى از این افراد داغدار اســت که 
داخل چادر سفیدرنگ هالل احمر، به سوگ ششتن

از اعضاى خانواده اش نشسته، با زن هایى که آمده اند 
براى عرض تسلیت. همسایه هایى که مى دانند زلزله از 
0این زن 60 ساله، شش قربانى گرفته. بدرى خودش هم 

جانى و مالى زیادى در پى داشــت. ایــن حادثه جان 
بسیارى از هموطنان ُکرد زبانمان را گرفت و بسیارى 
را هم مصــدوم و داغــدار کرد. تعــدادى از نیروهاى 
امدادى چند روز پس از وقوع حادثه در حین آواربردارى 
گرفتار شــده بودند.  دو کودكرا یافتند کــه زیر آوار
امدادگران موفق شــدند کودکان را زنــده از زیر آوار 

بیرون بکشند.

اآ ا ک ک ا ا ا ا ا ا کل کا ک ا ل ف گ ا ا ا ا

سوز سازدر سرماى سوزناكسوز سازدر سرماى سوزناك
خاك آوار زلزله هنوز داغ دل ها را سرد نکرده استخاك آوار زلزله هنوز داغ دل ها را سرد نکرده است

مرد افغانســتانى که چندى قبل وقتى دختر 25 ساله به 
جواب خواســتگارى او جواب منفى داده بود، او رابه قتل 

رسانده بود، سرانجام دستگیر شد.
30 شهریور ماه امسال فردى با مراجعه به کالنترى 172 
حرم عبدالعظیم اعالم کرد دخترش که براى بازگشت به 
خانه از محل کارش در شهررى خارج شده، مفقود شده و 

دیگر به خانه بازنگشته است.
همزمان با آغاز رسیدگى به پرونده گم شدن «حمیده» 
25 ساله، پدر فقدانى با مراجعه به پایگاه نهم پلیس آگاهى 
اعالم کرد: «فرد ناشناسى از طریق گوشى تلفن همراه 
دخترم با من تماس گرفت و عنوان داشت که جسد دخترم 

در یک ساختمان نیمه کاره در خیابان آستانه قرار داد.»
با حضور کارآگاهان در محل اعالم شــده از سوى فرد 
ناشناس، جسد متعلق به حمیده که از ناحیه  سینه و شکم 
مورد اصابت ضربات متعدد جســم تیز قرار گرفته بود، 

کشف شد.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـد» و به 
دستور بازپرس شعبه دوم دادسراى شهررى، پرونده براى 
رسیدگى در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفت.
پدر حمیده در اظهارات تکمیلى اش به کارآگاهان گفت: 
«فرد ناشناسى از طریق گوشى تلفن همراهم با من تماس 
گرفت و ضمن معرفى خود به عنوان خواســتگار دخترم 
عنوان داشــت که جنازه دخترم در یک ساختمان نیمه 

کاره افتاده است.»
کارآگاهان در ادامه  اطالع پیدا کردند که حمیده از چندى 
پیش با جوانى افغانى به نام «مراد» 30 ساله طرح دوستى 
ریخته و محل کشف جسد نیز، همان محل کار مراد بوده 

که همزمان با کشف جسد حمیده او نیز متوارى شده است. 
با شناسایى مراد به عنوان متهم پرونده، مشخص شد که 
او از حدود چهار سال پیش و پس از مرگ خانواده اش، به 
ایران آمده و طى این مدت به عنوان کارگر ســاختمانى 
مشغول به کار بوده است. با وجود بالمکان بودن مراد به 
علت ورود غیرقانونى اش به ایران، سرانجام کارآگاهان 
با انجام اقدامات ویژه پلیسى دریافتند که او به تازگى به 
عنوان کارگر روزمزد مشــغول کار است. سرانجام محل 
تردد مراد شناسایى و در ساعت 19روز پنج شنبه 25آبان 
ماه دســتگیر و به اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 
منتقل شد. مراد پس از دســتگیرى صراحتًا به ارتکاب 
جنایت اعتراف کــرد و گفت: «مدتى بــود که با حمیده 
آشنا شده بودم؛ پس از مرگ پدر، مادر و برادرم، از لحاظ 
عاطفى وابستگى شــدیدى به حمیده پیدا کردم؛ تصور 
مى کردم که او نیز همین احساس را به من دارد؛ هر بار که 
موضوع ازدواج را مطرح مى کردم حمیده جواب مشخصى 
نمى داد تا اینکه یک روز که حمیده به محل کار من آمد 
از او خواســتم تا جواب نهایى اش را دراین باره بدهد و او 
گفت که قصد ازدواج با مرا ندارد. کنترلم را از دست دادم؛ 
با چاقویى که داخل اتاقک نگهبانى بود چندین ضربه به 
سینه و شکم حمیده زدم. او روى زمین افتاد؛ گوشى تلفن 
همراهش را برداشــتم و فرداى آن روز با پدرش تماس 

گرفتم و موضوع را اطالع دادم.»
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ،  با اعالم این خبر گفت: 
«با توجه به اعتراف صریح متهم، قرار بازداشت موقت از 
سوى بازپرس پرونده صادر شد و متهم در اختیار اداره دهم 

پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته است.»

 عروس یک خانواده از شوهر سابقش خواست تا هنگامى 
که همه فامیل شوهرش در یک میهمانى هستند، دست به 

سرقت بزند.
یکم آبان ماه سال جارى، سرقت منزل در خیابان شادمان به 
کالنترى 118 ستارخان تهران اعالم شد.  با حضور مأموران 
کالنترى در محل و انجام بررسى هاى اولیه، صاحبخانه 
(مالباخته) اعالم کرد که سارق یا سارقان اقدام به سرقت 
پول، طالجات و... داخل خانه اش بــه ارزش تقریبى 30 

میلیون تومان کردند.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت منزل» و به 
دستور دادیار شعبه سوم دادسراى ناحیه 34 تهران، پرونده 
براى رســیدگى در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ قرار گرفت.
مالباخته در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «ساعت 19 به 
قصد مهمانى از خانه خارج شدیم و حدوداً ساعت 12 شب 
برگشتیم که متوجه باز بودن در اصلى ساختمان و روشن 
بودن المپ ها و شکستن در چوبى واحد آپارتمان شدیم. 
پس از ورود به منزل متوجه شدیم سارقان اقدام به سرقت 
سکه طال، وجه نقد، تابلو فرش و سرویس طالى همسرم 

مجموعاً به ارزش تقریبى 30 میلیون تومان کردند.»
کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ با حضور 
در محل سرقت و انجام بررسى هاى تخصصى اطمینان پیدا 
کردند که سارق یا سارقان با داشتن اطالعات دقیق اقدام 
به انجام ســرقت کردند. لذا تحقیقات روى افراد مرتبط با 

مالباخته در دستور کار گرفت.
در تحقیقات پلیســى، کارآگاهان اطالع پیــدا کردند که 
اختالف شــدیدى بین یکى از عروس هاى خانواده به نام 
«میترا» 33 ســاله با اعضاى خانواده همســرش از جمله 

مالباخته به عنوان برادر شوهرش وجود دارد.

در شرایطى تحقیقات از میترا در دســتور کار قرار گرفت 
که مشخص شد او نیز در شــب سرقت در مهمانى حضور 
داشته است. با وجود این کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسى 
اطالع پیدا کردند که میترا در درخواستى از همسر سابقش 
به نام «مجید»38 ساله درخواست کرده تا سرقت از منزل 

برادرشوهرش را انجام دهد.
میترا در تحقیقات اولیه منکر هرگونه اطالع از ســرقت و 
پیشنهاد انجام آن به همسر سابقش شد اما پس از ارائه دالیل 
و مدارك انکار ناپذیر، لب به اعتراف گشــود و به طراحى 
سرقت و پیشــنهاد آن به مجید اعتراف کرد و در خصوص 
انگیزه اش گفت: «به دلیل داشتن اختالف شدید با خانواده 

همسرم اقدام به این کار کردم تا از آنها انتقام بگیرم.»
کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ در ادامه 
رســیدگى به پرونده اطالع پیدا کردند که مجید به اتهام 
نگهدارى موادمخدر دستگیر شده و در حال حاضر در زندان 
به سر مى برد که ضمن هماهنگى با مقام قضائى به پایگاه 

دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شد.
مجید در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «نزدیک به هشت 
سال است که از میترا متارکه کردم؛ طى این مدت نیز از او 
هیچ اطالعى نداشتم تا اینکه در تماســى که میترا با من 
داشت، درخواست کرد که چون با خانواده همسرش مشکل 
دارد این سرقت را برایش انجام دهم. کلید محل سرقت را 
میترا به من داد و من نیز پس از ورود به خانه اقدام به سرقت 

وسایل باارزش کردم.»
سرهنگ کارآگاه سعدا... گزافى، رئیس پایگاه دوم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ، با اعــالم این خبر گفت: «با توجه به 
اعتراف صریح متهمان، قرار قانونى از سوى دادیار محترم 
پرونده صادر شــد و متهمان در اختیار مقــام قضائى قرار 

گرفتند.»

انتقام 
خواستگار 
شکست خورده 
از دختر جوان 
با ضربات 
چاقو

سرقت 30 میلیونى به دلیل اختالف با برادر شوهر 

مرد جوان بخاطر اختالفات خانوادگى، همســرش را در شرق تهران هدف ضربات مرگبار 
چاقو قرار داد.

سرکالنتر چهارم پلیس پایتخت صبح روز جمعه  از دستگیرى مردى خبر داد که همسرش را 
با ضربات چاقو به قتل رسانده بود.

سرهنگ فرزاد تاجره اظهار داشت: حسب اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى مبنى بر درگیرى 
خانوادگى منجر به مصدومیت شدید زنى در خیابان آیت سریعاً معاون پیشگیرى کالنترى 
127 نارمک به همراه مأموران در محل حاضر شدند. وى با بیان اینکه مأموران پس از حضور 
در محل با مردى 41 ساله که آثار خون بر روى دســتانش مشهود بود و در کنار همسرش 
حضور داشت، روبه رو شدند، افزود: وضعیت جسمى زن نیز وخیم و آثار خون بر بدنش قابل 
مشاهده بود.سرکالنتر چهارم پلیس پایتخت با بیان اینکه مأموران، مرد را دستگیر کردند، 
عنوان کرد: پس از بررسى مشخص شد مظنون همســر 34 ساله اش را بخاطر اختالفات 

خانوادگى با چاقو از ناحیه پهلو، قفسه سینه و پا مضروب کرده است.
به گفته سرهنگ تاجره، مصدوم پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده فوت 
کرد.  بنا به این گزارش، مرد همسرکش به دستور بازپرس ویژه قتل براى تحقیقات بیشتر در 

اختیار مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران قرار گرفته است.

قتل همسر با چاقو  
به علت اختالف خانوادگى

قتل همسر با چاقو  
به علت اختالف خانوادگى

سقوط کارگر در کانال میراب دستگاه چغندر خردکن مرگ وحشتناك او را رقم زد.
رئیس پلیس شهرستان فریمان استان خراسان رضوى با اعالم این خبر گفت: در پى گزارش سقوط مرگبار کارگر کارخانه قند در داخل کانال میراب دستگاه 
چغندر خردکن کارخانه قند این شهرستان پلیس و نیروهاى امدادى بالفاصله در محل حاضر شدند. سرهنگ على اکبر قربانى افزود: امدادگران جسد قطعه 
قطعه شده کارگر کارخانه را از دستگاه خارج کردند. بررسى هاى اولیه حاکى از آن بود که کارگر بخت برگشته در زمان وقوع حادثه هولناك به تنهایى در محل 
کانال میراب دستگاه چغندر خردکن مشغول کار بوده است. وى اظهار داشت: تحقیقات درباره علت و چگونگى وقوع حادثه با دستورات مقام قضائى ادامه دارد.

کارگر کارخانه قند،  قطعه قطعه شد

رئیس پلیس راه شمال اســتان فارس گفت: 
تصادف یک دســتگاه خــودروى پیکان و 
یک دستگاه اتوبوس شــامگاه پنج شنبه در 
جاده فسا – سروستان پنج کشــته به دنبال 

داشت.
ســرهنگ احمد احمدى افزود: در این حادثه 
که در 30 کیلومترى جاده فســا – سروستان 
به وقوع پیوســت، همه سرنشینان خودروى 
پیکان در لحظه تصادف جان ســپردند. وى 
اظهار داشت: بنا بر اعالم کارشناسان پلیس 
راه، اظهار نظر درباره علت این حادثه نیازمند 

تحقیقات بیشتر است. 

 5  کشته 
در تصادف 

پیکان و اتوبوس 
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نصف جهان روبات ها، پهپادها و دیگر اختراعات بشر، 
چگونه هنگام وقوع بالیاى طبیعى به کمک ما مى آیند.
آمریکاى شــمالى، منطقه اى زلزله خیز و طوفان خیز 
است. آسیاى جنوبى نیز زمین پرلرزشى دارد و قحطى 
نیز در آفریقا رواج دارد. تغییــرات جوى و آب و هوا در 
ســال 2017 تقریبا روى همه قاره ها تأثیر گذاشــته 
است. از سال 1970، تعداد بالیاى طبیعى در سرتاسر 
جهان بیش از چهار برابر شــده و به 400 عدد در سال 

رسیده است.
بالیــاى طبیعى دلیــل آوارگــى میلیون هــا نفر و 
ویرانى بســیارى از زیرســاخت هاى حیاتى مى شود. 
بــا وجود اینکــه هنــوز هم یــک راه کار ســریع و 
ساده برى مدیریت بحران هنگام وقوع بالیاى طبیعى 
وجود ندارد، امــا فناورى مى تواند کورســوى امیدى 

روشن کند.
بعد از زلزله سال 2015 نپال، جستجوگر ناسا که یک 
دستگاه کوچک چمدان مانند بود، توانست ضربان قلب 
تعدادى از قربانیان دفن شده زیر آوار را شناسایى کرده 
و به آنها کمک کند. برخى از دیگر فناورى  ها نیز براى 
پیدا کردن افراد گمشده و یا درخواست کمک از طرف 

قربانیان، کارآمد بوده است.
 Trilogy Emergency Relief  برنامــه
Application (TERA)، شــکلى ابتکارى از 
صلیب سرخ است که به جستجوگرها کمک مى کند تا 
گوشى هاى موبایل موجود در تمام منطقه آسیب دیده 
را شناســایى کنند و از طریق آنها پیغام هاى همگانى 
مرتبط با مکان هاى امداد و نجات ارســال کند.  این 
برنامه اولین بار در هائیتى توسعه پیدا کرد و بعد به دیگر 

نقاط دنیا نیز گسترش پیدا کرد.
 ثابت شده است که جمعیت رسانه  اى یکى از بهترین 
ابزارها براى برقرارى ارتباط و منبع دریافت اطالعات 
حیاتى محسوب مى شود که بعد از وقوع بالیاى  طبیعى 
 Ushahidi-Haiti به کمک مردم مى آید. پروژه

توانست با استفاده منابع رسانه هاى اجتماعى، اطالعات 
مربوط به جمعیت آســیب دیده در کشــور هائیتى را 
دریافت کند. توییتر نیز در زلزله ســال 2011 توانست 

به شیوه اى مشــابه در زلزله ناشى از ســونامى ژاپن، 
کمک رسانى انجام دهد.

 ابزارهایى مانند MicroMappers هم مى توانند 

اطالعات دریافتى از شبکه هاى اجتماعى را در مواقع 
وقوع فاجعه، تجزیه و تحلیل کننــد و به نوبه خود به 
حادثه دیدگان کمک کنند. این ابزار با کمک فناورى 

هوش مصنوعى مى تواند اطالعات جمعى رسانه هاى 
اجتماعى را با اطالعات جغرافیایى تلفیق کرده و از آنها 
براى بهره بردارى در زمینه کمک به آســیب دیدگان 

استفاده کند. نقشه ها نیز به صورتى تغییر پیدا مى کنند 
که تیم هاى امدادى بتوانند آســیب دیده ترین نقاط را 

سریعًا شناسایى کرده و به کمک مصدومین بشتابند.
سازمان هاى غیردولتى امداد و نجات و خیریه ها مانند 
Télécoms Sans Frontières (TSF)  و 
Vodafone Foundation مى تواننــد حیــن 
وقوع بالیــاى طبیعى ابزارهاى ارتباطــى حیاتى راه 
اندازى کنند. TSF   به خصوص اینکار را در  منطقه 
Caribbean در هنگام وقــوع طوفان ایرما انجام 
داد. آنها تالش کردند با همکارى با تیم امداد و نجات 
 Vodafone Foundation’s Instant
Network  تا راه هاى ارتباطــى با حادثه دیده گان 

ایجاد کنند. 
 Vodafone Foundation’s Instant
Network یک شــبکه موبایلى به خصوص ارائه 
مى دهد که یکى از فناورى  هــاى کاربردى در زمینه 
بازیابى راه هاى ارتباطى در زمان وقوع بالیاى طبیعى 

محسوب مى شود. 
این شبکه هاى قابل حمل، همراه با شارژرهاى متعدد 

به نقاط آسیب دیده منتقل مى شوند.
ربات ها و پهپادهــا در مواقع اورژانســى بعد از وقوع 
بالیاى طبیعى، پتانسیل هاى فراوانى دارند و مى توانند 
در مناطق در حال توســعه یافته کمک رسان باشند. 
ربات ها مى توانند به قســمت هاى تخریب شده و یا 
خطرناك وارد شــوند و عملیات هاى امداد و نجات را 
جلوتر بیندازنــد. پهپادها هم مى توانند براى ارســال 
کمک هاى امدادى به مردم و نقاط دور از دســترس 

به کار بیایند.
تأثیرات این فناورى هاى جدیــد هنگام وقوع فجایع 
طبیعى هنوز به طور کامل درك نشــده است و قطعاً  
مى تواند در آینده به یکى از اساســى ترین قســمت  
عملیات هاى امداد و نجات تبدیل و به کمک دولت ها 

و سازمان هاى بین المللى بشردوستانه بیایند.

یکى از مشکالتى که بســیارى از افراد همیشه با آن رو 
به رو هستند بیدار شــدن از خواب در هنگام استفاده از 
اپلیکیشن هاى آالرم مى باشد؛ به گونه اى که در برخى 
از آنها در زمان تعیین شــده داراى صدایى بلند بوده و یا 
برخى دیگر از امکانات بســیار کم و یا ابتدایى برخوردار 

مى باشند.
 Glimmer (luminous alarm clock)  Full 
Unlocked عنوان یک آالرم هوشــمند و بى نظیر 
مى باشد که توســط vuxia براى اندروید توسعه و در 
مارکت بزرگ گوگل پلى منتشر شده است. این نرم افزار 
فوق العاده با پشتیبانى از مجموعه امکاناتى خاص کاربران 
را بدون هیچگونه مشکلى در زمان تعیین شده بیدار کرده 
و استرســى به آنها وارد نمى کند. سیستم فعالیت هاى 
این نرم افزار با دیگر آالرم هاى موجود در مارکت هاى 
اندرویدى متفاوت مى باشد به گونه اى که مى توان گفت 
یکى از بهترین ایده ها در زمینه بیدار کردن کاربران به 
شمار مى رود. شیوه کار گلیمر به گونه اى است که چندین 
دقیقه قبل از شروع آالرم صفحه نمایش و یا فلش دوربین 
شروع به روشن شدن شده و تا قبل از زمان تعیین شده 
سعى مى کند تا کاربر را با استفاده از نور بیدار کند. عالوه 
بر سیستم ذکر شده مجموعه اى از صدا هاى طبیعى نظیر 
پرندگان نیز در دسترس مى باشند که به درخواست شما 
امکان اســتفاده از آنها را مهیا بوده و همانند روش ذکر 
شده شدت صداها نیز رفته رفته زیاد مى شود. تنها کافى 

ا ست در حین این فرآیند صفحه نمایش را لمس کرده تا 
آالرم ها متوقف شود و دیگر افراد خانواده از خواب بیدار 
نشوند. عالوه بر این دو حالت شب و روز در لیست امکانات 
موجود مى باشــد که باعث مى شــود صفحه نمایش

 شــما در هر زمانى همان لحظه از شــبانه روز را شبیه 
سازى کند.

شرکت Uber بزرگ ترین مرکز ارائه خدمات تاکسى یاب در جهان اخیراً همکارى هاى 
جدیدى را با سازمان فضایى ناسا آغاز کرده تا به کمک محققان این مرکز بتواند سیستم 
ترافیکى جدید براى پروژه تاکســى هاى پرنده خود ارائه کند و در سال 2020 میالدى 

بتواند نخستین تاکسى هاى پرنده جهان را مورد آزمایش قرار دهد.
شرکت Uber سال گذشــته براى نخســتین بار جزییات طرح خود در مورد ساخت 
تاکسى هاى پرنده را نمایان کرد و توضیح داد که چگونه به کمک شرکت هاى هوانوردى 
و سازمان هاى فضایى قصد دارد تاکسى پرنده را به یک ابزار روزمره و معمول تبدیل کند.

همکارى Uber و ناسا بزرگ  ترین گام در این زمینه محسوب مى شود و جزئیات مربوط 
به آن در کنفرانس جهانى Web Summit که در شــهر لیسبون برگزار شده است 

منتشر شده است.
بر اساس این همکارى ها شرکت Uber طبق قوانین رســمى آمریکا قراردادى را با 
سازمان فضایى ناسا به امضا رسانده اســت تا به موجب آن «سیستم مدیریت ترافیک 

هوایى با وسایل حمل و نقل خودران» توسعه یابد.
ناسا بر اساس این قرارداد تصمیم دارد سیستم هاى هوانوردى خودران (UAS) را که 
هم اکنون در انواع مختلف پهپاد ها و برخى سفینه هاى فضایى مورد استفاده قرار مى گیرد،  

در تاکسى هاى پرنده به کار برد.

شرکت Uber نخستین استارت آپى است که با یک سازمان دولتى در آمریکا قرارداد 
همکارى بسته است و البته سازمان فضایى ناسا پروژه ساخت اتومبیل پرنده خودران را به 

صورت همزمان با دیگر شرکت ها از جمله گوگل پیش مى برد.

به تازگى دانشمندان توانسته اند تا تعریف جدیدى از هوش 
مصنوعى ایجاد کنند که مى تواند بر اساس یک الگوریتم 

ویژه، احتمال خودکشى در فرد را تشخیص بدهد.
الگوریتم هاى هوش مصنوعــى کاربرى هاى متعددى 
دارند که بسیارى از آنها به کاربرى هاى مرتبط با کامپیوتر 
مربوط هستند، ولى به تازگى دانشمندان علوم پزشکى نیز 

به سراغ استفاده از این الگوریتم ها رفته اند.
آخرین کاربرى پزشکى تعریف شده براى الگوریتم هاى 
واقعیت مجازى شــامل یک سیســتم جدید است که 
موجب مى شود تا بتوان احتمال خودکشى را در بیماران 

تشخیص داد.

این سیســتم جدید بر پایه یک اســکن مغزى طراحى 
شده است و در طول این اسکن مغزى، رفتار مغز فرد را 
تحلیل کرده و از روى عکس العمل هاى مغزى به احتمال 

خودکشى پى مى برد.
روش انجام این کار به این ترتیب است که سیستم هوش 
مصنوعى یاد شده با اسکن کردن قسمت هاى مختلف 
مغز، عکس العمل آنها نسبت به هر یک از کلمات مختلف 

را تحلیل مى کند.
به این ترتیب با نتیجه تحلیل انجام شده، هوش مصنوعى 
مى تواند تشخیص بدهد که کدام یک از عکس العمل ها با 
عکس العمل مغزى افرادى که سابقه خودکشى داشته اند 

مقایسه مى کند.
این سیســتم هوشمند مى تواند با اســتفاده از یادگیرى 
ماشینى به سراغ بهبود کیفیت تشخیص برود و به تدریج 

بهبود پیدا کند.
البته یکى از مشــکالت اصلى این سیســتم این است 
که در حال حاضر نمى توان آن را در ســطح گســترده 
مورد اســتفاده قرار داد، زیرا بیمار باید براى مدت زمان 
طوالنى در دستگاه اسکن حضورداشته باشد و به همین

 دلیل نیز در حال حاضر به دلیل  مشکالت سخت افزارى 
نمى توان از این سیســتم نرم افزارى هوشمند استفاده 

کامل کرد.

 مایکروسافت اخیراً مشغول اعمال تغییراتى در نسخه مخصوص دسکتاپ برنامه اسکایپ 
خود بوده است. این تغییرات اکنون براى کاربران سیستم عامل هاى مک و ویندوز قابل 
مشاهده است. مایکروسافت در ماه ژوئن گذشته نیز، نسخه متفاوتى از اسکایپ مخصوص 
موبایل را معرفى کرد که با بازخورد مثبتى روبرو شد و حاال مشتاق است تا تغییرات جدیدى 

را براى برنامه خود عرضه کند.
برنامه جدید اسکایپ از یک سرى تم هاى قابل تنظیم تشکیل شده که رنگ هاى متفاوتى 
 ،(Time)عرضه مى کند، به عالوه این امکان وجود دارد تا لیست َچت ها بر اساس زمان
خوانده شدن (unread)و وضعیت(Status)، مرتب شود. همچنین پنل جدید مخصوص 
اعالنات یا نوتیفیکیشن ها اضافه شده است که مى توان از طریق آن به پیغام ها پاسخ داد و 
یا لیست تماس هاى از دست رفته را مشاهده کرد. مایکروسافت همچنین قابلیت دیگرى 
مخصوص نسخه Preview دسکتاپ ارائه کرده که کاربر از طریق آن تصاویر با فرمت 

Gif و یا ویدئ وهاى یوتیوب را به صورت مستقیم به چت هاى خود اضافه مى کند.
آخرین نسخه برنامه اسکایپ اکنون به صورت اتوماتیک براى مک، ویندوز 7، ویندوز 8، 
یا نسخه هاى قدیمى تر ویندوز 10 در دســترس خواهد بود. آپدیت جدید برنامه اسکایپ 

همچنین به زودى براى آخرین نسخه ویندوز 10 عرضه خواهد شد.

کمک فنــاورى در زمان وقوع زلزله

پروژه تاکسى هاى پرنده ناسا چگونه پیش مى رود؟

طراحى جدید اسکایپ براى ویندوز و مک

اپلیکیشن آالرم هوشمند و فوق العاده اندروید

یک معمار ایتالیایى خانه ماژولى طراحى 
کرده کــه در کمتر از یــک روز احداث 

مى شود و ضدزلزله است.
«رناتو ویــدال»، معمــار ایتالیایى یک 
خانه از پیش ساخته تاشو طراحى کرده 
که در کمتر از یــک روز در محل مذکور 
 M.A.Diاحداث مى شود. این خانه که
نام گرفته، چنان محکم ساخته شده که 
در برابر زلزله نیــز مقاومت مى کند. این 
خانه ماژولى ضد زلزله از چوب ســاخته 

مى شود.
درهرحــال خانــه مذکــور در دو حالت 
دو طبقــه(27، 46 و 56  مترمربعى) یا 
ســه طبقه( 70و 84 مترمربعى) ساخته 

مى شود. 
هر خانــه داراى آشــپزخانه، غذاخورى 
و حمام اســت که در طبقــه اول تعبیه 
مى شوند. اتاق هاى خواب در طبقه هاى 
باالیى قرار مى گیرند. چه ارچوبA  مانند 

این خانه به تاشو بودن آن کمک مى کند.
همچنیــن چهارچــوب خانــه از فوالد 

گالوانیزه ساخته شده است.

خانه هاى مقاوم 
در برابر زلـــزله

فناورى ARKit اپل که نمونه آن را در آیفون 10 این شرکت 
مشاهده کردیم، نشان دهنده تصمیم اپل براى آغاز یک سفر 
طوالنى در زمینه واقعیت افزوده است. حال شایعات جدید نشان 
مى دهند که هدست واقعیت افزوده این شرکت ظرف یکى دو 

سال آینده رونمایى خواهد شد.
خبرگزارى بلومبــرگ در گزارش جدیدى که منتشــر کرده 
ادعا مى کند که اپل قصد دارد هدســت واقعیــت افزوده خود 
را در ســال 2019 معرفى و در ســال 2020 هم رسمًا عرضه 
کند. طبق گفته هاى منابــع نزدیک به اپل، این هدســت از 
یک صفحه نمایــش کامًال جدید، چیــپ پردازنده متفاوت و 
همچنین سیســتم عامل جدید بهره خواهد برد. گفته مى شود 
نام سیستم عامل این هدست «rOS» خواهد بود که مخفف 

«reality operating system» است.
گفته مى شود این هدست از طریق پنل هاى لمسى، حرکات سر 
و دستیار صوتى Siri قابل کنترل خواهد بود. هنوز مشخص 
نیست که این دیوایس از واقعیت افزوده هم پشتیبانى مى کند یا 
خیر اما گفته مى شود شرکت در حال تست نوعى هدست است 

که به وسیله آیفون تصاویر را نمایش مى دهد.
احتمــاًال رونمایى از هدســت واقعیت افــزوده اپل همزمان 
با هدســت واقعیت ترکیبــى  «هولولنز» مایکروســافت که 

مدت هاست کاربران منتظر عرضه آن هستند، رونمایى شود.

هدست واقعیت افزوده اپل
 سال 2019 معرفى مى شود

استفاده از 
هوش مصنوعى 
براى پیشگیرى 

از خودکشى

بر ىبرر لپیش و زج ر ر ی نب ز ودور مى
هر خانــه داراى آش
و حمام اســت که
مى شوند. اتاق هاى
باالیى قرار مى گیر
این خانه به تاشو بو
همچنیــن چهارچ
گالوانیزه ساخته ش

ARKit فناورىt
ن مشاهده کردیم،
طوالنى در زمینهو
مى دهند که هدس
سال آینده رونمایى
خبرگزارى بلومبـ

ادعا مى کند که اپل
9را در ســال019
کند. طبق گفته ها

ک

هدست
9 سال9

 از 
صنوعى 
شگیرى 

شى
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منبع: ایرنا

منبع: فارس

منبع: مهر

منبع: مهر 

منبع: مهر

منبع: ایسنا

منبع: ایسنا

منبع:  رکنا

ساعت به وقت زلزله

زلزله به 
اتومبیل ها هم 
رحم نکرد

پاى پیاده تا 
زیارت 

امام رضا(ع)

منطقه هستیم.برخى پرندگان مهاجر در این فصل زمستان هم شاهد حضور بومى و غیر بومى است و حتى در شیرین سو، زیستگاه پرندگان گردشگران نیز است.تاالب سال پذیراى کوهنوردان و مهاجر است، در فصول مختلف که پناهگاهى براى پرندگان قرار دارد. این تاالب زیبا آهنگ در استان همدان شیرین سوى شهرستان کبودر تاالب «شیرین سو» در بخش 

«پالنگان» یکى از روستاهاى دهستان «ژاورود» از توابع شهرستان 
کامیاران در استان کردستان است. خانه هاى این روستا که در دو 
طرف دره تنگى ور بنا شده اند عمدتًا با چیدمانى از سنگ ها ساخته 
شده اند. معمارى این روستا به صورت پلکانى است، به طورى که 

پشت بام منزل پایین، حیاط منزل باال محسوب مى شود.

طبخ بزرگ ترین آش نذرى جهان 
همزمان با 28 صفر سالروز رحلت 
پیامبر اکرم(ص) با کاهش 40 تنى 
از 84 تن، به دلیل کمک به مناطق 

زلزله زده با 44 تن در شیراز 
برگزار شد.

مسابقات لیگ برتر 
پرش با اسب 
(جام والیت)

ى مردمى ارسالى از 
کمک ها

ر بین زلزله زدگان 
سراسر کشو

 مناطق مختلف این 
کرمانشاه در

استان توزیع شده که باعث 

ى مردم این نواحى 
قدردان

شده است.


