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نان از فردا گـران مى شود؟

با 6 سخت افزار، سرعت اینترنت خانگى خود را افزایش دهیددشت کاشان در بحران محیط زیستىماجراى ظهور نورهاى زلزله در کرمانشاهسه شنبه بزرگ قضائى  قیمت گوشت، شکسته خواهد شد فناورىاستاناجتماع اقتصاد
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پرداخت
 وام  140 میلیونى

 خرید مسکن از شنبه

تکذیب مصدومیت
 29 دانش آموز مبارکه

زلزله هفته پیش
 زمین را 90 سانتیمتر

 باال آورد 

اعدام قاتل ستایش
 در زمانى نامشخص

حضور پررنگ بازیگران مرد
 در «التـــــــارى»
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کارهاى ممنوع
 پس از غذا خوردن

سقوط بـزرگ

با تکیه به غیرت خدادادى، زندگى شاد و باطراوتى بسازیدبا تکیه به غیرت خدادادى، زندگى شاد و باطراوتى بسازید
رهبر معظم انقالب در جمع مردم زلزله زده استان کرمانشاه:رهبر معظم انقالب در جمع مردم زلزله زده استان کرمانشاه:
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واقعیت هاى ناراحت کننده درباره تیراژ روزنامه ها در ایران

جهان نما

سازمان سنجش 
را منحل 
کنید

2

رئیس مجلس شوراى اسالمى در آیین معارفه رئیس 
جدید کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران گفت: 

اگر آقاى نهاوندیان بانى شوند و سازمان 
سنجش را منحل کنند مشکل دانشگاه 

حل خواهد شد.
على الریجانى با مورد خطاب 

قرار دادن مسئولین 
دانشگاهى حاضر در...

فرمانده ارتش با اشاره به عملکرد ارتش در تخلیه مصدومان 
از مناطق زلزله زده، انتقال آنها به کرمانشاه و 

تهران را بسیار مهم دانست و گفت: عمق 
فاجعه بسیار زیاد است و اقدامات انجام 

شده تنها بخش کوچکى از آالم مردم را 
کاهش مى دهد.امیر سرلشکر عبدالرحیم 

موسوى با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته توسط ...

2

عملکرد 
ارتش در تخلیه 
مصدومان
 قابل قبول بود

  ادعاى اخیر هاشم بیک زاده مبنى بر اینکه قلعه نویى او را 
براى نیم فصل مى خواهد به برخى شایعات در مورد خرافى 

بودن سرمربى ذوب آهن دامن زده است.
مدافع نفت تهران مدعى شده از ذوب آهن پیشنهاد دارد. 

بازیکنان نفت تهران از شرایط خود در این تیم راضى 
نیستند و براى جدایى از نفت لحظه شمارى مى کند. انگیزه 

این نفرات این است که با درخشش در بازى هاى
 باقیمانده تا نیم فصل توجه تیم هاى دیگر را به خود

 جلب کنند. در این بین هاشم بیک زاده در 
جمع همبازیان خود مدعى شده از امیر قلعه نویى براى 

رفتن به ذوب آهن پیشنهاد دارد. 

ستاد تنظیم بازار براى افزایش قیمت نان، چراغ سبز نشان داده اما برخى هم مخالف این تصمیم هستند

هدست VRVR مستقل مستقل
HTCHTC  Vive معرفى شد معرفى شد Focus 

هدهد
ee FocusFocus

امیرخان هم
 خـــرافى شده؟!
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فرمانده ارتش با اشاره به عملکرد ارتش در تخلیه مصدومان 
از مناطق زلزله زده، انتقال آنها به کرمانشاه و تهران را بسیار 
مهم دانست و گفت: عمق فاجعه بسیار زیاد است و اقدامات 
انجام شــده تنها بخش کوچکى از آالم مردم را کاهش 

مى دهد.
امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوى با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته توسط ارتش توضیح داد: نیروهاى ارتش از همان 
دقایق اولیه حادثه با حضور در منطقه، کار امدادرسانى به 
مصدومان را آغاز کردند. وى ادامه داد: در فاز بعدى انتقال 
مصدومان با انجام 21 ســورتى پرواز توسط هواپیماهاى 
هرکولس C130 و بویینگ 747 از کرمانشــاه به تهران 

منتقل شدند؛ همچنین بالگردهاى هوانیروز نیز مصدومان 
را از مناطق زلزله زده به کرمانشاه منتقل کردند.

سرلشکر موسوى گفت: بخش مهمى از کمک هاى امدادى 
نیز توسط نیروى هوایى و هوانیروز به کرمانشاه و مناطق 
زلزله زده انتقال داده شد.وى افزود: بعد از فاز امدادرسانى، 
اکنون اسکان موقت باید به طور جدى پیگیرى شود؛ هوا 
در حال سرد شدن و شروع بارندگى است و باید به سرعت 
کار اسکان موقت اجرا شود. فرمانده ارتش تأکید کرد: همه 
دستگاه ها باید براى شروع بازسازى مناطق اقدام کنند و 
ارتش نیز به عنوان یک ســرباز، تا جایى که نیاز باشد، در 

منطقه حضور دارد.

رئیس مجلس شوراى اســالمى در آیین معارفه رئیس 
جدید کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران گفت: اگر آقاى 
نهاوندیان بانى شوند و سازمان سنجش را منحل کنند 

مشکل دانشگاه حل خواهد شد.
على الریجانى با مــورد خطاب قرار دادن مســئولین 
دانشــگاهى حاضر در جلســه گفت: شــما در دانشگاه 
باید زیر بــار این موضوع بروید که بودجــه خود را از راه 
پژوهش هاى دانشگاهى تأمین کنید که این موضوع خود 
عاملى براى توجه دانشــگاه به پژوهش هاى کاربردى 
مى شــود.  بنابراین نیازى نیســت کــه پژوهش هاى 
دانشگاهى الزامًا روى لبه علم باشد.رئیس مجلس ادامه 

داد: شما باید به جایى برسید که ببینید اگر در پژوهش ها 
به مسئله کاربردى بودن آنها توجه نکنید نمى توانید بودجه 
خود را تأمین کنید.الریجانى با انتقاد از روند ورود دانش 
آموزان به دانشگاه از طریق کنکور گفت: دانشگاه ها باید 
خود بتوانند شخصیت هاى برتر علمى را انتخاب کنند و 

این روند کنکور است که به دانشگاه ها آسیب مى زند.
وى خاطرنشان کرد: البته زمانى ما در مجلس تصویب کردیم 
که کنکور برداشته شود منتها سازوکار آن در وزارتخانه ها 
سامان پیدا نکرد. اما شاید اگر آقاى نهاوندیان بانى شوند و 
سازمان سنجش را منحل کنند، مشکل حل شود چرا که تا 

آنها هستند مشکل حل نخواهد شد.

عملکرد ارتش در تخلیه 
مصدومان قابل قبول بود

 سازمان سنجش را 
منحل کنید

کیهان خودش هم باور کرده!
   خبر آنالین | روزنامه کیهان که پیش از این، 
خبر حمایت احمدى نژاد از ریاسـت علـى الریجانى 
برمجلس را سـاخته و براى آن دلیلى ارائه نکرده بود، 
باز هم ادعاى خود را تکرار کرد. گفتنى اسـت کیهان 
و رسـانه هاى همسـو با احمدى نژاد،مشـترکاً مدافع 
ریاسـت حداد برمجلس و مخالف الریجانـى بودند. 
همچنیـن کیهان از ابتدا تـا انتها مدافـع احمدى نژاد 
بود و جز موارد بسیار نادر که آن هم به جریان مشایى 
مرتبط بود از رئیـس جمهور دولت هـاى نهم و دهم 

حمایت مطلق مى کرد.

نامه 102 ساله 
و نام خلیج فارس

  تابناك | سندى که جدیداً منتشر شده باز هم 
بر نام اصلى خلیج فارس تأکید کرده است. «شیخ جابر 
المبارك الصباح» پس از درگذشـت پدرش در تاریخ 
نوامبر1915 مطابق با 27 بهمن1294 زمام حکومت را 
در کویت به دست گرفت. وى در پاسخ به پیام تسلیت 
«سر پرسـى کاکس» فرمانده نیروهاى انگلیسى در 
خلیج فارس جوابیه اى ارسـال مى کند کـه در آن از 

عنوان «خلیج فارس» استفاده شده است. 

آمریکا در 
گودال عمیق خاورمیانه

  انتخاب | «فریـد زکریـا» در مقالـه اى بلند 
در «واشـنگتن پسـت» از جمله نوشـت: به نظر نمى 
رسد استراتژى سـعودى کار کند. جنگ یمن به یک 
فاجعه تبدیل شـده و یک دولت ضعیف، ورشکسته و 
خشمگین از سیاست هاى ریاض را در مرز عربستان 
سـعودى به وجود آورده اسـت. قطر تسـلیم نشـده و 
به نظر نمى رسـد چنین اتفاقـى نیز بیافتـد. تاکنون، 
شـیعیان در لبنان مسـئوالنه عمل کرده انـد، حاضر 
به پذیرفتن هیچ وعده اى نشـده و کشـور را به سوى 
جنگ داخلى هدایت نکرده اند. اما در کل خاورمیانه، 
تنش ها در حال افزایش است. با حمایت سرسختانه 
«دونالـد ترامپ» از اسـتراتژى عربسـتان سـعودى، 
آمریکا هر روز بیش از گذشته خود را به گودال عمیق 

خاورمیانه مى کشاند.

الریجانى 
نامه زد آثارم پخش نشود

  تابناك | انصاف نیـوز در مصاحبـه  تفصیلى 
بـا «حسـین زمـان» از اولیـن خوانندگان موسـیقى 
پاپ پس از انقالب کشـورمان، به گفتگـو درباره  15 
سال ممنوع کارى و شـرایط او در طول مدت فعالیت 
حرفـه اى اش پرداخته اسـت. زمـان در جایـى ازاین 
مصاحبه، درباره  سانسور خود در صداوسیما مى گوید: 
«ممنوع پخش شدن آثار من از زمان آقاى الریجانى 
شروع شد. آقاى الریجانى رسمًا نامه زد که هیچیک 
از شـبکه هاى رادیو و تلویزیون حق پخش آثار من را 
ندارند. من این نامه را به چشـم خودم دیدم که در آن 
اعالم کرده بودند که هیچیک از آثار من نباید پخش 
شود. باید از خود آقاى الریجانى پرسید که دلیل این 

کار چه بوده است.»

حضور سردار سلیمانى در 
آزادسازى یک شهر

  ایسنا| در پـى اعـالم خبر آزادسـازى شـهر 
ابوکمال واقع در شـرق اسـتان دیرالزور سـوریه، منابع 
میدانـى از هدایـت مسـتقیم عملیـات توسـط سـردار 
حاج قاسـم سـلیمانى، فرمانده سـپاه قدس خبر دادند. 
سردار سـلیمانى شـخصًا در عملیات آزادسازى منطقه 
حضـور داشـته اسـت. حضـور قاسـم سـلیمانى براى 
فرماندهى نبـرد ابوکمال پـس از آن صورت گرفت که 
آمریکایى ها وارد کارزار درگیرى هاى نظامى شـدند و 
اقدام به پخش پارازیت بر روى تجهیزات ارتباطى ارتش 
سـوریه و همپیمانانش کردند. اطالعات به دست آمده 
حاکى از آن اسـت که طراح محاصره شـهر ابوکمال و 
پیشروى به سوى این شهر از سه محور، سردار سلیمانى 
بود و خود در اجراى این نقشه عملیاتى مشارکت داشت.

توئیتر

حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى در 
اولین ساعات صبح دیروز دوشنبه براى بازدید از مناطق 
زلزله زده به صورت ســرزده وارد کرمانشاه شدند. رهبر 
انقالب اسالمى ابتدا در شهر سرپل ذهاب حضور یافتند 
و از مناطق خسارت دیده بازدید کردند. ایشان سپس در 
جمع مردم داغدار و مصیبت زده سرپل ذهاب حاضر شدند 

و دقایقى در جمع آنان سخنرانى کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانى مقــام معظم رهبرى، 
حضرت آیت ا... خامنه اى خطاب به مردم گفتند: بســیار 
مایل بودم که در زمان شادى دل ها و خرمى زندگى به 
شهر شــما مردم مهربان و باوفا بیایم نه در شرایطى که 

دچار غم و بال و چنین مصیبت شدیدى هستید.
رهبر انقالب اسالمى با ابراز همدردى با یکایک دل هاى 
داغدار در شهرها و روستاهاى آسیب دیده، افزودند: با غم 

شما، دل هاى ما پر از غم و افکار ما نیز گرفتار شد.
ایشان با اشاره به مقاومت و ایثار و ایستادگى مردم استان 
کرمانشاه در دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کردند: این 
اولین بارى نیست که شهر شما مردم صبور و مهربان و 
شهرهاى اطراف آن دچار چنین مشکالتى شده است بلکه 
شما در دوران جنگ تحمیلى نیز محکم و استوار، مردانگى 
و استقامت و پهلوانى خود را در مقابل درد و رنج ها نشان 

دادید و امروز نیز نشان خواهید داد.
حضرت آیت ا... خامنه اى گفتند: انسان هاى بزرگ و دالور 
در مقابل حوادث مى ایستند و آن حوادث را مغلوب اراده 
خود مى کنند، بنابراین اگر چه زلزله، بال و مصیبت بزرگى 
است که با ویرانى، همه را داغدار و مصیبت زده مى کند 
اما همین زلزله در اثر ایستادگى مردم و تالش آنان براى 
تجدید حیات و آبادانى و عمران مى تواند به یک نعمت 

تبدیل شود.
رهبر انقالب اســالمى بــا تأکید بر اینکــه مى توان با 
ایستادگى در مقابل مشکالت و بهره گیرى از ظرفیت هاى 
عظیم ملت در مقابل بالیاى طبیعى و تحمیلى ایستادگى 
کرد، افزودند: این حادثه، ملت ایران را به حرکت در آورد 
و مردم در همه نقاط کشور، با احساس اینکه دلشان در 
کرمانشاه است و به کرمانشاه مدیونند، به قدر وسع و توان 

خود به وظیفه کمک رسانى عمل کردند.
ایشــان افزودند: مســئوالن به ویژه در برخى بخش ها 
در این حادثه خوش درخشــیدند و کار و تالش کردند 
و در همان ســاعات اول حادثه، ارتش در شهرها و سپاه 
در روســتاها با حضور مؤثر، به یارى افراِد زیِر آوارمانده 
شتافتند اما من به این حد از تالش ها قانع نیستم بنابراین 

مسئوالن بخش هاى مختلف باید تالش و مجاهدت خود 
را مضاعف کنند.

حضرت آیت ا... خامنه اى مردم را بــه تالش براى آباد 
ســاختن منطقه و رقم زدن روزگارى بهتر فرا خواندند و 
خطاب به آنان گفتند: چشم امید را به نیرو، تالش و قدرت 
خود معطوف کنید و با تکیه به غیرت خدادادى، زندگى 

شاد و باطراوتى بسازید.
رهبر معظم انقالب اســالمى در ادامه حضور در مناطق 
زلزله زده کرمانشاه، از روستاهاى کوئیک مجید، کوئیک 
عزیز، کوئیک حسن، سراب ذهاب و قلعه بهادرى بازدید 

کردند.
حضرت آیت ا... خامنه اى در جمع مردم این روســتاها 
ضمن ابراز همــدردى با مصیبــت زدگان گفتند: من از 
ســاعات اول حادثه دائمًا به مســئوالن براى رسیدگى 
به حال مردم ســفارش هاى الزم را کردم تا بخشى از 
مشکالت شما عزیزان حل شود و خوشبختانه نیروهاى 
مسلح و غیرمســلح کارها و تالش هاى خوبى تا کنون 

انجام داده اند که الزم اســت این فعالیــت ها با قوت 
ادامه یابد. 

رهبر انقالب اسالمى با اشاره به خسارات سنگین زلزله و 
نابود شدن کامل برخى از روستاها، افزودند: از اینکه شما 
جوانان مؤمن و بانشــاط را از نزدیک زیارت کردم بسیار 
خرسندم و مطمئنم به لطف خدا و با تالش مسئوالن و 
همت مردم و شما جوانان عزیز، روســتاها بهتر از قبل 

ساخته خواهد شد.
ایشان از خداوند متعال، صبر و ســکینه و نزول رحمت 
الهى را بر زنان و مردان غیور و باوفاى کرمانشاه مسئلت 
کردند و گفتند: امروز ما در این تلخى ها و غم ها با شــما 
شریک هستیم و امیدواریم بتوانید زندگى را از نو بسازید تا 
در شادى ها نیز با شما شریک باشیم و این حادثه، بهانه اى 
براى تخفیف آالم روستاهاى کرمانشاه شود که پیش از 

زلزله نیز مشکالت زیادى داشتند.
حضرت آیت ا... خامنه اى بعد از بازدید از مناطق زلزله زده 
در جلسه رسیدگى به مشــکالت زلزله زدگان در جمع 

مسئوالن استانى و محلى و جمعى از فرماندهان نظامى و 
انتظامى، وظایف مسئوالن را در قبال زلزله زدگان استان 
کرمانشاه، بسیار سنگین خواندند و تأکید کردند: مهمترین 
اولویت کنونى، مســئله تامین مســکن زلزله زدگان و 
بازسازى مناطق تخریب شده و آسیب دیده است که باید 
با پشتیبانى دستگاه هاى مختلف نظامى و غیرنظامى و با 
مدیریت متمرکز و کار جهادى و با ســرعت عمل الزم، 

انجام گیرد.
ایشــان با تأکید بر اینکه مردم آسیب دیده باید پیشرفت 
کار را حس کنند، گفتند: در این زمین لرزه، وسعت مناطق 
آسیب دیده زیاد است و اگرچه شهر سرپل ذهاب و برخى 
شهرهاى دیگر خســارات ســنگینى دیده اند اما برخى 

روستاها به کلى ویران شده اند که حادثه مهمى است.
رهبر انقالب اسالمى با اشــاره به مصائب و سختى ها و 
گرفتارى هاى زلزله زدگان افزودنــد: ما چون خودمان 
به حادثه زلزله مبتال نشــده ایم، شــاید متوجه مصیبت 
زلزله زدگان نشویم. کسانى که تا دیروز در کنار خانواده 

خود در یک مسکن، با آرامش زندگى مى کردند، به یکباره 
هم زندگى خود را از دست داده اند و اکنون در فصل سرما 

همه زندگى آنان در یک چادر خالصه شده است.
حضرت آیت ا... خامنه اى با تاکید بر اینکه باید اهمیت این 
حادثه را متوجه شد تا بتوانیم به اهمیت وظایف خود پى 
ببریم، خاطرنشان کردند: در حوادثى همچون زلزله، یکى 
از موارد مورد نیاز در همان ساعات اولیه، موضوع نجات 
است که در این منطقه به دلیل حضور بموقع ارتش، سپاه 
و نیروى انتظامى، مســئله نجات تقریبًا به شکل قابل 

قبولى انجام شد.
ایشان خاطر نشان کردند: با توجه به بازدیدى که از برخى 
مناطق زلزله زده داشــتم و با توجه به گستردگى منطقه 
آســیب دیده، اگر موضوع نجات در همان ساعات اولیه 
به ســرعت انجام نمى گرفت، تلفات قطعًا چندین برابر 

میزان فعلى بود.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به برگزارى جلسات متعدد 
خود با مسئوالن دولتى در زمان زلزله بم، گفتند: در پى آن 
جلسات، ستاد مدیریت بحران شکل گرفت تا در همان 

لحظات اولیه حوادث طبیعى، این ستاد وارد عمل شود.
حضرت آیت ا...خامنــه اى، موضوع «امــداد» را بعد از 
موضوع «نجات» یکى دیگر از مسائل مهم در حوادث 
و بالیاى طبیعى برشــمردند و افزودند: اگرچه در امداد 
نیز سرعت مورد نیاز است اما امداد، فورى و تمام شدنى 
نیســت زیرا در هر برهه از زمان، بخش هاى مخصوص 

به خود را دارد.
ایشــان تأکید کردند: در حادثه اى همچــون زلزله، در 
مراحل اولیه امداد، تامین نیازهاى فورى همچون غذا، 
آب، امکانات زندگى و لباس مورد توجه است اما بعد از این 
مراحل، مهمترین مرحله جمع آورى نخاله ها در شهرها 
و روستاها و سپس تأمین مسکن است که کار  عظیم و 

دشوارى است و باید حتماً انجام گیرد.
رهبر انقالب اسالمى، سرعت عمل در ساخت خانه هاى 
مردم آسیب دیده و همچنین تأمین وسایل گرمایشى را 
ضرورى برشمردند و خاطرنشان کردند: براى انجام این 

مسئولیت سنگین، مدیریت متمرکز الزم است.
حضرت آیت ا... خامنه اى با قدردانى از زحمات مسئوالن 
بویژه دســتگاه ها و نهادهایى که کمر همت بستند و از 
همان ابتداى حادثه بطور جدى وارد عمل شدند، گفتند: 
عالوه بر تمرکز مدیریت، کار جهادى و پیگیرى مستمر 
کارها و ســرعت عمل باید در دستور کار مسئوالن قرار 

گیرد.

 رهبر معظم انقالب در جمع مردم زلزله زده استان کرمانشاه:

با تکیه به غیرت خدادادى، زندگى شاد و باطراوتى بسازید

آخرین جلســه دادگاه حمیدبقایــى، دادگاه تجدیدنظر 
ســعیدمرتضوى و محاکمه غیابى محمودرضا خاورى 

امروز سه شنبه برگزار مى شود.
به گزارش ایرنا،  امروزسى ام آبان ماه، چهارمین و آخرین 
جلسه دادگاه غیرعلنى حمیدبقایى معاون اجرایى دولت 
دهم در شــعبه 1057 دادســراى کارکنان دولت برگزار 
مى شود.  براساس این گزارش در دو جلسه نخست دادگاه، 
حمیدبقایى شخصًا حضورداشت اما به گفته غالمحسین 
اسماعیلى رئیس کل دادگسترى اســتان تهران، جلسه 
سوم با حضور وکیل او برگزار شد. بقایى صبح چهارشنبه

 24 آبان به جاى حضور در سومین جلسه دادگاه خود به 
حرم حضرت عبدالعظیم حسنى(ع) رفته بود.

محســنى اژه اى، ســخنگوى قوه قضائیــه اتهامات 
حمیدبقایــى را مالى اعالم کرده بود و ســیدعلى اصغر 
حسینى یکى از وکالى او مدعى اســت که این دادگاه 
براى رســیدگى به شــکایات دیوان محاسبات کشور، 
ســازمان بازرسى کشــور و دادســتانى تهران درحال 

برگزارى است.

دادگاه تجدیدنظر سعید مرتضوى
جلسه دادگاه تجدیدنظر ســعید مرتضوى، مدیرعامل 
سابق سازمان تأمین اجتماعى و دادستان سابق تهران 
قرار بود سه شــنبه 18 مهر در دادگاه تجدیدنظر استان 
تهران برگزار شــود که به دلیل حضورنیافتن او و ارائه 
گواهى پزشکى، موضوع رسیدگى به این پرونده انجام 

نشد.
برهمین اساس قرار شــد جلســه 30 آبان ماه، جلسه 
رسیدگى به پرونده کهریزك وى باشد. دادگاه رسیدگى 
به این پرونده باید طبق توضیحات سعید مرتضوى پیش 

برود اما چون در جلســه قبلى حضور نداشت به جلسه 
بعدى موکول شد. طاهرى وکیل اولیاى دم روح االمینى 
(یکى از کشته شدگان کهریزك) دراین باره گفته بود، 
سعید مرتضوى در این پرونده وکیل نداشت و باید خود 
مرتضوى به دفاع در جلســه بپردازد، در این پرونده از 
ابتدا خود مرتضوى دفاع کرد. طاهرى خاطرنشان کرد: 
با توجه به اینکه پس از گذشــت بیش از هشــت سال 
رســیدگى به پرونده ادامه دارد این پرونــده به جلد 32 

رسیده است و 15 هزار صفحه دارد. 
پرونده ســعید مرتضوى در بخش تأمین اجتماعى روز 
دوشــنبه گذشــته با حضور وکیل وى به پایان رسید و 
مجتبى نظرى وکیل سازمان تأمین اجتماعى اعالم کرد: 
احتمال دارد که ختم رسیدگى این پرونده نیز اعالم شود.

نخستین جلسه محاکمه غیابى خاورى
امروز همچنین بعد از چندســال انتظار و بازنگشــتن 
محمودرضا خاورى مدیرعامل اسبق بانک ملى ایران و 
از متهمان اصلى اختالس سه هزار میلیارد تومانى که از 
سال 90 به از کشور به کانادا گریخته است، دادگاه او به 
صورت غیابى برگزار خواهد شد. غالمحسین اسماعیلى، 
رئیس کل دادگسترى استان تهران درباره دادگاه خاورى 
قبًال گفته بود که براى او تعیین وقت شــده اســت و با 
توضیحات نماینده دادســتان در دادگاه انقالب برگزار 
مى شود. وى درباره علنى یا غیرعلنى بودن جلسه دادگاه 
غیابى خاورى اعــالم کرده بود که علنــى یا غیرعلنى 
بودن دادگاه بــه عهده قاضى رســیدگى کننده پرونده 
خاورى اســت. به گفته وى، پس از برگزارى دادگاه   و 
بر اساس مســتندات پرونده، تصمیم قضائى هم گرفته

 مى شود.

به گزارش تابناك، امام جمعه اسالم آباد غرب به شدت پیمانکاران 
مسکن مهر را مورد انتقاد قرار داد. نکات مهم سخنان امام جمعه 
اســالم آباد غرب بر گرفته از فایل صوتى منتشــر شده در فضاى 

مجازى به شرح زیر است: 
«تشــکر از اقدام جهادى دادســتان براى دســتگیرى پیمانکار 
بیمارستان و اگر تاکنون آزاد نشده، رهایش نکنند. با توجه به رصدى 
که داشتم، پیمانکار مسکن مهر دستگیر نشده و او هم باید دستگیر 

شود. ببینید چه خانه هایى براى مردم ساختند. ستون ها را به جاى 
سیمان با "آجر پاره و گونى" پر کردند. و به این خانه ها رنگ و لعاب 
دادند. خاك بر سر شما که مى خواهید اینگونه نان بخورید. خدا لعنت 
کند کسى را که واسطه آزادى اینها شود. دیشب ساعت یک رفتم 
دیدم نابینایى که ساکن مسکن مهر بود در چادر مى لرزید. گفتند طال 
فروختیم تا در این مسکن ساکن شدیم. اینها خیانتکارند وکسانى 

هم که بخواهند واسطه آزادى آنها شوند خیانتکارند.»  

دفاع دولت هاى قبلــى و فعلى از مســکن مهر 
کرمانشاه در شــرایطى انجام مى شود که شواهد 
حاکى از تخریب گســترده دیوارها، نماها و حتى 
ستون هاى این واحدها است. ناایمنى دیوارهاى 
پیرامونى واحدهاى در حال ساخت در نامه اى که 
اداره کل راه و شهرسازى اســتان کرمانشاه، دوم 
مهرماه امسال به سازمان نظام مهندسى نوشته، 
مشــهود بوده اســت. این نامه به نوعى از علت 
فروریزش دیوارهاى مســکن مهر تکمیل شده 

قبلى نیز پرده برمى دارد.
با گذشت هشــت روز از زلزله هنوز آمار دقیقى از 
تعداد جانباختگان در ســایت هاى مســکن مهر 
منتشر نشده است. معاون استاندار کرمانشاه این 
تعداد را صد نفر اعــالم کرده و گفته اســت که 
کشته شــدگان مربوط به واحدهاى خودمالکى 
مسکن مهر بوده است. با فرض بر صحت این آمار 
نمى توان مســکن مهر خودمالکى را از واحدهاى 
دولتى جدا دانســت؛ چرا که ایمنى ساخت و ساز 
باید بــراى هردو بخــش به یک انــدازه رعایت

مى شده است.
با وجود این، انتشــار نامه اى در روزهاى اخیر از 

کم توجهى ســازمان نظام مهندسى به استحکام 
واحدهاى مســکن مهر حکایت دارد. در این نامه 
که از سوى مسعود شــریفى، مدیرکل اداره راه و 
شهرسازى استان کرمانشاه  منتشر شده آمده است:

در بســیارى از ســاختمان هاى در حال ساخت، 
دیوارهاى پیرامونى و نما به درستى با سازه اتصال 
نداشــته و مهار نشــده اند. با عنایت به آیین نامه 
طراحى ســاختمان ها در برابر زلزله (اســتاندارد 
2800) و همچنین دستورالعمل طراحى سازه اى و 

الزامات و ضوابط عملکردى و اجرایى نماى خارجى 
ســاختمان ها (ضابطه شــماره 714) دیوارهاى 
خارجى باید قادر به پذیرش نیروها و تغییر مکان 
نسبى ناشى از بارهاى جانبى باشند و این دیوارها 
یا باید مستقیمًا توسط اعضاى سازه اى نگهدارى 
شوند و یا به وسیله اتصاالت به سازه متصل گردند. 
بدیهى اســت در صورت عدم رعایت موارد فوق 
احتمال وقوع خســارت جانى و مالى خصوصًا در 

هنگام وقوع زلزله متصور خواهد بود.

بقایى، مرتضوى و خاورى امروز پاى میز محاکمه مى روند

سه شنبه بزرگ قضائى 
هشدار ریزش دیوارها در نامه اى قبل از وقوع زلزله

خدا لعنت کند کسى را که واسطه آزادى سازندگان مسکن مهر شود
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رئیس ســازمان مدیریت بحران کشــور درباره میزان 
خسارت زلزله گفت: برآورد خسارت ها نشان مى دهد که 
4500 واحد مسکونى شهرى و 11 هزار واحد مسکونى 
روستایى نیاز به بازســازى و 15 هزار واحد نیز به تعمیر 

نیاز دارد.
اسماعیل نجار با قدردانى از کمک هاى مردمى به مناطق 
زلزله زده در غرب کشــور گفت: مردم به قدرى کمک 
کردند که این تصور ایجاد شد ممکن است برخى از آنها 
هدر رود بنابراین از مردم مى خواهیم که کمک هاى خود 

را به صورت نقدى به دست ما برسانند.
وى ادامه داد: البته هنوز به کمــک هاى غیر نقدى نیاز 

اســت به طورى که اکنون بیشــتر به پالستیک براى 
کشیدن روى چادرها، وسایل گرمایشــى، البسه گرم، 
عروســک براى بچه ها، شیر خشــک، پتو، چادر و نیز 

حمام هاى سیار و کانکس نیاز است.
رئیس ســازمان مدیریت بحران کشــور گفــت: ما از 
استانداران خواســته ایم تا کمک هاى خود را بسته به 
نیاز کرمانشاه ارسال کنند و مابقى کمک ها را نیز با توجه 
به نیاز مناطق زلزله زده توزیع کنند و به دست نیازمندان 

برسانند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: آواربردارى 

با حضور خانواده ها و با رضایت آنها صورت مى گیرد. 

معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ســتاد مبارزه با
مواد مخدر، از کشــف 11 تن و   945 کیلوگرم انواع مواد 
مخدر و روانگردان در هفته سوم آبان ماه در کشور خبر داد.
اسدا... هادى نژاد گفت: کل کشفیات موادمخدر در این 
مدت 11945 کیلوگرم و بیشترین حجم مواد مکشوفه 
از نوع تریاك به میزان 9968 کیلوگرم بوده اســت که 

83/5درصد از مجموع کشفیات را شامل مى شود.
وى افــزود: در ایــن مــدت 800 کیلوگرم حشــیش، 
851 کیلوگرم هروئین،    22 کیلوگرم شیشه، 76 کیلوگرم 
پیش ســاز   و 301 کیلوگرم ســایر مواد کشف و ضبط 
شــده اســت.هادى نژاد افزود: در این مدت شش هزار  

و791قرص روانگردان در ســطح کشور کشف شده که 
بیشترین تعداد آن با شــش هزار عدد مربوط به استان 
آذربایجان غربى است، کشف مواد پیش ساز مکشوفه نیز 

در این دوره مربوط به استان تهران بوده است.
وى در ادامه با بیان اینکه بالغ بر 75/3درصد کشــفیات 
این دوره زمانى مربوط به هفت اســتان کشــور است، 
گفت: بیشترین حجم کشفیات با 1804 کیلوگرم مربوط 
به اســتان بوشهر اســت که معادل 15 درصد کشفیات 
کشور است و اســتان کرمان، سیســتان و بلوچستان، 
خراسان جنوبى، هرمزگان، خراســان رضوى  و یزد به 

ترتیب در رتبه هاى بعدى قرار دارند.

کشف 11 ُتن انواع مواد مخدر 
در هفته سوم آبان

تخریب 15هزار واحد مسکونى 
بر اثر زلزله

100زن کرمانشاهى بیوه شدند
در زلزلـه کرمانشـاه نزدیک بر صـد زن با فوت همسـر، 
سرپرسـت خانوار شـدند. همچنین به گفته میرشـاه ولد 
مدیرکل روابط عمومى و امور بین الملل سازمان بهزیستى 

کشور،  118 نفر در این بالى طبیعى دچار معلولیت شدند.

افزایش اعتیاد و افسردگى زنان
محمد هادى ایازى، معاون اجتماعى وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى گفت: شواهد نشان مى دهد که شاهد 
گسترش انواع آسیب هاى اجتماعى در جامعه و پیدا شدن 
پدیده هاى جدیدى مانند افزایش اعتیاد و افزایش مصرف 
قلیان و سـیگار در بین زنان کشـور و به خصوص در بین 
دختران جوان هستیم و این مسـائل واقعاً جاى نگرانى و 

دغدغه دارد. 

زلزله هاى بزرگ 
افزایش مى یابند

«گاردین» طى گزارشـى از مقاله دو دانشمند، پیش بینى 
کرده است که سال 2018 تعداد وقوع زمین لرزه هاى بزرگ 
به دلیل کاهش سرعت چرخش زمین به دور خود، افزایش 
خواهد داشت. «بیلهام» و «بندیک» در مطالعه خود، پنج 
دوره از ابتداى قرن بیسـتم را پیدا کردند که در مقایسه با 
زمان هاى دیگر، تعداد زیادى زلزله بزرگ رخ داده اسـت. 
بیلهام مى گوید: در این دوره ها بین 25 تا 30 زلزله شـدید 
در سال به وقوع پیوسته است. این آمار در بقیه زمان ها به 
طور متوسط حدود 15 زمین لرزه بزرگ در سال بوده است. 

باد، بارندگى و سرما در 
مناطق زلزله زده 

معاون اداره کل هواشناسى استان کرمانشاه اظهار داشت: 
از یک شنبه شب شاهد آغار بارش هاى پراکنده در مناطق 
زلزله زده اسـتان کرمانشـاه به خصوص شهرستان هاى 
سرپل ذهاب، قصرشـیرین و گیالن غرب بودیم و انتظار 
مى رود بر شـدت بـارش ها درایـن مناطق افزوده شـود. 
 على محمد زورآوند خاطرنشـان کرد: بـارش در مناطق 
زلزله زده استان کرمانشـاه همراه با باد تقریباً شدید، رعد 
و برق و احتماًال رگبار پراکنده و تگرگ خواهد بود. دماى 
هوا هم در مناطق زلزله زده استان از روز سه شنبه (امروز) 

کاهش مى یابد.

تولد 2 توله ببر سفید در
 باغ وحش بابلسر

یکى از شش ببرى که به دنبال ممنوعیت سیرك حیوانات، 
در اوایل سال جارى به باغ وحش بابلسر منتقل شده بودند دو 
توله ببر سفید به دنیا آورد. مادر این دو توله ببر، مانند بسیارى 
از گربه ساناِن در اسارت، تمایلى به نگهدارى از توله ها و شیر 
دادن به آنها نشان نداده و همین سبب شده این دو توله ببر 
از بدو تولد توسط مالک باغ وحش نگهدارى و تغذیه شوند. 
این دو توله ببر نر و ماده که اکنون 55 روزه هستند بر خالف 

رنگ سفیدشان از والدینى نارنجى متولد شده اند. 

5هکتار درخت راش سوخت
رئیس اداره منابع طبیعى کردکوى درغرب گلستان گفت: 
آتش ناشى از سـهل انگارى گردشـگران و کوهنوردان،

 5 هکتار از جنگل و درختان راش این شهرستان را خاکستر 
کرد. فتاح قاسمى اظهار داشت: مأموران منابع طبیعى این 
شهرستان از ساعات اولیه بامداد روز دوشنبه (دیروز) موفق 

به مهار و جلوگیرى از گسترش دامنه آتش شدند. 

23 هزار دانش آموز 
حاصل ازدواج فامیلى هستند

معاون وزیر آمـوزش و پرورش و رئیس سـازمان آموزش 
و پرورش اسـتثنایى کشـور گفت: آمارها نشـان مى دهد 
کـه تقریبـاً 35 درصد دانـش آمـوزان اسـتثنایى حاصل
 ازدواج هاى فامیلى هسـتند.  این یعنى بیـش از 23 هزار 
نفر حاصل ازدواج هاى فامیلى هستند. مجید قدمى اظهار 
داشت: آمار نشان مى دهد، ذائقه فرهنگى جامعه به سمت 

ازدواج هاى فامیلى دوباره گرایش پیدا کرده است.

چرك نویس

برخى اهالى روســتاهاى ســرپل ذهــاب به خصوص 
روســتاهاى کوئیک در گفتگو با خبرنــگاران اعزامى 
از مشــاهده نورى قبل از وقوع زمین لــرزه مرگبار خبر

مى دهند. آنها عنوان کردند، چند دقیقه قبل از زلزله در 
باالى کوه نورى شبیه رعد و برق را دیده اند و پس از آن 

زمین شروع به لرزیدن کرده است.
مردم تا قرن ها ادعا مى کردند هنگام زلزله، نورهایى مرموز 
را در آسمان مى بینند. تا قرن بیســتم این داستان ها به 
صورت افسانه بود و دانشمندان زمانى آن را تأیید کردند 
که عکس هایى از آن بیرون آمد. به این ترتیب موجى از 
تئورى ها و علت وقوع آن به راه افتاد، تا اینکه تیم محققان 

توانستند در سال 2014 به نتایج جالبى برسند.
در 7 سپتامبر ســال 2017، زمین لرزه اى به بزرگى 8/1 
ریشتر ســواحل مکزیک را لرزاند که بزرگ ترین زلزله 
قرن در مکزیک لقب گرفت. در میان اخبار غم انگیز مرگ 
و میر و ویرانى ها، داســتان دیگرى نیز دهان به دهان 
مى چرخید. خبر، مشاهده نورهاى عجیب و غریبى بود 
که در حین زلزله دیده شد و عده اى زیادى فکر مى کردند 
بشقاب پرنده اى در آسمان دیده اند و برخى نیز معتقد بودند 
آخرالزمان رسیده است. در ویدیوها نیز مى شد نورهاى 

وحشتناکى را دید که در آسمان مکزیک مى درخشند.

پاسخ به شبهه رخداد «نورهاى زلزله» 
اما در این باره استاد پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى 
گفت: امکان رخداد «نورهاى زلزله» در زلزله کرمانشاه 

باور پذیر نیست.

مهدى زارع در خصوص  موضوعات مطرح شده در مورد 
پدیده  نورهاى زلزله  در جریان زلزله کرمانشــاه گفت: 
نورهاى زلزله معموًال ناشى از پخش گاز رادون در هواست 
که این گاز باعث آن مى شود. وى افزود: پدیده نورهاى 
زلزله شباهت بســیارى به فعالیت آتشفشان ها دارد که 
معموًال قبل از وقوع زلزله یا هنگام این رخداد طبیعى به 
شکل روشنایى ســرخ در هوا نمایان مى شود و شباهت 

بسیارى به رعد و برق دارد. 
استاد پژوهشــگاه بین المللى زلزله شناسى خاطر نشان 
کرد: اخبار مربوط به بروز این پدیده در حین وقوع زلزله 

کرمانشاه در داالهو و سایر شــهرهاى این استان، قابل 
اطمینان نیست چراکه مدت زمان وقوع این اتفاق تنها به 
یک دقیقه مى رسد. در حالى که در مدارك منتشر شده 

ادعا شد که این پدیده 40 دقیقه رخ داده است. 
زارع عنوان کرد: امکان وقوع پدیــده نورهاى زلزله در 
کشور ما وجود دارد و در سال 69 در جریان زلزله منجیل 
شاهد این اتفاق بودیم اما به منظور بررسى هاى بیشتر 
باید متخصصان با جمع آورى اطالعات میدانى و محلى 
و بررسى عکس ها و فیلم هاى موجود نسبت به واقعیت 

این امر نظر خود را اعالم کنند. 

در حالى که در برخى کشــورهاى دنیا روزنامه هایى با 
تیراژ روزانه 20 میلیون نسخه منتشر مى شوند، اطالعات 
میدانى موزعین و چند شــرکت پخش نشریات، نشان 
مى دهد تیراژ روزنامه ها در کشور ما در چهار سال گذشته 
به طور تقریبًا چشمگیرى (حدود 20 درصد) کاهش پیدا 
کرده است. اطالعات شرکت هاى پخش نشریات نشان 
مى دهد که تیراژ روزنامه ها در ایران در چهار سال گذشته 
از یک میلیون و 200 هزار نســخه به کمتر از 800 هزار 
نسخه رسیده است. خبرگزارى مهر دراین باره گزارشى 
تهیه کرده که حاوى نکات جالب توجهى است. بعضى از 

این نکات را بخوانید:

 رقم واقعى تیراژ اکثر روزنامه هاى سراسرى منتشره 
در ایران، در مجموع کمتر از دوهزار نســخه در روز (به 
طور میانگین و براى هر کدام) است. چند عنوان روزنامه 
نیز تیراژى حــدود پنج هزار نســخه در روز دارند؛ نظیر 
«کیهان» و «اطالعــات» که آن هم عمدتــًا به دلیل 

اشتراك سازمان ها و دستگاه هاى رسمى است.
 روزنامه «همشهرى» که همچنان عنوان پرتیراژترین 
روزنامه سراســرى ایران را یدك مى کشد، تا چند سال 
پیش روزانه حدود 360 هزار نســخه در روز تیراِژ بدون 
برگشتى داشت که از این تعداد، حدود 260 هزار نسخه 
آن در تهران و حدود صد هزار نسخه هم در شهرستان ها 

توزیع مى شــد. البته یــک دلیل مهم بــراى این تیراژ 
نســبتًا باال، حجم زیاد آگهى هاى الیى ایــن روزنامه 
(راهنماى همشهرى) است. با رشد آگهى هاى مجازى 
در فروشگاه هاى آنالین، تیراژ باالى همشهرى هم در 
دو ســال اخیر اُفت زیادى پیدا کرده است و این روزنامه 
در حال حاضر، در شهرســتان ها حدود 80 هزار نسخه 
(بدون برگشتى) و در تهران به طور متوسط حدود 200 
هزار نسخه (بدون برگشتى) تیراژ دارد. با وجود این، در 
مجموع مى توان گفت شرایط روزنامه همشهرى در بین 

روزنامه هاى کشور، یک استثناست.
 روزنامه هاى «جــام جم» و «ایــران»، از نظر تیراژ 

در مراتب بعدى قــرار دارند که البته آنهــا هم به دلیل 
گسترش و نفوذ شگفت و روزافزون رسانه هاى مجازى 
دچار ریزش تیراژ شده اند؛ به طورى که روزنامه جام جم 
(با 20 درصد برگشتى) در تهران کمتر از ده هزار نسخه 
و در شهرستان ها هم حدود 90 هزار نسخه، تیراژ دارد. در 
مورد روزنامه ایران هم که از حمایت آگهى هاى دولتى 
و فروش ثابت به مشــترکان دولتى برخوردار اســت، 
اطالعات مذکور نشان مى دهد که در مجموع تیراژ فعلى 
آن (در تهران و شهرســتان ها) از 50 هزار نسخه در روز 

فراتر نمى رود.
 در میان نشــریات ورزشــى، روزنامه «خبر ورزشى» 
بین 45 تا 50 هزار نســخه و روزهاى بعــد از بازى هاى 
استقالل و پرسپولیس با ســایر تیم ها، حداکثر 52 هزار 
نســخه تیراژ دارد. رتبه بعدِى پرتیراژترین روزنامه هاى 
ورزشى کشور با حدود 12 هزار نسخه در اختیار روزنامه 
«ایران ورزشــى» و رتبه ســوم این رده نیز با حدود ده 
هزار نســخه در اختیار روزنامه «پیروزى» است. مابقى 
روزنامه هاى ورزشى مجموعًا کمتر از هشت هزار نسخه 
تیراژ دارند. «همشهرى ورزشى» هم که در چند صفحه 
(معموًال هشت صفحه) و به صورت الیى به همراه روزنامه 
همشهرى توزیع مى شود - و از این جهت نمى توان آن را 
روزنامه مستقلى به حساب آورد - تیراژى تقریبًا برابر با 

روزنامه همشهرى دارد.
 نکته مهم درباره پرتیراژترین روزنامه مستقل ورزشى 
یعنى خبر ورزشــى این اســت که این روزنامه که تا سه 
ســال پیش تیراژى کمتر از صد هزار نســخه را به خود

ندیده بود، در پایان تا ســال 94 به حدود 80 هزار نسخه 
تیراژ رســید و بعد از همشــهرى، پرتیراژترین روزنامه
براى یکى از شرکت هاى پخش نشریات، به شمار مى آمد.

 نکته بســیار مهم در کاهش تیراژ روزنامه ها، کاهش 
بسیار زیاد قیمت کاغذ باطله را هم مورد تأکید قرار داد؛ به 
این معنا که تا چهارسال پیش قیمت کاغذ باطله کیلویى 
بین هزار و500 تا هزار و800 تومان بود (در نقاط مختلف 
کشــور قیمت متفاوت بود) ولى در حــال حاضر کاغذ 
باطله کیلویى حدود 400 تا 500 تومان اســت. به همین 
دلیل، بســیارى از موزعین در گذشته روزنامه ها را توزیع 
نمى کردند و در واقع در همــان ابتدا به دلیل قیمت کاغذ 

باطله، روزنامه ها خمیر مى شد.

محمد محب خدایى، معاون گردشگرى کشور در دیدار با یک 
هیئت سرمایه گذار چینى اظهار داشت: «ما مى توانیم به کمک 
آژانس هاى خدمات گردشگرى و توراپراتورها زمینه هاى 
بسیارى را براى تعامل دو کشور در زمینه گردشگرى ایجاد 

کنیم.»
معاون گردشــگرى ســازمان میراث فرهنگــى، صنایع 
دستى و گردشــگرى گفت: «درحال حاضر 125 هتل 3 و 

4ستاره در ایران در حال ســاخت است و ما براى مشارکت 
با سرمایه گذاران چینى براى ساخت هتل در کشور آمادگى 
داریم.» در این جلســه رئیس گروه سرمایه گذار چینى هم 
با اشاره به ظرفیت ها و جاذبه هاى گردشگرى ایران گفت: 
«افزایش رستوران هاى چینى در ایران در جذب گردشگران 

بیشتر از این کشور تأثیر دارد.»
وى ادامه داد: «ایران ظرفیت هاى بسیار خوبى دارد، اما براى 

جذب گردشگران بیشــتر باید هتل هایى با استانداردهاى 
جهانى در این کشور ساخته شود.»

رئیس گروه سرمایه گذار چینى گفت: «گروه سرمایه گذارى 
ما حدود هفت هزار هتل که 80درصد آنها در چین هستند را 
زیرمجموعه خود دارد و ما آمادگى داریم براى ساخت هتل در 

ایران همکارى خود را با این کشور آغاز کنیم.»
وى افزود: «مردم چین شناخت بســیار کمى از ایران دارند 

و تصور مى کنند که تمام مناطق ایران کویرى و خشــک 
است این درحالى است که ایران هم همانند چین یک کشور 

باستانى و پر از آثار تاریخى است.»
این سرمایه گذار چینى افزود: «هرچند غذا هم یکى از موارد 
مهم براى گردشگران چینى است اما امروز گردشگران کشور 
ما بیشتر به دنبال جاذبه هاى گردشگرى و هیجانى هستند و 

ایران مى تواند مقصد خوبى براى چینى ها باشد.»

7 ریشــترى    عصر ایران| در زلزلــه 3/
کرمانشاه، شاهد حضور پررنگ چهره هاى معروف 
ســینمایى، ورزشــى و حتى سیاســى در مناطق
زلزله زده هستیم. این افراد تالش کردند تا به واسطه 
شهرت و محبوبیت خود سیل کمک هاى مردمى را 
به سمت زلزله زدگان بکشانند. کمک هاى میلیاردى 
که حتى باعث شده بود خود این آدم هاى مشهور یا 
همان ســلبریتى ها هم از این حجم کمک تعجب 

کنند.
در شــهرهاى زلزله زده به ویژه ســرپل ذهاب تا 
چشم کار مى کند، آدم هاى مشهور دیده مى شود. از 
على دایى و نویــد محمدزاده تا کشــتى گیرهاى 
المپیکى و صادق زیباکالم. این افراد به صحنه آمدند 
تا جور نهادهاى دولتى و امدادى را بکشند. درست 
مانند ابَرقدرت هایى که در فیلم هاى هالیوودى جور 

پلیس را مى کشند.
این حضور پررنگ آدم هاى مشهور در زلزله کرمانشاه 
مى تواند دو دلیل عمده داشت باشد. اولین دلیل به 
نحوه کمک رسانى به زلزله زده ها در روزهاى اول 
بر مى گردد. تقریبًا رسیدگى به زلزله زدگان به ویژه 
در روستاها «فشل» بود و نهادهاى مربوط نتوانستند 
به خوبى این مناطق را پوشش دهند. عدم رسیدگى 
مناسب و اخبارى که خود مردم شهرهاى کرمانشاه 
از طریق فضاى مجازى به گــوش هموطنان خود 
مى رساندند باعث شد تا این آدم هاى مشهور تصمیم 
بگیرند به صحنــه بیایند و به زلزلــه زده ها کمک 
کنند. این افراد توانســتند حجم خوبى از کمک ها 
را به مناطق زلزله زده برســانند. در این میان نقش

 على دایى بسیار پررنگ بود.
نکته دوم اعتماد مردم به این چهره هاى شناخت شده 
بود. مردم به کسانى که دوستشان دارند اعتماد کردند 
و پول هاى خود را به آنها ســپردند تا به دست مردم 
برســانند. در کنار این افراد هالل احمر و نهادهاى 
دیگر هم بودند اما مردم ترجیــح دادند پول خود را 
به على دایى، صادق زیبــاکالم و نوید محمد زاده 
بســپارند. این افراد هم اعتماد مردم را بى پاســخ 
نگذاشــتند و کمک ها را به دســت مردم زلزله زده 

رساندند.
نتیجه این حضور این اســت که نهادهاى مسئول 
نتوانســتند به خوبى کمک رسانى را مدیریت کنند. 
اگر نهادهاى مســئول به خوبى وظایف خود عمل 
مى کردند قطعًا شــاهد این حجــم بى برنامگى در 

کمک رسانى به زلزله زدگان نبودیم.
این روزها در شــهرهاى کرمانشــاه شاهد حضور 
سوپرمن هایى بودیم. ســوپرمن هایى که برخالف 
ابَرقهرمان هاى فیلم هاى هالیوودى کارهاى عجیب 
و غریب نمى کننــد و تنها از محبوبیــت خود براى 

کمک به مردم استفاده کردند.

مسئوالن زمین شناسى ژاپن 
مى گوینــد که زمیــن لرزه 
7/3ریشترى هفته گذشته که 
در مرز بین ایران و عراق روى 
داد، موجب بــاال آمدن زمین 
به میزان حدود 90 سانتیمتر 

شده است.
اداره اطالعــات زمیــن - 
فضــاى ژاپــن بــه منظور 
تجزیه و تحلیل تغییر شــکل 
زمیــن در اثــر ایــن زمین 
لرزه، از داده هــاى ماهواره 
ناظر زمیــن «داییچى-2 » 
اســتفاده کرد. این مسئوالن 
مــى گوینــد، تجزیــه و 

تحلیل آنها نشــان مى دهــد در نزدیکى مرکز ایــن زلزله، زمین به میزان 30 ســانتیمتر بــاال آمده و در 
یک گســتره 80 کیلومترى در ســمت جنوب مرکز زمین لرزه نیز زمین 10 ســانتیمتر یا بیشتر باال آمده 

است.
این مسئوالن مى گویند، داده هاى یاد شده تقریبًا در راســتاى تجزیه و تحلیل هاى سازمان زمین شناسى 
ایاالت متحده آمریکاست. سازمان زمین شناســى آمریکا گفت که این امواج لرزشى نشان دهنده آن است 
که زمین لرزه یاد شــده بر اثر گسل معکوس که طى آن الیه هاى ســنگ ها در یک زاویه چرخش یافتند، 

ایجاد شده است.
«هیروشى یارایى» یک مقام سازمان زمین شناسى ژاپن مى گوید که این داده ها حاکى از آن است که زمین 

در سرپل ذهاب، در غرب ایران، حدود 40 سانتیمتر باال آمده است.
وى گفــت: به نظــر مى رســد که تغییــر شــکل عظیم زمیــن منجر بــه این زمیــن لــرزه قدرتمند

شده باشد.

واقعیت هاى ناراحت کننده درباره تیراژ روزنامه ها در ایران

سقوط بزرگ
سوپرمن هاى 
شهر زلزله زده

چینى ها فکر مى کنند تمام مناطق ایران کویرى است

یک رخداد طبیعى یا گمانه هاى خیالى؟ 

ماجراى ظهور نورهاى زلزله در کرمانشاه
ژاپنى ها اعالم کردند:

زلزله هفته پیش زمین را 90 سانتیمتر باال آورد
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بهره بردارى از سامانه
 سرویس مدارس تا پایان آذر

مدیر عامل سازمان تاکسیرانى شهردارى اصفهان گفت: 
سامانه الکترونیکى سرویس مدارس که در حال حاضر 
مراحل آزمایشى خود را طى مى کند، تا پایان آذرماه سال 

جارى به صورت کامل به بهره بردارى مى رسد.
حسین جعفرى اظهارداشــت: با توجه به اینکه امنیت 
و سالمت دانش آموزان و تردد آســان و راحت آنها در 
شــهر همواره دغدغه خانواده ها و مورد توجه مدیران 
شهرى است، شهردارى اصفهان درصدد طراحى سامانه 
الکترونیکى برآمد.وى افزود: در طول ســال تحصیلى 
اولیاى دانش آموزان با استفاده از این سامانه مى توانند بر 
عملکرد شرکت و راننده اى که سرویس مدرسه دانش 
آموز را انجام مى دهد، نظارت داشــته باشند و چنانچه 
انتقاد یا پیشنهادى دارند، مراتب را در سامانه ثبت کرده 
تا همکاران ما در سازمان تاکسیرانى آن را پیاده سازى و 

خودشان به راننده و شرکت امتیازدهى کنند.

جلوگیرى از هدر رفت،با اصالح 
شبکه فرسوده آب روستایى

مدیر آب و فاضالب روستایى شهرستان آران و بیدگل 
گفت: مهمترین برنامه براى جلوگیرى از هدر رفت آب، 

اصالح و بازسازى شبکه هاى فرسوده روستایى است.
شهاب شاکرى اظهارداشت: برنامه هاى وسیع بازسازى 
شبکه روستایى در دستور کار داریم که احداث سامانه تله 
مترى، نصب آب شیرین کن روستاهاى بخش مرکزى، 
اصالح و بازسازى روستاى على آباد مرکزى و اصالح 
شبکه روستاى محمدآباد و قاسم آباد و یزدالن در بخش 
کویرات، از اهم این طرح ها براى حفاظت از آب است.
وى به طرح هاى در حال اجرا و تکمیل روستاها اشاره 
کرد و گفت: حفر چاه مجتمع سرخ گل در بخش کویرات 
و احداث مخزن 800 مترمکعبى روستاى حسین آباد از 
جمله طرح هاى در حال انجام در حوزه آب است. شاکرى 
افزود: آران و بیدگل با بیش از صدهزار نفر جمعیت، از 11 
روستا تشکیل شده و مصرف آب این روستاها متشکل 
از هفت حلقه چاه، پنج مخزن ذخیره آب و سه مجتمع 

آبرسانى است. 

برگزارى نمایشگاه کتاب 
در بویین میاندشت

مدیر اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان بویین 
میاندشت گفت: همه مسئوالن باید براى افزایش سرانه 

مطالعه در این شهرستان تالش کنند.
حسن کیخایى با اشاره به برگزارى 20 روزه نمایشگاه 
کتاب در کانون شهید مطهرى بویین میاندشت، افزود: در 
این نمایشگاه بیش از سه هزار عنوان کتاب با موضوعات 
مختلفى همچون مذهبى، اجتماعــى، اقتصادى و... با 

تخفیفات قابل توجه عرضه شده است.

14آذر؛ آخرین مهلت ثبت نام 
در مسابقات ماکارونى

عالقه مندان براى ثبت نام و شرکت در مسابقات ملى 
پل هاى ماکارونى تا 14آذر فرصت دارند.

بنابر اعالم دبیرخانه مسابقات، عالقه مندان براى کسب 
اطالعات بیشتر و ثبت نام تا 14 آذر به نشانى اینترنتى  

conf.dehaghan.ac.ir  مراجعه کنند.
مسابقات ملى پل هاى ماکارونى 22آذر در دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد دهاقان برگزار مى شود.

کمک کارتن خواب هاى 
اصفهانى به زلزله زدگان

کارتن خواب هاى اصفهانى هم به کمک زلزله زدگان 
کرمانشاهى آمدند.

مدیر انجمن خیریه «پایان کارتن خوابى امید» گفت: با 
کمک کارتن خواب هاى بهبود یافته گرمخانه امید، بیش 
از هزار کیسه لباس، 500 پتو، 30 چادر،ده هزار کنسرو، 
300 کارتن بیســکویت، هزارعدد آب معدنى و  دارو و 
تجهیزات پزشکى  به مناطق زلزله زده روستاهاى سرپل 
ذهاب ارسال شده است. محسن انصارى افزود: این اقالم 
با کمک 70نفر از کارتن خواب هاى بهبود یافته، از مردم 

نوعدوست اصفهانى جمع آورى شد.

سرپرست نهاد کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان گفت: 
20 کتابخانه جدید با پیشرفتى درحدود 70 درصد در استان 
اصفهان در حال ساخت است که تا پایان امسال ده باب آنها 

به بهره بردارى مى رسند.
امیر هالکویى اظهار داشت: هشت باب کتابخانه در یکسال 
گذشته افتتاح شده و دو کتابخانه با تعمیرات بازگشایى شده 
است.وى افزود: هم اکنون 180 باب کتابخانه نهادى، 12 
کتابخانه مشارکتى و در مجموع 196 کتابخانه عمومى در 

سطح استان فعال است. 
سرپرست نهاد کتابخانه هاى عموى استان اصفهان گفت: 
3/2 میلیون کتاب در این کتابخانه هاى استان وجود دارد 

که در هشت ماهه ســال جارى، 30 هزار جلد کتاب جدید 
از سوى نهاد کتابخانه هاى عمومى و 150 هزار جلد کتاب 
هم از سوى مردم و ناشران به کتابخانه ها اهدا شد. وى تعداد 
کتاب هاى اهدا شــده به کتابخانه هاى استان اصفهان  را 
نسبت به مدت مشابه دو برابر اعالم کرد و گفت: هم اکنون 
200 هزار نفر عضو فعال از کتابخانه هاى اســتان استفاده 
مى کنند.  هالکویى با بیان اینکه هزار و 500 قلم تجهیزات 
کتابخانه اى شامل قفسه و میز و صندلى به کتابخانه هاى 
عمومى استان اضافه شده است، گفت: این تجهیزات موجب 
افزایش 300 هزار جلدى مخازن کتابخانه ها در طول یکسال 

گذشته شده است.

تسهیالت مشاغل خانگى در استان اصفهان هشت برابر 
افزایش یافته است.

مدیر کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان میزان اعتبار تسهیالت مشاغل 
خانگى اســتان را بیش از 540میلیارد ریال عنوان کرد 
وگفت:این میزان اعتبار در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

بیش از هشت برابر افزایش داشته است. 
کمال الدین میرهادى، ســقف این تســهیالت را براى 
افراد پشتیبان (داراى ســابقه کار در مشاغل خانگى )، 
یک میلیارد ریال و براى افراد مستقل صدمیلیون ریال 
اعالم کرد و افزود: این تســهیالت با ســود 4 درصد در 

اختیار متتقاضیان قرار مى گیرد.وى با اشــاره به اینکه 
تاکنون120نفر در استان براى دریافت تسهیالت مشاغل 
خانگى به بانک معرفى شده اند،گفت: از این تعداد، 20نفر 

افراد پشتیبان و صدنفر افراد مستقل هستند.
میرهادى با بیان اینکه با دریافت این تســهیالت براى 
بیش از 300نفر در استان اشــتغالزایى مى شود، افزود: 
صنایع دستى، فرش و پوشاك بیشترین طرح هاى ارائه 
شده به بانک ها براى در یافت تسهیالت هستند. مدیر 
کارآفرینى و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان گفت: از سال 90 تاکنون 110هزار مجوز 

فعالیت مشاغل خانگى در استان صادر شده  است.

10کتابخانه تا پایان امسال 
افتتاح مى شود

افزایش8 برابرى تسهیالت 
مشاغل خانگى در استان 

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان شهرضا 
گفت: به منظور ساماندهى واحدهاى تولیدى غیرقابل 
استقرار در شــهرك ها و نواحى صنعتى این شهرستان، 
چندین قطب صنعتى شامل، شهرك تخصصى مشتقات 
نفتى، قطب هاى صنایع آالینده، آجر و کاشــى در نظر 

گرفته شده است.
محمد ابراهیم خاتمى اظهار داشــت: شهرك صنعتى 
رازى با مساحت  هزار و 500 هکتار به عنوان بزرگ ترین 
شهرك صنعتى منطقه جنوب استان اصفهان در کیلومتر 

25 محور شهرضا به اصفهان قرار دارد.

وى با بیان اینکه صنایع متمرکز در این شــهرك بیشتر 
شامل صنایع شیمیایى و پایین دستى پتروشیمى است، 
افزود: فاز اول و دوم این شهرك داراى امکانات زیربنایى 
شامل آب، برق، گاز، تلفن، ایســتگاه راه آهن، مجتمع 
خدماتى و پل زیرگذر و سیستم دفع پساب صنعتى است.

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرضا گفت: فازسوم 
شهرك داراى گاز، آب صنعت و شرب، خطوط تلفن و برق 
است که با تالش شرکت شهرك هاى صنعتى در دست 
تکمیل و پذیراى متقاضیان جدید سرمایه گذارى در تمام 

حوزه هاست.
وى افزود: به منظور ساماندهى واحدهاى تولیدى غیرقابل 
استقرار در شهرك ها و نواحى صنعتى شهرستان، چندین 
قطب صنعتى شامل، شهرك تخصصى مشتقات نفتى، 
قطب هاى صنایع آالینده، آجر و کاشى در نظرگرفته شده 
است.خاتمى بیان داشت: مطابق آمار و اطالعات موجود، 
درحدود 50 درصد از مساحت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان در قلمرو شهرضا قرار گرفته است که این حاکى 
از توســعه یافتگى صنعتى این شهرستان در طول یک 

دهه گذشته است.

بیســت و ســومین نمایشــگاه بین المللى کامپیوتر و 
اتوماسیون ادارى (اتوکام2017) از امروز تا 4 آذر ماه در 
محل برگزارى نمایشــگاه هاى اصفهان و در فضایى به 

مساحت 9هزار و 500 مترمربع برگزار مى شود.
در این دوره صد مشارکت کننده از استان هاى اصفهان، 

تهران، یزد و خراسان رضوى به مدت پنج روز 
آخرین تازه هاى خود را براى نمایش و رقابت با 

یکدیگر به این نمایشگاه خواهند آورد.
مشارکت کنندگان مذکور در زمینه تولید محتوا 
و مالتى مدیا، ســخت افزار، نــرم افزار، دولت 
الکترونیک، شــبکه هاى داده و امنیت فضاى 
تبادل اطالعــات، اینترنت، مخابرات، تجارت 
الکترونیک، ماشــین هاى ادارى و آموزش و 

پژوهش فعالیت دارند.
همچنین حضور شرکت هاى دانش بنیان، دانشگاه هاى 
مطرح، حضور بیش از 15 استارتاپ در سراى کارآفرینى 
و کســب و کارهاى نوپا از دیگر مشــخصاتى است که 
برگزارى این دوره از نمایشگاه اتوکام را از سنوات گذشته 

متفاوت ساخته است.

این نمایشگاه در چهار ســالن نمایشگاهى برپا مى شود. 
همزمان با این نمایشــگاه، پنج همایــش تخصصى با 
موضوعات کاربردهاى سیستم هاى تصمیم یار در هوش 
تجارى، داده هــاى حجیم و تکنولــوژى هاى مرتبط، 
شبکه هاى نرم افزار محور و مهندســى ترافیک، تأثیر 

نقش منیتورینگ و مربیگرى در رشــد و توسعه کسب 
و کارهاى نوپا، ساختمان هاى هوشــمند در شهر پایدار 
هوشمند، آشنایى با فناورى کالن داده ها، کاربرد مه داده 
در مدیریت هوشمند کالنشهرها و... در پنج روز نمایشگاه 

در ساعات 18 تا 20 برگزار خواهد شد.  

مدیر ساخت و توسعه راه هاى اداره کل راه و شهرسازى 
استان اصفهان گفت: سازه تقاطع غیر همسطح کمربندى 
خمینى شهر- نجف آباد با 95 درصد پیشرفت، در انتظار 
رفع معارضات و موانع پیشرفت پروژه به منظور راه هاى 
دسترســى اســت که با همکارى اداره آب و فاضالب 
شهرستان خمینى شهر در اسرع وقت تکمیل خواهد شد.

حمیدرضا امیرخانى اظهار داشت: عملیات اجرایى ابنیه 
تقاطع غیر همســطح کمربندى خمینى شهر-نجف آباد 

95 درصد پیشرفت داشته و تاکنون 15 میلیارد ریال براى 
احداث آن هزینه شــده و براى تکمیل و احداث راه هاى 
دسترسى و ارتباط با محور اصلى، به 15 میلیارد ریال دیگر 

اعتبار نیاز است.
وى افزود: با رفع موانع پروژه نظیر جابه جایى تأسیسات 
آب متداخل با پروژه و همکارى دستگاه هاى مربوطه و با 
تأمین اعتبارات الزم، مى توان این پروژه را تا پایان سال 

به بهره بردارى رساند.

هیئت فنى تجــارى بلژیک در بازدید از شــرکت 
سهامى ذوب آهن، براى همکارى دو طرفه اعالم 
آمادگى کرد.رئیس منطقه تجــارى والون بلژیک 
در این بازدید، شرکت ذوب آهن اصفهان را یکى از 
بزرگ ترین فوالدسازان منطقه دانست و گفت: این 
شرکت فوالدسازى، از ظرفیت هاى باالیى در تولید 

محصوالت فوالدى برخوردار است.
«ژان ژاك گابریل» افــزود: منطقه تجارى والون 
آمادگى الزم براى عقــد قراردهایى بین دو طرف 
را دارد.مدیر بازاریابى شــرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان هم در این دیدار بر توسعه همکارى هاى 
متقابل دو طرف تأکید کــرد و گفت: انواع تولیدات 
این شرکت از استانداردهاى الزم کیفیت برخوردار 
هســتند.مهدى ســرلک افزود: این شرکت براى 
بازاریابى مؤثر و توجه به امتیازات محصوالت ذوب 
آهن در بحــث گواهینامه هاى کیفــى، حرکت به 
سمت بازارهاى هدفى که به استانداردها و کیفیت 
محصوالت توجه بیشــترى دارد را در دســتور کار 

قرار داده است.

اداره آموزش و پرورش شهرستان مبارکه خبر مصدومیت 
29 دانش آموز به هنگام انجام آزمایش در یکى از مدارس 
این شهرســتان را که در شــبکه هاى مجازى و برخى 
رسانه ها انتشار یافته است،تکذیب و اعالم کرد: در این 

حادثه تنها دو دانش آموز مصدوم شدند.
داود رجبى با تشــریح چگونگى وقوع این حادثه آورده 
است: در ساعت 13 روز شنبه هفته جارى، 17 دانش آموز 
پایه دهم آموزشگاه دخترانه شاهد اسوه این شهرستان 
به همراه دبیر مربوطه مشغول آزمایش بودند که شیشه 

محتوى مواد آزمایشگاهى ترکید. 

وى افــزود: در پــى ترکیدن شیشــه محتــوى مواد 
آزمایشــگاهى، گاز حاصل از آن در محیط پخش شد و 
متأســفانه دو نفر از دانش آموزان خراش هاى سطحى 

برداشتند که به صورت سرپایى مداوا شدند. 
مدیر آموزش و پرورش شهرستان مبارکه با اشاره به اینکه 
دو دانش آموز مداوا شده همراه ســایر دانش آموزان در 
سالمت کامل قرار دارند، اخبار منتشر شده در شبکه هاى 
مجازى و برخى رسانه ها مبنى بر مصدوم شدن 29 دانش 
آموز آموزشگاه دخترانه شاهد اسوه مبارکه به هنگام انجام 

آزمایش در این آموزشگاه را تکذیب کرد.  

 مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان کاشان 
گفت: شرایط خشکسالى حاکم بر استان اصفهان، دشت 
کاشان را در شرایط بحرانى قرار داده و امروز براى خروج 

از این بحران، به سه میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
مجید خداپرستان با اشــاره به اینکه از دهه 70 تاکنون، 
بیش از 230 بند تأخیــرى با مصالح ســنگ و مالط، 
14 بنــد خاکى و شــش پــروژه پخش ســیالب در 
شهرستان کاشــان اجرایى شده اســت، اظهار داشت: 
این در حالى اســت که اجــراى این پروژه هــا تنها 18 
درصد از روان آب هاى شهرســتان کاشان را ساماندهى

 مى کند.
وى با بیان اینکه روان آب هاى شهرســتان کاشان 81 
میلیون متر مکعب برآورد شــده اســت، افزود: در حال 
حاضر تنهــا 15 میلیون متر مکعب از ایــن روان آب ها 

ساماندهى مى شود.
 مدیراداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان کاشان با 
اشاره به اینکه با توجه به برداشت بى رویه از سفره هاى 
آب زیرزمینى، کاهش نزوالت آسمانى و خشکسالى هاى 
چند ســاله گذشــته، توجه به پروژه هاى آبخیزدارى و 
آبخوان دارى براى کاهش اثرات منفى بحران آب امرى 
ضرورى است، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که 
دشت کاشــان در حال حاضر در بحران زیست محیطى 

به سر مى برد.
وى با بیان اینکه مطالعات مورد نیاز در بیش از  60 درصد 
حوضه  هاى آبخیز شهرستان کاشان انجام شده است، 
ابراز داشــت: اعتبار مورد نیاز براى اجــراى پروژه هاى 
آبخیزدارى و آبخوان دارى به مبلغ ســه میلیارد تومان 
مشخص شده است که در صورت تأمین اعتبار مى  تواند 
در تعهدات سال  هاى آینده منابع طبیعى استان اصفهان 

قرار گیرد.
خداپرســتان ادامه داد:عالوه بر پروژه  هاى آبخیزدارى، 
اداره منابــع طبیعى و آبخیــزدارى مکلف بــه اجراى 
پروژه  هاى بیولوژیک نیز هست که در وسعتى برابر هزار و 

500 هکتار به صورت درختکارى و بذر گونه  هاى جنگلى 
و مرتعى عملیاتى شده است.

 وى با اشــاره به اینکه ارتفاع دشت کاشــان با توجه به 
شیب تند از ارتفاعات تا دشت و فاصله کم این دو منطقه، 

باعث شدت گرفتن سیالب ها مى شود، اضافه کرد: این 
شدت گرفتن ها باعث ســیل و تخریب خاك مى شود و 
الزم است براى حفاظت از خاك، پروژه هاى آبخیزدارى 

بیشترى انجام شود.

مدیر کل بیمه سالمت اســتان اصفهان گفت:  برخى از 
شرکت هاى سودجو با سوء استفاده از نام بیمه سالمت، 

وعده بیمه تکمیلى مى دهند که باید مردم هوشیار باشند.
حسین بانک اظهار داشت: تعدادى از شرکت هاى سودجو 
با استفاده از نام سازمان بیمه سالمت و دادن وعده هاى 
غیر واقعى مانند ارائه بیمه تکمیلى به بیمه شدگان و بیمه 
مکمل و کارت بیمه ســالمت، اقدام به اخاذى از مردم 

کرده اند.
وى از تمــاس هــاى مکــرر و مشــکوك تلفنــى
 شرکت هاى جعلى بیمه به همشهریان هشدار داد و افزود: 
مردم باید هوشیار باشند و از دادن اطالعات و آدرس منزل، 
خوددارى و در صورت لزوم مراتب را به شماره 36674567 

به این سازمان منعکس کنند.
مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان ادامه داد: بر اساس 
مصوبه هیئت وزیران و دستورالعمل سازمان بیمه سالمت، 
مراجعه بیمه شدگان صندوق بیمه همگانى رایگان الزامًا 
به مراکز دولتى و دانشگاهى اعم از همه بیمارستان هاى 
دولتــى، کلینیک هاى ویژه، مراکز بهداشــتى درمانى و 

درمانگاه هاى وابسته به دانشگاه علوم پزشکى است.
وى تصریح کرد:  سایر بیمه شدگان صندوق بیمه همگانى 
که از بضاعت مالــى برخوردارند و یا اصــرار به دریافت 

خدمات در بخش خصوصى دارند، مى توانند با احتساب 
تخفیف 50 درصدى دولت و پرداخــت ماهانه 20 هزار 
تومان به ازاى هــر نفر، دفترچه بیمــه ایرانیان دریافت 
کرده و از خدمات آن در همــه مراکز دولتى و غیر دولتى 

بهره مند شوند.
بانک با بیان اینکه بیماران خاص، محدودیتى در مراجعه 
به مراکز غیــر دولتى ندارند، افزود: بــا توجه به اینکه در 

این دستورالعمل، لزوم رعایت مراجعه بیماران خاص به 
بخش دولتى مطرح نیست، بیماران خاص صندوق بیمه 
همگانى که شامل بیماران هموفیلى، تاالسمى، دیالیزى، 
پیوند کلیه و MS هستند، مشمول ضوابط فوق مى شوند 
و مى توانند ضمن مراجعه بــه مراکز دولتى و خصوصى، 
داروى خود را از داروخانه هــاى طرف قرارداد طبق روال 

قبل دریافت کنند.

دشت کاشان در بحران محیط زیستى

هشدار نسبت به  سوءاستفاده از نام بیمه سالمت توسط سودجویان

 ساماندهى واحدهاى تولیدى شهرضا
 با راه اندازى قطب هاى صنعتى

از امروز؛ برپایى  بیست و سومین
 نمایشگاه اتوکام اصفهان

تکذیب مصدومیت 29 دانش آموز مبارکه

نماینده مردم برخوار، شاهین شــهر و میمه در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: مسیر عبور قطار 
سریع السیر اصفهان-تهران از بین دولت آباد و 
دستگرد به علت تقسیم شهرهاى در مسیر به 

دو بخش، باید تغییر کند.
حســینعلى حاجى دلیگانــى اظهارداشــت: 
بــه علــت نارضایتى مــردم و اینکــه عبور 
قطار سریع الســیر اصفهان-تهــران از بین 
دولت آباد و دستگرد، شــهرها را به دو بخش 
تقسیم مى کند، باید این مســیر حرکت تغییر 

کند.
وى خاطرنشان کرد: در طراحى اولیه مسیر عبور 
این قطار، شهرهاى دولت آباد و دستگرد به دو 
بخش تقسیم مى شوند و احتمال بروز مسائل و 
مشکالت حاشیه نشینى، اجتماعى، فرهنگى و 
اقتصادى براى بخشى از شــهروندان این دو 

شهر وجود خواهد داشت.
حاجى دلیگانى بــا توجه به درخواســت هاى 
اعضاى شوراهاى اسالمى شهرهاى دستگرد و 
دولت آباد پیشنهاد کرد: مسیر قطار سریع السیر 
اصفهان-تهران از سمت مورچه خورت به بلوار 

کاوه اصفهان تغییر یابد.
 

مسیر قطار سریع السیر 
اصفهان-تهران 
باید تغییر کند

توقف عملیات اجرایى تقاطع غیرهمسطح 
خمینى شهر- نجف آباد

اعالم آمادگى 
همکارى دوجانبه 
بلژیک با  ذوب آهن
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کاشت 20 هزار درخت 
در ناژوان

مدیر طرح ســاماندهى ناژوان گفت: در شــش ماه 
نخست سال جارى نزدیک به 20 هزار اصله درخت 

در ناژوان کاشته شد.
حسن شفیعى اظهارداشــت: ناژوان داراى مساحتى 
درحدود 1200 هکتار است که از این مساحت نزدیک 

به هزار هکتار آن مربوط به باغات و فضاى سبز است.
وى با اشاره به اینکه بیش از 300 هکتار اراضى ناژوان در 
اختیار شهردارى است، تأکید کرد: متأسفانه کمبود آب، 
نگهدارى از فضاى سبز ناژوان را بسیار مشکل کرده، 
اما شهردارى تدابیرى ویژه اى براى رفع این مشکل در 
نظر گرفته و دراین راستا شهردارى حمایت هاى الزم 
را براى باغ هاى خصوصى شهروندان و افرادى که در 
آن مکان مشغول به کشاورزى هستند،انجام مى دهد تا 

فضاى سبز حفظ شود.

جریمه چندصد میلیونى 
قاچاقچى برنج 

مدیر کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان از جریمه 
بیش از شــش میلیاردى قاچاقچى برنج در تعزیرات 

حکومتى اصفهان خبر داد.
پرونده کشف 115 تن برنج خارجى قاچاق به ارزش 
6 میلیارد و 314 میلیون و 680 هزار و 628 ریال که از 
شش دستگاه کامیون کشنده، توسط مأمورین مستقر 
در گلوگاه شهید امامى شهرضا کشف شده بود، جهت 
رسیدگى به شعبه ویژه رســیدگى به تخلفات قاچاق 
کاال و ارز تعزیرات حکومتى شــهید امامى اصفهان 
ارسال شد و شــعبه مذکور متهم پرونده را عالوه بر 
ضبط کاال به نفع دولت، به پرداخت مبلغ شش میلیارد 
و 314 میلیون و 680 هزار و 628 ریال جریمه نقدى 

در حق صندوق دولت محکوم کرد.

آغاز طرح پیشگیرى از پوسیدگى 
دندان در مدارس استان 

با هدف پیشگیرى از پوسیدگى دندان، طرح وارنیش 
فلوراید دندان هاى کودکان در مدارس ابتدایى استان 

آغاز شد.
ساعى، کارشناس ســالمت دهان و دندان دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان گفت: این طرح به صورت 
رایگان براى 450 دانش آموز ابتدایى استان اصفهان 

تا پایان دى ماه اجرا مى شود. 
وى با اشاره به اینکه استفاده از وارنیش فلوراید تا 50 
درصد پوسیدگى دندان هاى شیرى و دائم را کاهش 
مى دهد، گفت: استفاده از ماده وارنیش فلوراید، روشى 
جدید براى جلوگیرى از پوســیدگى دندان است که 
باعث کاهش هزینه هاى دندانپزشــکى خواهد شد. 
ســاعى افزود: براى این طرح بیش از یک میلیارد و 

400 هزار تومان هزینه شده است. 
وى با بیان اینکه در این طرح بــراى دانش آموزان 
متوسطه اول، آموزش هاى بهداشــت و مراقبت از 
دهان و دندان ارائه مى شود، گفت: خوشبختانه استان 
اصفهان از لحاظ بهداشــت دهــان و دندان دانش 

آموزان رتبه اول کشور را دارد. 

کاهش70درصدى
 برداشت انار در استان

برداشت انار از 8630هکتار در استان اصفهان امسال 
70درصد کاهش داشته است.

کارشــناس باغبانــى ســازمان جهاد کشــاورزى 
اســتان اصفهان با اشــاره بــه خســارت 60تا80 
درصدى محصول وتنــه درختان انــار گفت: براثر 
سرمازدگى پاییز پارســال، میزان تولید انار از ساالنه 
110هزار تن، امســال به 77هزار تن کاهش یافته

 است.
مصطفى طیــارى افــزود: مراکز عمــده تولید انار، 
اردستان، کاشــان، نطنز، بادرود، شهرضا، نجف آباد 
و دهاقان اســت که بادرود و کاشــان با 90 درصد، 
بیشترین خسارت را به همراه داشته است.وى گفت: 
امســال 770میلیارد ریال برآورد خسارت باغات انار 
استان اصفهان اســت و باید 3000 اصله در خت انار 
سرمازده براى باردهى دوباره پس از چهارسال کف بُر 

شوند.

خبر

مدیر عامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان با اشاره 
به ُپر و مسدود شــدن 562 حلقه چاه غیر مجاز در استان از 
ابتداى امسال، گفت: میزان آب صرفه جویى شده حاصل 
از انســداد این چاه هاى غیر مجاز، 11 میلیون و 600 هزار 

مترمکعب است.
مسعود میرمحمدصادقى با اشاره به اقدامات انجام شده براى 
حفاظ از منابع زیرزمینى آب اســتان اظهارداشت: از ابتداى 
سال جارى تا کنون 562 حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود 
شده است. مدیر عامل شرکت آب منطقه اى اصفهان با بیان 
اینکه میزان آب صرفه جویى شده براثر پرشدن این چاه ها 
برابر با 11 میلیون و 600 هزار مترمکعب است، عنوان کرد:  

از دیگر اقدامات انجام شــده، دو هزار و 662 مورد اصالح و 
تعدیل پروانه هاى بهره بردارى کشاورزى تا کنون در استان 

بوده است.
وى با بیان اینکه از ابتداى سال جارى تاکنون تعداد پنج هزار 
و 307 دستگاه کنتورهاى فهام و حجمى در استان نصب شده 
اســت، تصریح کرد: این اقدامات در صرفه جویى و اصالح 

مصرف آب کشاورزى نقش مهمى داشته است.
میرمحمدصادقى خاطرنشان کرد: بالغ بر سه هزار درخواست 
مجوز تاکنون در سامانه ســاماب به ثبت رسیده است که 
تاکنون بیش از هزار و 314 پروانه از طریق سامانه ساماب 

استان اصفهان صادر شده است.

استاندار اصفهان گفت: روند صدور مجوز سرمایه گذارى 
در اصفهان نباید بیش از 15 روز طول بکشد.

محسن مهر علیزاده با اشــاره به لزوم توسعه اقتصادى، 
فرهنگى و گردشگرى اســتان اظهارداشت: دستگاه ها 
باید در جهت تشــویق ســرمایه گذاران و بازکردن راه

آنها و از بیــن بردن موانــع این کار همکارى داشــته 
باشند و بروکراســى ادارى را به حداقل رسانده و همت 
بیشــترى در جهت همراهى با یکدیگر داشــته باشند.

وى بــا تأکید بــر اینکه رونــد صدور مجوز ســرمایه 
گذارى نباید بیشــتر از 15 روز به طــول انجامد، افزود: 
دستگاه هاى متولى باید تعامل بیشترى داشته باشند و در 

غیر اینصورت برخورد خواهد شد.
مهرعلیزاده به سرمایه گذارى در بخش انرژى خورشیدى 
اشاره کرد و افزود: براساس آمار، از هزار و 450 مگاوات 
ظرفیت انرژى خورشــیدى، بخش اندکى از آن سرمایه 
گذارى شده است و باید دستگاه ها بررسى دقیق ترى در 

خصوص موانع داشته باشند.
وى به توسعه فعالیت ها هنرى و فرهنگى در استان اشاره 
کرد و گفت: ایجاد ســالن هاى بزرگ تئاتر و موسیقى 
که جزء مشخصات هنر مردم اصفهان است، باید مورد 
توجه قرار گیرد و سعى شود که بخش خصوصى و افراد

عالقه مند در این زمینه وارد شوند.

مجوز سرمایه گذارى نباید 
بیش از 15 روز طول بکشد

مسدودشدن 562 حلقه چاه 
غیرمجاز در استان 

عضو اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان 
گفت: متأسفانه وضعیت بازار فروش فرش دستباف 
در اصفهان خوب نیســت و آنقدر کــه خریداران 
فرش دســتباف براى فروش فرش هــاى از قبل 
خریده شــده به بازار مراجعه مى کنند، براى خرید 

نمى آیند.
ســعید عصاچى با بیــان اینکه صــادرات فرش 
دســتباف در طول ســال هاى گذشــته بســیار 
محدود و اندك شده اســت، گفت: مصرف داخلى 
فرش دســتباف ظرفیت و بازار محــدودى دارد و 
از طرف دیگر صادراتــى در زمینه فــرش انجام 
نمى شــود که بافنــدگان انگیزه اى بــراى تولید

 داشته باشند.
این عضو اتحادیه تولیدکنندگان فرش دســتباف 
اصفهان در پاســخ به این ســئوال که آیا وضعیت 
اقتصادى حاکــم بر جامعه، ســبب کاهش تقاضا 
و صادرات فرش شــده اســت یا فرش دســتباف 
اصفهــان خواهــان دارد، گفت: یکــى از دالیل 
بى انگیزگى بافندگان فرش دستباف و عدم رغبت 

جوانــان براى ورود بــه این حــوزه، قیمت پایین 
دســتمزدهاى بافندگان فرش اســت، به صورتى 
که دســتمزدى که بافندگان براى فرش مى گیرند 
نســبت به کار و هنرى که خــرج مى کنند، ناچیز

 است.
وى با بیــان اینکه فرش دســتباف اولویت خود را 
از دســت داده اســت، خاطرنشــان کرد: فرش 
دســتباف یک کاالى لوکس و ارزشمند است که 
متأســفانه به دلیل رکود اقتصــادى، هم در داخل 
کشــور و هم در کشــورهاى اروپایى و آمریکایى، 
اکنون اولویت خود را از دســت داده است که براى 
بازگشــت این اولویت به ســبد خرید مشتریان، 
نیازمنــد تبلیــغ و فرهنگســازى بین المللــى

هستیم.
عصاچى درباره بیمه بافندگان فرش دســتباف نیز 
گفت: قرار بود بیمه بافندگان فرش دســتباف در 
مجلس به صورت مصوبه، تصویب شود اما هنوز این 
رویداد رخ نداده و ابالغى براى بیمه بافندگان اعالم

 نشده است.

به منظور ایجاد هماهنگى و بررســى نیازهاى اجرایى 
پروژه قطارپرســرعت اصفهان- تهــران در محدوده 
شهرستان برخوار نشستى برگزار شد. اسفندیار تاجمیرى 
فرمانداربرخواربا اشــاره به تاریخچه طرح قطار سریع 
السیر از آغاز مطالعات آن در ســال 1378 و اقدامات و 
تغییرات بعدى گفت: درحال حاضراز طریق فاینانس با 
مشارکت شرکتى چینى، این طرح در حال انجام است 
و عمده مقدمات اجرایى آن در استان هاى تهران و قم 
و اصفهان انجام شــده و از 30 کیلومتــر باقیمانده، 21 

کیلومتر در محدوده شهرستان برخوار قرار دارد .
وى بااشاره به جایگاه ملى و تاثیرگذار این طرح بعنوان 
یک طرح شاخص و تاکید بر لزوم همراهى و همکارى 
الزم در بخش هــاى دولتى و مردمى براى تســریع و 
تسهیل در انجام کار گفت: با پیگیرى هاى انجام شده 

و تغییر دستگاه اجرایى، طرح از شرکت ساخت و توسعه 
راه ها به شــرکت راه آهن جمهورى اســالمى واگذار 

شده است.
تاجمیرى در بخش دیگرى از ســخنان خود بااشاره به 
تداخل مســیر اجراى ریل با برخى اراضى کشــاورزى 
و اماکن صنعتــى و تولیدى و همچنیــن اراضى ملى، 
بر رعایــت حقوق مالکانــه مردم و رعایــت موازین و 
مقررات کشور در مســئله تملک اراضى تأکید و دقت 
عمل اعضاى کمیته ارزیابى در این زمینه را خواســتار 

شد.
گفتنى است از مجموعه 30کیلومتر مســیر باقیمانده 
پروژه قطار اصفهان،قم،تهران، بیش از 20 کیلومتر آن در 
محدوده شهرستان برخوار قرار دارد که مقدمات اجرایى 

آن در حال انجام است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق(ع) اصفهان از 
شناسایى 170 نخبه در مناطق حاشیه نشین شهر اصفهان 
خبر داد و گفت: به رغم باور عمومى توانسته ایم 170 نخبه 
علمى، فرهنگى و ورزشى را در مناطق محروم پرورش 

و تحویل دهیم.
على مقواساز با اشاره به فعالیت هاى امنیت محور بسیج 
در سطح شهر اصفهان گفت: گشت هاى محله محور با 
عنوان «حماســه خدمت و امنیت» در راستاى افزایش 
امنیت در محله ها در جهت مبارزه با ســرقت هاى خرد 
انجام مى شود که با دادستانى نیز هماهنگى شده است 
و این گشت ها از 6 آذر فعال شده تا آرامش بیشتر مردم 

فراهم شود.

 افتتاح و تجهیز زیرساخت سالن ورزشى 
در اصفهان

مقواساز با اشاره به فعالیت گروه هاى جهادى در شهر و 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: اعزام 20 گروه جهادى 
در طول ســال به مناطق مختلف استان از جمله مناطق 
حاشیه شهر اصفهان انجام شده است؛ آخرین دستاورد 
گروه هاى جهادى ســاخت خانه اى در یکى از مناطق 
حاشیه اى شــهر اصفهان بود که به همت گروه بسیج 
مهندسى ساخته شد و دیگر اقشــار بسیج نیز در تهیه و 

تأمین مصالح آن کمک کردند.
وى ادامه داد: همایش بزرگ بسیجیان با عنوان شکوه 
مقاومت در روز 5 آذر  و همزمان با شب آغاز امامت امام 
مهدى(عج) با حضور مســئوالن و فرماندهان سپاه در 

مصال بزرگ امام خمینى(ره) برگزار مى شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج امام صادق(ع) اصفهان 
از دیگر اقدامات بســیج در سطح شهر اصفهان را افتتاح 
و تجهیز سالن هاى ورزشــى و تیراندازى و مراکز بسیج 
شــامل حوزه و پایگاه بــا حداقل پنج هــزار مترمربع 
زیرساخت در سطح شــهر اصفهان دانست و یادآورشد: 
طرح هاى مبارزه با آســیب هاى اجتماعى نیز در دستور 

کار بسیج است که یکى کمک به کاهش آسیب طالق در 
خانواده ها و دیگرى پیشگیرى از اعتیاد است و در قرارگاه 

جواداالئمه(ع) پیگیرى مى شود.

 محوریت مساجد در حل مشکالت مردم
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج امام صادق(ع) اصفهان  
عنوان کرد: این طرح ها شامل هفت گام است که در این 
خصوص با دستگاه هاى مختلف هماهنگى شده است و 

سلسله جلســات تحکیم بنیاد خانواده در مساجد برگزار 
مى شود؛ همچنین اجراى طرح هاى مسجدمحور براى 
حل مشکالت مردم نیز از دیگر اقدامات است که با 40 
مسجد در سطح شهر اصفهان هماهنگ شده است تا با 
کمک امام جماعت، هیئت امنا و صاحب نفوذان مساجد 
مشکالت مردم محله حل شــود. وى ادامه داد: بیش از 
دوهزار نشســت خانوادگى با موضوع سبک زندگى در 
سطح مســاجد توســط رده هاى مختلف بسیج و براى 

اعتالى کانون خانواده هاى شــهر اصفهان برگزار شده 
است که تعدادى از آنها نیز در هفته بسیج برگزار مى شود.

 برنامه  هاى هفته بسیج در اصفهان
مقواساز به برنامه هاى اقتصاد مقاومتى بسیج اشاره کرد و 
گفت: برپایى برنامه هاى اقتصاد مقاومتى به ویژه کارگاه 
آموزشى، نمایشگاه هاى ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتى 

و عرضه محصوالت اقتصاد مقاومتى انجام شده است.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از اجراى طرح 
«ذوالفقار4 »این فرماندهى با هدف پاکســازى 
نقاط آلوده و کانون هاى جرم در ســطح اســتان 

خبر داد.
ســردار مهدى معصوم بیگى با اشاره به توفیقات 
این فرماندهى در حوزه هاى عملیاتى، انتظامى، 
صفى و ســتادى طى 15 روز اخیر اظهار داشت: 
سلســله طرح ها و عملیات هاى طراحى شده در 
قرارگاه عملیاتى اقدام و عمل به خوبى در سطح 
استان اجرایى شده و خیر و برکات این طرح ها و 
عملیات ها در قالب ارتقاى هرچه بیشتر امنیت و 

آرامش استان خودنمایى مى کند.
وى افــزود: در همیــن راســتا ازدیروزطــرح 
«ذوالفقار4» با هدف پاکســازى مناطق آلوده و 
کانون هاى جرم در سطح استان اجرایى خواهد شد 
که امیدواریم مانند طرح هاى ذوالفقار گذشته این 
ماموریت نیز با چشــم اندازى که براى آنها پیش 
بینى شــده، نتایج خوبى به همراه داشته و سبب 

افزایش امنیت و احساس امنیت در استان شود.
فرمانده انتظامى استان اصفهان در ادامه با بیان 
اینکه مأموران انتظامى استان نیز ترویج معروفات 
در جامعه را دنبال و با منکرات مقابله مى کنند، بیان 
داشت: امروز قوام و استوارى دین به امر به معروف 
و نهى از منکر است و پرچمدار این فریضه الهى در 

نظام اسالمى هم نیروى انتظامى است.
وى تصریح کرد: نکته مهمى که باید نصب العین 
همه کارکنــان نیروى انتظامى قــرار گیرد، این 
است که بدانند مجموعه اى که مسئولیت امر به 
معروف و نهى از منکر، برخورد با قانون شــکنى 
و ناهنجارى ها و ترویــج خوب ها و ارزش ها را در 
جامعه برعهده دارد، خودش به طور کل از هر بدى 
مبرا باشد و همه خوبى ها را در خود جمع کند و در 

حقیقت خود عامل به خوبى ها باشد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق(ع) اصفهان خبر داد؛

شناسایى 170 نخبه در مناطق حاشیه نشین

مدیر خانه خالقیت و بازى هاى فکرى سازمان فرهنگى 
تفریحى شهردارى اصفهان با اشــاره به  اعالم فراخوان 
براى ساخت بازى ایرانى گفت: با انتشــار این فراخوان 

تعداد زیادى بازى به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در 

نهایت بازى « ویالن پازل» به عنوان متفاوت ترین بازى 
ایرانى انتخاب شد.

صفیه سادات موسویان تصریح کرد: با توجه به ایرانى بودن 
این بازى و به منظور معرفى بیشتر 
آن، قرار شد این بازى به صورت ویژه 
در مهدها و خانه هاى کودك شــهر 

اصفهان برگزار شود.
وى افزود: مرحله نخست این بازى 
در مهدهاى کودك برگزار شــده و 
برگزیدگان در روز 30 آذر با حضور در 
محل خانه خالقیت در مرحله نهایى 

آن شرکت مى کنند.
وى در مورد بازى ویالن پازل، گفت: 
این بازى نوعى پازل صفحه اى است 
که متفاوت از پازل هاى معمولى به 
شــمار مى رود و از آن به عنوان یک 
سرگرمى ســردرگم یاد مى شود که 

مناسب تمام گروه هاى سنى است.

پاکسازى نقاط آلوده
 و کانون هاى جرم  

استان

فرماندار برخوار با اشاره به پروژه قطارپرسرعت اصفهان- تهران خبر داد؛

 تداخل مسیر اجراى ریل با اراضى کشاورزى
 و اماکن صنعتى و تولیدى

آغاز رقابت هاى«ویالن پازل» 
خریدار در مهدها و خانه هاى کودك

 براى خرید به بازارفرش اصفهان نمى آید

مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان گفــت: دومین بیمارســتان صحرایى 
(ســیار) اصفهان آمــاده بارگیرى اســت تا به 

کرمانشاه منتقل شود.
کیانوش جهانپور اظهار داشــت: این بیمارستان 
هشتمین بیمارســتان صحرایى است که از کل 

کشور به کرمانشاه ارسال مى شود.
وى با بیان این که 48 ســاعت زمان نیاز است تا 
بیمارستان سیار استقرار یابد، افزود: پس از حادثه، 
بیمارستان صحرایى شهید صدوقى انتقال یافته و 
این دومین بیمارستانى است که از اصفهان ارسال 
مى شود و این بیمارستان صرفًا براى امدادرسانى 
اولیه نیســت و براى مراحل بعدى در نظر گرفته 

شده است.
مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان در پاسخ به این سؤال که چرا این انتقال 
با تأخیر و با گذشــت یک هفته از حادثه صورت 
مى گیرد، گفــت: تأخیرى وجود نــدارد؛ انتقال 
بیمارســتان صحرایى منوط به اعالم نیاز بوده و 
چون تاکنون درخواســتى نشده بود، اعزامى هم 

نداشتیم.
وى اضافه کرد: انتقال بیمارستان هاى صحرایى 
بر اســاس یک برنامه زمان بندى شده از سوى 
دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه به عنوان متولى 
امر سالمت در استان کرمانشاه صورت مى گیرد.

جهانپور خاطرنشــان کــرد: با توجــه به خارج 
شــدن چند بیمارســتان منطقه از ســرویس 
خدمات دهى و از طرفى تعــدد مصدومان زلزله، 
نیاز به حضور بیمارستان هاى صحرایى در منطقه

 وجود دارد. 

دومین بیمارستان 
صحرایى اصفهان
 در راه کرمانشاه
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انتصاب مدیر منطقه یک 
شهردارى اصفهان 

شهردار اصفهان طى حکمى مدیر منطقه یک شهردارى 
اصفهان را منصوب کرد.

قدرت ا... نوروزى طى حکمى مهین شکرانى را به عنوان 
مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان منصوب کرد.

بهره بردارى از واحد 
سولفورزدایى فوالد سبا 

واحد ســولفوزدایى مگامدول شهید شهبازى مجتمع 
فوالد سبا  شرکت فوالدمبارکه اصفهان بهره بردارى 

شد.
مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا گفت: این تجهیز کلیدى 
با استفاده از فناورى روز دنیا تعمیر و وارد مدار تولید شد.

محمود محمدى فشــارکى افزود: تعویض اتصاالت 
ارتعاشــى ورودى و خروجى، تعویــض والوها و بهینه 
ســازى خطوط انتقال و همچنین تنظیمات و کنترل 
کاتالیست ها، استانداردسازى این تجهیز از جمله مراحل 

اجراى این طرح فوالدى است.
وى گفت:کاهش 35درجه اى حرارت سقف ریفورمر، 
 50PPM کاهش میزان سولفور گندله گاز پروسس از
به 5تا8 (PPM)، کاهش میزان خودســوزى و فعال 
شــدن آهن اســفنجى، افزایش عمر کاتالیست هاى 
ریفورمر، کم شدن میزان خوردگى ها و افزایش تولید از 

مهمترین مزایاى اجراى این طرح است.

مدیر کانون خبرگان کشاورزى اصفهان با تأکید بر اینکه 
براساس بارش هاى پیش رو در آذر ماه و فصل زمستان، 
میزان حقابه کشــاورزان اصفهان مشــخص مى شود، 
گفت: زمان بازگشایى سد زاینده رود براى کشت پاییزه 
کشاورزان در نشست شوراى هماهنگى حوضه زاینده رود 

که امروز برگزار مى شود، مشخص خواهد شد.
اســفندیار امینى در پاســخ به این ســئوال که به گفته 
مسئوالن شــرکت آب منطقه اى، ذخیره سد زاینده رود 
بحرانى و پایین تر از خط قرمز اســت، افزود: به یقین در 
ادامه فصل ســرما ما بارندگى هایى را در پیش خواهیم 
داشت و باید توجه داشت که در برخى سال ها بارش ها 

زودتر و در برخى سال ها بارش ها دیرتر آغاز مى شود.
وى گفت: مطابق پیش بینى هاى ما حدود یک میلیارد و 
150 میلیون مترمکعب آب حاصل از بارش باید وارد سد 

زاینده رود شود.
امینى در پاسخ به این ســئوال که طى یک دهه گذشته 
ذخیره ســد زاینده رود بســیار کمتر از این رقم و اکنون 
پایین تر از 15 درصد آب ذخیره شــده دارد، بیان داشت: 
ذخیره سد زاینده رود مهم نیســت و آنچه قابل اهمیت 
اســت میزان بارش ها بوده و حتى اگر ذخیره سد نیز به 
صفر برسد، میزانى از بارش ها سهم و حقابه اصفهان و 

کشاورزان شرق است.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با بیان ضرورت بهره مندى مدیران واحدهاى صنعتى 
و تولیدى از اطالعات و علــوم روز به منظور مدیریت و 
راهبرى مناسب واحدهاى تولیدى در فضاى رقابتى و 
پر چالش امروزى،  جایگزینى تفکر سیســتمى با تفکر 
سنتى به منظور پیشرفت بنگاه هاى صنعتى را ضرورى 

دانست. 
محمد جواد بگــى با اشــاره به مشــکالت فروش و 
تقاضــاى بازار بخش عمده صنایع اســتان و کشــور، 
صادرات محورى و ایجاد بازارهاى صادراتى را یکى از 
راهکارهاى الزم براى توســعه بازار فروش و همچنین 

از پیش شــرط هاى بقاى ایــن واحدهــاى تولیدى 
دانست وافزود: بدون شک به منظور ورود به بازارهاى 
صادراتــى، نیازمند رقابت با شــرکت هــاى توانمند 
بین المللــى خواهیــم بــود و موفقیــت در ورود به 
ایــن بازارهــا، نیازمنــد بازارســازى، بازارشناســى 
و بازاریابــى مناســب، تولید محصوالت بــا کیفیت و 
متناســب با تقاضاى بازار و همچنیــن کاهش بهاى 
تمــام شــده محصــوالت تولیــدى خواهیــم بود

 که بدون دستیابى شــرکت ها به فناورى هاى مدرن 
تولیــدى و مدیریتى، چنیــن اهــداف بزرگى محقق

 نخواهد شد.

زمان بازگشایى زاینده رود
امروز اعالم مى شود

ایجاد بازارهاى صادراتى؛
الزمه  توسعه بازار فروش

امروز و فردا؛

مزایده
مزایده اموال غیرمنقول- اجراى احکام حقوقى شــعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالســه 962220ج/3 له میزا عباس روغنى 
فرزند میرزا رضا و علیه على روغنى مبنى بر فروش پالك ثبتى 84- 4609 واقع در 
بخش 4 ثبتى اصفهان در قبال مبلــغ 4/986/450/000 ریال و یک واحد کارگاهى 
به مبلغ 372/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى مورخه 96/9/25 ســاعت 9 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده 
اســت ملکى مرحوم مهران روغنى و اکنون در تصرف (کســى نمى باشد) مى باشد 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبیــن خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه 
هاى اجرایــى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک مــورد مزایده: 1- به 
استحضار مى رساند ارزیابى کارشناسى شــش دانگ یک واحد آپارتمانى مسکونى 
به پالك ثبتى 4609/84 بخش 4 ثبت اصفهــان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ 
خواجو- کوچه وصال شیرازى (جنب شعبه بانک ملى ایران) بن بست سینا با عنایت 
به محل وقوع یک واحد آپارتمانى مسکونى و وضعیت روز بازار زمین و مسکن و کلیه 
شرایط موثر دیگر براى تعیین ارزش روز آنها به ترتیب زیر ارزیابى گردیده است: یک 
واحد آپارتمانى مسکونى به مســاحت اعیانى 110/81 مترمربع از قرار هر مترمربع 
45/000/000 ریــال ضمنا مبلغ 4/986/450/000 ریال (چهــار میلیارد و نهصد و 
هشتاد و شش میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال). 2- یک خط موبایل به شماره 
09132021205 به ارزش 1/700/000 ریال. م الــف: 25283 منصورى- دادورز 

اجراى احکام حقوقى اصفهان /8/361 
مزایده

 مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى )شماره آگهى : 139603902141000027 
شــماره پرونده : 9100400200400058 و 9004002004000121آگهى مزایده  
پرونده هــاى شــماره بایگانــى 93008209300674تمامت ششــدانگ پالك 
406/1539 واقع در بخش 16 اصفهان در ص 529 دفتــر 84 بنام دولت جمهورى 
اسالمى ایران به نمایندگى اداره کل زمین شــهرى اصفهان صادر و تسلیم گردیده 
است سپس بموجب ســند.قطعى 12193-81/8/8 دفتر 80 شاهین شهر ششدانگ 
مع الواسطه به مرحوم اسماعیل بیدرام گرگابى انتقال یافته است سابقه ثبت و صدور 
سند مالکیت دارد که در حدود و مشخصات آن بدین شرح است: ششدانگ به مساحت 
750 متر مربع به حدود شــماال به طول 2 متر به پالك1418 فرعى دوم به طول 5 
متر به پالك 1419 فرعى شــرقا به طول 50 متر به پــالك 1538 فرعى جنوبا به 
طول 15 متر به خیابان 12 مترى غربا به طول 50 متر به پالك 1540 فرعى فواصل 
مرز اختصاصى اســت حقوق ارتفاقى ندارد.طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى : 
آ درس ملک شاهین شهر بلوار شهید بهشــتى (مخابرات) فرعى دوم غربى  پالك 
11 در زمان مباشــرت به امر کارشناســى بر روى عرصه پالك ثبتى مورد ذکر یک 
ســاختمان ویالیى در حد یک طبقه با کرســى و ارتفاع گیرى از روى کف حیاط با 
زیر زمین با قدمت حدود 25 سال بنا گردیده اســت که فرش کف حیاط از موزاییک 
و دیوارهاى حیاط از آجرنما با بند کشــى الزم – داخل منزل مسکونى داراى رنگ 
و نقاشــى و گچبرى گلویى – دربهاى داخلى چوبى و دربهاى خارجى فلزى با نرده 
حفاظ پوشش کف داخل واحد از موزائیک و سیســتم سرمایش کولر آبى و گرمایش 
داراى موتور خانه و رادیاتور و از بخارى گازى نیز تواما استفاده میگردد، داراى 3 اطاق 
خواب و سرویس هاى بهداشتى و آشپزخانه داراى سرامیک در کف و کاشى دیوارها 
و کابینت باال و پایین داراى یک نورگیر در وسط حال (پاسیو) که در بام داراى پنجره 
دور تا دور است که باعث میگردد نور به هال تابش داشته باشد و تامین روشنایى در 
روز مى نماید پله ها از سنگ داراى سیستم روشنایى با کلید و پریز مربوطه و پنجره 
هاى آلومینیوم با شیشه تک جداره داراى یک فضاى نور گیر در شمال ملک در محل 
آشــپزخانه که دیوار آن با آجرنما بند کشى  شده کار شــده  و داراى روشنایى حبابى 
است کف ایوان و دور بندى آن سنگى و داراى 3 عدد ســتون در محل ایوان مقابل 
ساختمان مى باشــد محل داراى حیاط ســازى و جدول کارى فضاى سبز میباشد.
نظریه کارشناسى با عنایت به موارد فوق الذکر و مشــاهدات و پرس و جوى محلى 
انجام شده و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در ارزش ملک با توجه به موقعیت ملک 
و ساخت و سازهاى در حال انجام در هم جوارى آن و استعداد موجود و در نظر گرفتن 
کلیه انشعابات منصوبه و حقوق متصوره ارزش ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 
1539 فرعى از اصلى 406 به مساحت 750 متر مربع با اعیانى حدود 412 متر مربع 
جمعا و کال معادل 10350000000 ریال بر آورد و اعالم میگردد. که بموجب اسناد 
رهنى 185033-85/12/6 و  185035-85/12/6  دفتــر 12 اراك نزد بانک ملت 
شعبه اراك در رهن است بنابر اعالم بســتانکار فاقد بیمه میباشد که از ساعت 9 الى 
12 روز دوشنبه مورخ 96/9/27 در واحد اجراى اســناد رسمى شاهین شهر واقع در 
شاهین شهر خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود مزایده از مبلغ 10350000000 

ریال ( ده میلیارد و ســیصد و پنجاه میلیون ریال ) شروع و به هرکس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا  حق اشتراك به مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت ضمن انکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد ضمنا این آگهى در یک

 نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ  1396/8/30 درج و منتشر میگردد 
و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول میگردد توضیحا جهت شرکت در 
جلســه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است ضمنا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت 
اسناد و امالك ســپرده نماید.  م الف / 1898 سلطانیان مســئول واحد اجراى اسناد 

رسمى شاهین شهر/ 8/689
تحدید حدود اختصاصى

 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك شماره 222 باقیمانده فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام غالمرضااحمدى 
دهقى فرزند سیف اله درجریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده، اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1396/09/23 ســاعت 8 صبح 
درمحل شــروع و به عمل خواهد آمد و درصورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدود روز بعد انجام مــى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر درمحل حضور یابند. اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 
سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار سه شنبه: 1396/08/30 – 6714/م 

الف-ابوالفضل ریحانى-کفیل اداره ثبت اسنادوامالك مهردشت/ 8/708 
مزایده

شماره 200/96 اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت درنظر دارد درخصوص 
پرونده کالسه 200/96 اجرایى جلســه مزایده اى علیه آقاى محسن مرادى صابر 
له آقاى علیرضا مالئى برگزار نماید که مشــخصات مال مورد مزایده حسب نظریه 
کارشناسى بشرح ذیل مى باشــد یک دستگاه بلوك زنى ســقفى و دیوارى شامل 
اسکلت فلزى از ورق و لوله و نبشــى و قالب هاى مربوط بهمراه سیستم هیدرولیکى 
شامل یونیت هیدرولیک و همچنین شــیرهاى فرمان دهنده و الکتروموتور و پمپ 
هیدرولیک که باتوجه به شرایط دستگاه و اســتهالك و تابلوى برق حاکم بر آن به 
میزان هشتاد میلیون ریال برآورد مى گردد و جلســه مزایده در تاریخ 96/09/28 از 
ساعت 9الى11 صبح دردفتراجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى 
باشد که طالبین شرکت درمزایده مى توانند 5روز قبل از تاریخ مزایده به دفتراجراى 
احکام مراجعه تا دســتوربازدید صادرگردد. ضمنا مزایده ازمبلغ ارزیابى شده شروع و 
برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا بهمراه داشته باشد و باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید. توضیحًا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده بعهده برنده مزایده 
مى باشد.6718/م الف، مدیراجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت /8/718 

اجراییه
- شــماره 574/96 به موجب راى شــماره 574/96 تاریخ 96/06/07 حوزه پنجم 
امیرآباد شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه ردیف دوم طیبه خوراسگانى به نشانى مجهول المکان محکوم است به حضور 
در دفترخانه اسنادرسمى و انتقال رســمى و قطعى ســنداتومبیل پژو 405 بشماره 
انتظامى 53-162ن35مدل 83 به نام محکوم له زهرا رمضانى به نشانى کهریزسنگ 
خ ولیعصر کوى دوازدهم بن بست خجســته پ73، و محکوم علیه ردیف اول بابک 
داودى به نشانى فیروزآباد سه نبش خ شیخ بهایى نمایشگاه بابک محکوم به پرداخت 
هزینه هاى نقل و انتقال ســنداتومبیل موصوف و نیز پرداخت مبلغ ســیصدوپنجاه 
هزارتومان بابت نیم عشر دولتى اصل خواسته درحق صندوق دولت. ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 6679/م 

الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/719 
حصر وراثت

وحید جعفرى داراى شناسنامه شماره 1160021376 به شــرح دادخواست به کالسه 
364/96 از این شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان على محمد جعفرى به شناســنامه 855 در تاریخ 96/08/03 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- رضا جعفرى 
فرزند على محمــد ش.ش 173 ت.ت 1350 صادره از لنجان (پســر متوفى) 2- بهمن 
جعفرى فرزند على محمــد ش.ش 4550 ت.ت 1353 صادره از لنجان (پســر متوفى) 
3- عباس جعفرى فرزنــد على محمد ش.ش 64 ت.ت 1355 صادره از لنجان (پســر 

متوفى) 4- حسین جعفرى فرزند على محمد ش.ش 112 ت.ت 1358 صادره از لنجان 
(پســر متوفى) 5- حمزه جعفرى فرزند على محمد ش.ش 405 ت.ت 1364 صادره از 
لنجان (پســر متوفى) 6- ابراهیم جعفرى فرزند على محمد ش.ش 1388 ت.ت 1366 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 7- وحید جعفرى فرزند على محمد ش.ش 1160021376 
ت.ت 1368 صادره از لنجان (پسر متوفى) 8- محمود جعفرى فرزند على محمد ش.ش 
1160204578 ت.ت 1371 صادره از اصفهان  (پســر متوفى) 9- مریم جعفرى فرزند 
على محمد ش.ش 125 ت.ت 1352 صادره از لنجان (دختر متوفى) 10- فاطمه جعفرى 
فرزند على محمد ش.ش 4833 ت.ت 1356 صادره از لنجان (دختر متوفى)  11- کبرى 
جعفرى فرزند على محمــد ش.ش 165 ت.ت 1359 صادره از لنجــان (دختر متوفى) 
12- صغرى جعفرى فرزند على محمد ش.ش 6 ت.ت 1361 صــادره از لنجان (دختر 
متوفى) 13- زهرا جعفرى فرزند على محمد ش.ش 1160147779 ت.ت 1369 صادره 
از لنجان (دختر متوفــى) 14- جواهر جعفرى فرزنــد على محمد ش.ش 5400 ت.ت 
1362 صادره از لنجان (دختر متوفى) 15- گوهر احمدى ورنامخواستى فرزند على اکبر 
ش.ش 51 ت.ت 1334 صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال  گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1149 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان /8/720
مزایده

 در خصوص اجــراى پرونده شــماره 960158 ح5 و بنابه دســتور فــروش صادره از 
شــعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقــى نجف آباد بدینوســیله یکباب منزل مســکونى 
آوارى واقع در نجف آبــاد خیابان امام کوى حســینیه کوى بهارســتان منزل جنوبى 
پــالك 5 کدپســتى 8517637841 داراى ســند مالکیــت ششــدانگ تحت پالك 
ثبتى 75/1 واقــع در قطعــه 5 نجف آبــاد بخش 11 ثبــت اصفهــان داراى عرصه 
حدود 214 متــر مربع و امتیــازات آب بــرق گاز و اعیانى بصورت غیرقابل اســتفاده 
به مســاحت 125 مترمربع و بدون لحاظ عقب نشــینى بشــرح آتى جمعــا به ارزش 
1/950/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى
 نجف آبــاد درتاریخ 96/09/21 ســاعت 12 ظهر و در محل اجــراى احکام به فروش 
میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 بنام دادگسترى 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده 
با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایــده مجدداً تکرار مى گــردد. ضمنًا 
خریدار مى تواند ظرف پنــج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملــک موردنظر بازدید به

 عمــل آورد. 6711/م الــف مدیراجراى احکام شــعبه پنجــم دادگاه عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد /8/721 

ابالغ راى
کالسه پرونده:973/96 شماره دادنامه1499/96 مرجع رســیدگى کننده: شعبه پنجم 
شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 1.غالمرضاعلى آبادى2.معصومه مانده على 
بودانى به نشــانى هردو امیرآباد آزادگان فاز 4 خ هاتف. خوانــدگان: 1.بتول محمدى 
دره بیدى به نشــانى مجهول المکان 2.على اسماعیلى به نشــانى امیرآباد آزادگان خ 
بهشتى. خواسته: انتقال ســند. گردشکار: پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالسه 
فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذنظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص 
دعوى خواهانها1.غالمرضا على آبادى و معصومه مانــده على بودانى بطرفیت 1.بتول 
دره بیدى 2.على اســماعیلى بخواســته الزام به انتقال ســند اتومبیل ال نود بشــماره 
انتظامى 53-588ن38 به انضمام هزینه هاى دادرســى و تاخیرتادیه شورا از توجه به 
محتویات پرونده و اظهــارات خواهان ردیف دوم و مدارك تقدیمــى من جمله قولنامه 
فى مابین که حکایــت از وقوع عقدبیــع مى نماید و اســتعالم واصلــه از اداره راهور 
مورخ 96/05/22 و مالحظه رونوشــت برابر اصل ســند قطعى اتومبیــل که مالکیت
 خوانده ردیــف اول را داللت مــى نمایــد و باتوجه به اینکــه خوانده ردیــف اول با 
وصف ابالغ قانونى درجلســه حاضــر نگردید و الیحــه اى نیز ارائه ننمــوده و نظربه 
اینکه خوانده ردیف دوم درجلســه حاضر گردیــد و دفاع موثرى ننموده و نســبت به 
قولنامه تنظیمى هیــچ گونه تردید و انــکارى بعمل نیاورده لذا شــورا دعوى خواهان 
را ثابت و وارد دانســته و مســتنداً به مواد 219،220،221 قانون مدنــى و 198 قانون 
آیین دادرس مدنــى حکم بــه محکومیت خوانده ردیــف اول بحضــور در دفترخانه 
اسنادرسمى و انتقال رســمى و قطعى اتومبیل موصوف بنام خواهان ردیف دوم صادر و 
اعالم مى نمایــد و همچنین محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ دویســت و 
پانزده هزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و نشرآگهى و خسارت تاخیرتادیه اززمان 
اقامه دعوى 96/05/22 لغایت اجراى حکم درحق خواهان ها صادر و اعالم مى گردد. 
راى صادره نســبت به خوانده ردیف اول غیابى و ازتاریخ ابالغ ظرف مدت 20 روز قابل 
واخواهى دراین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهــى درمحاکم حقوقى 
شهرستان نجف آباد مى باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم حضورى و ازتاریخ ابالغ ظرف 
مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر درمحاکم حقوقى عمومى دادگسترى نجف آباد مى 
باشد. 6715/م الف- قاضى شوراى حل اختالف پنجم حوزه قضائى نجف آباد/ 8/723 

حصر وراثت
داود یادگارى ورنامخواســتى داراى شناسنامه شــماره 173 به شرح دادخواست به 
کالسه 375/96 ش5ح از این شورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان عبدالهادى یادگارى ورنامخواســتى به شناسنامه 41 در 
تاریخ 1396/04/18 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- فرخنده کاظمى ورنامخواستى فرزند نظرعلى ش.ش 
71 ت.ت 1342 صادره از لنجــان (مادر متوفى) 2- داود یادگارى ورنامخواســتى 
فرزند مراد ش.ش 173 ت. ت 1332 صــادره از لنجان (پدر متوفى) والغیر. اینک با 
انجام تشریفت مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1147 توانگر رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /8/724
احضار

شــماره نامه: 9610113641702179 شــماره پرونده: 9609983641701125 
شماره بایگانى شــعبه: 961174 احضار متهم آقاى عباس گرجى نژاد فرزند محمد 
بدینوســیله به جناب عالى ابالغ مى گردد آقاى مهدى حیدرى فرزند اصغر شکایتى 
علیه شما مبنى بر مشارکت در سرقت خودرو مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه 
اول دادیارى دادســراى عمومى و انقالب لنجان به کالســه 961174 ثبت و تحت 
رسیدگى است بنا به اعالن و درخواست شــاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما 
به استناد ماده 115 قانون آیین دادرســى در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام وارده و دفاع از آن 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید،  ضمن اعالم آدرس 
جدید خود از موضوع شکایت مطلع شوید در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى 
به عمل خواهد آمد. م الف: 1129 شــعبه اول دادیارى دادســراى عمومى و انقالب 

شهرستان لنجان (زرین شهر) /8/725
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه9610103731504475 شماره پرونده: 9609983731500560 
شماره بایگانى شعبه: 960564 خواهان: فرهاد امینى سده فرزند نصیر دادخواستى به 
طرفیت خواندگان ورثه عبدالکریم به نام هاى صدیقه-زهرا-غالمحسین-صغرى-
صفرعلى همگى نورى فرزند عبدالکریم و عباســعلى- حیدر-على-فاطمه-بتول-

جعفر همگى نورى فرزندان غالمرضا و طیبــه –معصومه -اصغر -عصمت -عفت 
-على -اکبر همگى نورى فرزند حســن و فاطمه-على-عصمت-معصومه-یداله-
حسین همگى نورى فرزندان محمدعلى و الهه و حسین همگى نورى فرزند قاسمعلى 
و ربابه احمدى فرزند سلطانعلى و طاهره حاج ابوالقاسمى و خورشید صالحى و اکرم 
اسماعیلى و سمیه نمازى و امین –الهام همگى نورى فرزند مجید و محمد –مهسا 
همگى نورى فرزند على و رقیــه پورپیرعلى و پرویز-حســین-زینب-کبرى-زیبا 
همگى شاهســون فرزند صفرعلى ورثه شوکت شاهســون و جعفرقلى یارى فرزند 
حسن و مهدى-مهرداد-على-زهرا-نرگس همگى یارى فرزند جعفرقلى به خواسته 
الزام به انتقال سند رســمى و اثبات واقعه بیع تقدیم دادگاه عمومى شهرستان نجف 
آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد 
واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 960564 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 
96/10/30 و ساعت 9 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى میشود تا خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 6716/م الف-منشى شعبه 5 حقوقى دادگاه 

عمومى نجف آباد/ 8/726 
حصر وراثت 

شــماره: 368/96ش ح5- 96/8/24 آقــاى امیر کرمــى ورنامخواســتى داراى 
شناسنامه شماره 192 به شرح دادخواست به کالسه 368/96 از این شورا درخواست 
گواهــى حصروراثت نمــوده و چنیــن توضیح داده کــه شــادروان ولى اله کرمى 
ورنامخواســتى به شناســنامه 130 در تاریخ 1396/07/07 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- امیر کرمى 
ورنامخواســتى فرزنــد ولى الــه ش.ش 192 ت.ت 1363 صادره از لنجان (پســر 
متوفى)2- اســماعیل کرمى ورنامخواســتى فرزند ولى الــه ش.ش 2037 ت.ت 
1367 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- ســجاد کرمى ورنامخواستى فرزند ولى اله 
ش.ش 1160190275 ت.ت 1370 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- مریم کرمى 
ورنامخواستى فرزند ولى اله ش.ش 209 ت.ت 1364 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
5- طاهره خاشــعى ورنامخواســتى فرزند خداداد ش.ش 91 ت.ت 1333 صادره 
از لنجان (همســر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى

 متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 1143 شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /8/727

سومین دور گفتگوهاى مشترك عالیرتبه سیاسى ایران و 
اتحادیه اروپا به مدیریت عباس عراقچى، معاون حقوقى و 
بین الملل وزیرامورخارجه و «هلگا اشمید» معاون مسئول 

سیاست خارجى اتحادیه آغاز شد.
طبق برنامه ریزى انجام شده،امروز و فردا این گفتگوها 
با موضوع «همکارى هاى هسته اى؛ پیشرفت ها و چشم 
اندازها» با حضور هلگا اشــمید معاون مسئول سیاست 
خارجى اتحادیه اروپا، عبــاس عراقچى معاون وزیر امور 
خارجه و بهروز کمالوندى معاون و ســخنگوى سازمان 

انرژى اتمى در اصفهان ادامه دارد.
براساس این گزارش، تاکنون دو دور از این گفتگوها در 
تهران و بروکسل به ریاست مجید تخت روانچى و هلگا 
اشمید برگزار شده است و با توجه به انتصاب روانچى به 
عنوان معاون سیاســى دفتر رئیس جمهور، در این دور 

از مذاکرات ریاســت هیئت ایرانى بر عهده سید عباس 
عراقچى خواهد بود.

طبق اعالم ســایت اتحادیه اروپا، در این نشست عالوه 
بر هلگا اشــمید، «اســتاوروس المبرینیدیس»نماینده 
ویژه حقوق بشــر اتحادیه اروپا و همچنین واحدهایى از 
کمیسیون اروپا از جمله «استفانو مانسرویسى» مدیر کل 
توسعه همکارى و «دومینیک ریستورى» مدیرکل انرژى 

کمیسیون اروپا نیز حضور دارند.
این گفتگوهــا در چارچوب بیانیه مشــترك محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه و «فدریکا موگرینى» مســئول 
سیاست خارجى اتحادیه اروپا و در ادامه دو دور گفتگوهاى 

پیشین طى دو سال گذشته برگزار مى شود. 
■■■

همچنین سمینار همکارى هاى هسته اى؛ پیشرفت ها 

و چشم اندازها با حضور نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا 
امروز و فردا در اصفهان برگزار مى شود. 

خانم اشــمید به همــراه تعــداد زیــادى از نمایندگان 
کشــورهاى مختلــف اتحادیــه اروپا، روســیه و چین 
در این نشســت حضور دارنــد و قرار اســت در رابطه با
 زمینه هاى همکارى در قالب ضمیمه سه برجام صحبت

شود. 
مراسم افتتاحیه امروز در اصفهان برگزار مى شود و خانم 

اشمید، آقاى عراقچى، ذوالنورى، نماینده مجلس و رئیس 
کمیته هسته اى و استاندار اصفهان در نشست افتتاحیه 

سخنرانى خواهند کرد.
همکارى هاى هســته اى در زمینه ایمنــى، پادمان و 
امنیــت، نیروگاه ها، ظرفیت ســازى، آمــوزش کاربرد 
پرتوهــا در حوزه هاى پزشــکى، بهداشــت و درمان از 
جملــه مباحثى اســت کــه در ایــن ســمینار مطرح 

مى شود.

اصفهان، میزبان 
سومین دور گفتگوهاى 
ایران و اتحادیه اروپا

مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمر اســتان 
اصفهــان گفــت: کمک هاى مردمــى هالل 
احمر اصفهان به وســیله 143 دستگاه تریلى و 
کامیون و دو فرونــد هواپیماى ارتش جمهورى 
اســالمى بــه مناطق زلزله زده ارســال شــده

 است.
محسن مؤمنى با اشــاره به فراوانى کمک هاى 
مردمى اظهار داشت: در حال حاضر کمک هاى 
نقدى براى کمــک به زلزلــه زدگان در اولویت 
است، چرا که امکان خرید وســایل مورد نیاز در 
آنجا وجود دارد و همچنیــن هزینه اضافى بابت 
انتقال اجناس به مناطق زلزله زده حذف مى شود.

وى اظهار داشت: 24 هزار و 311 تخته پتو، 80 
هزار و 648 قوطى کنسرو، 56 ُتن برنج، سه هزار 
و 331 جفت کفش، 49 هزار و 235 دست لباس 
گــرم،  45 هزار و 589 کارتن اقالم بهداشــتى، 
83 هزار و 331 شل آب معدنى، سه هزار و 322 
بسته خرما، 65 تن سیب زمینى، 492 عدد چادر 
مسافرتى، 140 دســتگاه وسیله گرمایشى، هزار 
و 750تخته فرش و موکت، 654 کیســه خواب 
و 2/5 تن آرد  قالم ارسالى از کمک هاى مردمى 
اصفهان به هالل احمر بــراى زلزله زدگان بوده 

است.

اعزام کمک هاى 
اصفهان با 143 کامیون 
به مناطق زلزله زده
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آمار عجیب یارانه بگیران
در حالى تعداد یارانه بگیــران و پرداخت غیرهدفمند 
یارانه نقدى بزرگ ترین معضل اجراى این قانون به 
شمار رفته و همواره موجب ایجاد کسرى در عملکرد 
مالى آن مى شــود که طى هفت ســالى که از کلید 
خوردن قانون هدفمندى یارانه ها گذشــته، همواره 

بیش از 75 میلیون نفر دریافتى دارند.
گرچه مبلغ پرداختى یارانه به هر نفر 45 هزار و 500 
تومان رقمى ناچیز است، ولى در مجموع هر ماه بیش 
از سه هزار و 400میلیارد تومان و در سال تا 42 هزار 

میلیارد تومان براى دولت هزینه در بر داشته است. 
با وجود این که دولت براســاس قانون بودجه مکلف 
به حــذف یارانه بگیران غیرنیازمند اســت و باید در 
این باره اقدام کنــد، تازه ترین گــزارش از عملکرد 
هدفمندى یارانه ها در پایان نیمه نخســت امسال از 
این حکایت دارد که 76 میلیــون و 96 هزار و 350 
نفر در هر ماه یارانه نقــدى دریافت مى کنند. با توجه 
به این که براســاس آخرین سرشمارى عمومى نفوذ 
و مسکن،ایران داراى 79 میلیون نفر جمعیت است، 
باید گفت که بیش از 95 درصد جمعیت کشــور در 
حال حاضــر یارانه نقدى دریافــت مى کنند که این 
آمار به صراحت نشــان مى دهد بخش قابل توجهى 
از غیرنیازمندان به همــراه نیازمندان دریافت کننده 

یارانه هستند.  

درآمدهاى گمرکى 
3 برابر شد

گمرك ایران از افزایش ســه برابــرى درآمدهاى 
گمرکى با اجراى ســامانه جامع گمرکــى خبر داد و 
اعالم کرد: امکان جعل اسناد با ارتقاى سامانه هاى 

الکترونیکى در گمرك هوشمند، وجود ندارد.
با ارتقاى سامانه جامع گمرکى از ابتداى سال جارى، 
کنترل هاى گمرکى به صورت سیســتمى انجام و 
تطبیق اطالعات در تمامــى مراحل ترخیص کامًال 
الکترونیکى و هوشــمند صورت مى پذیرد که این 
مهم، دستاورد بزرگى در گمرك الکترونیک به شمار 

مى رود.

اعتراض بازنشستگان فوالد 
از سر گرفته شد

جمعى از بازنشستگان صنعت فوالد صبح دیروز براى 
چندمین بار مقابل ساختمان مجلس شوراى اسالمى 

حاضر شدند.
این گروه از بازنشستگان که از استان هاى اصفهان، 
خوزســتان، کرمان، گیالن، تهــران و البرز راهى 
ســاختمان  مجلس شــوراى اســالمى در میدان 
بهارستان شده اند، خواهان پرداخت به موقع حقوق 

و هزینه هاى جارى درمانى خود هستند.
آنها در توضیح مطالبــات خود مى گوینــد: هر ماه 
مستمرى بازنشستگى مان با تاخیر پرداخت مى شود 
و از سال 91 تاکنون نیز بخشى از مطالبات مربوط به 
اجراى احکام معلق شده، حق سرپرستى و حق سختى 

کارمان پرداخت نشده است.
بازنشستگان صنعت فوالد کشور همچنین خواستار 
اختصاص بودجه اى دولتــى براى تأمین  منابع مالى 

پرداخت مستمرى بازنشستگى خود هستند.

نرخ جدید مرغ 
و انواع مشتقات

رئیس اتحادیه پرنده و ماهــى نرخ جدید مرغ و انواع 
مشتقات در بازار را اعالم کرد.

یوسف خانى از افزایش صد تومانى قیمت مرغ در بازار 
خبر داد و گفت: نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغدارى 
پنج هزار تومان، مرغ آماده به طبخ درکشتارگاه شش 
هزار و 850 تومان، توزیع درب واحدهاى صنفى هفت 
هزار و خرده فروشى هفت هزار و 700 تومان است.

به گفته وى، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر شش هزار 
و 700 و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ هفت 

هزار و 700 تومان است.
یوسف خانى با اشاره به نرخ ســایر مشتقات افزود: 
همچنین قیمت هر کیلو ســینه با کتــف 12 هزار، 
سینه بدون کتف 13 هزار و فیله مرغ 15 هزار و 500 

تومان است.

ویترین

 معاون اول رئیس جمهور در جلسه ســتاد تنظیم بازار 
گفت: باید حتى االمکان با ســاز و کارهاى اقتصادى به 

دنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت ها باشیم.
اسحاق جهانگیرى گفت: خوشبختانه بازار ارزاق و توزیع 
کاالهاى مصرفى در کشــور وضعیت مناســبى دارد و 
دغدغه و نگرانى خاصى براى مردم ایجاد نشده است. وى 
با اشاره به افزایش قیمت برخى از کاالها در مقاطعى از 
سال، تصریح کرد: ممکن است که در برخى مقاطع شاهد 
افزایش قیمت تعدادى از کاالها باشــیم که البته دالیل 
اقتصادى مختلفى دارد، اما در مجموع در بازار و عرضه 

کاال از نظر کمیت و قیمت مشکل خاصى وجود ندارد.

جهانگیــرى با تأکید بــر اینکه باید بــراى تنظیم بازار 
راهکارها و روش هاى اقتصادى را به کار گیریم، گفت: 
اقتصاد باید بتواند حرکت منطقى خود را داشته باشد، به 
همین دلیل باید حتى االمکان با ساز و کارهاى اقتصادى 
به دنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت ها باشــیم. معاون 
اول رئیس جمهور افزود: براى تنظیم بازار در شــرایطى 
که ساز و کارها و روش هاى اقتصادى پاسخگو نیست، 
ابزارهاى دیگرى نظیر تعییــن تعرفه و محدودیت ثبت 
سفارش مى تواند مؤثر باشد که البته در اینگونه شرایط 
باید موضوع حمایت از تولید داخلى و توجه به کشاورزان و 

تولیدکنندگان نیز همواره مورد توجه قرار گیرد.

دبیر کانون سراسرى انبوه ســازان مسکن کشور گفت: 
دولت تالش خود را در بحث پرداخت تسهیالت به مردم 
براى خرید مســکن انجام داده، اما در حال حاضر به بن 

بستى تحت عنوان بن بست بانک مسکن رسیده است.
فرشید پورحاجت اظهارداشــت: بانک مسکن از بهمن 
ماه سال گذشته تسهیالت خود را در قالب اوراق «تسه» 
ارائه داده است و مردم مى توانند از این طریق تسهیالت 
را از بانک مسکن دریافت کنند. وى افزود: اگر بخواهیم 
بازار مسکن را تقویت کنیم، باید سه فاکتور اصلى افزایش 
قدرت خرید مــردم، کاهش قیمت مســکن و افزایش 

درآمدهاى خانوار مورد توجه قرار بگیرند.

دبیر کانون سراسرى انبوه سازان مسکن کشور تصریح 
کرد: هر کدام از این شــاخص ها مى توانند تاثیرگذارى 

بسیار خوبى بر بازار مسکن داشته باشند.
پورحاجت با بیان اینکه تســهیالت حوزه مسکن بسیار 
گران است و با هزینه هاى خانوار همخوانى ندارد، عنوان 
کرد: در حال حاضر سیاستى که دولت به دنبال آن است، 
افزایش قدرت خرید مردم اســت که معمــوًال مرتبط 
با سیاســت هاى مالى اســت که بانک ها به دولت ارائه 
مى دهند.وى ادامــه داد: در این زمینه دولت تالش خود 
را انجام داده اســت اما در حال حاضر به بن بستى تحت 

عنوان بن بست بانک مسکن رسیده است.

دولت به بن بست بانک مسکن 
رسیده است

آزادسازى قیمت ها باید 
همواره در دستور کار باشد

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى گفت:با توجه به شرایط 
مناسب عرضه و عدم تمایل مردم به خرید، قیمت گوشت 

در روزهاى آتى شکسته خواهد شد.
على اصغر ملکى با اشــاره به اینکه رکود شدیدى بازار 
گوشت را فرا گرفته است، اظهارداشتبا توجه به روزهاى 
پایانى ماه و کاهش قدرت خرید، آرامش و رکود بر بازار 

حاکم است.
وى افزود: اکنون هر کیلو شقه گوسفندى بدون دنبه با 
نرخ 38 هزار و 500 تا 39 هزار تومان به مغازه دار و 42 تا 

43 هزار تومان به مشترى عرضه مى شود.
ملکى از کاهش قیمت گوشت در روزهاى آینده خبر داد 
و گفت: با توجه به شــرایط مناسب عرضه و عدم تمایل 
مردم به خرید، قیمت گوشــت در روزهاى آتى شکسته 

خواهد شد.
این مقام مسئول به روند مناسب توزیع گوشت وارداتى در 
چرخه بازار اشاره کرد وبیان داشت: عرضه گوشت وارداتى 
با نرخ 33 هزار تومان در کنترل بازار گوشت داخل، ثأثیر 

بسزایى داشت.

شرکت هاى هرمى که سال ها قبل با گلدکوئیست سرمایه 
بسیارى از مردم را بلعیدند، این بار با ژتون هایى در حال 
جمع آورى پول و ارز هستند و با وعده سودهاى باال، مردم 

را اغفال مى کنند.
حال همین شرکت هاى هرمى دوباره در اقتصاد ایران 
در حال شکل گرفتن هستند، اما این بار تنها پول و ریال 

نیست که درگیر مى شود، بلکه این ارزهاى کشور است 
که آن هم در شرایطى که حتى یک دالر هم براى اقتصاد 
ایران باارزش است، به پاى یکسرى ژتون موهوم، و البته 
با سوداى ســود در این گونه معامالت، در حال خروج از 
کشور اســت و یا حتى اگر در داخل کشور هم بماند، در 
دســت افرادى رد و بدل مى شود که بیشــتر رفتارهاى 

دالل مآبانه دارند و دلشــان کمتر به حال تولید و اشتغال 
مى سوزد.

اکنون برخى با تشکیل شــرکت هاى هرمى، آن هم در 
حوزه معامالت بیت کوین و برخى ژتون هاى این چنینى، 
تالش دارند که مردم را با سوداى ســودهاى 30تا 40 
درصدى اغوا کرده و ســرمایه هاى هر چند اندك آنها را 
در فضاى نامساعد کسب و کار این روزهاى ایران، جلب 
کرده و بدون اینکه آورده اى به آنها بدهند، فقط در ظاهر 
و با یک ژتون، تالش کنند که از آنها سوءاستفاده نمایند.

این درست همان چیزى است که ناصر حکیمى، معاون 
بانک مرکزى این روزها نســبت به وجود ردپاى آن در 
اقتصاد ایران هشدار مى دهد و مى گوید: مردم دوباره با تله 
عده اى به دام نیفتند و سرمایه هاى خود را از دست ندهند. 
معاون بانک مرکزى هشــدار داد که مردم از خرید بیت 
کوین به عنوان ابزار مطمئن سرمایه گذارى خوددارى 
کنند؛ البته االن نمى توان گفت که بیت کوین قانونى یا 
غیرقانونى است ولى هشدار مى دهیم که مردم نخرند.
چرا که ریسک دارد، پس هشدار مى دهیم که مردم فریب 
نخورند و مواجه با پدیده اى مثل مؤسسات مالى غیرمجاز 

نشوند که مالباخته نشوند.

مدیر عامــل اتحادیه زنبــورداران از عرضــه قاچاقى 
عســل هاى خارجى بدون ذکر کشــور مبدأ خبر داد و 
گفت:  همچنین زنبورهاى ملکه اى که از چین با قیمت 
صد دالر خریده مى شوند، در ایران تا سه میلیون تومان 

فروخته مى شوند.
عفت رئیسى ســرحدى در رابطه با واردات عسل گفت: 
طبق قانون نظام بهره ورى، واردات عسل و فرآورده هاى 
مربوط به زنبور عســل  به علت اینکه مازاد تولید داریم، 
،ممنوع اســت و اینگونه واردات غیر قانونى محسوب 
مى شود؛ اما اخیراً در تعدادى از سوپر مارکت هاى کوچک 
و هایپر مارکت ها عســل هاى خارجى که کشور مبدأ 
آن مشخص نیســت، به وفور دیده مى شود که با قانون 
حمایت از تولید و اشتغال، کار و سرمایه ایرانى مغایر است.
وى ادامه داد: یکى دیگر از مشکالت، واردات غیرقانونى 
ملکه هایى است که بدون رعایت موازین قانونى قرنطینه 
شده اند و شناسنامه اى که اصالت آنها را تأیید کند، ندارند.

مدیر عامل اتحادیه زنبورداران اظهارداشت: این موضوع 
ذخایر ژنتیکى زنبور عسل را تهدید مى کند و باعث بروز 
و گسترش بیمارى هاى مختلف که در کشورمان وجود 

ندارد مى شود. 

افزایش 3 برابرى قیمت ملکه هاى چینى
رئیســى گفت: در حال حاضر ژل رویال از کشور چین 
با قیمت پاییــن و کیفیت پایین تر نســبت به ژل رویال 
ایرانى وارد مى شــود که زنبورداران نمــى توانند با آن 
رقابت کنند وزنبورهاى ملکه اى که از چین با قیمت صد 

دالر خریدارى مى شــوند، در ایران تا سه میلیون تومان 
به فروش مى رسند. وى در رابطه با تولید زنبور ملکه در 
داخل کشور گفت: نیاز زنبورداران دریافت به موقع زنبور 
ملکه اصالح شده اســت وهم اکنون در ایستگاه هاى 
پرورش زنبور ملکه، کارشناسان مشغول تحقیق هستند.

در حالى که ســتاد تنظیم بازار به نمایندگــى از دولت 
براى افزایش قیمت نان چراغ ســبز نشان داد تا به گفته 
خبازان قیمت این محصول پس از سه سال افزایش یابد، 
همچنان برخى مخالف این تصمیم هستند و مشخص 
نیست که فردا قیمت نان افزایش مى یابد یا اینکه تصمیم 

دیگرى براى آن گرفته مى شود؟
افزایش قیمت نان با اعتراض ها و درخواست هاى متعدد 
از ســوى نانوایى ها و اتحادیه آنها مطرح شد و در ابتدا 
مخالفت هاى بسیارى با آن صورت گرفت، اما نهایتًا در 
هفته گذشته ســتاد تنظیم بازار مصوب کرد انواع نان با 
افزایش 15 درصدى قیمت فروخته شود و براى استان ها 

نیز فرماندارى ها و استاندارى ها تصمیم خواهند گرفت.
به گونه اى که پیش از این قاسم زراعتکار،رئیس اتحادیه 
نانوایان سنتى با اشاره به موافقت ســتاد تنظیم بازار با 
افزایش 15 درصدى قیمت نان اعالم کرد: قیمت هاى 
جدید نان در استان هاى کشور بر اساس تصمیم گیرى 
استاندارى ها و فرماندارى ها مشــخص و از اول آذر ماه 

سال جارى(فردا) اجرایى مى شود.
به گفته وى، با توجه به اینکه طى سه سال گذشته با وجود 
افزایش هزینه هاى تولید مانند هزینه هاى کارگرى قیمت 
نان افزایش نیافته بود، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد در 
کشــور 15 درصد قیمت انواع نان بدون تغییر وزن چانه 
و با شرایط کنونى تولید، افزایش یابد که این قیمت ها از 

ابتداى آذرماه اجرایى مى شود.

■■■

البته رئیس اتاق اصناف نیز از این مصوبه ستاد تنظیم بازار 
خبر داده بود. براین اســاس، قیمت انواع نان از سنگک 
و بربرى 800 تومانى تا لــواش 220 تومانى 15 درصد 

گران تر مى شوند.
این در حالى است که طى روزهاى گذشته مخالفت هایى 
با افزایش قیمت نان صورت گرفته و مشــخص نیست 
باالخره تکلیف نان و قیمتش چه مى شود، چرا که محمد 
محمدى، عضــو هیئت مدیره انجمن ملــى حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان اظهارداشت:  بیشترین شکایات و 

اعتراضات مردم از سه جهت نسبت به نان است؛ نخست 
کم فروشى، دیگرى از جهت کیفیت و همچنین از جهت 

فروش اجبارى نان کنجدى.
به گفته وى، در زمینه کم فروشــى بیشــترین شکایات 
مردمى براى نــان به ما انعکاس داده مى شــود و اغلب 
نانوایان این کار را انجام مى دهند، دلیلش هم این است 

که هزینه ها باال رفته و سه سال اســت که به نانوا نرخ 
جدید نداده اند. 

این تخلف درحال حاضر بسیار مشهود صورت مى گیرد 
اما در واقع، از سود نانوا کم نشده و این مصرف کننده است 
که متضرر مى شود. البته در واحدهاى نانوایى، کارگران 
بیشترین زحمت را مى کشند و شاید در قبال آن دستمزد 

کافى هم نمى گیرند اما به هرحال مصوبه اى در ســال 
1393 ابالغ شده که بر اســاس آن نان باید با یک وزن 
خمیر و یک نرخ مشــخص به فروش برسد که در حال 

حاضر در اغلب واحدها این مسئله رعایت نمى شود.

■■■

عضو هیئــت مدیره انجمــن ملى حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان تاکید کرد:در وضعیــت فعلى مردم از 
کیفیت نان ناراضى هستند و اگر قرار است افزایش قیمت 
صورت بگیرد، اما این وضع اصالح نشود، نارضایتى مردم 
بیشتر خواهد شد. قرار بر این است که با این افزایش نرخ 
کیفیت و بحث نان کنجدى اجبارى اصالح شود و در غیر 

اینصورت چرا باید نرخ نان افزایش پیدا کند؟
محمدى معتقد است اگر قرار است نرخ نان افزایش پیدا 
کند، باید وزن نان، نان کنجدى اجبارى و کیفیت نان هم 
اصالح شود. اوًال اینکه کنجد زدن به نان یک اختیار به 
درخواست مشترى است اما عمًال در بسیارى مواقع اتفاق 
نمى افتد، دوم اینکه اگر قرار است کنجدى به نان اضافه 
شــود، باید به میزان پولى که نانوا از مشــترى دریافت 

مى کند، کنجد به نان بزند.
البته پیش از این ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان بارها و بارها اعالم کرده که بیشــترین 
شکایات مردمى از اصناف به نانوایى ها و میوه فروشان 
اختصاص دارد و مردم از کیفیت فعلى نان هاى سنتى به 

این سازمان شکایت کرده اند.
با این وضعیت باید دید که تکلیف قیمت نان چه مى شود 
و در فردا شاهد افزایش قیمت نان با کیفیت فعلى در موعد 
مقرر اعالم شده (اول آذرماه) خواهیم بود یا آنکه تصمیم 

دیگرى گرفته و اجرا مى شود؟

عضو هیئت مدیره بانک مسکن از پرداخت وام هاى جدید 
مسکن از شنبه هفته آینده خبر داد.

ابوالقاسم رحیمى انارکى با اشــاره به افزایش سقف وام 
خرید مسکن از محل اوراق حق  تقدم و صندوق پس انداز 
مسکن یکم گفت: بر این اساس در شهر تهران 60میلیون 
تومان وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم پرداخت 
مى شد که مطابق دستورالعمل جدید، ده میلیون تومان 
بدون خرید اوراق به مبلغ وام افزوده مى شود. وى افزود: 
با احتساب وام 20 میلیون تومانى تعمیر، در مجموع 90 
میلیون تومان به متقاضیان خرید مســکن وام پرداخت 

مى شود.
وى تصریح کرد: در مراکز اســتان ها و شهرهاى باالى 
200 هزار نفر جمعیت نیز 50 میلیون تومان وام از طریق 
اوراق حق تقدم پرداخت مى شود که با احتساب ده میلیون 
تومان وام بدون اوراق و 20 میلیون تومان تعمیر، مجموعًا 

در این مناطق 80 میلیون تومان وام پرداخت مى شود.
وى ادامه داد: در سایر شهرها نیز سقف وام از 60 میلیون 

تومان به 70 میلیون تومان افزایش مى یابد.
این عضو هیئت مدیره بانک مســکن در خصوص وام 
زوج هاى جوان گفــت:  در تهران صــد میلیون تومان 
از محل اوراق حق تقدم، 20 میلیــون تومان هم بدون 
سپرده گذارى و 20 میلیون تومان هم وام تعمیر پرداخت 

مى شود.
رحیمى انارکى با اعالم اینکه وام هاى جدید خرید مسکن 
از شنبه هفته آینده پرداخت مى شــود، بیان داشت: در 
مراکز استان ها و شهرهاى باالى 200 هزار نفر جمعیت 
120 میلیون و در سایر شــهرها نیز 60 میلیون تومان از 
محل خرید اوراق حق تقــدم، 20 میلیون تومان بدون 
ســپرده گذارى و 20 میلیون تومان وام تعمیر پرداخت 

مى شود. 

نان از فردا گران مى شود؟

وفور عسل هاى قاچاق در بازار

قیمت 3میلیونى  ملکه هاى چینى

رونق دوباره شرکت  هاى هرمى

قیمت گوشت، شکسته خواهد شد

پرداخت وام  140 میلیونى
 خرید مسکن از شنبه
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همانا تقــوا و پرهیزکارى، شــفا دهنده بیمــارى دل ها، 
روشــنایى قلب ها و درمانگر درد بدن هــا، مرهم زخم 
جان ها، پاك کننده پلیدى هاى ارواح و روشنایى بخش 
تاریکى چشم ها و امنیت بخش ناآرامى ها و روشن کننده 

موال على (ع)تاریکى هاى شماست.

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

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

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

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآبادرضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

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

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

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

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

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

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

 نمى شود.  نمى شود. 

آگهى مناقصه مرحله دومآگهى مناقصه مرحله دوم

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

چاپ دوم چاپ دوم 

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

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

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

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 

بدون شرح
 طرح: ایران کارتون 
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هیأت دوچرخه سوارى و بیماران خاص در نظر دارد هیأت دوچرخه سوارى و بیماران خاص در نظر دارد به استناد آیین نامه انتخابات رؤساى هیأت هاى ورزشى به استناد آیین نامه انتخابات رؤساى هیأت هاى ورزشى 
استان استان ها، نسبت به تشکیل مجمع انتخاباتى این هیأت هاها، نسبت به تشکیل مجمع انتخاباتى این هیأت ها

دوچرخه دوچرخه سوارى- بیماران خاص و پیوند اعضاسوارى- بیماران خاص و پیوند اعضا
به منظور انتخاب رئیس به منظور انتخاب رئیس هیأت در استان اصفهان اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه افراد هیأت در استان اصفهان اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقه مندان واجد شرایط عالقه مندان 
به احراز پست ریاست هیأت دعوت به احراز پست ریاست هیأت دعوت به عمل مى آید جهت دریافت فرم ثبت نام و به عمل مى آید جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارك مورد نیاز هیأت از ارائه مدارك مورد نیاز هیأت از 
تاریخ تاریخ 3030//0808//9696 لغایت  لغایت 0808//0909//9696  به مدت به مدت 77 روز کارى از ساعت  روز کارى از ساعت 88 الى  الى 1414  به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان 

استان مراجعه و استان مراجعه و با تحویل مدارك، رسید دریافت نمایند.با تحویل مدارك، رسید دریافت نمایند.
این اداره کل به این اداره کل به استناد بخشنامه شماره استناد بخشنامه شماره 126831126831 مورخ  مورخ 1919//0707//13901390 سازمان بازرسى کل کشور،  سازمان بازرسى کل کشور، مبنى بر عدم مبنى بر عدم 
به کارگیرى افراد بازنشسته، از ثبت نام به کارگیرى افراد بازنشسته، از ثبت نام و پذیرش بازنشستگان محترم به عنوان کاندیداى ریاست هیأت هاى و پذیرش بازنشستگان محترم به عنوان کاندیداى ریاست هیأت هاى 

ورزشى معذور است.ورزشى معذور است.
ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (070070//00 و باالتر، نیروهاى مسلح وزارت اطالعات و دارندگان  و باالتر، نیروهاى مسلح وزارت اطالعات و دارندگان 

اجازات اجازات خاصه مقام معظم رهبرى از شمول این قانون مستثنى مى خاصه مقام معظم رهبرى از شمول این قانون مستثنى مى باشند.باشند.
ضمناً طبق نامه شماره ضمناً طبق نامه شماره 97159715//3232/ص مورخ /ص مورخ 3030//0404//9494 وزارت  وزارت ورزش و جوانان مقرر گردیده است افراد معترض ورزش و جوانان مقرر گردیده است افراد معترض 
به فرآیند به فرآیند انتخابات حداکثر ظرف مدت انتخابات حداکثر ظرف مدت 1010 روز پس از برگزارى انتخابات  روز پس از برگزارى انتخابات شکایات خود را به همراه مستندات شکایات خود را به همراه مستندات 

مربوطه جهت رسیدگىمربوطه جهت رسیدگى به  به امور مجامع وزارتخانه ارسال نمایند.امور مجامع وزارتخانه ارسال نمایند.
بدیهى است شکایات دریافتى پس بدیهى است شکایات دریافتى پس از پایان مهلت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.از پایان مهلت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آدرس: اصفهان- آبشار سو م بعد از پل غدیر- اداره کل آدرس: اصفهان- آبشار سو م بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانورزش و جوانان استان اصفهان

شرایط:شرایط:
11- اعتقاد به نظام - اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ایرانجمهورى اسالمى ایران

22- تابعیت جمهورى اسالمى ایران- تابعیت جمهورى اسالمى ایران
33- معتقد - معتقد به یکى از ادیان رسمى کشوربه یکى از ادیان رسمى کشور

44- نداشتن سوء سابقه - نداشتن سوء سابقه کیفرىکیفرى
55- حداقل سن - حداقل سن 3030 سال تمام سال تمام

66- حداقل مدرك - حداقل مدرك تحصیلى فوق دیپلمتحصیلى فوق دیپلم
مدارك مورد نیاز:مدارك مورد نیاز:

11- اصل و تصویر - اصل و تصویر کارت ملى، شناسنامهکارت ملى، شناسنامه
22- اصل و تصویر کارت پایان خدمت - اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم با عضویت رسمى در نیروهاى مسلح (فقط یا معافیت دائم با عضویت رسمى در نیروهاى مسلح (فقط آقایان)آقایان)

33- با دو قطعه عکس- با دو قطعه عکس
44- اصل و تصویر - اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر یا معادل آن (حداقل فوق دیپلم)آخرین مدرك تحصیلى معتبر یا معادل آن (حداقل فوق دیپلم)

55- تصویر آخرین حکم کارگزینى در صورت اشتغال در دیگر - تصویر آخرین حکم کارگزینى در صورت اشتغال در دیگر نهادها و ســازمان ها و ارگان هاى دولتى و یا نهادها و ســازمان ها و ارگان هاى دولتى و یا 
غیردولتىغیردولتى

66- ارائه گواهى عدم سوءپیشینه و گواهى عدم اعتیاد - ارائه گواهى عدم سوءپیشینه و گواهى عدم اعتیاد با دریافت تأیید از حراست اداره کل (پس از ثبت با دریافت تأیید از حراست اداره کل (پس از ثبت نام)نام)
77- ارائه مدارك و مستندات مدیریتى مورد نیاز- ارائه مدارك و مستندات مدیریتى مورد نیاز

88- - ارائه اصل مدارك هنگام ثبت نام الزامى مى باشد.ارائه اصل مدارك هنگام ثبت نام الزامى مى باشد.
ارائه ارائه برنامه چهارساله از طرف متقاضیان هنگام ثبت نام الزامى است.برنامه چهارساله از طرف متقاضیان هنگام ثبت نام الزامى است.

اطالعیهاطالعیه

هیأت دوچرخه سوارى و بیماران خاص و پیوند اعضاهیأت دوچرخه سوارى و بیماران خاص و پیوند اعضا

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

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

آگهى مزایده آگهى مزایده (مرحله اول- نوبت دوم)(مرحله اول- نوبت دوم)
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 آرزوى آرزوى سپاهانى ها سپاهانى ها  حاال حاال 
بالى جانشان شده!بالى جانشان شده!

کنعانى زادگان:کنعانى زادگان:
  دینم را به قرمز و   دینم را به قرمز و آبىآبى
 ادا کرده ام! ادا کرده ام!
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در حالــى کــه چنــد ماهى اســت 
تصویربردارى ســریال «87 متر» به 
کارگردانى کیانوش عیارى آغاز شــده 
اســت، روابط عمومى این ســریال از 
پیوستن امیرعلى دانایى به این سریال 

تلویزیونى خبر داد.
 سریال تلویزیونى «87 متر» یک درام 
اجتماعى است که داستان آن درباره دو 
خانواده به نام «پوردورانى» و «خلیلى»

 است.
 «علیرضــا پوردورانــى» بــه همراه 
همسر، دو دختر و پســرش خانه اى را 
از یک فروشنده به نام «فرج ناصرى» 
خریدارى مى کنند. اما روز اسباب کشى 
متوجه مى شوند که خانه به فرد دیگرى 
به نام «رجب خلیلى» فروخته شــده 

است.
على دهکردى، ابوالفضــل پورعرب، 
مهران رجبى، فریبا کامــران، نازنین 
فراهانى، هــدى زیــن العابدین، دیبا 
زاهدى، الهه خادمــى، ملیکا نصیرى، 
نیما نورى زاده، سحر عبداللهى و محمد 
بحرانى از بازیگران سریال «87 متر» 

هستند.
مجموعــه تلویزیونــى «87 متــر» 
کارى از گروه فیلم و ســریال شــبکه 
یک سیماســت که در 40 قسمت 45 

دقیقه اى در دست تولید است.

اولین قسمت از سریال «آشوب» در شبکه نمایش خانگى توزیع مى شود. سریال «آشوب» به 
کارگردانى کاظم راست گفتار و پخش شرکت تصویر دنیاى هنر از یکم آذر ماه وارد شبکه نمایش 

خانگى مى شود.
ســریال  پنج قســمتى «آشــوب» در دهه 1320 مى گذرد و مضمون اصلى آن درباره بحران 
هنرمندان در آن روزگار است. اصل داستان این سریال مربوط به جوانى است که با نام مستعار 
«آشوب» در کافه هاى الله زار خوانندگى مى کند و این «آشوب» با آشوب هاى تاریخى و واقعى 
دهه 1320 تلفیق مى شود و این شخصیت را به یک آشوب خوفناك و تهدیدآمیز تبدیل مى کند.

 بازیگران این سریال که پیش از این نسخه سینمایى آن اکران شــده است عبارتند از کورش 
تهامى، لیال اوتــادى، یکتا ناصر، محمدرضــا هدایتى، فرهاد آئیش، آتیال پســیانى، داریوش 
فرهنگ، همایون ارشادى، داریوش کاردان، شهره لرستانى، حبیب دهقان نسب، آشا محرابى، 
امیرحسین صدیق، محمدرضا شریفى  نیا، ارژنگ امیرفضلى، نادر سلیمانى، رامین ناصرنصیر، 
نیما فالح، فخرالدین صدیق شریف، رضا فیاضى، سعید امیرسلیمانى، رضا بنفشه خواه، میرطاهر 
مظلومى، پریا شمس، غالمحسین لطفى، مژگان غالمى، بهرام سرورى نژاد، خسرو امیرصادقى، 

امیرشروین امیرصادقى.
سریال «آشوب» در پنج هفته توزیع مى شود.

بر اســاس آخرین اخبار فیلمبردارى فیلم سینمایى 
«التارى» به کارگردانى محمدحســین مهدویان به 
تهیه کنندگى سید محمود رضوى در تهران آغاز شد. 
این در حالى است که خبر مبنى بر شروع فیلمبردارى 
این اثر از ده روز پیش در شــهر دبى اعالم شده بود و 
ساعد ســهیلى و هادى حجازى فر و جواد عزتى به 

عنوان بازیگران اصلى این فیلم معرفى شده بودند.
«التارى» سومین همکارى مشترك هادى حجازى 
فر با محمدحسین مهدویان اســت و باید دید آیا این 
بار حجازى فر مى تواند ســیر صعودى خود طى دو 
جشنواره گذشــته را ادامه داده و سیمرغ بلورین را به 
خانه ببرد؟ وى امســال با بازى در هفت فیلم یکى از 

پرکارترین بازیگران جشنواره فیلم فجر خواهد بود.
حجازى فر امســال یکى از پرکارتریــن بازیگران

سى و ششمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود. وى سال 
گذشته در دو فیلم «دارکوب» ساخته بهروز شعیبى، 
«آســتیگمات» به کارگردانى مجیدرضا مصطفوى 
ایفاى نقــش کرد و با آنهــا عازم فجــر خواهد بود. 
«بــه وقــت شــام» کارى از ابراهیم حاتمــى کیا، 

«شاه کش» ساخته وحید امیرخانى، «دو طبقه روى 
پیلوت» ســاخته ابراهیم ابراهیمیان از جمله آثارى 

هستند که حجازى فر در آنها بازى کرده است.
جواد عزتى نیز بعــد از بازى متفاوت خــود در فیلم 
«ماجراى نیمــروز» که نقد مثبت و تحســین اکثر 
منتقدین را به همراه داشــت براى دومین بار جلوى 
دوربین مهدویــان خواهد رفت. هنــوز درباره نقش 
هیچکدام از بازیگران صحبتى به میان نیامده است. 
عزتى امسال بازى در دو فیلم «هزار پا» به کارگردانى 
ابوالحســن داوودى و «آینه بغل» کارى از منوچهر 
هادى را به پایان رسانده است. «هزار پا» به احتمال 
فراوان راهى فجر خواهد شد اما «آینه بغل» پیش از 

جشنواره اکران مى شود.
ســاعد ســهیلى اما براى نخســتین بار همکارى 
با مهدویــان را تجربه مى کند. وى ســال گذشــته

«گشت 2 » را در جشنواره فجر داشت که با نقدهاى 
منفى بسیارى همراه بود اما در گیشه توانست فروش 

بسیار خوبى داشته باشد.
با توجه به بازیگران اعالم شــده احتمال مى رود که 

تازه ترین ساخته مهدویان نیز مانند دو اثر گذشته خود 
یعنى «ایستاده در غبار» و «ماجراى نیمروز» فیلمى 
مردانه بوده و اکثر بازیگران آن را مردان تشکیل دهند.

از «التارى» به عنوان یکى از شــانس هاى اصلى 
سى و ششمین جشــنواره فیلم فجر یاد مى شود و با 
وجود اینکه زمان زیادى براى ارسال آثار متقاضى براى 
جشنواره نمانده اما اکثر اهالى سینما و رسانه از قصد 

حضور مهدویان در سومین سال پیاپى خبر مى دهند.
تاکنون جواد عزتى و ساعد ســهیلى جلوى دوربین 
هادى بهروز مدیر فیلمبردارى این اثر رفته اند و این 
نشان مى دهد که به احتمال فراوان هادى حجازى 
فر در بخش هایى از فیلم که در شهر دبى فیلمبردارى 

شده نقشى نداشته است.
فیلم سینمایى «التارى» در ابتدا براى دریافت پروانه 
ساخت با مشکالتى مواجه شــد اما سر آخر توانست 
نظر مساعد شوراى پروانه ساخت را جلب کرده و در 
هفته هاى آغازین پاییز موفق به دریافت پروانه شد 
تا از همان لحظه یکى از جدى ترین شــانس هاى 
جشنواره فجر به نام «التارى» و مهدویان ثبت شود.

حضور پررنگ بازیگران مردحضور پررنگ بازیگران مرد
 در  در «التـــــــارى» «التـــــــارى» 
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بهنوش بختیارى با انتشار عکسى به انتقاد از یکى از رسانه ها پرداخت.
 وى با یادآورى مطالبى که علیه او در این رسانه منتشر شد، مى نویسد: «یادش به 
خیر... منو متهم به ریاکارى کردن، علیه من هجمه راه انداختن چون فقط گفتم 
چرا من و آقاى تتلو رو بى خبر و بدون اطالع من روى یک صحنه قراردادید؟ وقتى 
داشتم براى بچه سه ساله مریض دوستم دست و پا مى زدم و کمک جمع مى کردم، 
همون بچه اى که بعداً همه هنرمندان رفتن پیشش باهاش سلفى گرفتن و اونا خّیر 

و من ریاکار شناخته شدم.»
این بازیگر همچنین دلیل حضور نیافتنش در مناطق زلزله زده را ترس از ریاکار 
خوانده شدن عنوان مى کند: «امروز باید ازترس چسبوندن این انگ (ریاکار) بترسم 
برم کرمانشاه پیش هموطن آسیب دیده ام که یه وقت یه عکسى بیرون نیاد، از دور 
براشون گریه کنم. همه بهم بگن بهنوش بیا، اینجا حضورت کمک مى کنه و بگم 
نه! مى ترسم از کمک کردن، برام جالبه که اینهمه میرن و کمک مى کنن اما فقط 
من که 15 ساله در بیشــتر کاراى خوب پیش قدم بودم و براى باال بردن فرهنگ 
مهربانى هرچى به فکرم رسید انجام دادم ریاکارم! مى خندم به فهم اندك بعضیا... 
امروز مجبورم از دور با هموطنم همدردى کنم و یه کارایى براشون انجام بدم که 
فقط جنبه کمک مادى داره ولى حضورم نیســت، حضورى که شاید چهارتا بچه 
ازدیدن "خانم چمنیشون" شاد بشن، همون رو هم از من گرفتین اى جماعت قاضى 

و حسود... باشه؛ همه شما،  کمک رسان...ماه، من بد!»

ـــچرا بهنوش بختیارى به منطقه زلزله زده نرفت؟ـــچرا بهنوش بختیارى به منطقه زلزله زده نرفت؟

در تراکم اکران پاییزى و در حالى که معــدود فیلم هاى مفرح روى 
پرده اند، یک فیلم گرم و داستانگو با نام «وقتى برگشتم...» به زودى 

روى پرده خواهد رفت.
«وقتى برگشتم...» فیلم پربازیگرى است که در عین داستانگویى گرم 
خود کوشیده از موسیقى و موزونى حرکات متعاقب آن(!) به عنوان 

عناصرى براى سرگرم کردن مخاطب استفاده کند.
رضا کیانیان، افشین هاشمى، الدن مستوفى، بیتا فرهى، رعنا آزادى 
ور، سروش صحت، منظر لشــگرى، امید روحانى، حسین محب 
اهرى، نورالدین جوادیان، سحر آربین و  احترام برومند همسر زنده 

یاد داود رشیدى از جمله بازیگران «وقتى برگشتم...» هستند.
«وقتى برگشتم...» عاشقانه اى موزیکال است که در ایران، دبى و 

پاریس فیلمبردارى شده است.
«وقتى برگشتم...» را وحید موسائیان ساخته و با پخش مؤسسه 
رسانه فیلمســازان به مدیریت حبیب اسماعیلى در گروه کورش 

روى پرده خواهد رفت.

یک عاشقانه موزیکال از نوع ایرانى 

 امیرعلى دانایى 
بازیگر سریال 

کیانوش عیارى 
شد

دقیقه اى در دست تولید است.

فرح روى
 به زودى
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سریال «آشوب» از فردا  
به شبکه نمایش خانگى مى آید

«زندانى ها» عنوان جدیدترین ساخته مسعود ده نمکى است. 
این فیلم هفتمین اثر بلند سینمایى ده نمکى به شمار مى آید 
که براى دریافت پروانه ســاخت از  وزارت ارشاد به عنوان 
تهیه کننده و کارگردان اقدام کــرد.  «زندانى ها» با موضوع 
اجتماعى آماده مى شــود و وقایــع آن در تاریــخ معاصر
 مى گذرد. ده نمکى مانند دیگر آثار خود در این فیلم نیز به دنبال

ارزش هاى فراموش شده و دغدغه هاى انسانى است.
ده نمکى قصد داشت در آستانه چهلمین سال پیروزى انقالب 
اسالمى فیلم «طیب خان» را بسازد که به دلیل موانعى که بر 
سر راه تولید فیلم ایجاد شــد و فصل مناسب فیلمبردارى که 
از دســت رفت تصمیم گرفت تولید فیلم را  به سال آینده و 
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى موکول 
کند و فیلمنامه اجتماعى «زندانى ها» را براى تولید آماده کرد. به 
محض دریافت پروانه ساخت مراحل اجرایى فیلم انجام شده 
و فیلم وارد مرحله تولید مى شود که با پیش بینى هاى صورت 
گرفته فیلم براى حضور در جشــنواره سى و ششم فیلم فجر 

آماده خواهد شد. 
بنابراین گزارش، مجموعه آثار مسعود ده نمکى مورد توجه 
مخاطب قرار گرفت و فیلم هــاى «اخراجى ها» در برهه اى از 
زمان مخاطب را با سینما آشــتى داد و رکورد مخاطب را در 
ســینماى ایران جابه جا کرد. مجموع  فروش شش فیلم ده 
نمکى در گیشه سینماها  بیش از 30 میلیارد تومان است و به 
همین دلیل او یکى از پولسازترین کارگردانان سینماى ایران 

به شمار مى آید.

«زندانى ها»
فیلم جدید مسعود ده نمکى
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سیب در انواع مختلفى در دسترس بوده و فاقد کلسترول، 
سدیم و چربى است؛ همچنین میزان کالرى پایینى دارد.

ســیب سرشــار از ویتامین ها، موادمعدنى و فیبر است. 
همچنین مصرف ســیب به همراه پوســت آن توصیه 
مى شود، زیرا بیشتر آنتى اکســیدان ها و فیبر در پوست 

این میوه وجود دارد.
ویتامین هاى موجود در یک عدد ســیب متوسط شامل 

موارد زیر است:

A ویتامین
یک سیب متوسط در حدود 98 واحد ویتامین A دارد. این 
ویتامین براى تولید مثل سلول ها، تقویت سیستم ایمنى 

و ساخت هورمون هاى مهم مورد نیاز است.
مصرف سیب سرشار از ویتامین A باعث بهبود بینایى، 
رشد دندان هاى سالم، استخوان هاى قوى، حفظ شادابى 

پوست و سالمت غشاهاى مخاطى و مو مى شود.
ویتامین A مى تواند از بدن در برابر سرخک محافظت 
کند. بدون این ویتامین، بدن در برابر بیمارى هایى مانند 
شب کورى آســیب پذیر مى شود و ســالمت پوست، 

استخوان و دندان ها به مخاطره مى افتد.

 B 1ویتامین
یک سیب متوســط مقدار زیادى ویتامین B1 دارد. این 
میزان چهار درصد از نیاز روزانــه بدن به این ویتامین را 

تامین مى کند.
ویتامین B1 باعث تقویت سیستم ایمنى و کنترل بهتر 
شرایط اســترس زا مى شــود. بنابراین تسکین دهنده 

استرس مى باشد.
ویتامین B1 یک شــرکت کننده فعال در واکنش هاى 
متابولیک بوده و بــراى تولید آدنوزین ترى فســفات 
(ATP) ضرورى است که این مولکول به ذخیره انرژى 

در بدن مى پردازد.

B2 ویتامین
یک عدد ســیب متوســط حاوى مقدار زیادى ویتامین 
B2 اســت که درحدود 4 یا 5 درصد از نیاز روزانه بدن را 

تأمین مى کند.
از فواید ویتامین B2 مى توان بــه تبدیل غذا به انرژى، 
حذف رادیکال هاى آزاد مضر، ساخت سلول هاى قرمز 

خون و هورمون ها اشاره کرد.

B3 ویتامین
 B3 یک عدد سیب متوسط حاوى مقادیر زیادى ویتامین
است. این ویتامین براى بهبود عملکرد سیستم گوارشى 

کاربرد دارد.
همچنین ویتامین B3 به بدن در تبدیل غذا به انرژى و 

رشد پوست و اعصاب کمک مى کند.

B5 ویتامین
یک عدد سیب متوسط مقدار زیادى ویتامین B5 را براى 
بدن فراهم مــى کند.این ویتامین بــراى بدن ضرورى 
است، زیرا به ســاخت هورمون ها و گوارش موادغذایى 

کمک مى کند.

B6 ویتامین
 B6 یک عدد سیب متوسط حاوى مقدار زیادى ویتامین
است، به طوریکه شــش درصد از نیاز روزانه بدن به این 

ویتامین را تأمین مى کند.
این ویتامین براى بدن حیاتى است، زیرا در تولید انتقال 
دهنده هاى عصبى براى ارسال و دریافت مؤثرتر پیام ها 

از طریق سلول هاى عصبى نقش دارد.
عالوه بر این، ویتامین B6 بــراى تولید هورمون هاى 
خلق و خو ماننــد ســروتونین، نوراپینفرین و مالتونین 

مورد نیاز است.
کمبود این ویتامین در جذب ویتامین B12، تولید سلول 

هاى 
مز  قر

و  خون 
ایمنــى تأثیرى سیســتم 

بالعکس دارد.

B9 ویتامین
یک عدد ســیب متوســط 5 میکروگرم 

فوالت یا اسیدفولیک دارد. فوالت یا ویتامین B9 یک 
جزو مهم مایع نخاعى بوده و همچنین براى تولید سلول 

هاى قرمز خون و رشد سلول هاى سالم مورد نیاز است.
مصرف این ویتامین همچنین براى بانوان باردار اهمیت 

دارد.

C ویتامین
یک عدد سیب متوسط 8/4 میلى گرم ویتامین C دارد. 

این ویتامین به بدن در ساخت کالژن ( از اجزاى حیاتى 

پوست، غضروف، تاندون ها، رگ هاى خونى و رباط ها) 
کمک مى کند.

ویتامین C همچنین حافظ DNA بوده، زیرا خواص 
آنتى اکسیدانى این ویتامین در دفع رادیکال هاى آزاد از 

بدن مؤثر است.
ویتامین C در تســریع فرآیند بهبــود جراحات و حفظ 

سالمت استخوان ها و دندان ها مورد نیاز  است.

E ویتامین

 E یک عدد سیب متوسط 0/33 میلى گرم ویتامین
دارد. این ویتامین براى بهبود بافت هاى پوســت مورد 

نیاز است.
همچنین این ویتامین در پیشگیرى از بروز چین و چروك 

کاربرد دارد.

K ویتامین
 Kمصرف یک عدد سیب متوسط 4 میکروگرم از ویتامین

را براى بدن فراهم مى کند.
ایــن ویتامیــن بــراى کاهــش چربــى هــا، انعقاد 
خــون و تنظیم ســطوح کلســیم در خون مــورد نیاز

 است.

«آرتروز» یک بیمارى مفصلى با شروعى تدریجى، مزمن و 
پیش رونده است که درآن، غضروف مفصلى آسیب مى بیند 

و استخوان نزدیک مفصل تغییراتى پیدا مى کند.
اولین عالمت آرتروز، درد عمقى مفصل اســت. این درد 
با فعالیت بدنى بدتر و با اســتراحت بهتر مى شود. هنگام 
بیدار شــدن از خواب، بیمار احســاس مى کند مفاصل او 
سفت و خشک شــده و پس از پنج تا ده دقیقه، این حالت 

از بین مى رود.
با پیشــرفت بیمارى آرتروز، به مرور زمان دامنه حرکات 
مفصل گرفتار، کمتر شــده، ممکن است مفصل خشک و 
بى حرکت شود، به طورى که گاهى بیمار، ترس از زمینگیر 

شدن دارد .
این بیمارى از دهه ســوم زندگى شــروع مى شود. در 40 
ســالگى تقریبًا اکثر افراد جامعه دچــار تغییرات آرتروزى 
مى شوند، ولى در بیشــتر آنها عالئم بالینى دیده نمى شود. 
آرتروز شروعى تدریجى و سیرى پیش رونده دارد و سال به 

سال شدیدتر مى شود.
مفصل زانو به دلیل اینکه تحمل کننده وزن اســت، تحت 
فشار و آرتروز بیشترى است . از مهمترین عوامل زمینه ساز 
آرتروز مى توان به سن باالى 45، ضربه شدید به مفاصل و 
استفاده مکرر از آنها، اضافه وزن، عوامل ارثى، مؤنث بودن، 
فشــار روى مفاصل و ضعف عضالنى و در نهایت ابتال به 
بیمارى هایى مثل نقرس و آرتریت روماتوئید اشاره کرد که 

ساختمان و عملکرد طبیعى غضروف ها را مختل مى کند.

آرتروز بهبود قطعى 
نداشــته، اقدامــات 

درمانــى صرفــًا جنبــه 
تســکینى دارد، ولى مى توان 

با آموزش الزم بــه بیمار درباره 
ماهیت بیمــارى، علل ایجادکننده 
و تشدید کننده بیمارى را کنترل کرد.

براى درمان آرتروز مى توان از روش هاى 
دارویى و غیر دارویى بهره گرفت. روش دارویى 

شــامل مصرف داروها به صورت خوراکى، تزریق 
داخل مفصلى یا موضعى است.

امروزه مکمل هاى متنوعى براى تســکین عالئم 
آرتروز وجــود دارد. یکى از ترکیباتــى که به این 
منظور مصرف مى شود، فرآورده هاى حاوى عصاره 
آووکادو و ســویا هســتند. آووکادو و سویا داراى 

ویتامین هاى متعدد و ترکیبات ضد التهابى است که مصرف 
خوراکى آنها به طور منظــم، موجب تخفیف دردهاى زانو 
و مفاصل مى شــود. روغــن آووکادو داراى ویتامین هاى 
A،B،C، D،H، E و K است و ارزش غذایى زیادى دارد.
همچنین  ســویا التهاب مفاصل را کاهــش داده، بافت 
غضروف را بهبود مى بخشــد و در نهایت ســبب کاهش 
درد مى  شــود. بعضــى مطالعات بیان مى کنــد ترکیبات 
حاوى سویا و آووکادو به دلیل اســتفاده یک بار در روز و 
نداشــتن عوارض جانبى قابل توجه، مى توانند جایگزین 

مناسبى براى داروهاى ضد درد باشند.البته این فرآورده ها 
آهســته اثر و طوالنى اثرهســتند، به این شکل که براى 
ایجاد اثرات درمانى، حداقل ســه ماه نیاز به مصرف دارند 
اما پس از مصرف به مــدت زمان کافى، اثــرات درمانى 
آن حتى بعــد از قطع درمان تا هشــت مــاه باقى خواهد

 ماند.
مهمترین عوارض جانبى ناشى از مصرف این فرآورده ها 
عوارض گوارشــى شــامل نفخ، تهوع و یبوست است که 
در صورت مصرف دارو همراه غذا بــدون عارضه خواهد

 بود. 

یک کارشناس سازمان غذا و دارو به تشریح و علت 
مقاوم شدن میکروب ها در فصل پاییز پرداخت.

نوشــین محمد حســینى اظهار داشــت: حال 
و هــواى روزهاى پاییز به گونه اى اســت که به 
دلیل ناپایدارى هوا و سرد و گرمى پیاپى و تغییر 
پوشش، موجبات بروز ســرماخوردگى را بیشتر 
فراهم مى کند و پیشــگیرى از ابتــال به بیمارى 
سرماخوردگى، اقدام مهمى براى حفظ سالمت 

در این فصل است.
وى افزود: عطسه، گلودرد، آبریزش بینى، سردرد 
و اشک ریزش که از عالئم سرما خوردگى است و 
موجب مى شود که عده اى بدون مشورت پزشک، 
اقدام به مصرف دارو کنند، غافل از اینکه مصرف 
خودسرانه دارو به ویژه آنتى بیوتیک ها، باعث قوى 
شدن باکترى ها شده و داروهایى که در مقابل این 
باکترى ها مؤثر هستند، اثر خود را از دست بدهند.

محمدحسینى اظهار داشت: توصیه مى شود ضمن 
مراجعه به پزشک و دریافت دارو از طریق نسخه، 
وى دوره درمان آنتى بیوتیکى را کامل کرده تا از 

مقاوم شدن میکروب ها جلوگیرى شود.

به گفته محققان، شــیوع اختالل اوتیسم در پسرها 
بیش از دخترهاست.

محققان دریافته اند اختالف هاى موجود در مســیر 
سیگنال دهى مغز، موجب مى شود که پسرها بیش از 

دخترها مبتال به اوتیسم شوند.
به گفته محققان،یک جنبه قابل توجه اوتیســم 

این است که عمدتًا بر مردان تأثیر مى گذارد؛ 
به طور ى که به ازاى هــر یک دختر، چهار 

پســر تحت تأثیــر این بیمــارى قرار 
مى گیرند.

این فراوانى در بین مــردان در مورد 

ســایر اختالالت عصبى نظیر اختالل بیش فعالى و 
اختالالت زبانى نیز مشاهده 

مى شود.. 

بعضى از عادات بد مى توانند سالمت ما را در معرض خطر 
قرار دهند. این عادات مى توانند ســطوح انرژى مورد نیاز 
براى گوارش و حتى تعادل هورمونــى را تحت تأثیر قرار 
دهند. گوارش یکى از عواملى است که بر هر جنبه سالمت 
ما تأثیرگذار است. از این رو، رسیدگى به آن در وهله نخست 

ضرورى است.
هنگامى که گوارش از شرایط خوبى برخوردار نیست، بدن 
نمى تواند به درستى مواد مغذى را جذب کند. این شرایط 
مى تواند به احساس خستگى و بى حالى در ما منجر شود و 
انجام فعالیت هاى روزانه را با مشکل مواجه سازد. اما تالش 
براى ایجاد تغییرى عظیم در رژیم غذایى ممکن است تنها 

شرایط ما را وخیم تر سازد.
عوامل بسیارى مى توانند بر گوارش انسان تأثیرگذار باشند و 
آنچه بالفاصله پس از غذا خوردن انجام مى دهیم مى تواند 
بر چگونگى پردازش غذا اثرگذار باشد. برخى عادات وجود 
دارند که باید پس از غذا خوردن از انجام آنها خوددارى کنید.

 در ادامه با برخى از آنها بیشتر آشنا مى شویم.

خوابیدن بالفاصله پس از یک وعده غذایى
شام خوردن در ساعات پایانى شب و به خواب رفتن پس از آن 
مى تواند یکى از بدترین کارهایى باشد که انجام مى دهید. 
خوابیدن طى یک ساعت پس از غذا خوردن مى تواند خطرناك 
باشد و خطر سکته مغزى را افزایش دهد. عواملى مانند قند 
خون، کلسترول و جریان خون پس از یک وعده غذایى مى 

توانند در افزایش این خطر نقش داشته باشند.

نوشیدن چاى بالفاصله پس از یک وعده 
غذایى

نوشیدنى هایى مانند چاى جذب آهن را مختل مى کند. 
مقدار زیاد ترکیبات پلى فنولى موجود در چاى عامل اصلى 
در این زمینه است. کمبود آهن مى تواند به کم خونى و 

دیگر مشکالت سالمت منجر شود.

ورزش کــردن بالفاصله پــس از یک 
وعده غذایى

فراتر از خطراتــى مانند پارگى یــا گرفتگى عضالنى، 
ورزش کردن بالفاصله پس از غذا خوردن مى تواند هم 
بر کیفیت ورزش و هم بر کیفیت گوارش شما تأثیرگذار 

باشد.

سیگار کشیدن پس از یک وعده غذایى
سیگار کشــیدن پس از یک وعده غذایى موجب از بین 

رفتن تقریبا تمامى مواد مغذى مصرفى مى شود. این کار 
همچنین بر جذب و استفاده از بسیارى از ویتامین ها و 

مواد معدنى تأثیرگذار است.

دوش گرفتن پس از یک وعده غذایى
دوش گرفتــن پس از غــذا خوردن موجب مى شــود 
جریان خون به سرعت به سمت پوســت تغییر جهت 
دهد تا تغییــر در دما را جبــران کند. این بــه معناى 
کاهــش جریان خــون در دســترس بــراى گوارش 

غذاست.

میوه خوردن پس از یک وعده غذایى
میوه ها نیازمند آنزیم هایى متفاوت براى گوارش هستند، 
از این رو، بهتر اســت با معده خالى آنها را مصرف کنید. 
میوه خوردن پس از یک وعده غذایى گوارش ناکارآمد 

آنها را به همراه دارد. 

یک متخصــص بیمارى هاى لثــه و ایمپلنت با 
اشــاره به اینکه افراد مبتال به عفونت لثه باید هر 
سه ماه یکبار به دندانپزشک مراجعه کنند، گفت: 
پوسیدگى دندان، عفونت هاى لوزه هاى ملتهب، 
زبان پرزدار و تجمــع میکروب ها از دالیل عمده 

بوى بد دهان است.
جابر یقینى  درباره میزان مراجعه به دندانپزشک 
اظهارداشــت: در افراد مختلف میزان مراجعه به 
دندانپزشک متفاوت است و بستگى به پوسیدگى 
دندان ها دارد اما به طور متوسط هر شش ماه یکبار 
در افرادى که مشکالت دهانى و دندانى خاصى 

ندارند، کافى است.
وى با اشاره به اینکه افراد مبتال به عفونت لثه باید 
هر سه ماه یکبار به دندانپزشــک مراجعه کنند، 
افزود: عفونت لثه به دلیل بهداشت ضعیف، وجود 
جرم و میکروب در دهان و دندان به وجود مى آید 
و این مســئله به خصوص در افرادى که زمینه و 
استعداد ژنتیکى دارند و لثه آنها از نوع فرم تهاجمى 

است بیشتر مشاهده مى شود.
این متخصص بیمارى هاى لثه و ایمپلنت عنوان 
کرد: جرم گیرى به هیچ عنوان براى سفیدکردن 
دندان ها توصیه نمى شود چراکه این روش براى 
برداشتن رســوبات افراد مبتال به عفونت لثه اى 
است و براى اصالح رنگ دندان نیست بنابراین 
جرم گیرى براى افرادى که بزاق دهان آنها حالت 

قلیایى دارد، توصیه مى شود.
یقینى با بیان اینکه بیلچینگ براى سفید کردن 
دندان ها مناســب اســت و به بهبود سالمت لثه 
کمک مى کند، گفت: بیلچینگ به دو روش توسط 
دندانپزشکان توصیه مى شــود که روش اول در 
مطب دندانپزشک و با تجهیزات خاص همچون 
مواد شــیمیایى و لیزر انجام مى شود و روش دوم 
بیمار مى تواند بر اساس دستور دندانپزشک خودش 

در خانه انجام دهد.
وى در خصــوص علت بوى بد دهــان در برخى 
از افــراد عنوان کرد: بــوى بد دهــان مى تواند 
علت هاى داخل دهانى همچون پوسیدگى دندان، 
عفونت هاى لوزه هاى ملتهب، زبان پرزدار و تجمع 
میکروب ها داشته باشــد اما اگر هیچکدام از این 
علت ها دلیل بوى بددهان نبود، علت آن مى تواند 
خارج دهانى همچون مشکالت گوارشى، تنفس، 

دیابت، مشکالت کلیوى و... باشد.
این متخصص بیمارى هاى لثه و ایمپلنت در پایان 
گفت: افراد مى توانند جهت رفع بوى بد دهان خود 
سطح زبان را نیز مسواك بزنند و آنچه حائز اهمیت 
است، این بوده که مردم از مسواکى استفاده کنند 
که نرم باشد و موهاى آن در یک ردیف هماهنگ 

و مناسب یکدیگر قرار گرفته باشد.

مصرف منظم آجیل به عنوان بخشى از یک رژیم غذایى 
متعادل، منافع زیادى براى شما دارد. کنترل کننده کلسترول 
است و مى تواند فواید زیادى براى قلب تان داشته باشد.
انواع آجیل شامل اسید هاى چرب غیر اشباع و دیگر مواد 
مغذى مانند ویتامین ها، پروتئین، فیبر و ... هســتند که 
مى توانند سدى در برابر ابتال به برخى از انواع سرطان ها و 
بیمارى هاى قلبى باشند. در ادامه شما را با فواید چند مورد 

از آنها آشنا مى کنیم.

گردو؛ دشمن التهاب
 گردو عالوه بــر اینکه حاوى میــزان زیــادى از آنتى 
اکسیدان هاست، در محافظت از بدن در برابر آسیب سلولى 
که مى تواند منجر به بیمارى هاى قلبى، سرطان و پیرى 
زودرس شود، نقش مهمى دارد. گردو ثروتمندترین آجیل 
از نظر داشتن اسید هاى چرب امگا 3 است که به مبارزه با 

تورم و التهاب مى رود. 

بادام؛ مفید براى روده 
بادام غنى ترین آجیل از نظر داشــتن ویتامین E به شمار 
مى رود. مصرف منظم بادام همچنین در کاهش وزن موثر 
است. تحقیقات نشان مى دهد کسانى که این آجیل را مرتب 
مصرف مى کنند، نباید نگران باال رفتن قند خون خود باشند. 

بادام حتى محافظ روده است.

بادام زمینى؛ بهبوددهنده سطح حافظه 
بادام زمینى غنى از روى و آهن است و منجر به جلوگیرى 
از بروز کم خونى مى شود، ضمن اینکه به سالمت سیستم 
ایمنى بدن کمک مى کند. بادام زمینى همچنین منبع خوبى 
از منیزیم است و مصرف منیزیم با بهبود سطح حافظه و 

محافظت در برابر از دست دادن حافظه ارتباط دارد.

پسته؛ بهبود سطح خلق و خوى 
پسته بسیار کم کالرى است و خوردن پسته با کاهش خطر 
ابتال به سرطان ریه نیز در ارتباط است، چون تنفس را بازتر 
مى کند. پسته سرشار از آنتى اکسیدانى به نام گاماتوکوفرول 
است که به سالمت سیستم عصبى کمک مى کند. ضمنا 
پسته حاوى ویتامینB6است که با بهبود خلق و خوى و 

تقویت سیستم ایمنى بدن ارتباط مستقیم دارد.

 فندق؛ مدیریت دیابت 
سطح باالیى از چربى هاى اشباع نشده در این آجیل است 
که مى تواند منجر به بهبود سالمت قلب و عروق و بهبود 
 Eکنترل دیابت نوع 2 شود. فندق همچنین غنى از ویتامین
است که منجر به جلوگیرى از بروز آب مروارید و دژنراسیون 
ماکوال مى شود، ضمن اینکه از سالمت پوست حفاظت 
مى کند و منجر به کاهش خطر ابتال به زوال عقل مى شود.

کشمش؛ کاهنده عالئم افسردگى
ســلنیوم موجود در کشمش به ســالمت پوست کمک 
مى کند. کشــمش همچنین حــاوى مقادیــر زیادى از 
ویتامین هاى A و B اســت و منجر بــه کاهش عالئم 

افسردگى و مشکالت عصبى مى شود.

تخمه کدو؛ کاهنده کلسترول بد 
مصرف این آجیل منجر به محافظت در برابر ســرطان 
پروســتات مى شــود، تقویت کننده مثانه است و نقش 
پیشــگیرى کننده از پوکى اســتخوان دارد. تخمه کدو 
سرشار از منیزیوم است و به خاطر وجود فیتواسترول ها، 

کاهش مى دهد. سطح کلسترول LDL را 

 چرا دهان میوه اى با 10 ویتامین
بوى بد مى دهد؟ 

کارهاى ممنوع پس از غذا خوردن

درمان آرتروز
با داروهاى گیاهى

7 نوع آجیل براى دفع 7 بیمارى

چرا میکروب ها در پاییز 
 قوى تر مى شوند

 از غذا خوردننننننن

و ى
ا
م

کاهشمى دهد. LسطحکلسترولLDL راایمنى بدن کمک مى کند. بادام زمینى همچنین منبع خوبى ى و ع ن چ ى مز ى ن ى
از منیزیم است و مصرف منیزیم با بهبود سطح حافظه و 

محافظت در برابر از دست دادن حافظه ارتباط دارد.

ر رول ىح ش

اوتیسم،  پسرها را تهدید مى کند
ر پ ر م

ود در مســیر 
سرها بیش از

ه اوتیســم
 گذارد؛

ررررررررررررررهار

ىو لبیش یر بى یر
اختالالت زبانى نیز مشاهده 

مى شود.. 

بود قطعى 
 اقدامــات 

 صرفــًا جنبــه 
 دارد، ولى مى توان 

 الزم بــه بیمار درباره 
مــارى، علل ایجادکننده 
ننده بیمارى را کنترل کرد.

ن آرتروز مى توان از روش هاى 
غیر دارویى بهره گرفت. روش دارویى 

صرف داروها به صورت خوراکى، تزریق 
صلى یا موضعى است.

مل هاى متنوعى براى تســکین عالئم 
از ترکیباتــى که به این ــود دارد. یکى
ه دههاىحاوىعصا آو ف شود فم

ى
مز

و  ن 
ایمنــى تأثیرى ســتم 

کس دارد.

B9 9ا
3یک عدد سیب متوسط 0/33 م
بافت اینویتامینبراىبهبود دارد.
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 در فاصله کمتر از هفت ماه به آغاز جام جهانی روسیه، به نظر 
می رسد «کارلوس کی روش» بیشتر نفرات مورد اعتمادش 
در این تورنمنت را شناخته و می داند که قرار است چه کاري 
انجام بدهد. او البته یک مشکل کوچک براي بازي اول دارد 
که ناچار است جاي خالی سعید عزت اللهی محروم را پر کند. 
این اما دغدغه اصلی کى روش نیســت. مربی پرتغالی این 
روزها با یک مسئله به مراتب پیچیده تر مواجه است؛ سئوالی 
که هنوز جوابش پیدا نشده و مربوط به قلب خط دفاعی تیم 

ملی می شود.

فعًال حضور جالل حسینی و مرتضی پورعلی گنجی در روسیه 
قطعی شده و آنها احتماًال دو تن از بازیکنان فیکس تیم ملی 
خواهند بود. با وجود این، کی روش به خوبی می داند ســن 
جالل زیاد اســت و او حتی اگر با مصدومیت یا محرومیت 
مواجه نشود، کشــش انجام ســه یا چهار بازي در طول دو 
هفته را ندارد. در کنار جالل و گنجی، به نظر می رسد پژمان 
منتظري هم بخت زیادي براي حضور در جام جهانی داشته 
باشد. اما سن او هم باالست و همین مسئله ضرورت حضور 
یک مدافع باکیفیت دیگر در تیم را افزایش می دهد. حاال نفر 

چهارم کیست؟کارلوس در این سال ها نفرات زیادي را براي 
حضور در قلب خط دفاعی تست کرده؛ با وجود این، این اواخر 
کی روش بیشــتر از همه روي دو نفر خاص تمرکز داشــته؛ 
محمد انصاري و روزبه چشمی. او مدت ها انصاري را به اردو 
دعوت می کرد و زیر نظر می گرفت، تا اینکه نهایتًا در دو بازي 
پایانی مرحله مقدماتی مقابل کره جنوبی و سوریه این بازیکن 
را به میدان فرستاد. به این ترتیب به نظر می رسید کی روش 
«نفر چهارم» را پیدا کرده اما ناگهــان اتفاق عجیبی براي 
انصاري رخ داد. این بازیکن در نیمه دوم بازي با ســوریه به 

شکلی غیرمنتظره تعویض شد و از آن به بعد دیگر در اردوهاي 
نهایی تیم ملی حضور نداشته. شاید یکی از مشکالت حاجی 
انصاري این اســت که در پرسپولیس به پســت دفاع چپ 
برگشته.  بعد از او نوبت به روزبه چشمی رسید، اما اشتباهات 
پیاپی این بازیکــن در دیدارهاي لیگی و ملی هم حســابی 
کارلوس را ترسانده. چه بسا نیمکت نشین شدن چشمی برابر 
ونزوئال بعد از پنالتی بدي که به پاناما داد، نشانه اي از ناامید 
شدن کی روش باشد. حاال او دوباره سر خط برگشته؛ به جایی 

که باید یک تصمیم مهم در مورد این پست بگیرد. 

نصف جهان  ادعاى اخیر هاشم بیک زاده مبنى 
بر اینکــه قلعه نویى او را بــراى نیم فصل 
مى خواهد به برخى شــایعات در مورد 
خرافى بودن سرمربى ذوب آهن دامن 

زده است.
مدافع نفت تهران مدعى شده 
از ذوب آهن پیشــنهاد دارد. 
بازیکنــان نفت تهــران از 

خود در این تیم راضى نیستند شــرایط 
بــراى  جدایى از نفت لحظه شمارى و 

انگیزه این نفرات این است مــى کنــد. 
در بازى هــاى باقیمانده تا که با درخشش 

توجه  فصل  تیم هاى دیگــر را به خود نیم 
بین هاشم بیک زاده در جلب کنند. در این 
خود مدعى شده از امیر جمــع همبازیان 
رفتن بــه ذوب آهن قلعه نویــى براى 
این موضــوع خیلى پیشنهاد دارد. البته 
این دلیل که ســرمربى عجیب نیست. به 

خرافى دارد به هــر تیمى که با ذوب آهــن اعتقادى 
هاشم بیک زاده بوده موفق به کسب جام شده است.  

 همانطور که زیاد شــنیده و خوانده اید ،اخیراً بحث ارتباط 
مربیان سرشــناس کشــورمان با جادوگرها و رمال ها به 
محافل اصلى رســانه هاى ورزشى تبدیل شــده. بعد از 
حرف هاى مطرح شــده از ســوى برخى بازیکنان سابق 
لیگ برتــرى در مورد ارتبــاط مربیان آنها بــا جادوگر ها 
حاال دیگر اهالى فوتبال یکســرى از مربیان را با شــدت 
بیشــتر زیر نظر دارند و نتایج تیم هاى تحــت نظر آنها به 
طور جدى پیگیرى مى کننــد تا به نوعى متوجه چگونگى 
ارتباط شــان با جادوگر هــا و رمال ها باشــند. در این بین 
برخى مربیان هســتند که در مــورد خرافى بــودن آنها 
حرف هایى مطرح مى شــود. بحث هاشــم بیک زاده و 
قلعه نویى یکى از اینهاســت. مربیان دیگرى هم هستند 
که در روزهاى اخیر در مورد خرافى بــودن آنها در برخى 
سایت ها صحبت هایى مطرح شده که برخى آنها را در ادامه

 مى خوانید:
یکى از مربیانى که اعتقاد دارد شــانس در شرایطى خاص 
به ســراغ افراد مى آید فراز کمالوند اســت. مربى اى که 
سال هاســت یک زیر پیراهن را در بازى هاى خود بر تن 
مى کند چراکه اعتقاد دارد این زیر پیراهن براى او شــانس 
مى آورد. جالب اینکه از این زیر پیراهن تقریباً چیزى نمانده 

اما با این حال مورد احترام و حمایت آقا فراز قرار دارد.
فیروز کریمى بارها خودش به کــت جادویى اش اعتراف 
کرده. کتى که با آن حتى به قهرمانى آســیا هم رســید. 
آقا فیروز به گفته خودش تا همین چند ســال پیش اعتقاد 
زیادى به کتش داشت اما وقتى در یک بازى براى او شانس 

نیاورد آن را به آتش کشید.
تى شرت مشکى اکبر میثاقیان هم کم براى او شانس نیاورده 
اســت. این را خودش مى گوید و اعتقــاد دارد با این لباس 
مشکى چند تیم را در لیگ برتر نگه داشته و تیم هایى ر ا هم 
به لیگ برتر آورده است. بماند که میثاقیان بارها با همین این 
لباس مشکى از کار برکنار شده اما با این حال او اعتقاد دارد آن 
لباس برایش بارها خوش شانسى آورده و از دستش نخواهد 
داد. جالب اینکه میثاقیان بارها در هواى سرد زمستان هم با 
همین تى شرت مشکى خود روى نیمکت نشسته و حتى به 
دلیل همرنگى آن با لباس داور نیز حاضر نشده از تنش در 

بیاورد بلکه روى آن کاور بر تن کرده است.
 و همانطور که نوشــتیم  حاال یک مــورد عجیبى خرافى 
براى قلعه نویى پیدا شده است. مربى که اعتقاد دارد هاشم 
بیک زاده هر وقت در هرتیمى همراه او بوده، آن تیم قهرمان 
لیگ شده اســت. قلعه نویى یک بار با ســپاهان و دو بار با 
استقالل در حضور هاشم بیک زاده قهرمان شده است و براى 
همین دست بردار این بازیکن نیست. دو فصل پیش امیرقلعه 
وقتى در قبل از آغاز نیم فصل جانشین «تونى الیویرا» در 
تراکتورسازى شد دوست داشت بیک زاده را با خود به این 
تیم ببرد اما این بازیکن از ســوى على دایى سرمربى وقت 
صباى قم با اکبر صادقى هافبک ذوب آهن معاوضه شد. 
هاشــم در همان فصل با ذوب آهن قهرمان نیم فصل شد 
تا قلعه نویى حســرت بخورد که چرا او را به تیمش نیاورده 
است. در نیم فصل گذشــته قلعه نویى وقتى دید بیک زاده 
یک نیم فصل بدون تیم مانــده او را به تبریز برد تا برایش 
شانس بیاورد که البته فیفا با محروم کردن باشگاه تبریز همه 
خواب هاى قلعه نویى را تبدیل به رؤیا کرد. در حال حاضر که 
قلعه نویى سرمربى ذوب آهن است قصد دارد در نیم فصل  
باز هم هاشــم بیک زاده را با خود به این تیم ببرد تا بلکه در 
پایان فصل بدون جام نماند. یکى از رسانه ها نوشته بود که 
هاشــم هم به همبازیان خود در نفت در جمعى خصوصى 
گفته تا امیر قلعــه  را دارد غمى ندارد! باید دید با پیوســتن 
بیک زاده بــه ذوب آهن در نیم فصل ایــن خرافه عملى 

مى شود یا خیر.

نصف جهان  ورزشــگاه نقش جهان و دو  ورزشگاه 
دیگر بزرگ ایران این روزها به شکل هاى مختلف 

محل بحث هاى فراوان شده اند.
با اعالم مدیران باشــگاه تراکتورسازى، این تیم به 
دلیل شرایط نامساعد چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) 
تبریز، تا اطالع ثانوى بازى هاى خانگى خود را در این 
ورزشگاه برگزار نخواهد کرد. تراکتورى ها حاضرند 
در ورزشگاه اختصاصى شش هزار نفرى و کوچک 
خود بازى کنند اما دیگر در یادگار به میدان نروند. با 
این حساب این ورزشگاه 70 هزار نفرى ترسناك(!) تا 
مدتى میزبان بازى هاى تراکتورسازى نخواهد بود. در 
اصفهان هم شرایط مشابهى وجود دارد. با اعالم مدیر 
مجوز حرفه اى باشگاه سپاهان، ورزشگاه نقش جهان 
به دلیل مشکالت عدیده ســاختارى مثل نداشتن 
گواهینامه ایمنى و امنیتى، نور غیر استاندارد، نداشتن 
خروجى هاى اضطرارى و چند مشــکل دیگر، فاقد 
استانداردهاى کنفدراســیون فوتبال آسیاست و به 
 AFC همین دلیل سپاهان نتوانست مجوز حرفه اى
را کسب کند. این کمبودها و مشکالت مى تواند در 
بازى هاى داخلى هم فاجعه هاى بزرگى به بار بیاورد 

ولى فعًال اتفاقى نیافتاده و بازى هاى سپاهان در این 
ورزشگاه برگزار خواهد شد! 

درباره ورزشــگاه امام رضا(ع) هم به اندازه کافى در 
رسانه ها بحث شده و هنوز مشکلى حل نشده است.  
این سه ورزشگاه مى توانســتند مایه اعتبار و افتخار 
فوتبال ایران باشــند. دو ســه ســال پیش، حضور 
پرشورها در ورزشــگاه یادگار امام(ره) در بازى هاى 

لیگ قهرمانان آسیا نقطه عطفى براى این ورزشگاه 
و فوتبال ایران بود. بازگشایى ورزشگاه نقش جهان 
پس از چندین ســال انتظار مى توانســت بهترین 
اتفاق براى فوتبال ایران و اصفهان باشد. ورزشگاه 
زیباى امام رضا(ع) در مشهد این پتانسیل را داشت 
که این شــهر را از زاویه اى دیگر هم به مردم جهان 
معرفى کند. اما با جوى که در حال حاضر وجود دارد، 

امیدى نیست که در آینده اى نزدیک شاهد رخ دادن 
این اتفاقات باشــیم. در تبریز مالک ورزشگاه براى 
مدیران تراکتورســازى خط و نشــان مى کشد، در 
اصفهان، بى توجه به خطــرات امنیتى نقش جهان، 
بازى ها در آن برگزار مى شــود و در مشهد همچنان 
تصمیم گیرنده اول و آخر درباره بازى در ورزشــگاه 
امام رضا(ع) مشــخص نیست و کســى مسئولیت 
نهایى را قبول نمى کند. به همین سادگى و به دلیل 
مدیریت ناکارآمد، سه ورزشگاه بزرگ و زیباى ایران 
که هزینه هاى نجومى و گزافى براى ســاخت آنها 
صورت گرفته، یا بالاســتفاده مانده اند یا در شرایط 
غیر اســتاندارد و خطرناك از آنها استفاده مى شود و 
هیچکس هم بازخواست نمى شــود و طبیعتًا هیچ 
پاسخگویى هم وجود ندارد. البته این مسائل خیلى 
مهم نیست و فعًال چیزهاى مهمترى در فوتبال ایران 

وجود دارد و باید به آنها پرداخت 
چیزى که در این بین جالب توجه است این است که 
نقش جهانى که آرزوى چندین ساله سپاهانى ها بود 
اکنون بالى جان آنها شده و با کمبودهایش مجوز 

جرفه اى را از این باشگاه دور کرده است.

 آرزوى سپاهانى ها حاال بالى جانشان شده!

امیرخان هم
 خـــرافى شده؟!

ملى پــوش ایرانى شــارلواى بلژیک گفت: 
جام جهانى براى ما همانند خامه و تزیینات 
روى کیک است و ما روحیه باالیى براى 

این رقابت ها داریم.
کاوه رضایى که در 14 بازى گذشته خود 
در لیگ بلژیک موفق شده شش گل براى 
تیم شارلوا به ثمر برساند سوژه رسانه هاى 
بلژیکى تبدیل شده است. این مهاجم ایرانى 
در گفتگو با یک ســایت بلژیکى در مورد 
شرایط،حضور تیم ملى ایران در جام جهانى 

و مسائل دیگر صحبت هایى انجام داد.
رضایى در ابتداى صحبت هایش در مورد 
حضورش در لیگ بلژیک اظهار داشــت: 
ترك ایران به نوعى ریســک بــود، اما در 
کنار این مهم است که حتى در لیگ کشور 
خودتان چه زمانى اقدام به تغییر باشگاه تان 
کنید. من بدون درنگ به پیشــنهاد شارلوا 
پاسخ مثبت دادم و به این پیشنهاد حتى براى 
بار دوم فکر نکردم. من بــه اینجا آمدم تا از 
بازى کردن لذت ببرم، باعث رشد تیم شوم 

و خودم هم در کنارش پیشرفت کنم.
«نیکوالس پنتو»، دروازه بان 36 ساله 
شارلوا هم در تمجید از هم تیمى ایرانى 
خود هــم اظهار داشــت: کاوه رضایى 
مهاجمى کامل است. ما در تمرینات هم 

مى بینیم که او چطور بدنش را آماده مى کند، 
دوندگى باالیى دارد و چگونه در کار هاى دفاعى 

هم شرکت مى کند. رضایى بازیکن خیلى ارزشمندى 
براى ماست.

کاوه رضایى در پاســخ به این پرسش که الگویت 
در فوتبال چه کسى اســت، خاطرنشان کرد: «تیرى 
آنــرى». زمانى کــه جوان تــر بودم فیلــم بازى ها 

و گلزنى هــاى او به خصــوص در تیم آرســنال را در 
یوتیوب مى دیدم.«پى یر یِــوس هندریکس»، مدیرعامل 

باشــگاه شــارلوا هم گفت: به خدمت گرفت کاوه رضایى آسان 
نبود، چون باید منتظــر مى ماندیم تا قرارداد او با اســتقالل به پایان برســد، چون اگر 

مى خواستیم رضایى را زودتر به خدمت بگیریم قیمت به خدمت گرفتن او براى ما باالتر 
تمام مى شد. کاوه در صورتى که در ایران مى ماند مى توانست رقم بیشترى دریافت کند، 
اما او انتخاب ورزشى کرد، چون مى خواست شانس خود را در اروپا امتحان کند و بازى در 

جام جهانى روسیه را مدنظر داشت.
مهاجم ایرانى شارلوا یادآور شد: من در تمامى رده هاى 

سنى براى ایران بازى کرده ام و با گروه خاصى از 
بازیکنان با هم بزرگ شده ام. جام جهانى براى 
ما همانند خامه و تزیینات روى کیک اســت. 
ما روحیــه باالیى براى جام جهانــى داریم و 
هر چیزى در این رقابت ها ممکن اســت و این 

جادوى فوتبال است.

یک مملی می شود.

نصف جهان  ادعاى اخیر هاشم بیک
بر اینکــه قلعه نویى او را بــراى
مى خواهد به برخى شــایعات
خرافى بودن سرمربى ذوب

زده است.
مدافع نفت تهران م
از ذوب آهن پیشــ
ت بازیکنــان نفت

خود دراین تیمراضشــرایط 
بــراى  جدایى از نفت لحظو 

انگیزه این نفراتمــى کنــد. 
بازى هــاىبکه با درخشش  در

توجه  فصل  تیم هاى دیگــنیم 
بین هاشم بیکجلب کنند. در این 
خود مدعىجمــع همبازیان
رفتن بــهقلعه نویــى براى

این موضــپیشنهاد دارد. البته 
این دلیل کهسعجیب نیست. به 

اعتقادى هــر تذوب آهــن دارد به خرافى
هاشم بیک زاده بوده موفق به کسب جام شده است
 همانطورکه زیاد شــنیده و خوانده اید ،اخیراً بح
مربیان سرشــناس کشــورمان با جادوگرها و
محافل اصلى رســانه هاى ورزشى تبدیل شـ
حرف هاى مطرح شــده از ســوى برخى بازیک
لیگ برتــرى در مورد ارتبــاط مربیان آنها بــا
حاال دیگر اهالى فوتبال یکســرى از مربیان را
بیشــتر زیر نظر دارند و نتایج تیم هاى تحــت
طور جدى پیگیرى مى کننــد تا به نوعى متوجه
ارتباط شــان با جادوگر هــا ورمال ها باشــند.
برخى مربیان هســتند که در مــورد خرافى بـ
حرف هایى مطرح مى شــود. بحث هاشــم ب
قلعه نویى یکى از اینهاســت. مربیان دیگرىه
که در روزهاى اخیر در مورد خرافى بــودن آنه
سایت ها صحبت هایى مطرح شده که برخى آنه

 مى خوانید:
یکى از مربیانى که اعتقاد دارد شــانس در شرایط
به ســراغ افراد مى آید فراز کمالوند اســت. مر
سال هاســت یک زیر پیراهن را در بازى هاى
مى کند چراکه اعتقاد دارد این زیر پیراهن براىا
مى آورد. جالب اینکه از این زیر پیراهن تقریباً چی
اما با این حال مورد احترام و حمایت آقا فراز قرار د

فیروز کریمىبارها خودش به کــت جادویى اش
کرده. کتى که با آن حتى به قهرمانى آســیا هم
آقا فیروز به گفته خودش تا همین چند ســال پی
زیادى به کتش داشت اما وقتىدر یک بازى براى

امیر
 خـــ

اى بلژیک گفت: 
خامه وتزیینات 
 باالیى براى 

 گذشته خود 
شش گل براى 
ژه رسانه هاى 
ن مهاجم ایرانى 
ژیکى در مورد 
ن در جام جهانى 

 انجام داد.
هایش در مورد 
ظهار داشــت: 
ک بــود، اما در 
در لیگ کشور 
غییر باشگاه تان 
شــنهاد شارلوا 
شنهاد حتى براى 
 اینجا آمدم تا از 
رشد تیم شوم 

ت کنم.
6ن 36 ساله 
یمى ایرانى 
کاوه رضایى 
تمرینات هم

را آماده مى کند، 
 در کار هاى دفاعى

ازیکن خیلى ارزشمندى 

 ین پرسش که الگویت
 خاطرنشان کرد: «تیرى 
 تــر بودم فیلــم بازى ها 

وص در تیم آرســنال را در 
ـوس هندریکس»، مدیرعامل 

: به خدمت گرفت کاوه رضایى آسان 
ماندیم تا قرارداد او با اســتقالل به پایان برســد، چون اگر 

ر به خدمت بگیریمقیمت به خدمت گرفتن او براى ما باالتر 
ى که در ایران مى ماند مى توانست رقم بیشترى دریافت کند، 
ون مى خواست شانس خود را در اروپا امتحان کند و بازى در 

داشت.
د: من در تمامى رده هاى 

م و با گروه خاصى از 
. جام جهانى براى
وى کیک اســت. 
 جهانــى داریم و 
مکن اســت و این 

رضایى: جام جهانى
براى ما 

خامه روى کیک است 

حاال یک 
مورد عجیبى خرافى 

براى قلعه نویى پیدا شده 
است. مربى که اعتقاد دارد 
هاشم بیک زاده هر وقت در 
هرتیمى همراه او بوده، آن 

تیم قهرمان لیگ 
شده است

ت

ى 

با وجود محرومیت امیرحسین صادقى به دلیل مصاحبه علیه 
مهدى رحمتى، او همچنان به ادعاهاى خود علیه دروازه بان 
اســتقالل اعتقاد دارد و آنها را تکرار مى کند. او  در استودیوى 
سایت آنتن حاضر شد و درباره شکایتش علیه باشگاه استقالل 
و البته ادعاهایش علیه رحمتى حرف زد. صادقى حرف هایش 
درباره رحمتى را تکرار کرد و گفــت: «من آن حرف ها را زدم 
و روى آن هم هســتم. صد بار دیگر هم بشود مى زنم. جلوى 
روى خودش هم مى زنم. البته با او دوســت هســتم و هیچ 
مشکلى ندارم و این حرف هاى دل امیرحسین صادقى است و 
به عنوان بزرگ تر به او احترام مى گذارم. او بزرگ تر من است و 
به شناسنامه  االنش نگاه نکنید. من شناسنامه اصلى و اول او را 

دیدم و او دو سال از من بزرگ تر است!» 
با این اوصاف اگر خود صادقى هم صغر ســن نداشته 

باشد و االن 36 ساله باشد، سن فعلى مهدى رحمتى 
با توجه به ادعاى صادقــى 38 خواهد بود. البته 

موضوع صغر ســن رحمتى موضوع تازه اى 
نبود و خود او سال ها پیش در یک گفتگو 

اعتراف کرده بود که براى فوتبال 
بازى کــردن ســنش را کمتر 
کرده اســت. تنها نکته تازه این 
افشــاگرى مشخص شدن سن 

دقیق و واقعى رحمتى بود. 

رحمتى رحمتى 
3838ساله ساله 
است؟است؟

                    نفر چهارم کیست؟
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«سون هیونگ مین»، شینجى کاگاوا و آرون موى 
سه بازیکنى هستند که از سوى AFC براى انتخاب 
لژیونر سال فوتبال آسیا کاندیدا شده اند. در انتخاب 
ســون هیونگ مین بازیکن تاتنهام و «شــینجى 
کاگاوا »هیچ بحث و تردیدى وجود ندارد. سون در 
تاتنهام فصل پیش یکى از بهترین ها بود هرچند در 
این فصل درخشش سابق را نداشته اما چند گل در 
لیگ برتر انگلستان به ثمر رسانده است. کاگاوا هم 
در دورتموند از ســال هاى خوب گذشته فاصله دارد 

اما همچنان جزو بازیکنان اصلى این تیم اســت و 
هر از گاهى مى درخشــد. اما سومین نفر این لیست 
یعنى «آرون موى» از استرالیا ناشناخته است و باید 
دید چرا AFC او را هم جزو کاندیداهاى لژیونر سال 

آسیا قرار داده است.
موى 27 ســاله فصــل گذشــته به تیــم بزرگ 
منچسترسیتى پیوســت اما حتى دریک بازى هم 
براى این تیم به میدان نرفــت و قبل از آغاز فصل، 
به هادرسفیلد دســته اولى قرض داده شد. او موفق 

شد با این تیم به لیگ برتر صعود کند و البته از سوى 
هواداران هادرسفیلد به عنوان بهترین بازیکن فصل 
تیم هم انتخاب شد. موى در فصل جدید لیگ برتر 
هم دو بار مقابل منچســتریونایتد و نیوکاسل براى 
تیمش گلزنى کرده اســت. او از سال 2012 به تیم 
ملى استرالیا دعوت شد و تاکنون 31 بازى ملى و پنج 

گل را در کارنامه خود ثبت کرده است.
اما به نظر مى رســد جاى رضا قوچان نــژاد در این 
فهرست خالى اســت. مهاجم تیم ملى ایران فصل 

گذشته، یک فصل رؤیایى را در هیرنفین هلند سپرى 
کرد. او در این تیم میانه جدولــى 20 گل زد و فقط 
با اختالف یک گل، از رســیدن به عنوان آقاى گلى 
لیگ اردویزه هلند بازمانــد. البته کیفیت لیگ هلند 
با لیگ برتر انگلســتان قابل مقایسه نیست اما زدن 
20 گل در یک فصل در یک لیــگ معتبر اروپایى 
کار بزرگى است و شــاید AFC مى توانست نام او 
را هم در فهرســت بهترین لژیونرهاى سال 2016 

آسیا قرار دهد.

  تکذیب خوانندگى 
تاجیک

 باز هم در آستانه جام جهانى مشکالت انتخاب 
خواننده، ترانه و ملودى براى آهنگ تیم ملى 
آغاز شد. با اینکه مسئوالن و متولیان فرهنگى 
فدراســیون فوتبال تجربــه الزم را دارند، اما 
نمى توانند تصمیم درســت و قاطعى درباره 
این موضوع داشته باشند. در حالى که 
دیروز خبرى مبنى بر انتخاب امیر 
تاجیــک خواننده سرشــناس 
کشورمان براى اجراى آهنگ 
تیم ملى در شــبکه هاى 
مجازى دست به دست 
مى شد، غالمحسین 
آبــادي  زمــان 
معــاون فرهنگی 
ن  ســیو ا ر فد
فوتبال انتخاب 
ترانه و ملودي 
ننــده  خوا و 
آهنــگ تیم 
را  ملــی 
تکذیب کرد.

زمان آبادي 
گفت: ضمن 
به  احتــرام 
تاجیک  امیر 
اعالم  بایــد 
کنــم هنــوز 
ترانه، ملودي و 
خواننــده آهنگ 
تیم ملی مشخص 
نشــده و مــن نمی 
دانم این خبــر از کجا 
منتشر شده و آن را تکذیب 
می کنم. البته پیشنهادهایی 
در این باره داشــته ایم و در 
حال بررسی هستیم اما هنوز 
هیچ خواننده اي انتخاب نشده 

است.

مدافع مورد عالقه «کارلــوس کى روش» که حتى بدون 
تیم هم به اردوى هــاى ملى دعوت مى شــد، با خطاى 
شدید مهدى طارمى به اتاق عمل رفته و شانس حضور در 
جام جهانى را از دست داده است. با وجود این ،کنعانى زادگان 
حضور در جام جهانى و بازى بــراى تیم کى روش را حق 
خودش مى داند. او اعتقاد دارد سرمربى تیم ملى پسرخاله 
و فامیل او نیست و شایســتگى هاى فنى باعث شده تا به 

تیم ملى دعوت شود.

وضعیت آسیب دیدگى ات به کجا رسید؟
باالخره مجبور شدم به اتاق عمل بروم. عمل موفقیت آمیزى 
داشتم و از االن به برگشت فکر مى کنم. هرچند چهار ساعت 
در اتاق عمل بودم اما احساس خوبى دارم و مطمئن باشید 
با قدرت برمى گردم. از یک هفته دیگر فیزیوتراپى را آغاز 
خواهم کرد و از دو ماه دیگر هم تمریناتم را استارت مى زنم.

به این ترتیب جام جهانى را هم از دست دادى؟
متأسفانه این مصدومیت جام جهانى را از من گرفت. اگر 
امکان داشت من حاضر بودم با فیزیوتراپى به میادین برگردم 

و قید جراحى را بزنم اما نظر دکتر این اجازه را به من نداد. 
مهدى طارمى خیلى بد من را زد و باعث شد رباط و مینیسکم 
همزمان پاره شود. کى روش خیلى به من اعتماد داشت و این 
مصدومیت مانع از حضورم در جام جهانى شد. انتظار داشتم 
مهدى طارمى هم اگر نمى آید، یک زنگى به من بزند اما 

خبرى از او نشد که نشد. اشکالى هم ندارد.

پس اگر طارمــى نبود مســافر جام جهانى 
مى شدى؟

حقم بود که در جام جهانى باشم. من خیلى زحمت کشیدم 
اما با این مصدومیت شانس بزرگى را از دست دادم. البته 

اتفاقى است که افتاده و دیگر به آن فکر نمى کنم. 

خیلى ها از اینکه کى روش تو را به تیم ملى دعوت 
مى کند، انتقاد داشــتند. خودت فکر مى کنى 

شایستگى حضور در تیم ملى را داشتى؟
اول از همه باید بگویم که رسانه هاى ما همه یا استقاللى یا 
پرسپولیسى هستند و دوست دارند بازیکنان این دو تیم به 
تیم ملى دعوت شوند. برخى از دوستان چشم دیدن بازیکنان 

شهرستانى را ندارند. با توجه به همین مسئله وقتى من به 
تیم ملى دعوت شدم از من کینه به دل گرفتند. اگر قرار بود 
من به حرف برخى از دوستان و رسانه ها بازى کنم، باید قید 
حضور در فوتبال را مى زدم و خیلى وقت پیش، از این رشته 
مى رفتم. کسانى که خوب من را مى گویند، تاج سر هستند 
اما کسانى که بد من را مى گویند، دشمن هستند. کى روش 
پسرخاله یا فامیل من نیســت و حتماً چیزى در من دیده 
است. من بازیکن بى کارنامه اى نیستم. من در استقالل و 
پرسپولیس بوده ام و در تمام رده هاى ملى هم بازى کرده ام. 
من شاگرد یحیى گل محمدى و دنیزلى بوده ام و چیزهاى 
زیادى از آنها یاد گرفته ام. دلیل این همه حرف و حدیث را 

واقعاً نمى دانم.

یعنى چون در استقالل و پرسپولیس نیستى از 
تو انتقاد مى کنند؟

بى ربط به این مسئله نیست. من دینم را به این دو تیم ادا 
کرده ام. من حتى طلبم از پرسپولیس را بخشیده ام اما چیزى 
در این مورد نگفته ام. بازهم مى گویم من به دلیل مشکالت 

مدیریتى از پرسپولیس جدا شدم و به استقالل رفتم.

  جاى گوچى
 خالى نیست؟ 

آزمون تابستان گذشته به روبین کازان بازگشت اما هنوز موفق نشده براى تیمش گلزنى کند. مهاجم ایرانى در حال 
حاضر بدترین فصل فوتبالى خود را پشت سر مى گذارد. آزمون با گذشت نزدیک به نیم فصل هنوز گلى نزده و تنها یک 
پاس گل داده است. در این پنج سالى که آزمون در لیگ روسیه بازى مى کند این فصل بدترین فصل فوتبالى اش است.

ایرانى نتوانســت گل بزند تا توانایى بازى اخیر روبین کازان با آرسنال هجدهمین بازى آزمون بود. باز هم لژیونر 
خودش را دوباره اثبات کند. در شرایط کنونى سردار 876 دقیقه است 

که نتوانسته گلزنى کند.
کارنامه آزمون به همراه روستوف در فصل هاى گذشته خیلى بهتر 
بود. او در هر بازى یا گلزنى مى کرد یا پاس گل مى داد. عملکرد 
خوب او در لیگ قهرمانان اروپا به همراه روستوف که منجر به 
گلزنى او به تیم هاى بزرگى شد. آزمون در فصل گذشته موفق 
شد به آژاکس، اتلتیکو مادرید و بایرن مونیخ گل بزند. آزمون 
در ورزشگاه روبین مدت هاست که گل به ثبت نرسانده است 
و تنها گل او در این ورزشگاه، به گلش در تیم ملى ایران مقابل 

روسیه باز مى گردد.
مهاجم ایرانى در روبین کازان به دلیل فروش «جوناس» تحت 

فشار هم است زیرا بردیف مهاجم برزیلى خود را فروخت 
تا سردار جانشین او شود. این مهاجم برزیلى 

در این فصل بــراى روبین کازان 
چهارگل زده بود و ســه گل 

هم با پیراهن هانوفر در 
لیگ آلمــان زده . در
 بازى هاى باقیمانده 
کازان  روبیــن 
تعطیــالت  تــا 
نى  مســتا ز
احتماًال طلسم 
گل نزنى سردار 

باقى مى ماند. 

فصل سیاه و سرد آزمون

نصف جهان کشمکش هاى 
رسانه اى سرمربى ذوب آهن و 
عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل 
تهران، از مباحث جالب توجه ورزشى هفته 
گذشــته بود. بحثى که باعث شــد امیرقلعه نویى از  
على الریجانى رئیس مجلس شــوراى اسالمى به 
علت ادبیات سربازان پیاده اش حسابى انتقاد کند. در 
روزهایى که برخى چهره هاى سیاسى نزدیک به طیف 
احمدى نژاد به خانواده الریجانــى تاخته بودند، انتقاد 

ژنرال از على الریجانى جالب توجه بود.
شکایت امیرحســین صادقى به AFC  و صحبت هاى 
مرفــاوى و قلعه نویى دربــاره طلب هایشــان از این 
باشــگاه باعث واکنش عضــو هیئت مدیره باشــگاه 
شــد. حســن زمانى با انتقــاد از بازیکنــان و مربیان 
ســابق این باشــگاه نســبت به شــکایت به فیفا و 
AFC گفــت:  ایــن آقایان بــا نام اســتقالل مطرح 

شدند. 
زمانــى  در گفتگو با رادیــو تهران در بــاره اظهارات 
امیرحســین صادقى نیز گفت:  هیچ اســمى از کسى 
برده نشده و شخصًا سال ها شاهد زحمات امیرحسین 
صادقى در استقالل بودم. او کسى است که از تیم هاى 
پایه باشــگاه زحمت کشــید و به تیم بزرگساالن 

آمد، اما از این موضوع گالیه دارم که چرا باید مســائل داخلى و 
خانوادگى باشگاه را بیرون مطرح کند. او باید به باشگاه مراجعه 
و مشکالتش را پیگیرى مى کرد. مطمئنًا اگر مشکلى هم بود ما 
خودمان در کنارش بودیم. متأســفانه برخى بازیکنان وقتى که 
باشگاه بزرگى همچون اســتقالل را انتخاب مى کنند، درست 
توجیه نیستند که نباید باعث ایجاد حاشیه و مشکل براى باشگاه 

شوند. 
زمانى در پاســخ به ادعاى صادقى که معتقد اســت هیچکس 
از باشــگاه با او تماس نگرفته نیز گفت:  باشگاه، هیئت مدیره 
دارد و اعضــاى آن هم براى همه مشــخص اســت. صادقى 
مى توانســت یک نامه به هیئت مدیره بنویسد و درخواستش را 
مطرح کند. مطمئنًا ما هم بررســى مى کردیم و دستور بررسى 
مى دادیم. مطمئن باشید من شــخصًا پیگیر مى شدم و با رئیس

 هیئــت مدیره هم مطرح مى کــردم. افرادى کــه اخیراً باعث 
این صحبت ها شــده اند، همگى از اعضاى خانواده اســتقالل 
هســتند. آنها بهتر از همه استقالل را مى شناســند و مى دانند 
چطور با ما ارتبــاط برقرار کننــد. نباید منتظر مدیر باشــند تا 
او ســراغ آنها برود. مــن همچنان خواهش مى کنم مســائل 
خانوادگى و داخلى را بیرون مطــرح نکنند.  عضو هیئت مدیره 
اســتقالل ادامه داد:  امیر قلعه نویى و دیگر دوســتان زحمات 
زیادى براى باشگاه استقالل کشــیده اند و واقعًا جاى قدردانى 
دارد. پس نباید اجازه داد مســائل به اینجا کشــیده شود. اینها 

صاحبخانه هستند و خودشان بیایند در باشگاه موضوع را مطرح
 کنند. 

اما چالش برانگیزترین بخش حرف هــاى زمانى جایى بود که 
گفت:  من نمى گویم این نفرات از طلبشــان بگذرند. منظورم 
این است که این آقایان با نام استقالل به اینجا رسیده اند و اگر 
اســتقالل نبود، اینها این کاره نبودند و کسى برایشان تره هم 
خرد نمى کرد! طبیعى اســت حاال که به این جایگاه رسیده اند، 
حداقل باید جایگاه استقالل را حفظ کنند. امیر حسین صادقى 
با نام استقالل، صادقى شد. امیر قلعه نویى هم با نام استقالل، 
قلعه نویى شد و صمد مرفاوى هم همینطور. ما براى همه اینها 
ارزش ویژه قائل هســتیم، ولى باید بیایند و مســائل خود را در 
باشگاه حل کنند. دعوا درست کردن و شکایت بردن به جاهاى 
دیگر، منطقى نیست. مســائل را باید داخلى حل کرد. مطمئن 
باشید اگر حق و حقوقى داشــته باشند ما اجازه نمى دهیم ضایع 

شود. 
  بنا به گزارش رسانه ها،صحبت هاى عضو هیئت مدیره باشگاه 
استقالل باعث شد قلعه نویى در واکنشــى تند، پاى  الریجانى 
رئیس مجلس را به منازعات فوتبالى باز کند. ســرمربى سابق 
اســتقالل گفت:  از ریاست محترم مجلس شــوراى اسالمى 
خواهش مى کنم که به برخى از سربازان پیاده شان ادب بیاموزد.  
صحبت هاى قلعه نویى اشاره به شایعه هایى دارد که حضور حسن 
زمانى در هیئت مدیره استقالل را مرتبط با نزدیکى او به رئیس 

مجلس مى دانند. وى در ادامه تأکید کرد:  من از استقالل شکایتى 
نکرده ام، هیچ وقت هم از این باشگاه شکایت نمى کنم، فقط در 
مصاحبه هایم اعالم کرده ام که بابت کار کردن در استقالل از این 
باشگاه مبلغى طلب دارم، این پول دستمزد من است و حق من 
و خانواده ام است، با این حال هیچگاه از استقالل براى گرفتن 
این پول شکایت نمى کنم. اینکه ایشان به من مى گوید تره هم 
برایم ُخرد نمى کنند، باید بگویم شاید براى ایشان خیلى چیزهاى 
دیگر هم ُخرد نکنند و شاید اگر در چنین جایگاهى نبود، وضعیت 

دیگرى پیدا مى کرد.  
 پس از صحبت هاى تند قلعه نویى بار دیگر زمانى پاســخ داد. 
عضو هیئت مدیره اســتقالل  گفــت:  بهتر اســت قلعه نویى 
یک بار دیگر مصاحبــه من با رادیو را گوش داده و بشــنود که 
چه چیزهایى گفته ام. اتفاقــًا من از او تعریف کــرده ام. اگر او 
صحبت هاى من را شــنید و باز هم چنین نظرى داشت، براى 
او دعا مى کنیم. ما ایشــان را دوســت داریم و از حرف هایش 
ناراحت نمى شویم. تنها درخواست من از قلعه نویى این است که 
یک بار دیگر به مصاحبه من توجه کنــد، چرا که حرفى علیه او 

نزده ام.
به گزارش نصف جهان، هر چند این دعواى رسانه اى یکى دو 
روز است که خاموش شده، قطعًا با توجه به بى تفاوتى استقالل 
نســبت به پرداخت طلب قلعه نویى، دیر یا زود دوباره این آتش 

روشن خواهد شد. 

ژنرال هم به الریجانى گیر داد!

گفتگو با مدافع مورد عالقه کى روش

کنعانى زادگان:  دینم را به قرمز و 
آبى ادا کرده ام!

  تکذیب خوانندگى 
تاجیک

 باز هم در آستانه جام جهانى مشکالت انتخاب 
خواننده، ترانه و ملودى براى آهنگ تیم ملى 
آغاز شد. با اینکه مسئوالن و متولیان فرهنگى 
فدراســیون فوتبال تجربــه الزم را دارند، اما 
منننمى توانند تصمیم درســت و قاطعى درباره 
این موضوع داشته باشند. در حالى که 
دیروز خبرى مبنى بر انتخاب امیر 
تاجیــک خواننده سرشــناس 
کشورمانبراى اجراى آهنگ 
تیم ملى در شــبکه هاى 
مجازى دست به دست 
مى شد، غالمحسین 
آبــادي  زمــان 
معــاون فرهنگی 
ن  ســیو ا ر فد
فوتبال انتخاب 
ترانه و ملودي

ننــده  خوا و 
آهنــگ تیم 
را  ملــی 
تتکذیب کرد.

زمان آبادي 
گفت: ضمن 
به  احتــرام 
تاجیک  امیر 
اعالم د بای

ایرانى نتوانســت گل بزند تا توانایى بازى اخیر روبین کازان با آرسنال هجدهمین بازى آزمون بود. باز هم لژیونر 
6خودش را دوباره اثبات کند. در شرایط کنونى سردار 876 دقیقه است 

که نتوانسته گلزنى کند.
کارنامه آزمون بههمراه روستوف درفصلهاىگذشته خیلى بهتر
بود. او در هر بازى یا گلزنى مى کرد یا پاس گل مى داد. عملکرد 
خوب او در لیگ قهرمانان اروپا به همراه روستوف که منجر به 
گلزنى او به تیم هاى بزرگى شد. آزمون در فصل گذشته موفق 
شد به آژاکس، اتلتیکو مادرید و بایرن مونیخ گل بزند. آزمون 
در ورزشگاه روبین مدت هاست که گل به ثبت نرسانده است 
و تنها گل او در این ورزشگاه، به گلش در تیم ملى ایران مقابل 

روسیه باز مى گردد.
مهاجم ایرانى در روبین کازان به دلیل فروش «جوناس» تحت 

فشار هم است زیرا بردیف مهاجم برزیلى خود را فروخت 
تا سردار جانشین او شود. این مهاجم برزیلى

در این فصل بــراى روبین کازان 
چهارگل زده بود و ســه گل 

هم با پیراهن هانوفر در 
لیگ آلمــان زده . در
 بازى هاى باقیمانده 
کازان  روبیــن 
تعطیــالت  تــا 
نى  مســتا ز
احتماًال طلسم 
گل نزنى سردار 

باقى مى ماند. 
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چاى گوچىاى گوچى گ اى
؟ى نیست؟  ینیست؟ن ى

ب ىب ى ى ی و ی و یل و
تیم ملى دعوت شود.

وضعیت آسیب دیدگى ات به کجا رسید؟
باالخره مجبور شدم به اتاق عمل بروم. عمل موفقیت آمیزى 
داشتم و از االن به برگشت فکر مى کنم. هرچند چهار ساعت 
در اتاق عمل بودم اما احساس خوبى دارم و مطمئن باشید 
با قدرت برمى گردم. از یک هفته دیگر فیزیوتراپى را آغاز 
خواهم کرد و از دو ماه دیگر هم تمریناتم را استارت مى زنم.

به این ترتیب جام جهانى را هم از دست دادى؟
متأسفانه این مصدومیت جام جهانى را از من گرفت. اگر 
امکان داشت من حاضر بودم با فیزیوتراپى به میادین برگردم 

پس اگر طارمــى نبود مســافر جام جه
مى شدى؟

حقم بود که در جام جهانى باشم. من خیلى زحمت کش
اما با این مصدومیت شانس بزرگى را از دست دادم.

اتفاقى است که افتاده و دیگر به آن فکر نمى کنم. 

خیلى ها از اینکه کى روش تو را به تیم ملى دع
مى کند، انتقاد داشــتند. خودت فکر مى ک

شایستگى حضور در تیم ملى را داشتى؟
اول از همه باید بگویم که رسانه هاى ما همه یا استقال
پرسپولیسى هستند و دوست دارند بازیکنان این دو تی
تیم ملى دعوت شوند. برخى از دوستان چشم دیدن بازیک

نصف جهانکشمکش هاى 
رسانه اى سرمربى ذوب آهن و 
عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل 
تهران، از مباحث جالب توجه ورزشى هفته 
گذشــته بود. بحثى که باعث شــد امیرقلعه نویى از  
على الریجانى رئیس مجلس شــوراى اسالمى به 
علت ادبیات سربازان پیاده اش حسابى انتقاد کند. در 
روزهایى که برخى چهره هاى سیاسى نزدیک به طیف 
احمدى نژاد به خانواده الریجانــى تاخته بودند، انتقاد 

ژنرال از على الریجانى جالب توجه بود.
Cشکایت امیرحســین صادقى به AFC  و صحبت هاى 

مرفــاوى و قلعه نویى دربــاره طلب هایشــان از این 
باشــگاه باعث واکنش عضــو هیئت مدیره باشــگاه 
شــد. حســن زمانى با انتقــاد از بازیکنــان و مربیان 
ســابق این باشــگاه نســبت به شــکایت به فیفا و 
AFC گفــت:  ایــن آقایان بــا نام اســتقالل مطرح

شدند. 
زمانــى  در گفتگو با رادیــو تهران در بــاره اظهارات 
کسى گفت:  هیچ اســمى از امیرحســین صادقىنیز

برده نشده و شخصًا سال ها شاهد زحمات امیرحسین 
صادقى در استقالل بودم. او کسى است که از تیم هاى 
پایه باشــگاه زحمت کشــید و به تیم بزرگساالن 

آمد، اما از این موضوع گالیه دارم که چرا باید مســائل داخلى و 
خانوادگى باشگاه را بیرون مطرح کند. او باید به باشگاه مراجعه 
و مشکالتش را پیگیرى مى کرد. مطمئنًا اگر مشکلى هم بود ما 
خودمان در کنارش بودیم. متأســفانه برخى بازیکنان وقتى که 
باشگاه بزرگى همچون اســتقالل را انتخاب مى کنند، درست 
نیستند که نباید باعث ایجاد حاشیه و مشکل براى باشگاه  توجیه

شوند. 
زمانى در پاســخ به ادعاى صادقى که معتقد اســت هیچکس 
از باشــگاه با او تماس نگرفته نیز گفت:  باشگاه، هیئت مدیره 
دارد و اعضــاى آن هم براى همه مشــخص اســت. صادقى 
مى توانســت یک نامه به هیئت مدیره بنویسد و درخواستش را 
مطرح کند. مطمئنًا ما هم بررســى مى کردیم و دستور بررسى 
مى دادیم. مطمئن باشید من شــخصًا پیگیر مى شدم و با رئیس

 هیئــت مدیره هم مطرح مى کــردم. افرادى کــه اخیراً باعث 
این صحبت ها شــده اند، همگى از اعضاى خانواده اســتقالل 
هســتند. آنها بهتر از همه استقالل را مى شناســند و مى دانند 
چطور با ما ارتبــاط برقرار کننــد. نباید منتظر مدیر باشــند تا 
او ســراغ آنها برود. مــن همچنان خواهش مى کنم مســائل 
خانوادگى و داخلى را بیرون مطــرح نکنند.  عضو هیئت مدیره 
اســتقالل ادامه داد:  امیر قلعه نویى و دیگر دوســتان زحمات 
زیادىبراى باشگاه استقالل کشــیده اند و واقعًا جاىقدردانى
دارد. پسنباید اجازه داد مســائل به اینجا کشــیده شود. اینها

صاحبخانه هستند و خودشان بیایند در باشگاه موضوع را مطرح
 کنند. 

اما چالش برانگیزترین بخش حرف هــاى زمانى جایى بود که 
گفت:  من نمى گویم این نفرات از طلبشــان بگذرند. منظورم 
این است که این آقایان با نام استقالل به اینجا رسیده اند و اگر 
اســتقالل نبود، اینها این کاره نبودند و کسى برایشان تره هم

طبیعى اســت حاال که به این جایگاه رسیده اند،  خرد نمى کرد!
حداقل باید جایگاه استقالل را حفظ کنند. امیر حسین صادقى 
با نام استقالل، صادقى شد. امیر قلعه نویى هم با نام استقالل، 
قلعه نویى شد و صمد مرفاوى هم همینطور. ما براى همه اینها 
ارزش ویژه قائل هســتیم، ولى باید بیایند و مســائل خود را در 
باشگاه حل کنند. دعوا درست کردن و شکایت بردن به جاهاى 
دیگر، منطقى نیست. مســائل را باید داخلى حل کرد. مطمئن 
باشید اگر حق و حقوقى داشــته باشند ما اجازه نمى دهیم ضایع 

شود. 
  بنا به گزارش رسانه ها،صحبت هاى عضو هیئت مدیره باشگاه 
استقالل باعث شد قلعه نویى در واکنشــى تند، پاى  الریجانى 
رئیس مجلس را به منازعات فوتبالى باز کند. ســرمربى سابق 
اســتقالل گفت:  از ریاست محترم مجلس شــوراى اسالمى 
خواهش مى کنم که به برخى از سربازان پیاده شان ادب بیاموزد.  
صحبت هاى قلعه نویىاشاره به شایعه هایى داردکه حضورحسن
به رئیس زمانى در هیئت مدیره استقالل را مرتبط با نزدیکى او
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ژنرال هم به الریجانى گیر داد!

اعالم  بایــد 
کنــم هنــوز 
ترانه، ملودي و 
خواننــده آهنگ 
تیم ملی مشخص 
نشــده و مــن نمی 
دانم این خبــر از کجا 
منتشر شده و آن را تکذیب 
می کنم. البته پیشنهادهایی

در این باره داشــته ایم و در 
حال بررسی هستیم اما هنوز 
انتخاب نشده  هیچ خواننده اي

است.
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یک دستگاه وانت حامل بار برنج با برخورد به گاردریل 
حاشیه بزرگراه شهید همت تهران واژگون شد.

فرمانده آتش نشانى ایستگاه 100 با اعالم این خبر 
اظهار داشــت: با اعالم واژگونــى صبحگاهى یک 
دستگاه وانت حامل بار برنج در ساعت 7و30 دقیقه 
صبح روز یک شنبه به سامانه 125، بالفاصله آتش 
نشانان ایســتگاه 100 با هماهنگى ستاد فرماندهى 
سازمان آتش نشانى تهران، خود را به بزرگراه شهید 

همت، نرسیده به بزرگراه آزادگان رساندند. 
علیرضا وثوقى افزود: یک دستگاه خودرو وانت نیسان 
حامل بار حدود دو هــزار و 200 کیلوگرم برنج حین 
حرکت در مسیر، به علت نامعلومى با گاردریل حاشیه 
بزرگراه برخورد کرده و به طور کامل واژگون شــده 
بود. وى افزود: خوشبختانه راننده خودرو وانت قبل از 
رسیدن نیروهاى آتش نشانى، بدون آسیب دیدگى از 

اتاقک این وسیله نقلیه خارج شده بود.
این فرمانده آتش نشانى گفت: آتش نشانان به محض 
رســیدن به محل حادثه، جریان برق خودرو وانت را 
قطع کردند و پس از رفع نشتى بنزین، عالئم هشدار 

دهنده را در مسیر قرار دادند.
وثوقى افزود: نیروهاى آتش نشانى در پایان گونى هاى 
برنج را به حاشــیه امن بزرگراه منتقل کردند و پس از 
بازگرداندن خودرو وانت به حالت اولیه، محل حادثه 
را براى بررسى علت، تحویل کارشناسان راهور دادند.

فرمانــده انتظامى شهرســتان شــهریار از 
دستگیرى چهار زورگیر در کمتر از 24 ساعت 

خبر داد.
سرهنگ فریدون مکرمى اصل گفت: روز شنبه 
خانمى بــا مرکز فوریت هاى پلیســى تماس 
گرفت و اعالم داشــت که ســارقان، گوشى 
همراهش را با تهدید سالح ســرد و به زور به 
سرقت برده اند که بالفاصله تیمى از مأموران 
کالنترى براى بررســى موضوع و دستگیرى 
سارقان به آدرس اعالمى اعزام شد. وى افزود: 
با حضور مأموران کالنترى در آدرس اعالمى 
مشخص شد که خبر صحت داشته و سارقان 
که چهار نفر بودند با تهدید سالح سرد گوشى 
همراه مالباخته را به سرقت برده و به سرعت از 

محل متوارى گشته اند.
سرهنگ مکرمى اصل تصریح کرد: مأموران 
انتظامى با انجام اقدامات اطالعاتى و بازبینى 
دوربیــن هاى مداربســته محــل وقوع جرم 
موفق به شناسایى سارقان شدند و در کمتر از 
24ساعت آنها را دستگیر کردند. وى اضافه کرد: 
متهمان دستگیر شده در مقر انتظامى با توجه 
به ادله و مستندات پلیســى به ده فقره سرقت 
گوشى موبایل با تهدید چاقو از شکات اعتراف 
کردند که در بررسى ســامانه هاى تخصصى 
پلیس نیز مشخص شد متهمان داراى سابقه 

سرقت مى باشند.
فرمانده انتظامى شهرســتان شــهریار گفت: 
متهمان پس از تشکیل پرونده براى سیر مراحل 

قانونى به مرجع قضائى تحویل داده شدند.

پلیس آگاهى استان قم با انتشار تصویر یک 
کالهبردار متوارى، از هموطنان خواست تا در 
صورت شناسایى، کارآگاهان این پلیس را در 

جریان قرار دهند.
رئیس پلیــس آگاهى فرماندهــى انتظامى 
استان قم اظهارداشت: براساس خواست مقام 
قضائى استان قم مبنى بر انتشار تصویر یک 
کالهبردار متوارى، از هموطنان درخواست 
مى شود در صورت شناسایى اطالعات خود 
را در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهى قم قرار 

دهند.
سرهنگ احمد کرمى گفت: متهم با حضور در 
کنار دستگاه هاى خودپرداز و پرداخت مبلغى 
به صورت نقدى بــه مراجعه کنندگان از آنها 
درخواســت انتقال مبلغ به کارت دیگران را 
داشــته و در این عملیات بانکى با گذاشــتن 
صفر اضافى از شهروندان کالهبردارى کرده 
و متوارى مى شــد. وى افزود: شــهروندان 
مى تواننــد در صــورت شناســایى صاحب 
عکس موضوع را از طریق شماره تلفن هاى 
 ،025-2182739  ،025-2182715 )
2182749-025) در اختیار کارآگاهان این 

پلیس قرار دهند.

دستگیرى
 4 سارق زورگیر

کالهبردارى 
با واردکردن صفر اضافى!

همه ســاله با سرد شــدن هوا شــمار زیادى از مردم 
کشــورمان به دلیل استنشــاق گاز هاى سمى جان 
خود را از دســت مى دهند و چندین برابــر این تعداد 
نیز مسموم شده یا در معرض آســیب هاى ثانویه آن 
قرار مى گیرند. یکى از شــایع ترین علل مرگ و میر 
در کشــورمان به ویژه در بخش خانگى مســمومیت 
بر اثر استنشــاق گاز ســمى وخطرناك مونواکسید 
کربــن اســت. منواکســیدکربن طعم و بــو و رنگ 
ندارد به همین دلیل به آن قاتــل خاموش یا نامرئى
 مى گویند. این مســمومیت بر اثر اســتفاده نادرست 
از وسایل گازســوز مانند بخارى، آب گرمکن، پیک 
نیک وحتى زغال ایجاد مى شــود. آمــار تعداد فوت 
شــدگان بر اثر گازگرفتگى در ایران، نشــان دهنده 
عدم رعایت نکات ایمنى در اســتفاده از این وســایل 
از ســوى مردم اســت که متأســفانه علیرغم وجود 
راهکارهاى ســاده براى جلوگیــرى از آن، همواره 
شــاهد تکرار آن بــه ویژه در فصول ســرد ســال

 هستیم. 
روزهاى سرد ســال جارى نیز درحالى از راه مى رسد 
که آمار پزشکى قانونى نشــان مى دهد تنها در شش 
ماه نخست امســال 216 نفر در کشور جان خود را بر 
اثر گازگرفتگى از دســت داده اند کــه 63 نفر از آنها 
زن و153 نفر نیز مــرد بوده اند. ایــن آمار همچنین 
نشاندهنده آن اســت که استان هاى تهران، اصفهان 
و فارس به ترتیب با 49،17 و14 نفر بیشــترین آمار 
متوفیان بر اثر مســمومیت با گاز منواکســیدکربن را 
داشته اند و در مقابل ســاکنین استان هاى هرمزگان 
وگلســتان و ایالم و بوشــهر با رعایت نکات ایمنى 
در اســتفاده از وسایل گاز ســوز در زمره استان هایى 
قــرار گرفتند کــه هیچ فوتى بــر اثــر گاز گرفتگى

 نداشتند.
دومین مــاه از فصــل پاییــز در حالى رو بــه اتمام 
اســت که در روزهــاى اخیــر شــبح گازگرفتگى 
در چنــد نقطه ایــران یک بــار دیگر ایــن پرونده 
همیشــه باز را دوبــاره به جریــان انداخته اســت. 
از جمله آنها حوادثى اســت کــه در چادرهاى مربوط 
به زلزله زدگان اســتان کرمانشــاه روى مى دهد از 
مســمومیت نــوزادى 40 روزه تــا مــرگ پیرزنى 

60ساله.

قاتل خاموش به زلزله زدگان هم رحم 
نکرد

یکى از زلزله زدگان منطقه ثالث باباجانى به علت گاز 
گرفتگى در چادر جان خود را از دست داد.

این زن 60 ســاله از زلزله زدگان شهرســتان ثالث 
باباجانى بوده است. وى زیر چادر سکونت داشته و  به 
علت استنشاق گاز مونواکسیدکربن دچار گازگرفتگى 

شد و جان باخت.
 چند روز قبل از این حادثه و در روز جمعه نیز نوزادى 
40روزه که در چادر دچار گاز گرفتگى شده بود توسط 
دکتر امیرى،فرمانده گردان بهداشــت و درمان غرب 

ارتش از مرگ حتمى نجات یافت. 

گاز گرفتگى 45 نفر در مسجد
بعد از ظهــر روز 28 آبان، 45 نفر بر اثر نشــت گاز در 
مسجد فیروزآباد کجور استان مازندران مسموم شدند. 
بخشدار کجور نوشهر درباره مسمومیت جمعى از اهالى 
روســتاى فیروزآباد کجور گفت: این حادثه به دلیل 
نشت گاز مسجد رخ داد و خوشبختانه مشکل خاصى 
ایجاد نشد و فقط دو نفر از اهالى توسط بستگان براى 
ادامه درمان به مراکز درمانى شهرستان نوشهر اعزام 
شدند. رســتم سیاســرانى با بیان اینکه مسجد محل 
روســتاى فیروزآباد از بخارى با گاز کپسولى و منبعى 
استفاده مى کند، اظهار داشت: خوشبختانه این حادثه 

مشکل خاصى را ایجاد نکرد و وضعیت عادى است. 

6مصدوم بر اثر انفجار گاز 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان بندر ماهشهر 
گفت: بر اثر نشتى گاز شهرى در یک واحد مسکونى در 

شهر بندر امام(ره) شش نفر مصدوم شدند.
یاسر زائرى با بیان این خبر، اظهار داشت: در این انفجار 
و آتش سوزى که بامداد یک شــنبه رخ داد چهار نفر 
شامل یک مرد 38 ساله، یک خانم 35 ساله و دو فرزند 
دختر یک و پنج ساله دچار سوختگى باالى 70 درصد 
شدند. وى ادامه داد: منزل مسکونى این خانواده به طور 
کامل در آتش سوخته و دو نفر دیگر از همسایگان این 
خانه نیز بر اثر موج انفجار دچار جراحات سطحى شدند 
که پس از اقدامات درمانى از بیمارستان مرخص شدند.
رئیس جمعیت هالل احمر بندر ماهشهر خاطرنشان 

کرد: کارشناســان این جمعیت در حال بررسى محل 
حادثه و تهیه گزارش نهایى این ســانحه بوده و پس 
از تهیه گزارش نهایى، در مورد چگونگى مساعدت به 
خانواده هاى آسیب دیده و جبران بخشى از خسارات 

وارده به آنها تصمیم گیرى خواهیم کرد.

قاتل خاموش حریــف جان مرد جوان 
نشد

آتش نشــانان جان مرد جوانى را کــه در تهران بر اثر 
گازگرفتگى بى هوش شده بود، نجات دادند.

ســاعت 22 و42  دقیقــه یک شــنبه شــب حادثه 
گازگرفتگى در تهرانپارس، به سامانه 125 اعالم شد 
که به سرعت آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند. 
آتش نشانان باحضور در محل، در خانه را با استفاده از 
تجهیزات باز کرده و پس از ورود به منزل با وضعیت 
بى حال و بى هوش مرد 35 ســاله اى مواجه شدند و 
سریعًا این فرد را به فضاى باز منتقل کردند همچنین 
تا رســیدن عوامل اورژانس به محل، اقدامات اولیه 
براى این فرد که عالئم حیاتى ضعیفى داشت توسط 
آتش نشانان انجام و خوشبختانه وضعیت وى بهتر شد. 
با حضور عوامل اورژانس عملیات درمانى روى این فرد 

صورت گرفت و وى به مراکز درمانى منتقل شد.
با حضــور فرمانده عملیــات آتش نشــانى در محل 
مشخص شــد دودکش بخارى به دلیل نامشخصى 
از جاى خود خارج شــده، روى زمین افتاده و منجر به 
انتشار گاز خطرناك مونواکســید کربن شده بود؛ که 
خوشبختانه با اطالع رســانى به موقع مردم و حضور 
سریع آتش نشانان اتفاق ناگوارى روى نداد و مرد جوان 

از مرگ حتمى نجات یافت.
این حوادث همه در حالى روى مى دهد که پیشگیرى 
از مسمومیت با گاز CO بسیار ساده است. استفاده از 
وسایل گرمایشى اســتاندارد ، کنترل و انسداد منافذ 
مســیر دودکش قبل از راه اندازى بخارى بهترین راه 
پیشگیرى از بروز حوادث مسمومیت به شمار مى رود. 
دقت و توجه به داغ بودن دودکش نیز بهترین آزمایش 
براى کارکرد مناســب آن اســت. همچنین داشتن 
کالهک مخصــوص براى دودکش در پشــت بام ها 
براى جلوگیرى از عدم بروز خاموشى بخارى و انتشار 

گاز CO اهمیت باالیى دارد.
وانت حامل بار برنج به مقصد نرسید

آغاز دوباره قتل هاى سریالى
 قاتل خاموش

زمان اجراى حکم اعدام قاتل «ســتایش قریشى» که 
قرار بود بعد از ماه صفر اجرایى شــود هنوز اعالم نشده 
و مشخص نیســت که آیا حکم اعدام اجرا مى شود یا 
مجازات هاى جایگزین براى آن در نظر گرفته شــده 

است.
عسگر قاسمى آقباش، وکیل مدافع اولیاى دم ستایش 
در خصوص زمان اجراى حکم اعدام قاتل ستایش اظهار 
داشت: در خصوص زمان اجراى حکم اعدام باید دادستان 
عمومى و انقالب ورامین تصمیم گیرى کند. وى افزود: 
هنوز در رابطه با زمان اجراى حکم، تاریخى از ســوى 

دادستانى ورامین اعالم نشده است.
ابوالقاسم مراد طلب، دادستان انقالب و عمومى ورامین 

نیز در رابطه با زمان اجراى حکم قاتل ســتایش گفت: 
نمى توانیم در این خصوص اطالع رسانى داشته باشیم 

و از بیان جزئیات معذور هستیم.
ســتایش دختر بچه اى افغانســتانى بود کــه روز 22 
فروردین ســال 1395 از ســوى «امیر حسین» پسر 
17ساله همسایه ربوده شــد و به قتل رسید و پیکرش 
با اسید سوزانده شــد. الزم به ذکر است؛  قرار بود حکم 
اعدام قاتل ســتایش در تاریخ 27 مهرماه اجرا شود که 
غالمحسین اســماعیلى، رئیس کل دادگسترى استان 
تهران چند ساعت قبل از اعدام اعالم کرد که این حکم 
به تعویق افتاده اســت و احتماًال بعد از مــاه صفر اجرا 

مى شود.

رئیس پلیس پیشگیرى پایتخت از دستگیرى دو سارق 
حرفه اى لوازم داخل خودرو در محدوده عبدل آباد خبر 
داد و گفت: متهمان اعتراف کردنــد در چهار ماه اخیر 

روزى 6 فقره سرقت انجام داده اند.
سرهنگ رضا بستو گفت: در پى دریافت گزارش هاى 
متعددى در خصوص ســرقت لوازم داخلى خودرو، در 
محدوده خیابان هاى اطراف عبدل آباد، دستگیرى سارق 
یا سارقان در دستور کار عوامل کالنترى 152 خانى آباد 
قرار گرفت که در پایش اطالعاتــى، مأموران انتظامى 
دریافتند که سرقت ها توســط دو سارق با یک دستگاه 

خودروى سوارى سبز رنگ انجام مى شود.
وى با اشــاره بــه افزایش گشــت هــاى انتظامى و 
اعالم مشــخصات خودروى ســارقان به گشت هاى 

انتظامى، افــزود: عوامل کالنترى  خانــى آباد هنگام 
گشــتزنى در خیابان عبــدل آباد، خودروى ســارقان 
را مشــاهده و  در یک عملیات ضربتى،  دو ســارق را 
دســتگیر و براى انجام تحقیقات بــه کالنترى منتقل 

کردند.
سرهنگ بستو گفت: متهمان در بازجویى صورت گرفته 
ضمن پذیرش بزه انتسابى، اقرار کردند در چهار ماه اخیر 

روزانه حدود شش فقره سرقت محتویات داخل خودرو 
از خودروهاى پارك شده در خیابان هاى اطراف عبدل 
آباد مرتکب شده اند. رئیس پلیس پیشگیرى پایتخت با 
اشاره به اینکه این سارقان به بیش از 600 فقره سرقت  
لوازم داخل خودرو اعتراف کردند، خاطر نشــان کرد: با 
تکمیل پرونده، سارقان براى سیر مراحل قانونى تحویل 

پایگاه هشتم پلیس آگاهى شدند.

600 فقره سرقت طى4ماه 
با خودروى سبزرنگ

اعدام قاتل ستایش
 در زمانى نامشخص

مرد جوان وقتى با اصرار همسرش براى طالق مواجه 
شد او را مقابل چشم همسایه ها به قتل رساند.

ســاعت 7و30دقیقه صبح روز جمعه 26 آبان ماه سال 
جارى مأموران کالنتــرى 127 نارمک تهران با تماس 
تلفنى شهروندى از درگیرى خونین زوج جوانى حوالى 
خیابان آیت با خبر و راهى محل شدند. مأموران در محل 
حادثه با پیکر خونین زنى به نام «شهناز» روبه رو شدند 
که هنگام درگیرى با شــوهر 34 ساله اش «فرهاد» به 
شدت زخمى شــده بود. همزمان با انتقال زن جوان به 

بیمارستان مأموران شوهر او را بازداشت کردند. 
یکى از شاهدان گفت: «لحظاتى قبل صداى درگیرى از 
داخل کوچه به گوشم رسید. وقتى به داخل کوچه آمدم 
تعداد دیگرى از همســایه ها هم داخل کوچه بودند که 
مشاهده کردیم فرهاد، همسایه مان با همسرش درگیر 
شده اند. هنوز لحظاتى از مشــاجره آنها نگذشته بود که 
فرهاد با چاقو به همســرش حمله کرد و او را به شدت 
زخمى کرد. شهناز غرق در خون روى زمین افتاد و ما هم 

بالفاصله موضوع را به پلیس و اورژانس خبر دادیم.» 
ســپس مأموران براى ادامه تحقیقات راهى بیمارستان 
شــدند که دریافتند زن جوان بر اثر شدت جراحات در 
بیمارستان جان باخته است. نخستین بررسى ها نشان 
داد این زن و شوهر مدتى اســت با هم اختالف دارند و 
چند ماهى است جدا از هم زندگى مى کنند تا اینکه صبح 
جمعه مقتول جلوى خانه شوهرش مى آید و این درگیرى 

مرگبار رقم مى خورد. 
متهم در بازجویى ها به قتل همســرش اعتراف کرد و 
گفت: «من و همسرم 16 سال قبل با هم ازدواج کردیم. 
زندگى خوبى داشتیم و حاصل زندگى مان یک پسر است 
که االن در سن نوجوانى قرار دارد. چند سالى گذشت تا 
اینکه کم کم اختالفات ما شروع شد. ابتدا هر دو گذشت 
مى کردیم، اما وقتى اختالف هاى ما بیشتر شد درگیرى و 
مشاجره هاى لفظى هم به آن اضافه شد تا اینکه شش ماه 
قبل، همسرم قهر کرد و رفت. او اصرار داشت طالقش 
بدهم، اما من هر روز بهانه اى مى گرفتم و براى طالق به 
دادگاه نمى رفتم. صبح روز جمعه شهناز به در خانه آمد و 
شروع به داد و فریاد کرد و خواست که تکلیفش را روشن 
کنم. وقتى به او گفتم طالقش نمى دهم با چاقویى که 
همراه داشت به من حمله کرد. عصبانى شدم و چاقو را از 

دستش گرفتم و چند ضربه به او زدم.» 
ســرهنگ حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایى 
پلیس آگاهى تهران بزرگ درباره این خبر گفت: «متهم 
پس از اقرار به قتل همسرش به دستور بازپرس جنایى 
براى تحقیقات بیشــتر در اختیار کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهى قرار گرفت. همچنین متهم براى بررسى 
ســالمت روحى و روانى اش به پزشکى قانونى معرفى 

شد.»
تحقیقات براى روشن شــدن زوایاى پنهان این حادثه 

ادامه دارد.

قتل همسر به علت درخواست طالق 
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شرکت خودروسازى فیسکر تولیدکننده خودروهاى 
برقى و خودران که توســط یکى از مشاوران سابق 
شرکت تسال تأسیس شــده، مدعى تولید خودروى 

برقى شده که در یک دقیقه شارژ مى شود.
در صورت تکمیــل مراحل طراحى ایــن خودرو و 

در همه گیر شدن استفاده از آن تحولى  چشمگیر 
زمینه کاربرد خودروهاى 

برقى به وجود مى آید.
شرکت مذکور باترى خاصى به همین منظور اختراع 
کرده که بعد از یک بار شــارژ در عرض کمتر از یک 

دقیقه مى تواند تا مسافت 800 کیلومتر را بپیماید.
ســاخت این خودرو توسط شــرکت فیسکر شرکت 
خودروســازى تســال را نیز به عقب خواهــد راند. 
قدرتمندترین خودروى تولیدى شــرکت تســال که 

100D Model S نام دارد، با یک بار شارژ باترى 
حداکثر مى تواند 540 کیلومتر را بپیماید.

نکته دیگر این اســت که باترى هــاى خودروهاى 
تولیدى شرکت تسال معموًال براى شارژ کامل نیاز به 
گذشت زمانى حدوداً  یک ساعت و نیمه دارند. شرکت 
فیسکر امیدوار است تولید انبوه خودروهاى یادشده تا 

سال 2023 آغاز شود.

بـا 6 سخت افــزار، سرعت اینترنت خانگـى خود 
را افزایش دهید

رامین مشکاه
سرعت اتصال اینترنت خانگى اغلب کمتر از آن چیزى 
اســت که خدمات دهندگان اینترنت وعده مى دهند. 
متأسفانه هر چیزى ممکن است باعث اختالل در سرعت 
اینترنت شــود. اگرچه خیلى از مشــکالت شبکه هاى 
خانگى با تغییرات نرم افزارى برطرف مى شود، اما گاهى 
اوقات نیز براى برطرف کردن آن باید به ســراغ تغییر 
سخت افزارى تجهیزات شــبکه رفت، به ویژه اگر چند 

سالى از عمر آنها گذشته باشد.
بعضى از روش هاى حل مشکل ســرعت کم اینترنت 
ساده و بدون هزینه هستند: بستن برنامه هایى که روى 
کامپیوتر باز هستند و پهناى باند شما را مصرف مى کنند، 
قرار دادن روتر در مرکز خانه، و اطمینان از این که بیشتر 
از میزان مصرف تعیین شــده ماهانه خــود از اینترنت 
اســتفاده نمى کنید. اگر از مهارت هاى الزم برخوردار 
باشید با دستکارى سیســتم عامل و افزایش میزان بافر 
اندوخته یا غیرفعال کردن تنظیمات ارسال و دریافت داده 
در پس زمینه مى توان تا حد زیادى سرعت دسترسى به 

اینترنت را افزایش داد.
اما بعضى اوقات مشکل مربوط به تجهیزاتى است که 
شما استفاده مى کنید (البته منظور خود کامپیوتر نیست). 
براى دستیابى به حداکثر ســرعت تأمین شده توسط 
خدمات دهنــده اینترنت خود مى توانیــد از ابزارهایى 
اســتفاده کنید که در این راه به شما کمک مى کند. در 

ادامه با برخى از جدیدترین آنها آشنا مى شویم.

 ARRIS SURFboard مودم کابلــى
SB6141

خدمات دهندگان اینترنت پرسرعت معموًال یک مودم 
کابلى را به مشــترکان خود اجاره مى دهند، اما شما با 
وجودى که هزینه تقریبًا قابل مالحظه اى را براى اجاره 
سالیانه این مودم ها پرداخت مى کنید، معموًال سریع ترین 
ســرعت ممکن را دریافت نخواهید کرد. بنابراین بهتر 
اســت در هزینه هاى خود صرفه جویى کنید و به سراغ 
مودم کابلى 60 دالرى Arris بروید (یک مودم کابلى 
همراه با روتر واى فاى داخلى به طور میانگین بیشتر از 

100 دالر قیمت دارد).
این دستگاه با اغلب سیســتم هاى کابلى سازگار است 
و ســرعتى معادل حداکثر 343 مگابیت در ثانیه براى 
دانلود و 131 مگابیت در ثانیه براى آپلود ارائه مى کند. 
این مودم اگر چه براى خدمات فیبرنورى فوق ســریع 
مثل آن چیزى که گوگل ارائه مى کند مناســب نیست، 
اما براى اغلــب طرح هاى باند پهــن کفایت مى کند. 
چراغ هاى نشــانگر به کار رفته در آن بــه راحتى قابل 
شناســایى هســتند و این به معناى آن اســت که اگر 
مشکلى به وجود بیاید شــما قادر به تشخیص دادن آن

 هستید.

 TP-Link Talon روتر واى فاى چند بانده
AD7200

بعد از بهینه سازى اتصال ســیمى  خود، حاال زمان آن 
رسیده تا شبکه واى فاى خود را اصالح کنید. روتر 350 
دالرى Talon AD720 سریع ترین روتر حال حاضر 
 802,11 nموجود در بازار است که نه تنها از پروتکل هاى
 802,11 adپشتیبانى مى کند، بلکه پروتکل جدید ac و
(سریع ترین واى فاى موجود) را نیز با خود به همراه دارد. 
در حقیقت، این فناورى خیلى سریع تر از توان بسیارى 
از دستگاه هاى موجود است. اما بد نیست از پیش شبکه 
خانگى خود را براى ســخت افزارهاى جدیدى که طى 

سال هاى آینده قصد خریدش را دارید، آماده کنید.

dLAN 550 پاورالین
بعضى از تجهیزات الکترونیــک را حتمًا باید با کابل به 
شبکه متصل کرد و اگر شما سیمکشى الزم را در خانه 
 .550 dLAN نداشته باشید، مى تواند دردسر ساز شود
یک دستگاه 225 دالرى است که به شما این امکان را 
مى دهد تا با استفاده از سیم کشى برق خانه یک شبکه 
ایجاد کنید. نصب آن بسیار ســاده بوده و با وجودى که 
ســرعت نهایى در این روش به اندازه اتصاالت سیمى  
رایج نیست اما به نسبت شبکه واى فاى خانگى سرعت 
بیشترى فراهم کرده و امنیت بیشترى دارند. همچنین 
در مدل 550، برعکس مدل 500 قبلى شــما مى توانید 

یک هات اسپات واى فاى خانگى جدید نیز ایجاد کنید.

Portal روتر کانال یاب
بعضى اوقات مشکل کم بودن سرعت واى فاى ربطى 
به اتصال شما ندارد و مشکل از سمت همسایگان شما 
است، زیرا همه شما ســعى دارید در یک زمان از یک 
پهناى باند یکسان اســتفاده کنید. Portal با انتقال 
واى فاى شما به یک طیف اختصاصى و دو برابر کردن 
آن با قابلیت FastLanes ازدحام را به ویژه در ساعات 
اوج مصرف (ابتداى شب) از بین مى برد. این باندهاى 5 
گیگاهرتز قبًال به دلیل اختصاص آنها به سیستم هاى 
رادار مثل نمونه هاى موجود در هواپیماها، قابل استفاده 
در دستگاه هاى واى فاى نبودند. اما Portal از تجهیزات 
شناسایى رادار استفاده مى کند و مى تواند این امکان را 
فراهم کند تا در زمانى که در نزدیکى شما رادارى وجود 
ندارد از این کانال ها استفاده کند. نتیجه کار یک واى فاى 
سریع تر است که همسایگان شما هم نمى توانند سهواً 

سرعت آن را کم کنند.

تلفن بى سیم AT&T EL52200 DECT 6.0 با 
سیستم پاسخ خودکار

اگر هنوز هــم از تلفــن معمولى یا VoIP اســتفاده 
مى کنید، خطى که از آن استفاده مى کنید ممکن است 

با اتصال اینترنت شما 
اختــالل ایجاد کند 
(تلفن هاى بى سیم 
و شبکه واى فاى 
در فرکانس هــاى 
کار  یکســان 
مى کنند) تلفن هاى 

 DECT بى سیم 
6,0 این مشــکل را 

برطرف مى کنند. یکى 
از گزینه هــاى پیش روى 

شما تلفن بى ســیم 47 دالرى 
شرکت AT&T است که بسیار هم 

مورد استقبال مشتریان قرار گرفته است.

کابل 
نــت  تر ا

 C a b l e
 Matters Cat۶a

 S n a g l e s s
Shielded

معمــوًال اگــر شــما از همــان 
کابل هــاى Cat5 معمول بــراى اتصال مودم 

به کامپیوتر اســتفاده کنید، براى سرعتى که خدمات 
دهنده اینترنت شــما ارائه مى کند کافى است. اما اگر 
اینقدر خوش شانس هستید که از یک اینترنت مافوق 
ســریع اســتفاده کنید یا اگر قصد دارید خانه یا محل 
کار خود را براى شبکه سیم کشــى کنید، بهتر است از 
 Cat5 6 اســتفاده کنید. کابل هاىa Cat کابل هاى
معمــوال قادرند تا یــک گیگابیت در ثانیــه را منتقل 
کنند که بیشــتر از اتصاالتى اســت که در حال حاضر 
ارائه مى شــود. اما Cat6a مى تواند تــا 10 گیگابیت 
در ثانیــه را تا فاصلــه 100 مترى (دو برابــر بلندتر از 
کابل هاى Cat6  ) منتقل کند. این ســرعتى اســت 
که اتصاالت اینترنت شــاید تا چند ســال آینده به آن

 برسند.

اگر تمایل دارید یک بازى ســاده و در عین حال بســیار 
ســرگرم کننده را دانلود و در گوشــى خود نصب کنید، 
پیشنهاد مى کنیم به بازى Rolling Sky روى آورید. 
این بازى گیم پلى بسیار جذاب و اعتیادآورى دارد و بدون 
تردید شما را هم به یکى از طرفداران خود تبدیل مى کند. 
بعضى از بازى هــاى موبایل با یک گیم پلى ســاده اما 
چالش برانگیز و زیبا گیمرها را مجذوب خود مى کنند. بازى 
Rolling Sky دقیقاً از همین دسته بازى ها محسوب 
مى شود. در این بازى شما نقش هدایت کننده یک توپ 
را بر عهده دارید که باید در مسیرى معلق در هوا حرکت 

داشته باشد. در مســیرى که توپ حرکت مى کند موانع 
زیادى وجود دارند که شــما باید با تمرکز و سرعت عمل 

باال از آنها عبور کنید.
براى تغییر مســیر حرکت توپ در بازى کافى است که 
انگشــت خود را بر روى صفحه نمایش گوشى بکشید. 
براى مثال اگر مى خواهید توپ به ســمت چپ منحرف 
شود، انگشت خود را به چپ بکشید و اگر مى خواهید توپ 
به سمت راست منحرف شود، کافیست انگشت خود را به 

سمت راست صفحه نمایش بکشید.
سیستم کنترل و هدایت توپ در بازى بسیار دقیق و زیبا 

طراحى شده و کوچک ترین مشــکل و باگى در آن دیده 
نمى شود. در مسیر معلقى که توپ در آن حرکت مى کند 
موانع زیادى وجود دارند. این موانع بسیار متنوع هستند و 
اشکال مختلفى خواهند داشت. براى مثال ممکن است 
مانعى شبیه به یک درخت کاج باشد، مانع دیگرى چکش 

باشد و...
هر مرحله از بازى شامل مسیر مشخصى مى شود که شما 
باید سعى کنید کل آن مسیر را طى نمایید. دقت کنید که 
با هر بار برخورد به موانع شما مى بازید و عالوه بر از دست 
دادن یک جان، باید آن مرحله بازى را از اول شروع کنید. 
عالوه بر موانعى که به آنها اشاره کردیم، در مسیر بازى 
خانه هاى انحرافى، تله  و حتى فنرى هم وجود دارند که 
بســیار جالب هســتند و براى عبور صحیح از آن ها باید 

سرعت عمل بسیار زیادى داشته باشید.
هر بار که وارد بازى Rolling Sky مى شــوید، تعداد 
جان هاى مشخصى در اختیارتان قرار مى گیرند. اگر پشت 
سر هم بازنده شوید و جان هایتان تمام شود، باید منتظر 
بمانید تا به تدریج و با گذشت زمان جان هایتان احیا  شوند. 
البته در این شرایط مى توانید از خرید هاى درون برنامه اى 
بازى هم اســتفاده کنید یا فیلم هــاى تبلیغاتى بازى را 
مشاهده کرده و در ازاى آن جان دریافت کنید. بازى زیباى 
Rolling Sky به صورت رایگان براى دو سیســتم 

عامل اندروید و iOS منتشر شده است.

بازى موبایلى Rolling Sky ،سرگرم کننده و اعتیادآور 

از  پس 
مدت ها شایعه، سرانجام هدست واقعیت مجازى مستقل 
شــرکت تایوانى HTC با نام اختصاصــى وایو فوکوس 
(HTC Vive Focus) معرفى شــد. این هدست در 
جریان کنفرانسى که HTC در پکن برگزار کرد رونمایى 

شد. 
منظور از مستقل بودن هدســت آن است که براى استفاده 
از آن نیازى به وجود یک اسمارتفون یا کامپیوتر نخواهید 

داشت و خود هدست به نمایشگر و پردازنده قدرتمندى براى 
ارائه تجربه واقعیت مجازى مجهز خواهد بود.تراشه اى که 
در هدســت HTC Vive Focus به کار رفته، تراشه 
قدرتمند اسنپدراگون 835 کوالکام است. صفحه نمایش این 
 (Super AMOLED) هدست هم از نوع سوپر آمولد
در نظر گرفته شده است و انتظار داریم در آینده بسیار نزدیک 
شاهد عرضه آن در بازار چین و سپس سایر بازارهاى جهانى 
 HTC باشــیم. بنا به گزارش هاى به دست آمده، هدست
Vive Focus از فناورى WorldSense پشتیبانى 
مى کند که به موجب آن قادر به تشخیص حرکات کاربر رو 

به سمت باال، پایین، چپ، راست، عقب و جلو خواهد بود. این 
 (Vive Wave VR) هدســت از پلتفرم واى ویو وى آر
بهره مى برد که یک پلتفرم متن باز است. پیش بینى مى کنیم 
که به زودى بازى هاى واقعیت مجازى که براى پلتقرم هاى 
گیر وى آر سامسونگ و دى دریم وى آر گوگل منتشر شده اند، 

براى پلتقرم ویو وى آر اچ تى سى هم منتشر شوند.
متاسفانه در حال حاضر هیچ اطالعاتى در مورد قیمت دقیق 
 HTC Vive Focus هدست واقعیت مجازى مستقل
 منتشر نشده است، اما بدون تردید در آینده نزدیک اطالعات 

بیشترى در مورد آن ارائه خواهد شد.

 HTC Vive Focus مستقل VR هدست
معرفى شد

برقى شده که در یک دقیقه شارژ مى شود.
در صورت تکمیــل مراحل طراحى ایــن خودرو و 

ىىىىىىولى در همه گیر شدن استفاده از آن تح چچچچچچچچشمگیر 
زمینه کاربرد خودروهاى 

0دقیقه مى تواند تا مسافت 800 کیلومت
ســاخت این خودرو توسط شــرکت
خودروســازى تســال را نیز به عقب
قدرتمندترین خودروى تولیدى شــر

اشت. براى مثال ممکن است 
 کاج باشد، مانع دیگرى چکش 

سیرمشخصى مى شود که شما 
یر را طى نمایید. دقت کنید که 
شما مى بازید و عالوه بر از دست 
حله بازى را از اول شروع کنید. 
ها اشاره کردیم، در مسیر بازى 
حتى فنرى هم وجود دارند که 
 براى عبور صحیح از آن ها باید 

داشته باشید.
Rolling مى شــوید، تعداد 
یارتان قرار مى گیرند. اگر پشت 
ن هایتان تمام شود، باید منتظر 
تزمان جان هایتان احیا  شوند. 

ها نا د ا د خ از د

از  پس 
مدت ها شایعه، سرانجام هدست واقعیت مجازى مستقل 
Cشــرکت تایوانى HTC با نام اختصاصــى وایو فوکوس 

ا ش ف (HTCVi eFoc s)

داشت و خود هدست به نمایشگر و پردازنده
ب واقعیت مجازى مجهز خواهد ارائه تجربه
sدر هدســت HTCViveFocus به
5قدرتمند اسنپدراگون 835 کوالکام است. صف
MOLED) هدست هم از نوع سوپر آمولد

آ ا ظا ا ا ش ف گ ظ

هدست

 هستید.

ngSkkkkkyyyبازى مموموبااییلیللىyyy

شــرکت موزیال با عرضه نسخه تازه اى از مرورگر 
فایرفاکس ســرعت آن را دو برابر کرده و امیدوار 
اســت با عرضه یک نســخه تازه دیگر از مرورگر 
یاد شده در ســال 2018 باز هم این سرعت را دو  

برابر کند.
نسخه جدید مرورگر فایرفاکس، کوانتوم نام دارد و 
کارشناسان مى گویند اگر هم مدتى است در حال 
استفاده از مرورگر کروم هستید بد نیست نگاهى به 

این مرورگر به روز شده بیندازید.
کوانتوم که نسخه 57 مرورگر فایرفاکس محسوب 

مى شــود، مرورگرى متن باز و ســریع است و 
ســرعت آن دو برابر ســرعت نسخه 52 

مرورگر فایرفاکس 52 اســت که در ماه 
مارس گذشته عرضه شده بود. موزیال 
مدعى است فایرفاکس 57 سریع تر از 

کروم است.
موزیــال همچنین مــى گوید نصب 
افزونه هــا و پالگین هــاى جدید و 
متنوعى بر روى فایرفاکس 57 ممکن 

اســت و فناورى هاى تازه به کار گرفته 
شده در این مرورگر دسترسى به خدمات 

واقعیت مجازى، پرداخت آنالین و اجراى 
ساده تر بازى هاى تحت وب را ممکن مى کند.

SoundCloud Music & Audio برنامــه اى 
پرطرفدار با بیش از 500میلیــون دانلود از گوگل 
پلى در زمینه جستجو و دانلود موزیک هاى مورد 
عالقه خود مخصوص سیستم عامل اندروید است 
که توسط استودیوى SoundCloud مخصوص 
دو سیستم عامل اى او اس و اندروید عرضه شده 
است. با داشتن این برنامه رایگان برروى دستگاه 
اندرویدى خود مى توانید به آسانى موسیقى مورد 
عالقه خود را پیدا کنید و به گــوش دادن به آنها 
بپردازید و یا در صورت تمایل اقــدام به دانلود آن 
نمایید. این برنامه داراى یک سرور ابرى قدرتمند 
از همه موزیک هاى راك، کالسیک، جاز، هاپ و... 
است که به آسانى مى توانید به موزیک مورد عالقه 
 SoundCloud خود دست یابید. به طور کلى اپ
Music & Audio یــک اجتمــاع از آهنگ هاى 
موسیقى دان ها، بندها، تهیه کننده ها و آهنگسازها 
در تمامى سبک ها میباشد که با نصب داشتن آن 
برروى دستگاه اندرویدى تان مى توانید وارد دنیاى 
موسیقى شوید و آهنگ هاى جدید را پیدا کرده و 

گوش بدهید. 

فایرفاکسآپدیت 
 با سرعت 2 برابرى

اپلیکیشن جستجوى 
آسان موسیقى هاى روز 

براى اندروید

گوشب

از منظر بیشتر سازمان هایى که رویکرد استفاده حداکثرى از فناورى رایانش ابرى دارند، امنیت همچنان یک چالش بزرگ است که با آن مواجه مى شوند.
همچنانکه شــرکت ها بیش از گذشــته پى به مزایاى اســتفاده از فضاى رایانش ابرى مى برند، پذیرش و بهره بــردارى از خدمات فضــاى رایانش ابرى در حوزه کســب  و کار نیز افزایش

 مى یابد.
براساس تحقیقى که  توسط اینتل، در سال 2016 انجام شده، پذیرش و استفاده از خدمات رایانش ابرى در سازمان ها سه برابر شده است. همچنین اینتل براساس نظرسنجى که از سازمان ها 

انجام داده، پیش بینى کرده است که در 15 ماه آینده، حدود 80 درصد از کل بودجه هاى فناورى اطالعات براى راهکارهاى رایانش ابرى اختصاص خواهد یافت.
از آن جا که فضاى رایانش ابرى در سراسر جهان جاى پاى خود را بخوبى باز کرده، سطح حمله هاى سایبرى نیز به همین نسبت افزایش پیدا کرده است.

در طول سال ها، تمرکز بســیارى از مطالعات و تحقیقات انجام شده بر درك ماهیت واقعى تهدیدات ســایبرى که زیرســاخت هاى رایانش ابرى را هدف گرفته اند، معطوف شده است. اگر به 
این تهدیدات توجه کافى شود، به وضوح دیده خواهد شــد که تهدید رایانش ابرى هدف نهایى نیســت، علیرغم اینکه تهدید کردن آن نیاز به تالش سخت تر دارد؛ ولى آنچه مهم تر از رایانش 
ابرى است، اطالعات و برنامه هایى اســت در فضاى رایانش ابرى وجود دارد و جهت گیرى تهدیدات براى به دست آوردن آنهاست و این مســئله یک مشکل جدید نبوده و همیشه وجود داشته

 است.

به ابر 
اطمینان کن
ولى چتر با خود 
همراه داشته 
باش!

ساخت خودروى برقى که در یک دقیقه شارژ مى شود
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تونل «آرش - اسفندیار» به طول 1300 متر ششمین تونل 

ش، بلوار اسفندیار و بزرگراه 
شهر تهران است که خیابان آر

نیایش را به هم متصل مى کند.

على الریجانى، رئیس 
مجلس شوراى اسالمى 

صبح  روز 28 آبان 
از مناطق زلزله زده 

کرمانشاه دیدار کرد و 
از نزدیک شاهد روند 

امداد رسانى بود.

جمع آورى 
کمک هاى 
مردمى در 
هالل احمر 

کرمانشاه 

متحده عربى برگزار شد. هفته مد ایران جمعه در امارات 

تصاویر هوایى از اسکان موقت زلزله زدگان کرمانشاه

کوئیک حسن و کوئیک عزیز، 
دو روستا از توابع شهرستان 

سرپل ذهاب هستند که در زلزله 
اخیر بسیار آسیب دیده اند.  

با فرارسیدن ایام 
شهادت حضرت امام 
رضا(ع) عاشقان و 

عزاداران حضرتش 
براى زیارت بارگاه 
نورانى ایشان در 

آخرین روز ماه صفر، 
جاده هاى منتهى به 
مشهد مقدس را 
پیاده روى کردند .

پاییز در شهرستان 

«الشتر» در استان 
لرستان


