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موبایل در اصفهان 320 هزار تومان گران شد!

افسردگى و آلزایمر در کمین استبازار فرش دستباف اصفهان در انزواى بى توجهىبازار گرم شیادان آنالین در آستانه اربعین آخرین وضعیت دختر بازمانده از حادثه خودکشى در اصفهان  سرگردانى زائران اربعین در بانک ها سالمتاستاناجتماع اقتصاد
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78 درصد 
بیمارستان هاى استان 
درجه یک هستند

چرا بحث جدایى جهانگیرى 
از روحانى جدى شد؟

شرط درج 
عنوان «طبیعى» روى 

آبلیموهاى کارخانه اى 

عامل قتل عام خانوادگى 
اعدام شد

 سقوط یک خانواده
 وسط داعشى ها!
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6خوراکى براى مبارزه 
با عفونت ها

ُخرده کالهبردارى در جزیره

650650 هزار دانش آموز اصفهانى دیروز رأى دادند هزار دانش آموز اصفهانى دیروز رأى دادند
براى انتخاب اعضاى جدید شوراهاى دانش آموزى؛براى انتخاب اعضاى جدید شوراهاى دانش آموزى؛
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مسافرانى که براى تفریح به کیش مى روند اما مالباخته بر مى گردند 

جهان نما

سپرده گذاران 
مؤسسات مالى 
اضطراب
 نداشته باشند

2

على الریجانى در نشست علنى دیروز چهارشنبه 
مجلس در خصوص تذکر حسینعلى

حاجى دلیگانى در مورد مشکالت سپرده 
گذاران مؤسسات مالى و اعتبارى گفت: 

در بحث کاسپین موضوعاتى مطرح 
است و رئیس بانک مرکزى به 

مجلس آمدند و به ایشان 
تأکید شد موضوع را باید 

سریعاً پیگیرى کنند. 

مشاور عالى نماینده ولى فقیه در سپاه با بیان 
اینکه اگر مقاومت و ایستادگى کنیم، 

ممکن است در مقاطعى فشارهایى هم 
به ما تحمیل شود ولى نتیجه آن حفظ 

هویت ملى، پیشرفت و اقتدار و 
قرار گرفتن بر قله هاى عزت 

و افتخار است، تأکید کرد: 
هزینه هاى مقاومت و ...
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هزینه هاى سازش
 توجیه ناپذیر 
است

آزاده زارعى هنرمند جوان اصفهانى 
و ایفاگر نقش «باران» در سریال 
به یاد ماندنى «آواى باران» که معرف 
حضورتان هست! وى به شدت فوتبالى و 
عاشق تیم هاى اصفهانى است و در چندین گفتگو 
با نصف جهان نشان داده که اطالعات فوتبالى خوبى 
دارد.میزان تعصب  و عالقه او به سپاهان وقتى  در شهر 
آورد دو سال پیش که در نهایت با پیروزى 4 بر 2 پرسپولیس 
همراه بود، معلوم شد. جمعى از هنرمندان استقاللى و 
پرسپولیسى در مکانى این دیدار را از تلویزیون تماشا
 مى کردند.

افزایش قیمت، کمبود کاال و سردرگمى در بازار، حاصل اجراى طرح رجیسترى

با گوگل سرگرم شوید
3

155

بردارى در جزیر
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیدددیدددیدیددیییدیددیددددیدیدیدیدیدیددیدیدووووشویددیددددیددییددیدیدیید شو

آزاده زارعى در گفتگو با نصف جهان:

در شهرآورد تهران 
عشق است فقط 
اصفهان!

فرا رسیدن سالروز شهادت امام حسن مجتبى(ع) را تسلیت مى گوییم
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مشاور عالى نماینده ولى فقیه در سپاه با بیان اینکه اگر 
مقاومت و ایســتادگى کنیم، ممکن اســت در مقاطعى 
فشارهایى هم به ما تحمیل شــود ولى نتیجه آن حفظ 
هویت ملى، پیشــرفت و اقتدار و قرار گرفتن بر قله هاى 
عزت و افتخار اســت، تأکید کرد: هزینه هاى مقاومت 
و ایستادگى توجیه پذیر اســت اما هزینه هاى سازش، 

غیر معمول و توجیه ناپذیر است.
ســردار یدا... جوانى با بیان اینکــه آمریکایى ها به این 
جمع بندى رســیده اند که تنها راه متوقف کردن حرکت 
انقالب اســالمى و تضعیف جمهورى اسالمى، نشان 
دادن عالیمى مبنى بر آمادگى براى مذاکره، گفتگو و حل 

مسائل در حوزه هاى گوناگون و در یک کالم «معامله با 
جمهورى اسالمى ایران» است، گفت: آنها طى سه دهه 
اخیر متوجه شدند قطع رابطه شــان با ایران یک اشتباه 
راهبردى بوده و اگــر بتوانند با ایــران گفتگو و مذاکره 
داشته باشند، از این طریق مى توانند حرکت رو به جلوى 
جمهورى اســالمى ایران را در حوزه هاى مختلف ُکند 
سازند. مشاور عالى نماینده ولى فقیه در سپاه با بیان اینکه 
آمریکایى ها مقابل ایران، سیاست و راهبرد فشار، تحریم، 
مذاکره و معامله را در پیش گرفتند، گفت: متأسفانه کسانى 
با عدم توجه به اهداف آنها از مذاکره، تصور مى کنند این 

رویکرد آمریکایى ها یک فرصت است.

على الریجانى در نشست علنى دیروز چهارشنبه مجلس در 
خصوص تذکر حسینعلى حاجى دلیگانى در مورد مشکالت 
سپرده گذاران مؤسســات مالى و اعتبارى گفت: در بحث 
کاسپین موضوعاتى مطرح اســت و رئیس بانک مرکزى 
به مجلس آمدند و به ایشان تأکید شد موضوع را باید سریعًا 
پیگیرى کنند. رئیس مجلس شوراى اسالمى افزود: گفته شد 
راهى باید پیدا شود که افرادى که سپرده زیر 200 میلیون 
دارند به مطالباتشان دست یابند تا شرایط براى تسویه بقیه 

سپرده گذاران نیز فراهم شود.
وى با بیان اینکه مستمراً پیگیر قضیه مشکل سپرده گذاران 
مؤسسات مالى و اعتبارى هســتم، افزود: روزانه پیگیر رفع 

مشکالت سپرده گذاران هســتیم تا مشکالت عزیزان ما 
حل شود و مطمئنم با پیشرفتى که حاصل شده سپرده هاى 
کمتر از 200 میلیون تومان به سرعت تسویه مى شود و اگر 
پرداخت نشود توسط ما پرداخت مى شــود تا براى مابقى 

سپرده گذاران نیز فکرى شود.
رئیس مجلس شــوراى اســالمى گفت: ســپرده گذاران 
مؤسســات مالى و اعتبارى اضطراب نداشته باشند چرا که 
سه قوه در حال پیگیرى مشکالت آنان است البته مخالف 
این نیستم که جلسه غیرعلنى دیگرى برگزار شود و بانک 
مرکزى در این خصوص و برخى مشــکالت بانکى دیگر 

توضیحاتى ارائه دهند.

هزینه هاى سازش
 توجیه ناپذیر است

سپرده گذاران مؤسسات مالى 
اضطراب نداشته باشند

1+4نداریم 
  ایسنا| محمدجـواد الریجانـى، رئیس سـتاد 
حقوق بشر قوه قضائیه در شبکه خبر در پاسخ به سئوالى 
مبنى بـر اینکـه گفته مى شـود آمریکا تـالش مى کند 
با فشـار و ایجاد نگرانـى در اروپا، ایران را تحت فشـار 
بگذارد، به نظر شما اروپایى ها در روند تحوالت برجامى 
چه خط مشـى اى را در پیش بگیرند؟ بیان کرد:  درباره 
برجام باید توجه کنیم کـه 1+4 وجود ندارد. اگر آمریکا 
از برجام خارج شـود، دیگر برجامى وجود ندارد. خروج 
معنایش این نیسـت که ما هسـتیم و عمل نمى کنیم، 
خروج یعنـى باید عمـل کنـد. بنابراین ما باید روشـن 

بگوییم که 1+4 نداریم.

 آمانو 
هفته آینده به ایران مى آید

مدیر کل آژانس بین المللى انرژى اتمى    ایسنا|
هفته آینده به تهران سفر مى کند. «یوکیا آمانو» شنبه 
شب ششم آبان ماه در رأس هیئتى وارد تهران مى شود 
و در روز یک شـنبه هفتم آبان ماه با تعدادى از مقامات 
بلندپایه کشورمان دیدار و رایزنى خواهد کرد. این مقام 
عالیرتبه آژانس بین المللى انرژى اتمى روز یک شنبه با 
على اکبر صالحى، رئیس سازمان انرژى اتمى در محل 

این سازمان دیدار و رایزنى خواهد کرد.

 بعضى مى گویند پسوند 
اسالمى، تشریفاتى است

آیت ا... مصباح یزدى اظهار داشـت:    انتخاب|
اینکه انقالب چیست و انقالبى کیسـت و چرا رهبرى 
تا این حد بـر انقالبى بـودن تأکیـد مى کنند، مسـائل 
مهمى اسـت که باید مورد توجه قرار گیـرد؛ همچنین 
معناى «اسالمى» بودن از اهمیتى مضاعف برخوردار 
است. یکى از مسـئولین اسبق وزارت ارشـاد گفته بود: 
پسـوند اسـالمى، تنها یـک عنـوان تشـریفاتى بعد از 
انقالب اسـت! البته وى اکنون در خارج از کشور به سر 
مى برد؛ اما هستند کسانى که همین عقیده را دارند، اما 
چون مى خواهند فعًال در کشـور بماننـد، آن را به زبان 

نمى آورند.

اصولگرایان 
چهره کاریزما ندارند

  ایسنا| محمدرضـا باهنر گفت: رئیسـى چهره 
شاخص اصولگراى کاریزما نیست همچنان که در جریان 
اصالح طلبى نیز کسى کاریزما نیست. سال 88 به محسن 
رضایى رأى دادم چون موسـوى و احمـدى نژاد مطلوبم 
نبودند. در انتخاباتى که گذشت، 40 درصد به اصولگرایان 
رأى داده اند و 60 درصـد به آقاى روحانـى. در انتخابات 
سـال 92 که آقاى روحانى رأى آورد، گویـا مرحوم آقاى 
هاشمى رفسنجانى در جلسه اى دلخور شده و گفته بودند 
که اگر ما از آقاى روحانى حمایت نمى کردیم، ایشان پنج 

شش  درصد رأى بیشتر نداشت و همین هم بود.

جلسه آبگوشتى !
  جام جم آنالین | محمـد نهاوندیان، معاون 
اقتصادى رئیس جمهـور ظهر روز سه شـنبه دوم آبان ماه 
1396 با حضـور در مرکـز بررسـى هاى اسـتراتژیک در 
نشسـتى صمیمانـه بـا حسـام الدین آشـنا، مدیـران و 
کارشناسـان مرکز دیدار و گفتگو کرد. ناهار این جلسـه، 
غذاى معـروف مـا ایرانى هـا یعنـى «آبگوشـت» بود و 
تصاویـرى از آبگوشـت خـورى معـاون و مشـاور رئیس 

جمهور در فضاى مجازى منتشر شده است. 

تاریخ یک کناره گیرى 
  عصر ایران |  حزب دموکراتیک کردسـتان 
عراق اعالم کرد: ریاسـت مسـعود بارزانـى در منطقه 
کردسـتان، در پایان ماه جارى میالدى خاتمه مى یابد. 
«اشواق الجاد» از رهبران حزب دموکراتیک کردستان 
در گفتگـو با «بغـداد الیوم» اظهـار داشـت: بارزانى به 
صراحت اعالم کرده است که تمدید این دوره را نخواهد 
پذیرفت. وى همچنین تأکید کرده که نه شخص او و نه 
هیچیک از اعضاى خانواده  اش براى تصدى این پست، 

نامزد نخواهند شد.

توئیتر

ادامه فعالیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتى شوراى شهر یزد همچنان مبهم بوده و گویا سرنوشت مینو خالقى در انتظار وى 
است. آنطور که از شواهد برمى آید تالش ها براى بازگشت وى به شــوراى شهر یزد و ادامه فعالیتش تاکنون بى نتیجه 

مانده است.
به گزارش آفتاب نیوز، سپنتا نیکنام که در 
دوره چهارم شوراى شهر منتخب مردم یزد 
بوده، براى این دوره از انتخابات شوراهاى 
شهر با حواشى عجیبى روبه رو بوده است. 
باوجود نامه دبیر شوراى نگهبان براى عدم 
حضور اقلیت هاى مذهبــى در انتخابات 
شوراى شــهر یزد، صالحیت او تأیید شد 

و مردم یزد هم دوباره او را انتخاب کردند. با این حال، در پى شکایت یکى از رقباى ناکام انتخاباتى سپنتا نیکنام در دیوان 
عدالت ادارى، حکم توقف موقت و جلوگیرى از فعالیت این عضو زرتشتى شوراى شهر یزد صادر شد.این حکم انتقادهاى 
گسترده  اى را از سوى مسئوالن و فعاالن و چهره هاى سیاسى کشور در پى داشته است. با این حال گویا شوراى نگهبان 
محکم ایستاده است تا مانع از فعالیت منتخب مردم شوراى شهر یزد شود.  با وجود این، آنطور که رئیس مجلس گفته اقدام 
شوراى نگهبان قانونى نیست و به احتمال زیاد موضوع آقاى نیکنام به شوراى حل اختالف قوا ارجاع داده شود. اما باید 
ببینیم باالخره تالش ها براى ادامه فعالیت این عضو زرتشتى شوراى شهر یزد به نتیجه مثبتى منجر خواهد شد یا اینکه به 
سرنوشت مینو خالقى منتخب مردم اصفهان که شوراى نگهبان بعد از رأى مردم، وى را ردصالحیت کرد، دچار خواهد شد. امروز 4 آبان ماه، مصادف با خاطره تلخ اشــغال کامل 

خرمشــهر به دســت مزدوران بعث عراق است. آنچه 
در ادامه مى خوانید، بخشى از خاطرات ناخدا هوشنگ 
صمدى، فرمانده تکاوران نیروى دریایى در خرمشــهر 
از روز ســوم و چهارم آبان ماه 1359 است که در کتاب 
تکاوران نیروى دریایى خرمشهر از سوى انتشارات سوره 
مهر به چاپ رسیده و حاال پایگاه اطالع رسانى مشرق 

نیوز آن را باز نشر داده است.
بعدازظهر روز ســوم آبان سرهنگ حســنى سعدى با 
بیسیم به من دستور داد خرمشــهر را تخلیه کرده و به 
آبادان عقب نشینى کنم. عین سخنان ایشان این بود: 
«جناب ناخدا صمدى! آماده باشید براى عقب نشینى.»

پل آبادان و خرمشــهر زیر آتش بود و هیچ تدارکات و 
مهماتى نمى رسید. عراقى ها 90 درصد شهر را اشغال 
کرده بودند. شمار مدافعان تکاور و نیروهاى مردمى به 
300 نفر هم نمى رسید. نیروهاى عمل کننده مردمى 
و تکاور داخل شهر هم خســته بودند و روحیه چندانى 
براى ادامه مقاومت نداشتند. بنابراین، همه این عواملى 
ایجاب مى کرد خرمشــهر را تخلیه کنیــم تا در وقتى 

دیگر و با قدرتى بیشــتر، بتوانیم دشمن را از آن بیرون
برانیم.

یکى از مصیبت هاى من پس از دریافت فرمان تخلیه 
خرمشهر و عقب نشــینى به ساحل شــرقى کارون و 
خرمشــهر شــرقى، قانع کردن تکاوران و افســران و 
پاســدارانى بود که در کنار خودم در شــهر مشــغول 
مقاومت بودند. همه آمدند. یادم هست محمد جهان آرا 
نبود، بلکــه معاونش که اســمش یــادم رفته حضور 
داشت. برخى از مقامات هم که در مسجد جامع بودند، 

آمدند.
وقتى همه را جمع کــردم، گفتم: «از ســتاد عملیات 
جنــوب فرمــان عقب نشــینى صــادر شــده و باید 
عقب بنشــینیم.» هیچکس زیــر بار حرفــم نرفت. 
همه شــوکه شــدند. یکى دو نفــر هم بر ســر خود 
زدنــد و روى زمین افتادند و شــروع کردنــد به گریه 
کــردن. بغض گلوى خــودم را هم مى فشــرد، اما در 
آن اوضــاع حساســى و بغرنج و سرنوشــت ســاز،
نمى توانستم احساســاتم را بروز بدهم. بعد جر و بحث 
با بچه هاى خودم و ســپاه و مســجدى ها شروع شد. 

بعضى چنان عصبانى بودند که به من اعتراض و توهین
مى کردند. یکى با صداى بلند گفــت: «ناخدا! 33 روز 
اســت که هر روز مى گویى کمک مى آید و هنوز هم 
خبرى از کمک نیســت. حاال پــس از دادن این همه 
شــهید مى گویى باید عقب نشینى کنیم ؟ ما با چنگ و 
دندان جنگیده ایم و شــهر را گرفته ایم تا سقوط نکند، 
آن وقت خودمان بیرون برویم و دو دستى شهر را تقدیم 
عراقى ها بکنیــم؟ من این کار را نمــى کنم. همینجا 
مى مانم تا کشته شوم! مرگ بهتر از تحمل شرمسارى 
عقب نشینى اســت!» کمى که احساساتش فروکش 
کرد، گفتــم: «ببینید آقایــان، ما نظامى هســتیم. تا 
حاال گفته بودند مقاومت بکنید، مــا هم کردیم. حاال 
مى گویند عقب نشینى کنیم، باز هم اطاعت مى کنیم.» 
باز اعتــراض و حتى پرخاش کردنــد. وقتى دیدم قانع

نمى شود، گفتم: «آقایان! من االن به ستاد و شخصى 
جناب سرهنگ سعدى بیســیم مى زنم، شما خودتان 

گوش کنید!» همه قبول کردند.
یادم هست همان موقع، ناخدا ابوطالب ضربعلیان، ناخدا 
فتح ا... عسکرى، ناوســروان ژاله، ناخدا على دهقان، 
ناوسروان سلیمان محبوبى و... هم بودند. خوشبختانه 
همه آنها االن زنده هستند و مى توانند شهادت بدهند. 
بیسیم را گرفتم و گفتم: «جناب سرهنگ! شما دستور 
عقب نشــینى داده اید، اما پرســنل حاضر   به اطاعت 

نیستند.»
جناب سرهنگ حسنى ســعدى در حالى که صدایش 
را همه مى شــنیدند گفــت: «من از شــما خواهش

مى کنم بهشان توضیح بدهید ما نظامى هستیم. تا حاال 
دستور مقاومت بود، االن باید عقب نشینى بکنیم.»

بعد هم گفتم: «تکلیف از من ساقط شد. االن قایق براى 
بردن ما مــى آید. هرکس مى خواهــد بیاید و هرکس 

نمى خواهد بماند. مسئولیت با خودش است.»
دیدم عده اى گریه مى کنند... اما هــر طور بود آنها را 
قانع به عقب نشینى کردم. همینقدر بگویم که از غروب 
آفتاب تا حدود 12 نیمه شب با آنها حرف زدم تا باالخره 

راضى شدند.

اکبر ترکان، قائم مقام ســتاد انتخاباتى    تابناك |
روحانى در انتخابات ریاســت جمهــورى یازدهم که 
قبًال دبیر شــورایعالى مناطق آزاد و ویژه اقتصادى بود 
و اکنون ریاست هیئت مدیره شســتا را بر عهده گرفته 
آخرین فردى اســت که درباره اختالفات درون دولت 
از جمله رابطه شــکرآب شــده حســن روحانى رئیس 
جمهور و اسحاق جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور 
سخن گفته و طرح اینگونه مســائل را شایعه و نادرست 
خوانده است؛ این موضوع چندى است که در رسانه ها و 

شبکه هاى اجتماعى مطرح شده و ادامه دارد.
پس از انتصاب محمود واعظى، وزیر ارتباطات و فناورى 
اطالعات دولت یازدهم به ریاست دفتر رئیس جمهور در 
دولت دوازدهم، برخى اصالح طلبان از حســن روحانى 
گالیه مند شــدند. آنها معتقد بودند رئیس جمهور باید 
فردى را به ریاســت دفتر خود برگمــارد که نزدیکى به 
اصولگرایان نداشــته باشــد. آنها واعظى را نزدیک به 
اصولگرایان و به ویژه علــى الریجانى، رئیس مجلس 

شوراى اسالمى مى دانند.
اختالف نظر بین واعظى و اصالح طلبان اگرچه به سال 
76 و کنار گذاشــتن او از وزارت امور خارجه با روى کار 
امدن دولت اصالحات باز مى گــردد، اما برخى تعمیق 
این اختالف نظرها را به انتخابات هیئت رئیسه مجلس 
شوراى اسالمى ربط مى دهند؛ جایى که اصالح طلبان 
اعتقاد داشتند  واعظى در جلساتى با برخى اعضاى هیئت 
رئیسه و فراکســیون هاى مجلس براى عدم کسب آراء 
کافى از سوى گزینه هاى فراکسیون امید (اصالح طلبان) 

تالش کرده است.
هرچند رئیس فعلى دفتــر رئیس جمهور که در آن زمان 
عهــده دار وزارت ارتباطات و فنــاورى اطالعات بود، 
این موضوع را رد کرد و برخى افــرادى که در مورد آنها 
ادعایى از سوى اصالح طلبان مجلس مطرح شده بود، 
این موضوعات را نادرســت خواندند، اما اختالفات بین 
واعظى و اصالح طلبان از آن زمان شــکل علنى ترى 

به خود گرفت.

نقش واعظى در معرفى کابینه 
در جریان معرفى کابینه دوازدهم نیز برخى چهره هاى 

اصالح طلب بر این عقیده بودند که بســیارى از امور با 
اعمال نفوذ رئیس دفتر رئیس جمهور که عضو ارشد حزب 
اعتدال و توسعه نیز هســت، پیش مى رود و در آخرین 
مورد نیز در برخى اظهار نظرها مالحظه مى شــود که 
عده اى عــدم تصمیم گیرى در خصــوص چهره هاى 
مطرح و اصالح طلب گزینه هاى وزارت علوم، تحقیقات 
و فنــاورى را حاصــل اعمال نظرات محمــود واعظى
مى خواننــد و معرفى منصور غالمى بــه عنوان گزینه 
پیشــنهادى وزارت علوم را نتیجه اقدامات او مى دانند. 
این موضوع، یعنى توجه به نظرات واعظى در پیشــبرد 
امور مربوط به دولت دوازدهم تا جایى از ســوى برخى 
مهم، جدى و زیاد عنوان مى شود که برخى اخیراً مدعى 
شده بودند که حتى حسن روحانى، رئیس جمهور در این 

زمینه از سوى رئیس دفترش مدیریت مى شود و کالم او 
نفوذ زیادى بر تصمیــم گیرى هاى رئیــس جمهور و 

دولت دارد.
برخى این اختالف نظرهــا را تا انــدازه اى زیاد عنوان 
کرده اند که مدعى جدایى احتمالى اسحاق جهانگیرى، 
معاون اول رئیس جمهور از دولت هم شــدند و حتى از 
محمود واعظى به عنوان جانشین احتمالى او یاد کردند 
هرچند اسحاق جهانگیرى دو روز پیش با اشاره به اقدامات 
جدى و مطلوب دولت در حوزه اشتغال که البته با انتقاد 
برخى رسانه ها نیز همراه شــد، حمایت خود را از دولت 
روحانى اعالم کرد و به صورت غیر مســتقیم به برخى 
شبهات اخیر در خصوص احتمال اختالف با رئیس جمهور 

و دولت دوازدهم را رد کرد.

طرف دیگر این ماجرا یعنى محمود واعظى، رئیس دفتر 
رئیس جمهور نیز به مطرح شدن برخى مباحث مبنى بر 
وجود اختالفاتى در دولت نیز پاســخ داد و اختالف بیم 

جهانگیرى و دولت را رد کرد.
در اینکه برخى اصالح طلبان از حســن روحانى و دولت 
گالیه هایى دارند و معتقدند به آنچه سهم اصالح طلبان 
مى خوانند، نرسیده اند؛ شکى نیست. از سویى رفتارهاى 
رئیس جمهور در دولت یازدهم و اینکه تالش کرده است، 
باالنس اعتدالى بیشــترى روى خود و دولتش داشــته 
باشد، این بخش از اصالح طلبان را گالیه مندتر ساخته 

است.
رویکرد حســن روحانى در معرفى کابینه و تالش براى 
بهره گیرى از چهره هاى معتدل تر، اقدامات او در معرفى 

گزینه پیشــنهادى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى و 
تسلیم نشدنش در مقابل خواســته هاى طیف یاد شده 
اصالح طلب، هماهنگى بیشتر دولت با بخش اصولگراى 
معتدل مجلس نسبت به فراکسیون امیدى ها، برگزارى 
جلســه اخیر روحانى با اعضاى جامعــه روحانیت مبارز 
و احتمال نزدیک شــدن دوباره روحانى به تشکلى که 
تعلق حزبى به آن دارد، برخى پیش بینى ها در خصوص 
احتمال حمایت رئیس جمهــور از على الریجانى براى 
انتخابات 1400 ریاســت جمهورى از جمله مســائلى 
است که برخى اصالح طلبان نســبت به آن گالیه ها و 

نارضایتى هایى دارند.
این طیف تالش مى کنند که با مطرح و یادآورى کردن 
حمایت خود از روحانى در انتخابات ریاســت جمهورى 
92 و 96 رئیس جمهور را به خواســته هاى خود نزدیک 
کنند، اما طبیعى است حسن روحانى با توجه به اینکه در 
چهارساله آخر ریاست جمهورى اش قرار دارد، اگرچه به 
نحوى عمل نخواهد کرد که پایگاه حامى خود را از دست 
بدهد اما اقداماتى را دنبال خواهد کرد که به نظر خودش 

درست تر و به صالح مملکت نزدیک تر است.
در مورد اسحاق جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور هم 
اگرچه او در انتخابات ریاست جمهورى اخیر کمک زیادى 
به حسن روحانى در راستاى پیروزى در انتخابات کرد، اما 
ظواهر امر نشان مى دهد او کاندیداى مورد نظر روحانى 
براى انتخابات 1400 نیســت. گــزاره جدایى احتمالى 
جهانگیرى از دولت، در صورتــى که بخواهد کاندیداى 
ریاست جمهورى شود، اگرچه موضوع قابل پیش بینى 
است، اما اینکه او از االن بخواهد حساب خود را از دولت 
جدا کند و کار انتخاباتى اش را آغاز کند، خیلى به واقعیت 

نزدیک نیست.
اگر جهانگیرى بخواهد در قامــت کاندیدا در انتخابات 
ریاســت جمهورى سیزدهم ظاهر شــود، طبیعى است 
که مدتى قبل ازآن از  بدنه دولت جدا شــود و کارهاى 
انتخاباتى خود را آغاز کند؛ قطعاً موعد این اقدام در صورتى 
که اصالح طلبان بخواهنــد روى گزینه اى مثل معاون 
اول روحانى در انتخابات ریاســت جمهورى حساب باز 
کنند، زمانى در دو سال یا حتى سال آخر دولت دوازدهم 

خواهد بود.

تأثیرگذارى اصالح طلبان، اصولگرایان، واعظى و الریجانى بر یک اتفاق؛

چرا بحث جدایى جهانگیرى از روحانى جدى شد؟

 چه کسى فرمان عقب نشینى از نماد مقاومت ایرانیان را صادر کرد؟ 

خرمشهر؛ 37 سال قبل

مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان آخرین وضعیت دختر بازمانده از حادثه خودکشى را تشریح 
کرد. کیانوش جهانپور در خصوص آخرین وضعیت دانش آموز بازمانده از حادثه خودکشى در اصفهان، اظهار 
داشت: سطح هوشیارى بیمار کامل شده است. جا اندازى در رفتگى ها، صورت گرفته و فرآیند پیچ  و  پالك پاى 

راست و چپ وى نیز انجام شده است.
مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان این مطلب که مصدوم کماکان در ICU بسترى 
است و بعد از مدتى به بخش منتقل مى شود، افزود: ضایعات به صورت شکستگى و خردشدگى متعدد در هر دو 
مچ پا و دررفتگى مفاصل مچ پاى راست و چپ، شکستگى مهره هاى کمرى، زخم باز، آسیب و پارگى برخى 
تاندون ها و اعصاب پاى راست و چپ است. جهانپور ادامه داد: ممکن است مصدوم حتى به پنج عمل جراحى 

دیگر در اندام ها و ستون فقرات نیاز داشته باشد.
وى در ادامه تصریح کرد: این مصدوم حداقل تا شش ماه آینده به درمان و توانبخشى نیاز دارد، اما بدون نیاز به 

عصا از شش ماه تا یکسال آینده قادر به راه رفتن خواهد بود.
مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشــاره به اینکه این نوجوان با دست وپا سقوط  کرده، 
صدمات شدیدى به این نواحى واردشده، بیان کرد: خوشبختانه سر مصدوم احتماًال در اثر برخورد با پیکر نفر 

دومى که خودکشى کرده، سالم و بدون آسیب دیدگى است.

آخرین وضعیت دختر بازمانده از حادثه خودکشى در اصفهان 

از مینوخالقى تا سپنتا نیکنام؛ 

تکلیف «رأى مردم» چیست؟  



اجتماعاجتماع 03033071 سال چهاردهمپنج شنبه  4 آبان   ماه   1396

دبیر شورایعالى انقالب فرهنگى با اشاره به برخى از آمار 
موجود در زمینه پیشرفت هاى علمى و فناورى جمهورى 
اســالمى  ادامه داد: در ابتداى پیروزى انقالب اسالمى 
فقط حدود 28 دانشــگاه جامع وجود داشت که به لطف 
خداوند امروز 250 دانشگاه جامع در اقصى نقاط کشور در 

حال فعالیت مى باشند.
وى گفــت: در ابتداى پیروزى انقالب اســالمى حدود 
چهار هزار استاد دانشگاه در کشور داشتیم اما امروز 90 
هزار استاد دانشگاه مشغول به فعالیت هستند و  همچنین 
بیش از 200 دانشمند ایرانى جزو محققان یک درصد برتر 
جهانى هستند و تحقیقات آنها مورد استناد جهانى قرار 

مى گیرد. دبیر شــورایعالى انقالب فرهنگى افزود: سهم 
تولید علم جمهورى اسالمى ایران در سال هاى اول بعد 
از پایان جنگ تحمیلى 0/30 درصد تولید علم جهان بود 
که این رقم در حال حاضر بــه 2 درصد تولید علم جهان 

توسط ایران ارتقا یافته است.
وى ادامه داد: در رشته و گرایش هاى مرتبط با علوم نوپدید 
دانشمندان و زیادى در حال تحقیق و پژوهش مى باشند 
و رشته هاى دانشــگاهى متعددى در این علوم تأسیس 
شده، ضمن آنکه تقریبًا در تمامى گرایش هاى مرتبط با 
رشته هاى پزشکى مقطع فوق تخصصى در دانشگاه هاى 

کشور  وجود دارد.

سخنگوى سازمان انتقال خون از شیب کاهشى هپاتیت 
B، C و HIV، در جمعیت اهداکننده خون خبر داد.

بشیر حاجى بیگى با اشاره به روند کاهشى شیوع هپاتیت 
B در بین اهداکنندگان خون، گفت: طى ده سال گذشته 
شــیوع هپاتیت B در جامعه اهداکننــدگان خون رو به 
کاهش بوده است. به طورى که میزان شیوع این بیمارى 
در سال هشتادوشش، 0/43درصد یعنى 43 مورد مثبت 
در ده هزار نفر بوده است. درحالى که در پایان سال 95 این 
میزان به کمتر از 0/081درصد، یعنى هشت مورد ابتال در 

ده هزار نفر کاهش یافته است.
وى افزود: در عین حــال میزان شــیوع هپاتیت C در 

بین اهداکنندگان خون نیز کاهش چشــمگیرى داشته 
است.

حاجى بیگى با بیان اینکه در قاره پهناور آسیا کشورهاى 
ایران، ژاپن، کره جنوبى و سنگاپورکشــورهاى برتر در 
زمینه تضمین کیفیت و سالمت خون و فرآورده هاى آن 
هستند، اظهار داشت: میزان شیوع ویروس HIV نیز در 
طى ده سال گذشته در میان اهداکنندگان خون در سراسر 
کشور سه مورد در صد هزار واحد خون اهدایى بوده است. 
در عین حــال باید توجه کرد کــه خون هایى که از نظر 
هپاتیت و HIV در مراکز انتقال خون شناسایى مى شوند، 

از چرخه انتقال خون خارج مى شود.

شیب کاهشى 3 ویروس در 
اهداکنندگان خون

200 دانشمند ایرانى جزو 
محققان یک درصد برتر جهان

رشد شوهر آزارى!
 مدیرکل بهزیستى اسـتان مازندران اظهار داشت: سال 
گذشته 24 مورد پرونده شوهر آزارى داشتیم که امسال 
تاکنون به 29 مورد رسیده است. دکتر سعید آرام، افزود: 
طى سال گذشـته 20 هزارتماس با اورژانس 123 انجام 
شد. وى گفت: 750 مورد از تماس ها مربوط به خودکشى 

بوده که با دخالت کارشناسان پیشگیرى شد.

پیشرفت در جراحى پالستیک
کامران خوبهى، عضو انجمن جراحان پالستیک آمریکا 
اظهار داشـت: ایران در حوزه جراحى پالستیک از لحاظ 
تجربه، پیشـرفت خوبى داشـته اسـت. بـه خصوص در 
جراحى بینى که در دنیا مشهور است ولى کمبود امکانات 
و تجهیزات یکى از مشـکالت اصلى این حوزه در ایران 
است که ممکن اسـت عوارضى مانند طوالنى تر شدن 
دوره درمان، خونریزى و یا کندتر شـدن روند بهبودى را 

براى بیمار داشته باشد.

حمل قمه و چاقو جرم شد
نمایندگان در نشسـت علنى دیروز مجلس طرح الحاق 
دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسالمى را تصویب 
کردند. در ماده واحده تبصره یک طرح الحاق دو تبصره 
به ماده 617 قانون مجازات اسـالمى آمده اسـت: حمل 
ادواتى، مانند قمه، شمشـیر، چاقوى ضامن دار، ساطور، 
قداره یا پنجه بوکس که صرفاً به منظور درگیرى فیزیکى 
و ضـرب و جرح به کار برده مى شـود، جرم محسـوب و 
مرتکب بـه حداقل مجـازات مقرر در این مـاده محکوم 
مى شود. واردات، تولید و عرضه سالح هاى مذکور هم 

ممنوع است.

تصویر نادرست از ازدواج
امید على احمدى، جامعه شناس با اشاره با اینکه موضوع 
خانـواده ابعاد مختلفـى دارد، اظهار داشـت: ارائه تصویر 
نادرسـت از ارتباط دائمى ازدواج با مسائل جنسى باعث 
مى شود تا پیچیدگى هایى که در کلیت این مفهوم وجود 
دارد، دیده نشـود. در حال حاضر در جامعـه دولت به قدر 
کافى شرایط مساعد براى ازدواج جوانان را فراهم نکرده 
است. در کشورى مانند سـوئد براى یک جوان 18 ساله 
مسکن در نظر گرفته مى شود اما در کشور ما خانواده ها تا 

پایان عمر با مشکل مسکن دست و پنجه نرم مى کنند.

راه اندازى قطار قم – کربال 
برنامه ریزى براى راه اندازى قطار مسافرى قم – کربال 
در ایام اربعین انجام شـد. روزهاى حرکـت این قطار به 
سمت عراق 8، 10، 11 و 12 آبان ماه در نظر گرفته شده و 
در روزهاى 20، 21، 22 و 23 آبان ماه از عراق به سمت قم 
حرکت مى کند و قیمت بلیت آن براى هر نفر 190 هزار 

تومان در نظر گرفته شده است.

آخرین فرصت حذف یا اضافه 
بیمه تکمیلى

مدیرکل امور فرهنگى و اجتماعى صندوق بازنشستگى 
آخریـن فرصت حذف یـا اضافـه بیمه تکمیلـى درمان 
بازنشسـتگان کشـورى را اعالم کرد. عباس رشـیدى 
گفت: بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگى 
کشورى تا 30 آبان ماه سال جارى مهلت دارند با مراجعه 
به شعب آتیه سازان حافظ نسبت به حذف یا اضافه شدن 
خود و افراد تحت تکفلشان در قرارداد جدید بیمه تکمیلى 

درمان اقدام کنند. 

داروى «بوتاکس» نداریم
رئیس مرکز آموزش و پژوهش بیمارى هاى پوست و جذام 
دانشگاه تهران  بیان کرد: بوتاکس شایع ترین دارو در حوزه 
آرایشى بهداشتى در سـطح دنیا و پرمصرف ترین روش 
درمان چین و چروك در جهان اسـت. علیرضـا فیروز  با 
تأکید بر اینکه دارویى به اسم بوتاکس در ایران وجود ندارد 
چراکه این محصول تولید کشور آمریکا بوده و وارد کشور 
ایران نشده اسـت، تصریح کرد: در ایران چهار محصول 

مورد تأیید وزارت بهداشت در این بخش وجود دارد.

چرك نویس ماجرا معموًال از داخل تاکســى فرودگاه شروع مى شود؛ 
وقتى راننده پیشــنهاد گذراندن اوقات خوش در جزیره 
را مى دهد. با وجود اینکه قیمت تفریحات و شــکل رزرو 
مشخص است اما همیشه به واسطه اى نیاز است تا مأموِر 
رساندن مسافر به آن تفریحات شود که البته همیشه غائله 
ختم به خیر نمى شود، چون معموًال یکى مالباخته و دیگرى 
منتفع مى شود. آنچنانکه اهالى جزیره کیش مى گویند، 
حجم ُخرده کالهبردارى ها از مسافران غریبه رو به افزایش 

است، چون نظارتى حاکم نیست. 
نرخ هر تفریح در کیش کــه اهالى اش خیلى اصرار دارند 
بگویند کم از دبى ندارد، در سراسر جزیره یکسان است؛ 
از ده هزار تا 165 هزار تومان. امکان خرید بدون واسطه 
هم وجود ندارد، در هر شرایطى باید به واسطه ها در هتل ها، 
کانترهاى فروش در پاســاژها و دفاتر خدمات مسافرتى 
مراجعه کرد. حق واســطه معموًال محفوظ است، سهم 
اندکى هم به سازمان منطقه آزاد کیش مى رسد. بسیارى 
از واسطه ها همین را بهانه مى کنند که چون پول به حساب 
منطقه آزاد مى رود، بازگرداندنش ســخت است، اما دیده 
مى شود که بیشــتر این پول ها به حساب هاى شخصى 

واسطه ها یا دفاتر مسافرتى واریز مى شود.
راننده یک ون که ادعا دارد راهنماى تور است و در یکى از 
پاساژهاى جزیره کیش، دفتر خدمات گردشگرى نیز دارد، 
وقتى مسافرانش را از فرودگاه به هتل مى رساند، برگه اى 
را به آنها مى دهد که فهرست تفریحات به همراه قیمت در 
آن مشخص شــده؛ تأکید مى کند فقط با خودش تماس 
گرفته شود، چون افراد فرصت طلبى در جزیره هستند که 
از ناآگاهى مسافران سوءاستفاده مى کنند و پول مى گیرند 
و در ازاى آن خدماتى نمى دهند و دسِت مسافر هم هیچ 

وقت به آنها نمى رسد.
او به مســافرانش هشــدار مى دهــد که از این دســت 
کالهبردارى ها در جزیره زیاد اتفاق مى افتد و به هرکسى 
اعتماد نکنند و سپس مسافرانش را ترغیب مى کند قبل از 
تحویل گرفتن اتاق هایشان در هتل، پکیج تفریحى خود 
را از طریق کانترى که در گوشــه اى از البى هتل مستقر 
شــده رزرو کنند؛ چون هر لحظه امکان ُپر شدن ظرفیت 
آن وجود دارد. مســافران اغلب تورهاى دریایى را بدون 
آنکه از شرایط جوى مطلع شوند مى خرند، مسئول فروش 
به ندرت آنها را از وضعیت جوى جزیره و برقرارى بساط 

تفریحات مطلع مى کند.
یکى از مســافران راننــده اى که خــودش را راهنماى 
گردشــگرى معرفى کرده، تعریف مى کنــد که با وجود 
همه هشــدارهایى که آن راننده داد، خــودش تا آخرین 

لحظه بدتعهدى کرد و بى آنکه مســافران را از وضعیت 
جوى جزیره مطلع کند، به فروش تور دریایى اقدام کرد 
که لغو شد و تا آخرین ســاعات حضور هم پول مسافران 

را برنگرداند.
این مســافر مى گویــد: «مدیر هتلى کــه کانتر فروش 
پکیج هاى تفریحى را در البى خود دارد، زیر باِر مسئولیت 
این اتفاق نمى رفت و مى گفت درست است که این کانترها 
در هتل ها مستقر شــده اند و فروش تورها و گشت هاى 
تفریحى در هتل انجام مى شــود اما این موضوع به آنها 
ارتباطى پیدا نمى کند و سازمان منطقه آزاد باید روى این 

بحران نظارت داشته باشد.»

مدیر آن هتل در توجیه جریان مالباختگى برخى مسافران 
جزیره مى گوید: «این بحران از زمانى در کیش شــروع 
شــده که مدیران قبلى این جزیره، هتل هــا را از فروش 
تور و گشــت هاى تفریحى منع کردند و این مسئولیت را 
انحصاراً به کانترها و دفاتر خدمات مسافرتى واگذار کردند 
و این مشــکل از زمانى حادتر شد که سازمان منطقه آزاد 
مى خواست این تورها را ساماندهى کند، اما پاى واسطه ها 
را به این جریان باز کرد که از طریق آنها و در ازاى فروش 
هر خدمات تفریحى، دو هزار تومان هم به حساب خودش 
واریز مى شود و همین مسئله، بهانه اى شده تا بازگرداندن 
پول به مســافر در صورت انصراف و یا کنســل شدن به 

دلیل پدیده هاى جوى و یا هر شــرایط دیگرى با مشکل 
مواجه شود.»

در سطح جزیره سوار هر تاکســى اى که شوید، راننده به 
سرعت تشخیص مى دهد که غریبه هستید و اتوماتیک وار 
تمام تفریحات را فهرســت مى کند تا وسوســه شوید، 
همه  آنها هم بدون استثناء هشــدار مى دهند که مراقب 
فرصت طلبان و سوءاستفاده گرها باشــید، بیشتر آنها با 
کانترهاى فروش و دفاتر خدمات مســافرتى جزیره کار 
مى کنند و با مهارت خاصى مسافر را به سمت یکى از مراکز 
رزرو و فروش خدمات تفریحى در کیش هدایت مى کنند تا 
آنها هم از این جریان گردشگرى در کیش که روزهاى کم 

رونقى را مى گذرانند، بهره اى ببرند.
در کانترها یا دفاتر خدمات مســافرتى ســطح جزیره، 
اپراتورهایى به انتظار نشسته اند که تا مشترى را مى بینند، 
در چشم به هم زدنى به کمک ویدئو کل تفریحات جزیره 
را با قیمت توضیح مى دهند؛ تأکید هم مى کنند که هتل ها 
و گذرى ها و حتى کانترهاى داخل پاساژها چندان مطمئن 
نیستند و معتبرتر از خودشان در کل جزیره پیدا نمى شود! 
چون آنها تا از کیفیت و وضعیت خدماتشان مطمئن نشوند 

به مشترى خدمات نمى فروشند.
یکى از این اپراتورها مى گوید: «در یکسال اخیر مسافران 
زیادى را دیدم که به دلیل بدتعهدى واسطه ها و کانترهاى 
نامعتبر، معترض بوده اند و بدون اینکه به مال خود برسند 
جزیره را ترك کرده اند. اگر مسافر جزیره را ترك کند، معلوم 
نیست به حقوق از دست رفته اش برسد یا نه، براى همین 
توصیه ما این است که تا وقتى مسافر در جزیره حضور دارد 

کارش را پیگیرى کند.»
یکى از راننده هاى گردشــى در جزیره هــم که یکى از 
کارهایش ترغیب و هدایت مسافران به سمت کانترهاى 
فروش گشــت و تفریحــات جزیره اســت، مى گوید: 
«این کالهبردارى ها مدتى اســت در جزیره زیاد شده. 
البته شــکل کار دفاتر خدمات مســافرتى و کانترهاى 
مرکزى با آن افــراد بدون هویت خیلى فــرق دارد، آنها 
نمى توانند اعتبارشــان را بــه دلیل چند هــزار تومان 
لکه دار کنند. اگر کیفیت خدمات ضعیف باشــد، مسافر 
را به هیــچ وجه مجبور بــه خرید پکیج هــاى تفریحى

 نمى کنند.»
او مى گوید، مسافران زیادى را در جزیره دیده که به علت 
بدتعهدى فروشندگان سرویس هاى تفریحى، مال باخته 
شده اند، هیچکسى هم زیر بار مسئولیت نمى رود. معموًال 
اینطور مواقع، مسافر مقصر شمرده مى شود،  چون با وجود 
این همه هشــدار، ریسک کرده و ســراغ افراد بى اعتبار 

رفته است.
یکى از سرمایه گذاران گردشگرى در کیش نسبت به این 
وضع که بى اعتمادى مســافران جزیره را در پى خواهد 
داشت، هشدار مى دهد و مى گوید: «همه این مشکالت 
براى این است که یک مسئول دلسوز باالى سر کار نیست؛ 
هیچ نظارتى وجود ندارد، این نشان مى دهد در جزیره چه 
مسئول باشد چه نباشــد، خیلى هم به حال گردشگران و 
ساکنان آن فرقى نمى کند. ماجراى کالهبردارى ها خیلى 
هم جدید نیست، چند سالى است که مخصوصاً در جریان 
برگزارى جشنواره هاى تابستانى زیاد شاهدش بوده ایم، اما 
جلوى آن را نمى گیرند و هر بار به یک شکلى بروز مى کند.

مسافرانى که براى تفریح به کیش مى روند اما مالباخته بر مى گردند 

ُخرده کالهبردارى در جزیره

معاون اداره کل نظارت بر امور غذایى سازمان غذا و دارو، 
گفت: براى واحدهایى از تولید کنندگان آبلیمو پروانه ساخت 
تحت عنوان «آبلیمــوى طبیعى» صادر مى شــود که از 

ویژگى هاى آن برخوردار باشند.
سمیره صباح گفت: براى اطمینان از رسیدن محصول سالم 
به دست مصرف کننده، همه واحدهاى تولید کننده آبلیمو 
نیز همانند سایر فرآورده ها موظف هستند بر اساس ضوابط 
سازمان غذا ودارو و تحت نظارت مسئول فنى و واحدهاى 

تابعه معاونت هاى غذا و دارو اقدام کنند.
وى درباره چگونگى فرآیند تولید مواد غذایى و نظارت بر 
آن افزود: پس از کسب پروانه ساخت توسط تولیدکنندگان 
از ســازمان غــذا و دارو و اعالم تمام فرماالســیون مواد 
کارشناسان فنى ســازمان و معاونت هاى غذا و دارو رصد 
مى کنند که نام دقیق تمام مــواد افزودنى و به کار رفته در 
فرآورده نهایى، روى برچســب محصوالت، به طور دقیق 

درج شود.
صباح با تأکید بر جایگاه مهم مسئول فنى اضافه کرد: وظیفه 
اوست که مشخص کند در خط تولید دقیقاً چه مواد افزودنى 

و در چه حدى استفاده شود.
معاون اداره کل نظارت بر امور غذایى ســازمان غذا و دارو 
درباره علت درج مواد افزودنى روى برچسب محصوالت 

تصریح کرد: ممکن اســت برخى از مــواد براى مصرف 
کنندگان حساسیت و آلرژى ایجاد کنند ضمن آنکه براى 
آگاهى از میزان و ضابطه مند بودن مــواد افزودنى اصوًال 
الزام وجود دارد که مواد افزودنى روى برچسب محصوالت 
دیده شــود.وى در پایان به عنوان درج شده «طبیعى» بر 
روى آبلیموها هم اشــاره کرد و گفت: براى واحدهایى از 
تولید کنندگان آبلیمو پروانه ساخت تحت عنوان «آبلیموى 
طبیعى» صادر مى شــود که از ویژگى هاى آن برخوردار 
باشند در غیر این صورت با آنهایى که تخلف کرده باشند، 

برخورد قانونى به عمل مى آید.

شرط درج عنوان «طبیعى» روى آبلیموهاى کارخانه اى 
با توجه به اینکه کمتــر از 20 روز به اربعین حســینى 
باقــى مانــده، بســیارى از هموطنان مشــتاق رفتن 
به کربــال هســتند و از آنجایى کــه شــرط ورود به 
کشور همسایه داشــتن ویزاى معتبر اســت و عده اى 
شــرایط الزم براى رفتن به این زیارت را نداشــته و یا 
دیر اقدام به گرفتــن ویزا مى کنند، شــاید به راه هاى 
غیرقانونى متوسل شــوند و فریب شیادانى که درسایت 
ها و فضاى مجــازى اقدام به تبلیغــات کاذب در مورد 
صدور ویزاى ســریع به عتبــات عالیات مــى کنند را 

بخورند. 
مهمترین شیوه و شگرد کالهبرداران را مى توان به راه 
اندازى ســایت هاى جعلى فروش بلیت، صدور ســریع 
ویزاى اربعین، ارســال لینک هاى آلوده بــراى زائران 
در طول مســیر و کمک براى جمع آورى نذورات ذکر 

کرد.
جمع آورى کمک هاى مردمى براى اعزام افراد نیازمند 
و کم بضاعت بــه کربال یکــى دیگر از شــگردهاى 

کالهبرداران سایبرى است.
در مناسبت هاى مختلف مذهبى شاهد انتشار پیام هایى 
با مضمون یادشده در شــبکه هاى اجتماعى هستیم که 
شیادان خود را افراد موجه و از طرف مؤسسه هاى مجاز 
معرفى کرده و سایت هایى با این هدف در فضاى سایبر 

بارگذارى مى  کنند.
بارها و بارها مســئوالن ذیربط در ایــن زمینه توصیه 

کرده اند که شــهروندان باید براى ثبت نام سفر اربعین 
حتمًا به سامانه هاى معرفى شده از سوى سازمان حج و 
زیارت مراجعه کنند و به هیچ عنوان به پیام ها و تبلیغاتى 
که در فضاى مجازى مبنى بر ثبت نــام، اعزام کاروان 
و...که به صورت ناشــناس و از منابع نامعتبر ارســال 
مى شود، اعتماد نکنند و همواره بدانند شکارچیان آنالین 
در این فضا بــه دنبال فرصت براى اهداف شــوم خود 

هستند. 
با توجه به افزایش قابلیت هاى فضاى مجازى و توسعه 
اســتفاده کاربران از امکانات این بســتر، سبب شده تا 
هموطنان مراحل قبل از ســفر اعم از ثبت نام را در این 
فضا انجام دهند و زائران نیز در طول مســیر از امکانات 
این فضا به صورت گسترده اســتفاده کنند در حالى که 
زائرین باید با مراجعه به ســامانه معرفى شــده توسط 
سازمان حج و زیارت اقدام به ثبت نام کنند و از مراجعه 
به صفحات، پروفایل ها و... که از طرق مختلف از جمله 
شــبکه  هاى اجتماعى معرفى مى شــوند جــداً پرهیز 

کنند. 
از ســوى دیگر کاربرانى که به صــورت انفرادى قصد 
ســفر دارند مراقب صفحات جعلى (فیشینگ) در زمان 
خرید اینترنتى بلیت وسیله نقلیه باشند، زیرا برخى افراد 
فرصت طلب و کالهبردار ممکن است با بهره بردارى از 
این موقعیت، با طراحى صفحات جعلى اقدام به سرقت 

اطالعات کارت بانک کاربران کنند.

بازار گرم شیادان آنالین در آستانه اربعین 
اعتبار گذرنامه جمهورى اسالمى ایران در رتبه 89 جهان 
و در کنار کشورهاى نپال، سودان و سریالنکا طبقه بندى 

شده است.
در آخرین رده بندى منتشــر شــده از ارزش«پاسپورت» 
(گذرنامه) کشورهاى مختلف دنیا ایاالت متحده آمریکا 
سقوط رتبه داشته و در اتفاقى کم سابقه یک کشور کوچک 
آسیایى در صدر لیست ارزشــمندترین پاسپورت دنیا قرار 

گرفته است.
بر اساس آخرین گزارش شرکت مشاوره جهانى «آرتون 
کاپیتال» کــه دفتر مرکزى آن در مونترال کاناداســت و 
دیروز منتشر شده، دولت شهر کوچک آسیایى «سنگاپور» 
معتبرترین پاســپورت را در جهان داراست و شهروندان 
سنگاپورى مى توانند با پاسپورت این کشور به 159 کشور 

جهان بدون اخذ روادید سفر کنند. پس از سنگاپور، آلمان 
در رتبه دوم قرار گرفته و با پاسپورت آلمانى مى توان به 158 
کشور بدون روادید سفر کرد. در رده سوم دو کشور سوئد 
و کره جنوبى قرار گرفته اند که با پاســپورت این دو کشور 

مى توان بدون اخذ روادید به 157 کشور جهان سفر کرد.
اعتبار پاسپورت ایاالت متحده آمریکا در یکسال گذشته 
و همزمان با روى کار آمدن «دونالد ترامپ» نزول داشته 
و هم اینک و در رتبه بندى جدید، اعتبار پاسپورت ایاالت 
متحده آمریکا در کنار کشورهاى ایرلند، کانادا و مالزى در 
رتبه ششم طبقه بندى شده و دارندگان پاسپورت این چهار 
کشــور مى توانند بدون نیاز به اخذ روادید به 154 کشور 

جهان سفر کنند.
اخیراً دولت ترکیه در پى یــک تنش دیپلماتیک با ایاالت 

متحده آمریکا، شهروندان آمریکایى را از نظام لغو روادید 
خود مستثنى کرده است.

در این رتبه بندى جدید جایگاه پاسپورت جمهورى اسالمى 
ایران  همچون سابق در رتبه هاى آخر جدول طبقه بندى 

شده است.
در رتبه بندى جدید پاسپورت جمهورى اسالمى ایران در 
رده 89 جهانى و در کنار کشورهاى نپال، سریالنکا و سودان 
قرار گرفته و شهروندان این چهار کشور با پاسپورت هایشان 

تنها مى توانند 36 کشور جهان بدون روادید سفر کنند.
پس از جمهورى اســالمى ایران به ترتیب کشــورهاى 
بنگالدش و یمن در رتبه 90، سومالى در رتبه 91، سوریه 
در رتبه 92، پاکستان و عراق در رتبه 93 و در نهایت کشور 

افغانستان در انتهاى لیست و در رتبه 94 قرار گرفته است.

آخرین رده بندى ارزش پاسپورت کشورها اعالم شد

ایران در کنار نپال، سودان و سریالنکا!

معاون پزشکى و آزمایشگاهى سازمان پزشکى قانونى کشور 
گفت: در چهار ماه ابتدایى امســال میزان مراجعان ناشى از 
درگیرى و نزاع به مراکز سازمان در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال کاهش 1/2 درصدى داشته است.
سید امیر حسین مهدوى درباره آمار جنسیتى درگیرى ها نیز 
افزود: در سال 94 شاهد حضور 390 هزار و 301 مرد بودیم 
که این تعداد در سال 95 به 375 هزار و 644 مورد کاهش پیدا 
کرد و در مورد مراجعان زن نیز در سال 94 شاهد مراجعه 173 
هزار و 922 نفر بودیم که این آمار در سال 95 به 171 هزار 
و 377 مورد کاهش پیدا کرد. وى گفت: البته نسبت مراجعه 
زنان به مردان در سال 95 نسبت به سال 94 حدود نیم درصد 
افزایش داشته است؛ به این ترتیب که 31/3درصد مراجعان 
در سال 95 زن بوده است درحالى که این میزان در سال 94 

حدود 30/8درصد بود.
معاون پزشکى و آزمایشگاهى سازمان پزشکى قانونى کشور 
افزود: البته علت دقیق این افزایش را باید جامعه شناسان بیان 
کنند، اما شاید یکى از دالیل این افزایش به سبب افزایش 

حضور زنان در سطح جامعه باشد.
مهدوى درباره تفکیک اســتانى مراجعان ناشــى از نزاع و 
درگیرى نیز گفت: استان تهران باالترین مراجعه کننده و 

ایالم کمترین آمار مراجعان را داشته است.

کاهش نزاع در ایران
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1000 دقیقه مکالمه رایگان 
 براى مشترکان تلفن ثابت

رئیس اداره فروش خانگى مخابرات منطقه اصفهان 
از طرح اختصاص هزار دقیقـه مکالمه رایگان درون 
استانى براى مشترکان تلفن ثابت این استان خبر داد.
دواتگـر،  در تشـریح جزئیـات  طـرح مذکـور افزود: 
مشـترکین تلفن ثابت اسـتان کـه تا به حال شـماره 
تلفن همراه خود را در سـامانه 2000 ثبت نکرده اند، 
مى تواننـد از تاریخ 20 مهـر96 به مدت یـک ماه از 
طریق  این سامانه، شماره تلفن همراه خود را ثبت و 

از هزاردقیقه مکالمه درون استانى برخوردار شوند.
وى خاطرنشان کرد: مشـترکان مى توانند از طریق 
تلفن ثابت خود با سـامانه 2000 تماس حاصل کرده 
و از طریق گزینه 2 این سـامانه، به ثبت شماره تلفن 

همراه خود بپردازند.

احداث پایانه صادراتى 
غرب استان در تیران 

فرمانـدار تیـران و کـرون گفـت: براسـاس مصوبه 
شـورایعالى سـرمایه گذارى اسـتان اصفهان، پایانه 
صادراتى غرب اسـتان در شهرسـتان تیران و کرون 

احداث مى شود.
علـى رحمانى اظهـار داشـت: مطالعات و بررسـى و 
پیگیرى طرح پایانه صادراتى غرب اسـتان اصفهان 
از دوسـال گذشـته تاکنون انجام و اجراى این طرح 

تصویب شد.
وى با اشاره به لزوم سرمایه گذارى و اجراى این طرح 
براى رونق بازار تولید و رشـد اقتصـادى منطقه بیان 
داشت: ایجاد تمرکز صادراتى در محدوده جغرافیایى 
توسـط پایانه و پوشـش انجام خدمـات کاال و انجام 
عملیات ارزش افـزوده جهت تولیدکننـدگان، ایجاد 
و سـاماندهى اشـتغال پایدار در منطقه، تسـهیل در 
دسته بندى سریع صادرکنندگان به بازارهاى هدف، 
بسـتر سـازى دائمى براى تولیدکننـدگان ایرانى در 
بازارهـاى خارجى، انجام خدمات اسـتاندارد سـازى 
بین المللى و ارائه مشـاوره در جهت رسیدن به نقطه 
مطلوب جهانى از مهمترین اهداف اجراى این طرح 

است.
وى یادآورشـد: با احداث این پایانـه، خدمات مربوط 
به بسته بندى به روز و براسـاس سالیق کشورهاى 
هـدف و جلوگیرى از صـادرات غیراسـتاندارد انجام 

مى شود.

آموزش براى 
مصرف آب هاى زیرزمینى  

مدیـرکل راه و شهرسـازى اسـتان اصفهـان گفت: 
فرونشست زمین یک زلزله خاموش است که باید در 
این زمینه، اطالع رسـانى کافى و آموزش هاى الزم 
براى مصـرف بهینه آب هـاى زیرزمینى بـه مردم و 

کشاورزان داده شود.
حجت ا...غالمـى بـا بیان اینکـه اصفهـان در مواقع 
ضرورى و خطرات طبیعى معین استان تهران است، 
اظهار داشت: استان اصفهان به  عنوان معین پایتخت 
در مواقـع ضـرورى بایـد آمادگـى الزم را در مواقـع 
بحران داشـته باشـد و اقدامـات پیشـگیرانه را براى 
رفـع بحـران و مشـکالت موجود در سـطح اسـتان 

اعمال کند.
وى افزود: با توجه به نظر کارشناسـان مصرف بیش  
از حد آب عامل وقوع نشسـت ها و فرونشسـت ها در 

مناطق مختلف است.

انتصاب سرپرست دبیرخانه 
دانشگاه آزاد 

با صـدور حکمى، پیـام نجفى به سـمت سرپرسـت 
دبیرخانه هیئت امناى دانشـگاه آزاد اسالمى استان 

اصفهان منصوب شد.
پیام نجفى، دانشـیار گروه مهندسـى آب دانشـکده 
کشـاورزى و منابع طبیعـى واحد اصفهان بـوده و تا 
کنون انتشـار بیـش از صـد مقاله در مجـالت معتبر 
علمى، ارائه بیش از 70 عنوان مقاله در همایش هاى 
ملـى و بین المللـى و بیـش از 15 طـرح تحقیقاتـى 
خاتمـه یافتـه در کارنامـه پژوهشـى وى وجـود 

دارد.

مدیرکل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان استان 
اصفهان از آغاز طرح «کانون مدرسه» در مراکز فرهنگى، 

هنرى کانون پرورش فکرى استان خبر داد.
مهدى قربانى اظهار داشت: طرح «کانون مدرسه» عنوان 
طرحى است که بر اســاس آن، از ظرفیت ها و قابلیت هاى 
فرهنگى، هنرى و ادبى مربیان و مراکز کانون در راستاى 
درونى کردن مفاهیم آموزشــى مورد نیــاز دانش آموزان 
مدارس دوره ابتدایى، ترویــج کتابخوانى، پرورش توان و 

قدرت نقد میان آنها استفاده مى شود.
وى افــزود: در این طــرح که در مراکــز فرهنگى هنرى 
در سطح استان در حال اجراســت اهدافى از جمله ایجاد 

خالقیت و نوآورى و کسب مهارت هاى فردى و اجتماعى 
دانش آموزان، انس دانش آموزان با مطالعه و کتابخوانى و 
پرورش قوه تفکر، لذت بخش کــردن محیط یادگیرى با 

استفاده از سبک هاى متنوع یادگیرى پیگیرى مى شود.
مدیرکل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان استان 
اصفهان تصریح کرد: مدت زمان این طرح که مخاطبان آن 
دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم تا ششم ابتدایى هستند، 
تا نیمه نخست اردیبهشت ماه است. وى در تشریح دو سطح 
برگزارى این طرح نیز گفت: در سطح اول اجرا، دانش آموزان 
در مراکز کانون حاضر مى شوند و در کارگاه هاى فرهنگى، 

هنرى و ادبى رایج در مراکز شرکت مى کنند.

مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان از برپایى 
هفت موکب به نام امامزادگان اســتان اصفهان در خاك 

عراق خبر داد.
حجت االسالم والمســلمین رضا صادقى اظهار داشت: 
در راهپیمایى اربعین حســینى امســال هفت موکب به 
نام امامزادگان عظیم الشــأن محمد هــالل بن على (ع) 
آران و بیــدگل، ولى بن موســى بن کاظــم (ع) راوند، 
آقا على عبــاس(ع)، محمد بن باقر (ع) مشــهداردهال،  
قاسم(ع) در آران و بیدگل، کرار (ع) خوراسگان،عبدا... بن 
زین العابدین(ع) کاشان وقاسم بن على (ع) لدهر کاشان به 
زائران و عاشقان سیدالشهدا (ع) خدمت رسانى مى کنند. وى 

پیرامون برپایى موکب در مرز چزابه نیز افزود: این موکب 
با همکارى ادارات اوقاف خوزستان، یزد، کرمان و اصفهان 
به زائران خدمت رسانى مى کند و روزانه ده هزار غذاى گرم 

و براى سه هزار نفر جیره خشک انرژى زا توزیع مى شود. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان بیان داشت: تا 
کنون دو تریلى آب معدنى و 30 تن سیب زمینى از اصفهان 
به عراق ارسال شده است. وى از برگزارى مراسم اربعین 
حســینى در جوار امامزاده جعفر (ع) در اصفهان خبر داد و 
گفت: مراسم عزادارى در جوار این امامزاده عظیم الشأن 
توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان برنامه ریزى 

شده است.

اجراى طرح «کانون مدرسه» 
در کانون هاى پرورش فکرى

برپایى 7 موکب
 به نام امامزادگان استان

 استاندار اصفهان از افزایش 26 درصدى ارزش صادرات 
اســتان در هفت ماه ابتــداى ســال 96 و ارتقاى رتبه 

صادرات استان اصفهان به جایگاه ششم خبر داد.
رســول زرگرپور اظهار داشــت: میزان صادرات استان 
اصفهان نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 44 درصد 
ازلحاظ وزنى و 26 درصد ازنظرارزشــى افزایش یافته 

است.
وى با بیان اینکه رتبه صادرات استان از رتبه نهم به رتبه 
ششم ارتقا یافته اســت، افزود: ارزش صادرات استان 
اصفهان در هفت ماه نخســت ســال جارى 26 درصد 
افزایش داشته است، همچنین 3/2 درصد سهم صادرات 

کشور متعلق به اصفهان است.
اســتاندار اصفهان تصریح کــرد: با رفع مشــکالت 
مربوط به صــادرات فرش دســتباف، ارزش صادرات 
این فرش طى دو ماه گذشــته بیــش از یک میلیون و 
400 هــزار دالر بوده اســت که این مقدار نســبت به 
پنج ماه نخســت سال جارى رشد چشــمگیرى داشته

 است.
وى به گزارش شــرکت هاى ذوب آهن و فوالد مبارکه 
پیرامون عدم ثبت مبدأ تولید صادرات این شــرکت ها 
اشــاره کرد و بیان داشــت: تولیدات این دو شرکت که 
از بندرهاى جنوب کشــور صادر و بدون درج استان و با 

نام استان انبارگیرى شده، صادر مى شود سبب کاهش 
آمار صادرات استان شده است که این موضوع، عالوه 
بر مخدوش شــدن آمار صادرات استان، سبب مى شود 
اصفهان از مزایایى همچــون ارزش افزوده صادرات و 
درآمدهاى دیگر که به استان صادرکننده تعلق مى گیرد، 

محروم شود.
زرگرپور با بیان اینکه در حال حاضر اســتان برافزایش 
صادرات متمرکز شده است، اضافه کرد: قدم هاى خوبى 
در این بخش برداشته  شــده و کمیسیون صادرات اتاق 
بازرگانى نیز باید در این زمینه فعال تر عمل کند و در حل 

مشکالت همکارى کند.

ساسان اکبرزاده
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، زنگ بیستمین 
انتخابات شــوراهاى دانش آموزى اســتان اصفهان را در 
دبیرستان دخترانه شــاهد حضرت زینب (س) در ناحیه 3 

آموزش و پرورش اصفهان به صدا درآورد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در مراسمى که 
به همین منظور در دبیرســتان دخترانه شاهد زینب (س) 
ناحیه 3 برگزار شده بود، گفت: امروز (دیروز) در کل کشور 9 
میلیون دانش آموز در 95 هزار واحد آموزشى، براى انتخاب 
650 هزار عضو شــوراى دانش آموزى، پاى صندوق هاى 

رأى حاضر شدند.
محمدحسن قائدیها اظهار داشــت: در استان اصفهان نیز 
650 هزار دانش آموز در چهار هزار و 500 واحد آموزشــى 
براى تعیین 25 هزار عضو شوراهاى دانش آموزى، براى 
انتخاب اصلح، رأى خود را به صندوق ها انداختند. بنابراین 
اعداد نشــان از آن دارد که نقش دانش آمــوزان باید در 
مشــارکت و تصمیم گیرى در مدارس، بیش از گذشــته، 

جدى گرفته شود. 
وى با بیان اینکــه تصمیم گیرى بــراى دانش آموزان در 
اتاق هاى دربسته بدون حضور آنان، ما را به اهداف نخواهد 
رساند، افزود: در کنار معلمان و مربیان، انجمن اولیا و مربیان 
و شوراهاى دانش آموزى از ارکان اصلى مدارس به شمار 

مى روند و دانش آموزان نقش آفرینان مدارس هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان ابراز داشت: 
تحمل عقیده مخالف، شعار دولت تدبیر و امید است و باید 

در عین رعایت قانون، این امر در مدارس پایه گذارى شود.
قائدیها اظهار امیدوارى کرد با برگزارى انتخابات شوراهاى 
دانش آموزى در سال تحصیلى 97- 96، جلوه هاى زیبایى از 
مشارکت را شاهد باشیم تا دانش آموزان که مدیران فرداى 
کشور هستند با عقیده و اراده قوى، چرخ کشور را در آینده به 

خوبى به گردش درآورند.
■■■ 

رئیس آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان نیز با قدردانى از 
برگزارکنندگان بیستمین انتخابات شوراى دانش آموزى 
دبیرستان دخترانه شاهد حضرت زینب (س) گفت: وقتى 
به دانش آموزان فرصت مشــارکت در تصمیم گیرى داده 
مى شود عملکرد آنها در مدارس مثبت، خالقانه، پرانرژى، 

مفید و اثربخش خواهد شد.
مهدى اسماعیلى، بسط و گسترش شوراى دانش آموزى را 
یکى از ارکان عمده در اداره امور اولیه مدارس خواند و تأیید 
کرد: هدف از این اقدام، توانمندسازى دانش آموزان و رویکرد 
نوآورانه است که به تحقق دموکراسى در مدارس مى تواند 
کمک کند و به غنى سازى سیســتم آموزشى و اجرایى در 

مدارس و مشارکت مدبرانه دانش آموزان مى انجامد.
وى گفت: مسئولیت پذیرى اجتماعى یکى از مهمترین و 
هدفمندترین بخش هاى تعلیم و تربیت است که اثرات آن را 

مى توان به عینه در ابعاد مختلف فکرى، اجتماعى، مذهبى، 
هنرى و اخالقى دانش آموزان مشاهده کرد. 

اسماعیلى شرط بقا و تداوم زندگى اجتماعى را همکارى، 
مشارکت و ســازگارى با یکدیگر دانست و افزود: زندگى 
اجتماعى امروز مســتلزم رعایت حقوق سایرین، کمک 
به نیازمنــدان و پذیرش دیگران اســت. بنابراین باید یاد 
بگیریم با ســایرین و همراه آنان، در محیط هاى جمعى 
با رعایت قانونمنــدى اجتماعى به حیــات خویش ادامه 

دهیم.
رئیس آموزش و پروش ناحیه 3 اصفهــان تصریح کرد: 
افرادى که از مشــورت دیگران به نحو مناسب و صحیح 
استفاده مى کنند در حقیقت از ندامت و پشیمانى در آینده، 

پیشگیرى کرده اند. 

■■■ 
در ادامه این مراسم پیام وزیر آموزش و پرورش به بیستمین 

دوره انتخابات شوراهاى دانش آموزى قرائت شد.
ســید محمد بطحایى درا ین پیام از جمله آورده اســت: 
شــوراهاى دانش آموزى مصوب شــورایعالى آموزش و 
پرورش، یکــى از ارکان تأثیرگذار مدارس هســتند که 
هدف از تشکیل آن توانمندســازى و تقویت مهارت هاى 
فردى و اجتماعــى دانش آموزان عزیز و مشــارکت آنان 
در فعالیت هاى تربیتى و آموزشى اســت. نقش و جایگاه 
دانش آموزان در طول تاریخ انقالب اســالمى بر کســى 
پوشیده نیست. حضور جوانان و نوجوانان در عرصه هاى 
مختلف اجتماعى، فرهنگى و سیاسى و میثاق این عزیزان 
با آرمان ها و اهداف واالى بنیانگذار انقالب اسالمى قابل 

تقدیر است. دولت تدبیر و امید به داشتن فرزندان الیق و 
توانمندى چون شما بر خود مى بالد که با مسئولیت پذیرى، 
مشارکت جویى، کسب مهارت هاى اجتماعى، فراهم کردن 
زمینه مساعد براى تبادل تجربه، گفتگو و نقد سازنده، تعامل 
فکر و اندیشه، تفاهم و همدلى و برقرارى ارتباط صحیح و 
دوسویه با مسئوالن مدرســه در پیشبرد اهداف عالیه گام

 برمى دارید.
■■■ 

نایب رئیس شــوراى اسالمى شــهر اصفهان هم گفت: 
در جهان در گذشــته مباحث براى یادگیرى، دانستن، به 
کار بستن و یادگیرى براى زیســتن مدنظر بود اما امروز 
یادگیرى براى با هم زیستن است و فکر مى کنم تبلور آن در 

شوراهاى دانش آموزى است.

رضا نصر اصفهانى اظهار داشت: ما در شوراى شهر اصفهان 
با جدیت و مشورت و مشارکت مردم کارهاى شهر را سامان 
مى دهیم و معتقدم باید مشــارکت مردم را داشته باشیم تا 

موفق باشیم و در مدارس هم باید اینگونه باشد. 
وى با تأکید بر مسئولیت پذیرى دانش آموزان گفت: امید 
است همه دانش آموزان با همدلى، وفاق و... مسائل را پیش 

ببرند و موفق باشند.
■■■ 

مدیر دبیرستان دخترانه شاهد حضرت زینب (س) نیز به 
عنوان میزبان، به مهمانان خیر مقدم گفت. 

مریم نصر اصفهانى، مأموریت آموزش و پرورش را خطیر 
دانست و گفت: باید با مشارکت و همدلى، امور را با موفقیت 
پیش برد که در این راستا، نقش دانش آموزان بسیار برجسته 
بوده و شــوراى دانش آموزى نیز پــل ارتباطى معلمان و 
دانش آموزان است. وى افزود: شــوراهاى دانش آموزى، 

مى تواند احساس مسئولیت را به منصه ظهور برساند.
در این مراسم که شــهردار منطقه 5 و جمعى از مسئوالن 
نیــز در آن حضور داشــتند برنامه هاى بســیار متنوعى  
همچون سرود شورا و... به اجرا درآمد و از اعضاى شوراى 
دانش آموزى دبیرستان دخترانه شاهد حضرت زینب (س) 
در دوره قبل و خدمتکار پرتالش این دبیرستان و همسرش 

تجلیل شد.

معاون قضائى دادگسترى اصفهان با اشاره به اینکه 
حادثــه دادگاه کهندژ در مرحله تحقیقات اســت، 
گفت: اقدامات مجرمانه گذشته، دلیل سقوط متهم 

از پنجره دادگاه کهندژ بود.
محمد محمدى با اشاره به سقوط جوانى 25 ساله 
از طبقه چهارم دادگســترى کهندژ اصفهان اظهار 
داشت: اینکه شایعه شده این فرد به دلیل تصادف با 
یکى از مدیران استانى به صورت ناعادالنه مقصر 

شناخته شده است، صحت ندارد.
وى با بیــان اینکه وقتى که شــکات دیگر متوجه 
دستگیرى این متهم مى شوند، وارد محکمه قضائى 
مى شوند، تصریح کرد: با ورود شکات و خانواده آنها 
فرد متهم دست به اقدام عجیب زده و خودش را از 
طبقه چهارم مرکز قضائى به پایین پرتاب مى کند 

که باعث از دست دادن جانش شد.

 با پایان یافتن طرح اعتبار سنجى، 78 درصد بیمارستان هاى 
استان موفق به کسب درجه یک شدند .

مدیر امور بیمارســتانى و اعتبار بخشــى دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: طرح اعتبار سنجى بیمارستان هاى 
خصوصى که همزمان با سراسر کشور در 900 بیمارستان 

کشور شروع شد، به اتمام رسید. 
على اکبر جنگجو اظهار داشــت: تقویت بخش خصوصى 
به معناى تحمیل بار مالى بر بیمار نیســت، بلکه با توسعه 
بیمه ها، مابه التفاوت هزینه بیمارستان خصوصى و دولتى را 
بیمار نخواهد پرداخت و تفاوت هزینه تنها در بحث هتلینگ 
و خدمات رفاهى اســت. وى با اشــاره به اینکه همزمان 
با تقویت بخش خصوصى، بیمارســتان هــاى دولتى نیز 

توســعه خواهند یافت، افزود: با اجراى طرح اعتبار بخشى 
بیمارســتان ها، به دنبال این هســتیم تا بیمارستان هاى 

خصوصى را برندسازى کنیم.
مدیر امور بیمارستانى و اعتبار بخشى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: در اجراى این طــرح، بیش از 900 معیار را 
بررسى و بیمارستان درجه یک تا 3 اعطا مى کنیم.جنگجو 
هدف از توجه ســرمایه گذارى بخش خصوصى در زمینه 
بیمارســتان ها را کاهش تصدیگرى دولت، ایجاد فضاى 
اقتصادى جدید و مهمتر از همــه ارتقاى کیفیت خدمات 
درمانى عنوان کرد و گفت: در ادامه این سیاست، به دنبال 
تقویت بیمارستان هاى خصوصى براى رسیدن به توسعه 

گردشگرى سالمت و جذب گردشگر درمانى خواهیم بود.

براى انتخاب اعضاى جدید شوراهاى دانش آموزى؛

650 هزار دانش آموز اصفهانى 
دیروز رأى دادند

اقدامات مجرمانه
دلیل سقوط متهم از 
پنجره دادگاه کهندژ 

افزایش 26 درصدى ارزش صادرات استان
78 درصد بیمارستان هاى استان درجه یک هستنداستاندار اصفهان خبر داد؛

مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
از شهروندان خواست هنگام وزش باد از توقف و پارك خودرو 
زیر درختان کهنسال شــهر اصفهان به دلیل خطر آفرینى 

درختان پرهیز کنند.
احمد سلیمانى پور اظهارداشــت: درختانى که احتمال خطر 
آفرینى دارند، توســط کمیته رفع خطر ســازمان پارك ها 
و فضاى ســبز شــهردارى اصفهان عالمتگذارى شــده و 

پالکاردهایى در مجاورت آنها نصب شده است.

وى با اشاره به دالیل سقوط درختان گفت: سقوط درختان 
در اصفهان به دالیل مختلفى بستگى دارد اما کمبود آب نیز 
یکى از دالیل سقوط درختان اســت چرا که در حال حاضر 
با بحران کم آبى روبه رو هســتیم و آبیــارى با صرفه جویى 

صورت مى گیرد.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
افزود: دلیل دیگر این موضوع، بادهایى اســت که در سطح 
شهر وزش دارد، به دلیل شــدت این بادها، احتمال شکسته 

شدن درختان کهنسال وجود دارد.
سلیمانى پور با اشاره به آفت درختان نیز بیان داشت: برخى 
از درخت هاى ما دچار آفت مى شــوند، به عنوان مثال آفتى 
وجود دارد که داخل درخت نارون را از بین برده و چوب درخت 
را شــبیه خاك اَره مى کند، یا حتى  برخى آفت ها شاخه هاى 
درختان را از شــاخه هاى باال خشــک مى کند و این سبب 

مى شود که درخت با یک باد سست شده و سقوط کند.
وى خاطرنشان کرد: براى آفت زدایى سالى دوبار سمپاشى 

انجام مى شود تا درختان از آفت دور شوند.
ســلیمانى پور گفت: شــهروندان بدانند اگــر حادثه اى در 
خصوص سقوط درخت بر روى وسایل نقلیه آنها اتفاق افتاد، 
بالفاصله با فوریت هاى پلیس 110 تماس بگیرند تا مأموران 
راهور کروکى را بکشــند و با آن کروکى بــه اداره خدمات 
شهرى شهردارى اصفهان مراجعه و فرمى را در این رابطه 
تکمیل کنند و سپس خسارت خود را از طریق بیمه مسئ ولیت 

دریافت کنند.

پارك خودرو 
زیر درختان شهر 
خطر آفرین
 است

در استان اصفهان
650 هزار 

دانش آموز در 
4500 واحد 

آموزشى  براى 
تعیین 25 هزار 
عضو شوراهاى 

دانش آموزى براى 
انتخاب اصلح رأى 

خود را به 
صندوق ها
انداختند
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قیمت محصوالت پروتئینى
 در سطح شهر 

قیمت محصوالت پروتئینى که در سـطح خرده فروشى 
در شـهر اصفهان در اختیار مصرف کننده قرار مى گیرد، 

به شرح زیر است:
هر کیلو مرغ گرم شش هزار و 550 تومان، هر کیلو کتف 
و بال مرغ شـش هزار و 400 تومان، فیله مرغ 13 هزار و 
500 تومان، فیله بوقلمون 21 هزار و 600 تومان، سینه 
بوقلمون 13 هزار و 350 تومان، فیلـه ران بوقلمون 21 
هزار و 600 تومان، شنسل سینه بوقلمون 21 هزار و 100 
تومان، فیله شترمرغ 44 هزار و 400 تومان،ران شترمرغ 
52 هزار و 400 تومان، دنبه بره 16 هزار تومان، ماهیچه 
بره  44 هزار و 500 تومان، گوشـت بره با اسـتخوان و با 
دنبه 39 هزار  تومان، گوشت چرخ کرده مخلوط 39 هزار 
تومان، گوشـت گوسـاله خالص 40 هزار تومـان و ران 

گوسفندى 44 هزار و 500 تومان.

بهره مندى از انشعابات رایگان 
آب، برق و گاز

طى شـش ماه نخسـت سـال جارى 967 خانـوار تحت 
حمایت کمیته امداد امام خمینى(ره) اسـتان اصفهان از 
پرداخت هزینه انشعابات قانونى واحدهاى مسکونى در 

حال احداث معاف شده اند.
جالل یزدانى، معاون حمایت و سـالمت خانواده کمیته 
امداد اسـتان اصفهـان بابیـان اینکه رسـیدگى بـه نیاز 
مددجویان سـاکن در مناطق محروم اولویـت این نهاد 
است، افزود: طى شـش ماه نخست امسـال 226 مجوز 
انشـعاب رایگان آب، 256 امتیاز انشـعاب رایگان برق، 
146 انشعاب گاز، 176 انشـعاب فاضالب، 45 عوارض 
شـهردارى و 118 گواهـى پروانـه سـاختمانى رایـگان 
صادرشده است. وى با اشاره به اینکه خدمات ارائه شده به 
واحدهاى مسکونى خانوارهاى مددجوى فاقد انشعابات 
قانونى، به صورت کامًال رایگان انجام مى شود، گفت: با 
معرفى مددجویان به سـازمان هاى مربوطه، این افراد از 
دریافت انشعابات و تسهیالت رایگان بهره مند مى شوند.

تصویب طرح تأمین آب شرب 
فریدن در وزارت نیرو 

فرماندار فریـدن گفت: طرح تامین آب شـرب فریدن از 
منابع پایدار در وزارت نیرو تصویب شد.

کمال رضایت اظهار داشـت: طرح تامین آب شرب این 
شهرستان از منابع پایدار در وزارت نیرو تایید شد و بزودى 

مراحل بعدى آن آغاز مى شود.

راه اندازى خط تولید
 گرده آهن در ذوب آهن

با هدف توسعه صادرات فوالد، شرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان توانست نخستین بار خط تولید محصول گرده با 

قطر 250میلى متر را راه اندازى کند.
افضلى، مدیر بهره بردارى شـرکت ذوب آهن اصفهان 
گفـت : ایـن واحـد تولیـدى سـاالنه سـه میلیـون تن 
محصوالت فوالدى به کشـورهاى حوزه خلیج فارس، 
آفریقا و اروپا صادر مى کند که امسـال براى توسعه بازار 
جهانى حود محصوالت جدیدى مثل انواع شـاخه هاى 

آهنى H ، نبشى و گرده 250 را تولید کرده است .
وى ظرفیت تولید گرده باقطر 250میلى مترى را 400هزار 
تن در سـال اعالم کـرد و افزود: این مقطـع در صنایعى 
شامل خودروسـازى، فوالد، لوله سازى و شافت هایى با 

قطر باال استفاده مى شود.

لزوم تداوم برنامه جامع
 کنترل کیفى هواى اصفهان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در دیدار 
با امام جمعه اصفهان با ارائه گزارشى از وضعیت محیط 
زیست اسـتان، بر لزوم تداوم برنامه جامع کنترل کیفى 
هواى اصفهـان و تامیـن حقابه هاى زیسـت محیطى 
تاالب ها، تاثیرات منفى و تبعـات اجتماعى و اقتصادى 
خشکى تاالب بین المللى گاوخونى بر چندین استان تاکید 
کرد.رحمان دانیالى توسـعه صنایع پاك از جمله صنعت 
گردشگرى را به عنوان مهمترین فعالیت اشتغالزا، همسو 
با محیط زیست دانست و گفت: توسعه صنایع پاك باید با 

حمایت و مشارکت بین بخشى محقق شود.

خبر

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: گروه هاى سیار 
نام نویســى صدور کارت ملى هوشــمند در اصفهان فعال 

شده اند.
حسین غفرانى کجانى اظهارداشت: گروه هاى سیار نام نویسى 
صدور کارت ملى هوشمند براى جانبازان و معلوالن در استان 

اصفهان ایجاد مى شود.
وى افزود: گروه هاى نام نویسى ســیار تا پیش از پایان سال 
مأموریت دارند با رفتن به آسایشگاه هاى نگهدارى از معلوالن 

و جانبازان، به صدور کارت ملى هوشمند اقدام کنند.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان خاطرنشان کرد: مردم 
فقط تا پایان امسال فرصت دارند براى تعویض کارت هاى 

ملى قدیمى با کارت هاى ملى هوشمند اقدام کنند. وى بیان 
داشت: مردم مى توانند به دفترهاى پست، خدمات ارتباطى و 
ثبت احوال مراجعه کنند. مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان 
اظهارداشت: کارت هاى قدیمى ملى از ابتداى سال 97 فاقد 

اعتبار براى مردم خواهد بود.
غفرانى کجانى ادامه داد: انواع خدمات گسترده دولت به مردم 
در آینده از طریق کارت ملى هوشمند صورت خواهد گرفت 
و این کارت بسترساز ارتباط ادارات با یکدیگر و مردم با دولت 

خواهد بود.
وى یادآور شد: کارت ملى هوشــمند در برخى از کشورها از 

جمله در 20 کشور اتحادیه اروپا استفاده مى شود.

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان از آغاز اکران فیلم 
«شنل» ساخته حسین کندرى در پردیس سینمایى چهارباغ 

اصفهان خبر داد.
مصطفى حســینى اظهار داشــت: این فیلم با بازى باران 
کوثرى، رضا بهبودى، بهار کاتوزى و مهدى حســین نیا 

ازدیروز در پردیس سینمایى چهارباغ اکران شد.
وى با اشــاره به فیلم «آزادى به قید شرط» ساخنه حسین 
شــهابى نیز گفت: این فیلم با هنرنمایى امیر جعفرى، لیال 
اوتادى، دیبا زاهدى و شقایق فراهانى در پردیس سینمایى 

چهارباغ اکران مى شود.
مدیر امور سینمایى حوزه هنرى استان اصفهان همچنین 

با اشاره به اکران فیلم «خفگى» در سینماهاى حوزه هنرى 
اصفهان بیان داشت: فیلم «خفگى» آخرین ساخته فریدون 
جیرانى با بازى نوید محمدزاده، الناز شاکردوســت، پرویز 
پورحســینى، پردیس احمدیه و پوالد کیمیایى در سینما 
فلسطین اصفهان در حال اکران است.وى افزود: همچنین 
سینماهاى حوزه هنرى اصفهان در این روزها شاهد اکران 
فیلم جنجالى «خانه دختر» و «ایتالیا ایتالیا» بوده که تا کنون 
با استقبال خوبى از سوى عالقه مندان به هنر هفتم روبه رو 
شده است. حسینى گفت: سینما سپاهان نیز فیلم «زرد» به 
کارگردانى مصطفى تقى زاده و با بازى بهرام رادان، ســاره 

بیات و مهرداد صدیقیان را روى پرده دارد.

آغاز اکران«شنل» در 
پردیس سینمایى چهارباغ 

راه اندازى گروه هاى سیار 
براى صدور کارت ملى 

طى روزهاى اخیر با اجراى طرح رجیسترى، بازار فروش 
گوشى تلفن همراه شوکه شده و مردم منتظر هستند تا 
ببینند چه شرایطى بر بازار پر چالش این روزهاى موبایل 

حاکم مى شود.

نبود کاالى کافى موبایل در بازار اصفهان
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان 
گفت: با اعالم اجراى طرح رجیسترى، نوسانات قیمتى 
در بازار موبایل اصفهان داشته ایم؛ نه اینکه قیمت ها باال 
رفته، بلکه کاالیى موجود نیســت و مشکل عدم تأمین 

کاال داریم.
حســن میرشمشــیرى با تأکید بر اینکه اجراى طرح 
رجیسترى هنوز در سراسر کشور آغاز نشده است، اظهار 
داشت: رجیسترى یعنى شناسنامه دار کردند موبایل، اما 
تاکنون بررســى این طرح براى هیچ گونــه مدل و برند 

گوشى در بازار اعالم نشده است. 
وى ادامه داد: از زمانى که توسط مسئوالن مربوطه اعالم 
و رسانه اى شــود که کدام طرح ها و برندها  شامل طرح 
رجیسترى است، اجراى آن آغاز خواهد شد و دیگر هیچ 

کاالیى هم غیرقانونى و قاچاق وارد کشور نمى شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان در 
پاسخ به اینکه چرا با اعالم اجراى طرح رجیسترى، عدم 
تأمین کاال در بازار اصفهان داریم، افزود: شرکت هایى که 
در پایتخت موبایل تهیه مى کنند تعداد آنها آنقدر نیست که 

بتوانند نیاز کشور را تامین کنند.
وى تصریح کرد: اکنون بیش از 80 درصد واردات موبایل 
از مبادى غیرقانونى و قاچاق انجام مى شود که با اجراى 
طرح رجیســترى، واردکنندگان باید بتوانند این میزان 

واردات را جبران کنند و به دلیل انحصارى بودن کاال، همه 
نمى توانند واردات داشته باشند و این مقدار تولید داخل هم 

نمى تواند کفاف بازار داخلى باشد.
میرشمشــیرى درباره افزایش قیمت 10 تــا 320 هزار 
تومانى برخى از مدل ها و برندهاى گوشى هاى موبایل در 
بازار اصفهان بیان داشت: اجراى این طرح باالخره روى 
قیمت ها بى تاثیر نیست و بدون شک 100 تا 150 تومان 

نوسانات قیمتى خواهیم داشت.
وى اجراى طرح رجیسترى را براى برچیده شدن قاچاق 
موبایل بسیار مهم ارزیابى کرد و گفت: اکنون 60 تا 70 
درصد موبایل به داخل اصفهان قاچاق و غیرقانونى وارد 
مى شود، البته این میزان نسبت به استان هاى کردستان، 
خوزستان و خراسان قابل مقایسه نیست و شاید در یک 
ماه گذشته به 10 درصد هم رسیده باشد که با اجراى طرح 

رجیسترى به صفر خواهد رسید.
وى درباره افزایش قیمت 10تا 15درصدى گوشى موبایل 

پس از اجراى طرح رجیسترى بیان داشت: احتماال این 
افزایش قیمت وجود دارد؛ چرا که گوشى هایى که قاچاقى 
و غیر قانونى وارد بازار مى شود، از این پس باید با پرداخت 
هزینه واردات که درحدود 15 تا 17 درصد اســت، وارد 
کشور شود و افزایش قیمت گوشى با اجراى کامل طرح، 

معمول است.

 خرید و فروش راکد ماند
براساس گزارش میدانى پس از اعالم طرح رجیسترى، 
قیمت انواع تلفن همــراه در بازار فــروش موبایل در 
خیابان هاى احمدآباد و بزرگمهــر اصفهان 10 تا 320 
هزار تومان گران شده و هیچ گونه خرید و فروشى انجام 

نمى شود.
بررسى ها نشان مى دهد پس از اعالم طرح رجیسترى، 
بازارهاى موبایل با اســتقبال نه چندان گرم مشتریان 
روبه رو شــده اند و بخش قابل توجهى از فعاالن بازار از 
جزئیات این طرح و زمان دقیق اجــراى آن بى اطالع  

هستند.
در این فضا شمارى از مشتریان نیز نسبت به تبعات خرید 
گوشى قاچاق، احســاس نگرانى کرده و در مورد نتایج 
اجراى طرح و مشــکالتى که ممکن است با آن مواجه 

شوند، ابهام دارند.
البته برخى از فروشندگان موبایل اجراى طرح را جدى 
نگرفته و معتقدند که مثل ســال هاى گذشته طرح با 

شکست مواجه خواهد شد و جاى نگرانى نیست.
از ســوى دیگر برخى از فعــاالن بازار، اجــراى طرح 
رجیسترى را قطعى دانسته و مشــتریان را به خرید و 

فعال سازى هرچه سریع تر گوشى ها تشویق مى کنند.

رئیس ستاد بازســازى عتبات عالیات استان اصفهان 
گفت: موکب هاى این استان از 10 آبان امسال فعالیت 
خود را براى پذیرایــى از 60 هزار زائــر اصفهانى آغاز 

مى کنند.
مصطفــى نوریــان افــزود: موکــب هاى اســتان 
اصفهــان در کربــال و نجــف اســتقرار مــى یابند و 
هشــت موکب نیز در مرز ایران و عراق در شــهرهاى 
شــلمچه، چزابــه و مهــران تــدارك دیــده شــده

 است. 
وى از افزایــش موکــب هــاى اســتان اصفهــان 
از 20 به 57 موکب در ســال جارى خبــر داد و گفت: 
این موکــب ها توســط کمک هــا و نــذورات مردم 
شهرســتان هاى اســتان از جملــه خمینى شــهر، 
کاشــان، مبارکــه، ناییــن، اردســتان برپــا شــده

 است. 
وى با بیان اینکه موکب هاى اصفهان تا ســه روز پس 
از اربعین به فعالیت خود ادامه مى دهند، گفت: ظرفیت 
اسکان شبانه 24 هزار و 500 هزار نفر و پذیرایى و تغذیه 
روزانه 60 هزار نفر در موکب هاى استان اصفهان پیش 

بینى شده است. 
رئیس ستاد بازســازى عتبات عالیات استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه حضور مــردم در آییــن راهپیمایى 
اربعین حســینى به یک حماســه بزرگ انسانى تبدیل 
شــده اســت، گفت: میلیون ها زائر با پاى پیاده براى 
نشــان دادن وحدت و محبت به اهل بیــت (ع) در این 
مراســم شــرکت مى کنند که در نوع خــود کم نظیر

 است.
وى گفت: ســه هزار و 500 ُتن مواد غذایى و وسایل و 
لوازم خواب تامین شده از محل کمک ها و نذورات مردم 
استان اصفهان توسط 465 دستگاه کامیون و تریلر به 

عراق ارسال خواهد شد.

نوریان با بیان اینکــه تاکنون 180 دســتگاه کامیون 
حامل مــواد غذایى و وســایل مــورد نیاز به کشــور 
عراق اعزام شــده اند، گفــت: در روزهــاى آینده نیز 
مــواد غذایى و وســایل مــورد نیــاز زائــران اربعین 
حســینى بوســیله 280 تریلر به عراق ارســال خواهد 

شد. 
رئیس ستاد بازســازى عتبات عالیات استان اصفهان 
بابیان اینکــه 80 تا90درصد کار ســتاد اربعین مربوط 

بــه اســکان و تغذیــه زائران اســت، اظهارداشــت: 
فعالیت هــاى این ســتاد هرســال به مدت ســه تا 
چهارمــاه به امور زائــران اربعین حســینى اختصاص 

دارد.
نوریان با بیان اینکه از 210 پروژه تعریف شده در ستاد 
عتبات عالیات کشــور، تاکنون درحدود 150 طرح اجرا 
شده است، یادآور شــد: سهم اســتان اصفهان از این 
طرح ها، 35 طرح اســت که از سال گذشــته تاکنون 

بیش از 500 میلیارد ریال براى این طرح ها هزینه شده
 است.

رئیس ستاد بازســازى عتبات عالیات استان اصفهان 
با بیان اینکه مقرر اســت هرســال 60 میلیــارد ریال 
ســهم نذورات ایــن اســتان اصفهان بــراى عتبات 
عالیات هزینه شــود، اضافه کرد: این طرح ها از محل 
کمک ها و نذورات مردمى در حرم هاى مطهر ائمه (ع) 

اجرا مى شود.

موبایل در اصفهان 320 هزار تومان گران شد!

پاییزنوبرانه هاى فصل پاییز ورود کم حاشــیه اى به بازار عرضه داشــته 
و تغییرات قیمتى چندانى نســبت به سال گذشته نداشــتند و بازار این 

محصوالت از اوایل فصل پاییز نوسانات اندکى را مشاهده کرد.
آخرین لیست قیمتى در بازار میوه و تره بار اصفهان با شروع فصل سرما 
تغییر چندانى نداشته است. پرتقال یکى از میوه هاى این فصل است که به 
واسطه تقاضاى باالیى که براى این محصول وجود دارد، همواره حواشى 
پیرامون بازار این محصول زیاد است و هر گونه تغییرى که در بازار آن به 
وجود آید، مورد توجه مصرف کنندگان قرار مى گیرد و بر قیمت آن مؤثر 

است.
قیمت عمده فروشى میوه هاى فصل پاییز در اصفهان به شرح زیر مى باشد:

هر کیلو پرتقال شمال دوهزار تومان، پرتقال تامسون جنوب چهارهزار و 

500 تومان، خرمالو سه هزار و 700  تومان، کیوى سه هزار تومان، لیمو 
شیرین چهار هزار تومان، نارنگى چهار هزار تومان، گریپ فروت دو هزار 
و 400 تومان، انار چهار هزار و 500 تومــان، به پنج هزار و 500 تومان و 

زرشک 10 هزار تومان.
قیمت عمده فروشــى دیگر میوه هاى موجود در بازار از نوع ممتاز نیز از 

قرار زیر است:
انواع هلو چهار هزار تومان ، انگور مهره هزار و 600 تومان، انگور بى دانه  
زرد چهارهزار تومان، انگور سیاه ســه هزار و 500 تومان، خربزه گرمسار 
هزار و 600 تومان، گردو شش هزار تومان، گالبى اصفهان 9 هزار تومان، 
پسته تازه اکبرى 22 هزار تومان، نارگیل سه هزار تومان، شلیل سه هزار و 

600 تومان و هندوانه 550 تومان.

آرامش بازار 
میوه درحضور 
نوبرانه هاى 
پاییزى

آغازفعالیت موکب هاى اصفهان از 10 آبان
اولیــن نمایشــگاه تخصصــى مســکن و 
مســتغالت  و  امــالك  ســازى،  نبــوه  ا
همزمــان بــا دهمین نمایشــگاه آسانســور و 
پله برقــى از امــروز تــا 7 آبان مــاه در محل

 نمایشــگاه هاى اصفهان واقع در پل شهرستان 
برگزار مى شود.

در اولین دوره برگزارى این نمایشــگاه شــاهد 
حضور 31 مشــارکت کننده و یــک پاویون از 
اتحادیه شــرکت هاى تعاونى مســکن استان 
اصفهان متشکل از 11 شــرکت تعاونى مسکن 
از اســتان هاى اصفهان، تهران و هرمزگان در 
فضایى به مساحت هزار و 500مترمربع خواهیم 

بود. 
زمینه هاى فعالیت حاضران در این نمایشــگاه 
حــوزه هاى ســرمایه گــذارى، شهرســازى، 
انبوه ســازى مســکن، مرمت ســاختمان ها و
 ابنیه هاى تاریخى، مشاوره امالك، تعاونى هاى 
مســکن فن آورى اطالعات در زمینه مســکن 
و  اپلیکیشــن هاى خدمات مشــاوره مســکن 

است .
این نمایشگاه در ســاعت بازدید 15 تا 21 آماده 

بازدید عالقه مندان و متخصصان است.
همچنین دهمین نمایشگاه اختصاصى آسانسور 
و پله برقى، صنایع و تجهیزات وابسته همزمان با 

این نمایشگاه برگزار مى شود.
این نمایشــگاه چهــار هــزار و 500 مترمربع 
وســعت دارد و 36 شــرکت و مجموعــه از
اســتان هاى اصفهان و تهران در آن مشارکت

 دارند.
انواع آسانســور و پله برقى، تجهیزات و قطعات 
و همچنیــن خدمــات مربوط به ایــن حوزه در 
نمایشگاه مذکور طى ســاعات بازدید 15 تا 21 

عرضه و معرفى مى شود.

از امروز؛ برگزارى 
2نمایشگاه مسکن 
آسانسور و پله برقى

در حال حاضر کرکره بازار خرید و فروش فرش دستباف 
پایین است، بازارى که سال هاى سال رونقى براى خود 
داشته و در بازارهاى جهانى عرض اندامى مى کرده، اما 

حاال به دلیل بى توجهى در انزوا به سر مى برد.
یک کارشــناس بازار فرش اعتقاد دارد بازار فرش اشباع 
شده اســت. این عضو هیئت علمى دانشــکده نساجى 
دانشگاه صنعتى اصفهان با بیان اینکه تولید محصوالت 
دانش بنیــان باید مورد توجــه ویژه قرار گیــرد، گفت: 
بایدتوجه داشــت که بازار فرش ایران فوق اشباع است و 

دیگر مردم خریدار محصوالت موجود نیستند. 
خدامى افزود: بایدتوجه داشت که بازار فرش فوق اشباع 

است و دیگر مردم خریدار محصوالت موجود نیستند.
وى با بیان اینکه برخى از صنعتگران عرصه فرش براى 
بازه زمانى با کاهش کیفیت تولیدات و در نهایت کاهش 
قیمت، سعى در ایجاد بازار داشــتند، اضافه کرد: پس از 
مدتى وقتى که مردم متوجه کیفیت پایین فرش شدند، از 

خرید انصراف داده و دوباره بازار به حالت رکود بازگشت.

 فرش دستباف براى دولت هیچ گونه بار 
مالى ندارد

در همین رابطه دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف 
اصفهان گفت: بسیارى از تجار فرش دستباف اصفهان به 
دالیل مختلف، تغییر شــغل داده اند و رکود اقتصادى در 

این حوزه به شدت حاکم است.
منوچهر طالیــى پیرامــون وضعیت صــادرات فرش 
دستباف اظهار داشت: متاسفانه صادرات فرش دستباف 
با مشکالت متعددى روبه رو است و بیشتر صادرکنندگان 
این کاالى قیمتــى، کار خود را به دلیل مشــکالت رها 

کرده اند.

وى با بیان اینکه در گذشته 150 تاجر فرش در اصفهان 
فعال بودند، گفت: اکنون تنها 15 تاجر در این زمینه فعالیت 
مى کنند و بسیارى از تجار فرش دســتباف اصفهان به 

دالیل مختلف تغییر شغل داده اند.
وى با بیان اینکه فرش دستباف براى دولت هیچ گونه بار 
مالى ندارد، خاطرنشان کرد: فرش دستباف نیازمند حمایت 
جدى دولت است، در غیر این صورت همین افراد اندکى 
که در این حرفه حضور فعال دارند، به دلیل مشکالت کار 

خود را رها مى کنند.
وى تصریح کرد: یکى از مشکالت مهم بخش تولید فرش 
دستباف گران بودن مواد اولیه تولیدى است و از طرفى با 
توجه به تنوع طرح و کیفیت در فرش ماشینى و قیمت نازل 
آن، عمال بازار فروش فرش دستباف در داخل و خارج از 

کشور از بین رفته است.
■■■ 

محمد کرمى، فعال حوزه فرش نیز مى گوید: کم وکاستى ها 
و نقاط قــوت و ضعفى وجود دارد که قابل توجه اســت. 
وى افزود:توجه به صنعت فرش و سرمایه گذارى در آن 
مى تواند جایگزین خوبى براى درآمدهاى نفتى و مالیاتى 

باشد و توجه به این حوزه به نفع اقتصاد کشور است.
وى افــزود: از طرف دیگر بــازار به گونه اى شــده که 
کشورهایى مانند ترکیه، هند و پاکستان در صنعت فرش 
موفق هستند و ممکن است از ما سبقت بگیرند و باید در 

این مورد تصمیم جدى گرفت.
با شــرایطى که وجود دارد، مى توان گفت در حال حاضر 
کرکره بــازار خرید و فروش فرش پایین اســت، بازارى 
که سال هاى سال رونقى براى خود داشت و در بازارهاى 
جهانى عرض اندامى مى کرد،حاال به دلیل بى توجهى در 

انزوا به سر مى برد.

بازار فرش دستباف اصفهان در انزواى بى توجهى

موکب هاى استان براى پذیرایى از 60 هزار زائر در کربال و نجف استقرار مى یابند

تغییرات 
قیمتى کم میوه هاى 
فصل خزان



0606آگهىآگهى 3071 سال چهاردهمپنج شنبه  4 آبان   ماه   1396

ابالغ وقت رسیدگى
 خواهان محمد فرقانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده هادى 
علیپور به شوراى حل اختالف شعبه 8 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شــماره 818/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/09/13 
ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6412 شعبه 8 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 8/204 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609973730100746 شــماره پرونده: 9609983730100614 
شــماره بایگانى شــعبه: 960616 خواهان: خانم هاجرمحمدى ملک آبادى فرزند 
عباسقلى به نشانى اصفهان- نجف آباد- خ 15خردادشمالى خ نمازى کوى اقاقیا پ29 
خوانده:رسول ندافى فرزند منصور به نشــانى مجهول المکان. خواسته ها: 1.مطالبه 
وجه چک 2.مطالبه خسارات دادرسى 3.مطالبه خسارت تاخیرتادیه. دادگاه با اعالم 
ختم رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست 
تقدیمى خواهان خانــم هاجرمحمدى بطرفیت خوانده رســول ندافى بخواســته 
مطالبه مبلغ 1/064/540/000 ریال وجه چکهاى شــماره 95/08/10-684573 
و 684572-95/08/10 هردو عهده بانک ملى شــعبه خیابــان آزادگان اصفهان و 
بانضمام خسارات دادرسى از توجه به اظهارات خواهان و ارائه تصویر مصدق چکهاى 
فوق الذکر و گواهى عدم پرداخت آن ها و نظربه اینکه خوانده علیرغم ابالغ دردادگاه 
حاضر نشده و دفاعى بعمل نیاورده است، دادگاه با احراز مدیونیت خوانده مستندا به 
مواد 198و 515 و519 و 522 قانون آئین دادرســى دادگاههــاى عمومى و انقالب 
درامورمدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و شصت و چهار 
میلیون و پانصد و چهل هزار ریال بابت اصل خواســته و 35/449/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ 95/08/10 تا زمان وصول براساس 
نرخ شاخص تورم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید، راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از آن  ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان است. م الف: 6406  
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ابالغ اجراییه
شــماره پرونده 139604002129000106/1 شــماره بایگانى شعبه: 9600133 
شماره ابالغیه: 139605102129000810 ابالغ اجراییه کالسه 9600133 به آقاى 
احمد جمالى. بدین وســیله به آقاى احمد جمالى، نام پدر: عبداله، شماره شناسنامه: 
433، شماره/ شناسه ملى: 4848929751، متولد: 1340/03/04، به نشانى: اصفهان 
خیابان باغ دریاچه کوچه بهار 64 بن بست توکلى ســاختمان افشین ابالغ مى شود 
که خانم میترا مســتجیرى عبید جهت وصول مبلغ دو میلیون ریال به استناد مهریه 
مندرج در سند ازدواج شــماره 2873 دفتر ازدواج 161 شهر لنجان اصفهان که طبق 
محاسبه آخرین شاخص به مبلغ 855/206/896 ریال افزایش یافته است، علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9600133 در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مورخ 1396/05/23 مامور، ابالغ واقعى به شما در آدرس فوق به شرح 
اعالمى متعهدله میسر نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى 
آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد 

یافت. م الف: 1007 واحد اجراى اسناد رسمى لنجان  /8/206

حصر وراثت
محمد اسفندیار بشناسنامه شماره 1858 به شر دادخواست به کالسه 327/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه 
دهاقین بشناســنامه 1 در تاریخ 1387/01/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علیرضا اسفندیار فرزند خلیل 
ش.ش 10300 ت.ت 1356 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- محمد اسفندیار فرزند 
خلیل ش.ش 1858 ت.ت 1361 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- رضوان اسفندیار 
فرزند خلیــل ش.ش 280 ت.ت 1353 صــادره از لنجان (دختــر متوفى) 4- ژیال 
اســفندیار فرزند خلیل ش.ش 2146 ت.ت 1355 صادره از لنجــان (دختر متوفى) 
5- نرگس اســفندیار فرزند خلیل ش.ش 252 ت.ت 1364 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 6- نسرین اسفندیار فرزند خلیل ش.ش 5900 ت.ت 1366 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 7- خلیل اسفندیار فرزند على پاشــا ش.ش 4 ت.ت 1327 صادره از 
بیجار (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 واال گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: 1008 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان  /8/207

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609973640300934 شــماره پرونده: 9509983640300953 
شماره بایگانى شعبه: 951006 خواهان: میترا حسینى سده فرزند سید ناصر با وکالت 
آقاى محمود مبشرى ریزى فرزند على محمد به نشانى زرین شهر روبروى دادگسترى 
خوانده: عبدالرحمن سلطانى کله مسلمانى فرزند نعمت اله به نشانى مجهول المکان 
خواسته: طالق به درخواست زوجه گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مینماید. رأى دادگاه: 
درخصوص دادخواست خانم میترا حســینى فرزند ناصر با وکالت محمود مبشرى به 
طرفیت آقاى عبدالرحمن سلطانى کله مســلمانى فرزند نعمت اله به خواسته صدور 
حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق به استناد بند 1 و 8 عقدنامه بدین شرح 
که خواهان با تقدیم رونوشت سند نکاحیه و اوراق و مدارك هویتى اظهار داشته است 
در تاریخ 86/9/1 به عقد دایم خوانده درآمدم مدت یک سال است که شوهرم منزل

 را تــرك کرده اســت و نمى دانــم کجا رفته اســت و هیــچ خبــرى از او ندارم. 
داراى یــک دختر به نــام کیمیا متولــد 87/12/26 هســتیم که با خــودم زندگى 
مى کنــد. دادگاه جهت اثبات ادعاى زوجه قرار اســتماع شــهادت شــهود صادر 
کــرد و شــهود اظهــارات خواهــان را تأییــد کــرده اند خوانــده نیــز مجهول 
المــکان اســت و آدرس و مشــخصاتى از ایشــان بــه دســت نیامــد داوران 
اظهار داشــته انــد امــکان صلح و ســازش وجــود نــدارد. دادگاه بــا عنایت به

 احراز رابطه زوجیت میــان طرفین و عدم موفقیــت دادگاه و داوران در اصالح ذات 
البین و اصرار زوجه بر جدایى خواســته خواهان را ثابت تشــخیص مى دهد و نظر 
به احراز تخلف زوج از بند 8 شــروط ضمن عقد نکاح به اســتناد مواد 24، 27، 29، 
33 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391 حکم به احراز شــرایط اعمال وکالت در 
طالق توســط زوجه صادر و اعالم مى کند با این توضیح که 1- جهیزیه در تصرف 
زوجه اســت 2- زوجه اظهار داشــته درخصوص مهریه و نفقه و اجرت المثل و نفقه 
طفل نیازى به اتخاذ تصمیم در این پرونده نیســت 3- حضانت فرزند مشــترك به 
نام کیمیا به لحاظ عدم دسترســى به زوج بر عهده مادرش اســت و پدر ایشان مى 
توانند جمعه هر هفته از ســاعت 9 صبح الى 9 شب با ایشــان مالقات کنند و محل 
تحویل طفل نزدیکترین کالنترى محل ســکونت زوجه است. نوع طالق با توجه به 
کراهت شدید زوجه و بذل ده عدد ســکه و قبول بذل آن به وکالت از زوج خل ع نوبت 
اول و بائن است. عده طالق با توجه به پاسخ اســتعالم واصله از پزشکى قانونى که 
نتیجه حاملگى زوجه را منفى اعالم کرده اســت در صورت مســتقیم العاده بودن 3 
طهر مى باشد. رعایت وجود شــرایط صحت اجراى صیغه طالق از جمله مفاد مواد 
1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنى حســب مورد بــر عهده مجرى صیغه
 طالق مى باشد و در صورت امتناع زوج از اجراى صیغه طالق سردفتر به نمایندگى 
از این مرجع نسبت به اجراى صیغه طالق اقدام خواهد کرد. راى دادگاه غیابى است 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این مرجع و پس از انقضاى مدت 
مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان است و پس از انقضاى مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل فرجام خواهى در 
دیوان عالى کشور است مدت اعتبار رأى دادگاه 6 ماه از تاریخ ابالغ رأى قطعى است. 
م الف: 1010 قاسمى- رئیس شعبه ســوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان 

(زرین شهر) /8/208

وقت اجراى قرار تحریر ترکه 
بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست على مراد جعفرى به طرفیت ورثه ى 
مرحوم محمد جعفرى قرار تحریر ترکه مرحوم محمد جعفرى طى شماره 118/96 در 
شوراى حل اختالف باغبادران صادر و وقت اجراى قرار ساعت 4 عصر مورخه 96/9/27 
تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى 
و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا مى شود در موعد مذکور در محل 

این شورا واقع در باغبادران به ادرس خ امام حسین (ع) حاضر شوند عدم حضور مدعوین 
مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 1006 هدایتى- رئیس شعبه 2 حقوقى شوراى حل 

اختالف بخش باغبادران (مجتمع شماره یک) /8/209

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى ، نظر به اینکه آقاى حسینعلى جاللى فرزند 
اسماعیل دادخواستى به طرفیت آقاى محمد على کریمى درچه فرزند عباس به خواسته 
مطالبه تقدیم که به شــعبه سوم شــوراى حل اختالف فالورجان ارجاع و به کالسه 
96/771 ش3 ثبت و براى 96/09/13 ســاعت 14:45 وقت رسیدگى تعیین گردیده 
است و خوانده مجهول المکان معرفى نموده اســت. لذا به تقاضاى خواهان و دستور 
ریاست شورا و به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
درج و آگهى مى شود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل 
اختالف شعبه سوم حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق و دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم براى وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگى حاضر شوند در غیر 
این صورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب و شورا غیابًا رسیدگى و تصمیم مقتضى 
اعالم خواهد نمود. م الف:692 عباس هادیان - رئیس شعبه سوم حقوقى شوراى حل 

اختالف فالورجان / 8/210 

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023000894 مورخ 1396/07/29 خانم 
ملک آغا امامى گورتانى به شماره شناسنامه 1472 کدملى 1283432293 صادره از 
اصفهان فرزند سید اکبر بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 47/41 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 3534 باقى  مانده- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در 
ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 96/8/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/8/20 م الف: 24148 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/117

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023000886 مورخ 1396/07/27 آقاى 
على روانفر به شماره شناسنامه 579 کدملى 1287518095 صادره از اصفهان فرزند 
بمانعلى بر ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 146/42 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 2960- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى 
اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/8/4 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/8/20 م الف: 24169 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان  /8/118

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139460302023001192 مورخ 1394/05/29 آقاى 
مرتضى زارعى شمس آبادى به شناسنامه شماره 60013 کدملى 1281699391 صادره 
از اصفهان فرزند حسینعلى بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
156/75 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4863 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 3 

ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
2-  برابــر رأى شــماره 139460302023001190 مــورخ 1394/05/29 خانم 
بدرالسادات بدرى به شناسنامه شماره 2315 کدملى 1286617472 صادره از اصفهان 
فرزند محمد بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 156/75 
مترمربع مفروزى از پالك شــماره 4863 باقى مانده- اصلــى واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/8/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/8/20 م الف: 24272 

صف ائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/212

ابالغ وقت رسیدگى
 خواهان محمود فاضل دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
رضا دلیریان به شوراى حل اختالف شعبه 7 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 725/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/09/04 ساعت 
4/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6415  شعبه هفتم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/8/216 

فقدان سند مالکیت
شــماره: 1396/08/426721  خانم مینا امیدى به استناد وکالت نامه شماره 8637-
1396/7/19 دفترخانه 281 اصفهان به استناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضاى شهود رســمًا گواهى مدعى اســت که ســند مالکیت 507 سهم مشاع از 
220055 سهم ششدانگ قطعه زمین پالك ثبتى 581/359 واقع در مینادشت بخش 
9 ثبت اصفهان به ســریال 668849 که در صفحه 178 دفتر 193 امالك ذیل ثبت 
18802/655 به نام خانم زهره فروزان فرزند على ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده و سپس به موجب ســند 112793-1390/12/28 دفترخانه 39 فالورجان 
373/70 سهم مشاع آن به غیر انتقال گردیده مفقود شده است بنابراین چون نامبرده 
درخواست صدور ســند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مزبور و یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار آگهى ظرف 
مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم تا مراتب صورت جلسه و اصل سند مالکیت به ارائه دهنده مسترد 
گردد و در صورت انقضاى مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه اصل سند مالکیت المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. م الف: 695 پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /8/213

اجراییه
شماره اجراییه: 9610423653300201 شــماره پرونده: 9509983653300662 
شــماره بایگانى شــعبه: 950670 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به 
شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609973653300094 محکــوم علیه راضیه 
حسن پور به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ دویست و ده 
میلیون ریال (وجه یک فقره چک به شــماره 024673 با سررسید 95/6/31) بابت 

اصل خواسته، مبلغ شش میلیون و یکصد و شــصت و پنج هزار ریال از بابت هزینه 
دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر تادیه براساس شــاخص اعالمى از سوى بانک 
مرکزى جمهورى اســالمى ایران از تاریخ سررســید لغایت تاریــخ وصول در حق 
محکوم له محمود رهنمازفره فرزند حســن به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان 
فالورجان روســتاى زفره خ مولوى ك شــاهد پ 121 و پرداخت نیم عشر در حق 
صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابــالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن
 میســر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانــى و خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حســاب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت مى شــود (مواد 8 و 3 
 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکــوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیــرى درجه هفت را 
در پى دارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقــال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه 
فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانــده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد
 موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 731 شعبه اول 

دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان /8/214

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ دادخواســت و ضمائم  صادق امینى درخواســتى به مبلغ چهل میلیون ریال به 
طرفیت آقاى مهدى ایزدى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 
96/541 در شعبه یک حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز شنبه مورخ 96/9/11 ساعت 
4 عصر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1015 شعبه یک حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /8/215

حصر وراثت
آقاى احمد اردالن منش داراى شناسنامه شماره 7062 به شرح دادخواست به کالسه 
333/96 از این شــورا درخواســت گواهى حص ر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان على حمامى ورنامخواستى به شناســنامه 51 در تاریخ 1396/07/22 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- محمد شادکامى فرزند على ش.ش 17259 ت.ت 1343 صادره از تهران (پسر 
متوفى) 2- اکبر حمامى ورنامخواستى فرزند على ش.ش 145 ت.ت 1346 صادره از 
تهران (پسر متوفى) 3- ابراهیم محبى پور فرزند على ش.ش 6 ت.ت 1347 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 4- احمد اردالن منش فرزند على ش.ش 7062 ت.ت 1350 
صادره از تهران (پســر متوفى) 5- زهرا حمامى ورنامخواســتى فرزند على ش.ش 
2937 ت.ت 1348 صادره از تهران (دختر متوفى) 6- زینب حمامى ورنامخواســتى 
فرزند علــى ش.ش 5006 ت.ت 1357 صادره از لنجان (دختــر متوفى) 7- کبرى 
حمامى ورنامخواستى فرزند على ش.ش 5207 ت.ت 1359 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 8- شوکت هادى ورنامخواستى فرزند على ش.ش 156 ت.ت 1323 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 نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شــد. م الف: 1016 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /8/219
 

احضار
شماره نامه: 9610110359701035 شماره پرونده: 9409980359701510  
شماره بایگانى شــعبه: 941553 در پرونده کالسه 941553 شعبه 18 بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب اصفهان مجتبى مسعودى بروجنى علیه فرهاد گلچین 
فرزند غالمرضا با موضوع کالهبردارى مطرح نموده که در جهت رسیدگى به این 
شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد حسب ماده 73 
قانون ائین دادرسى مدنى مراتب در یکى از جراید کثیرالنتشار آگهى مى شود تا 
متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى جهت 
پاسخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا 
تصمیم مقتضى اتخاذه خواهد نمود) م الف: 24110 ابراهیمى- بازپرس شــعبه 
18 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 1) /8/157

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100353604316 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980362700806 شــماره بایگانى شــعبه: 961004 مربوط به دادگاه با 
فرض وجود کیفرخواســت محاکم کیفرى دو دادگســترى شهرستان اصفهان 
به موجب کیفرخواست در پرونده کال ســه 9609980362700806 براى آقاى 
حمید جعفرى به اتهام سرقت تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخ 1396/10/23 ساعت 8:30 صبح تعیین 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان و عدم دسترسى به متهم و در اجراى 
مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 24106 شعبه 110 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (110 جزایى سابق) مجتمع شهید بهشتى /8/129

ابالغ 
پرونــده:  شــماره   9610460358700010 درخواســت:  شــماره 
9609980358700467 شــماره بایگانى شــعبه: 960481 ابالغ به آقاى امیر 
صادقى پور فروشانى  نظر به اینکه در پرونده کالســه 960481 ب8 آقاى امیر 
صادقى پورفروشانى فرزند حسین حسب شــکایت آقاى مسعود حیدرى فرزند 
حیدر به اتهام حمل و نگهدارى اسلحه کلت کمرى و اخالل در نظم عمومى تحت 
تعقیب قرار گرفته و ابالغ احضاریه به وى به واسطه معین نبودن محل اقامتش 
ممکن نگردیده است بدینوسیله مراتب در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى مصوب 1392 به نامبرده ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى 
براى دفاع از خود در شعبه هشــتم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
واقع در آدرس اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجتمع ادارى امیرکبیر طبقه دوم حاضر 
شود. عدم حضور به منزله پذیرش اتهام بوده و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. 
م الف: 24081 دبیرزاده بازپرس شعبه هشتم دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 

(ویژه قتل) /8/125

احضار
پرونــده:  شــماره   9610460359800014 درخواســت:  شــماره 
9609980359800289 شــماره بایگانى شــعبه: 960294 در پرونده کالسه 
960294 شــعبه 19 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 
شکایتى علیه آقایان رضا سهرابى و سعید انصارى به اتهام مشارکت در تخریب 
عمدى و توهین و قدرت نمایى با قداره و ایراد صدمه بدنى عمدى با چاقو جهت 
رسیدگى به این شــعبه ارجاع گردید. نظر به اینکه متهمین مجهول المکان مى 
باشند حسب ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهمین 
از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم 
نشانى کامل خود جهت پاســخگویى به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در 
صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. الزم به ذکر است 
هزینه انتشار آگهى بر عهده امور مالى دادگسترى کل استان اصفهان مى باشد. 
م الف: 24071 شعبه 19 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره 1) /8/123

احضار
شماره: 960109د/38- 1396/7/13 آقاى على فعلى در پرونده شماره 960109 
این شــعبه به اتهام مزاحمت براى بانوان تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله 
براســاس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شــما ابالغ مى شود ظرف 
یک ماه از تار یخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید، در غیر این صورت پس از 
انقضاى مهلت مقرر به موضوع رســیدگى و اظهارنظر مى شود. م الف: 24056 
شــعبه 38 دادیارى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان (مجتمع شماره سه) 

8/122/

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100353604367 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980362500832 شــماره بایگانــى شــعبه: 961046 محاکم کیفرى 
دو دادگسترى شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالسه 
9609980362500832 براى سجاد انصارى به اتهام تغییر غیرمجاز کاربرى 
اراضى تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگى براى مورخ 1396/10/23 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 
و 180 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل 
خواهد آمد. اصفهان- خیابان شریعتى- حدفاصل بیمارستان شریعتى و چهارراه 
پلیس. م الف: 24105 شعبه 110 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (110 جزایى 

سابق) (مجتمع شهید بهشتى)  /8/156

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354706195 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980362500443 شــماره بایگانى شعبه: 960512 شــاکى اداره جهاد 
کشاورزى دادخواســتى به طرفیت خوانده احمد قاسمى به اتهام تغییر غیرمجاز 
کاربرى اراضى و باغها تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه 121 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (121 جزایى سابق) 
واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 225 ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن مورخ 1396/09/08 ساعت 8:00 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/ شاکى و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ 
متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى حاضر گردد.  م الف: 24091 شعبه 121 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(121 جزایى سابق) /8/154

احضار
پرونــده:  شــماره   9610460358700011 درخواســت:  شــماره 
9609980358700467 شماره بایگانى پرونده: 960481 ابالغ به آقاى سهیل 
سرائیان. نظر به اینکه در پرونده کالسه 960481 ب 8 آقاى سهیل سرائیان فرزند 
جواد حسب شکایت آقاى مســعود حیدرى فرزند حیدر به اتهام معاونت در ایراد 
جرح عمدى منتهى به شکســتگى عضو و اخالل در نظم عمومى تحت تعقیب 
قرار گرفته و ابالغ احضاریه به وى به واسطه معین نبودن محل اقامتش ممکن 
نگردیده است بدینوسیله مراتب در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى 
مصوب 1392 به نامبرده ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى براى 
دفاع از خود در شعبه هشتم بازپرســى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان واقع 
در آدرس اصفهان- خ 22 بهمن- مجتمع ادارى امیرکبیر طبقه دوم حاضر شود. 
عدم حضور به منزله پذیرش اتهام بوده و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شــد. م 
الف: 24080 دبیرزاده- بازپرس شعبه هشتم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع 1)  /8/152

احضار
پرونــده:  شــماره   9610460358200003 درخواســت:  شــماره 
9209980358201328 شــماره بایگانى شــعبه: 921571 در پرونده کالسه 
921571 شعبه سوم بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 
آقاى مرتضى رستمى فرزند یداله شکایتى علیه آقاى على زرین آبادى عیسى زاده 
فرزند عبدالرضا دایر بر کالهبردارى رایانه اى مطرح نموده که جهت رسیدگى به 
این شعبه ارجاع گردید. نظر به این که متهم مجهول المکان مى باشد حسب ماده 
ى 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1392 مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به شــعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشــانى کامل خود جهت پاسخ گویى 
به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادســرا تصمیم 
مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 24075 مرادى- بازپرس شعبه سوم بازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 1)  /8/151

احضار
محمود مظاهرى کلهرودى فرزند محمدرضا در پرونده شــماره 960153 این 
شعبه به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براساس ماده 
174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شــما ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهى در این شعبه حاضر شــوید، در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت 
مقرر به موضوع رسیدگى و اظهار نظر مى شود. م الف: 24055 شعبه 38 دادیارى 

دادسراى عمومى و انقالب اصفهان (مجتمه شماره سه)  /8/149



اقتصاداقتصاد 07073071 سال چهاردهمپنج شنبه  4 آبان   ماه   1396

صادرات نفت ایران به چین
 59 درصد بیشتر شد

میزان صادرات نفت ایران به چین با 59 درصد رشد 
به 3/22میلیون تن، معادل 784 هزار و 60 بشــکه 

در روز رسید.
تجار مطلع از فروش نفت ایران گفتند این رشد قابل 
توجه به دلیل از سر گیرى خرید میعانات چین از ایران 
اتفاق افتاده و شــرکت هاى چینى نیز از پروژه هاى 
تولید نفت مشترك شرکت هاى چینى در ایران نفت 

بیشترى وارد کرده اند.

کشور با قحطى جدى آب 
روبه رو است 

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شوراى 
اسالمى با بیان «کشور با قحطى جدى آب روبه رو 
است»، گفت: اجراى ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس 
به استان هاى کرمان، یزد و فالت مرکزى در کشور 

آغاز شده است.
شهباز حســن پور با اعالم اینکه «اجراى ابرپروژه 
انتقال آب خلیج فارس به استان هاى کرمان، یزد و 
فالت مرکزى در کشور آغاز شده است»، گفت: این 
پروژه توسط بخش خصوصى گل گهر سیرجان، مس 

سرچشمه و چادرملو یزد هدایت و رهبرى مى شود.

بسته حمایتى اصناف 
به زودى اجرایى مى شود

رئیس اتاق اصنــاف ایران گفت: بســته حمایت از 
اصناف که پیش از این ابالغ شــده بــود، به زودى 

اجرایى مى شود.
على فاضلى افزود: براســاس ماده قانونى، آن دسته 
از بنگاه هایى که مشمول خروج از شهرها مى شوند، 
متأسفانه از هیچ تسهیالتى بهره نمى بردند که براى 
اولین بار در کمیسیون صنایع مجلس مقرر شد، هر 
بنگاه صنفى مشمول خروج از شــهر حتما از بسته 

حمایت بانک ها استفاده کند.
وى اظهار داشــت:  اما متأسفانه نرخ سود تسهیالت 

بانکى باالست.
فاضلى گفت: همچنین براى اولین بار بسته حمایتى 
اصناف شــکل گرفته و ابالغ شــده و این بسته که 
با کمک بانــک مرکزى تســهیالت آن به اصناف 

اختصاص مى یابد، تقریبًا در شرف اجراست. 

لغوحذف برچسب قیمت کاال 
حذف برچســب قیمت کاال با دستور رئیس جمهور 
لغو شد. محمد شــریعتمدارى، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت دستور لغو تغییر شیوه اطالع رسانى قیمت 

برخى کاالها در خرده فروشى ها را صادر کرد.

به زودى؛اعالم زمان براى 
اتمام مسکن مهر

وزارت راه وشهرســازى در اطالعیه اى اعالم کرد: 
تعیین تکلیــف 110 هزار واحد مســکن مهر فاقد 
متقاضى به سازمان هاى تابعه این وزارتخانه واگذار 
شده است و برنامه زمان بندى استان ها براى اتمام 

مسکن مهر به زودى اعالم مى شود.

221 هزار  صندلى قطار
 براى اربعین

معاون مسافرى شرکت راه آهن گفت: براى زائران 
اربعین 221 هزار نفر - صندلى قطار پیش بینى شده 

که نسبت به پارسال 21 درصد رشد داشته است.
میرحسن موسوى افزود: ظرفیت صندلى 21 درصد 
در مقایسه با پارسال رشد دارد و حرکت قطارها از 4 
آبان(امروز) اغاز مى شود و تا 24 آبان ادامه مى یابد.

وى اظهارداشــت: 45 قطار فوق العــاده براى این 
روزها پیش بینى شــده که ظرفیت آنهــا هزار نفر 

صندلى است.
موســوى افزود: قطارهاى فوق العاده امســال به 

صورت چهار تخته و شش تخته است.

ویترین

مشوق هاى بیمه شخص ثالث 
براى موتورسواران

بازگشت به کارهمه کارگران 
پلى اکریل تا دى ماه

رئیس اتحادیه باغداران گفت: در حال حاضر پرتقال هاى 
موجود در بازار به وسیله اتیلن به رنگ قرمز در آمده اند.

حسین مهاجران در خصوص عرضه پرتقال هاى نارس در 
بازار گفت: یکى از دالیل این کار سوء استفاده است چون 
پرتقال سبز روى درخت زیر هزار تومان است و این افراد 
این پرتقال ها را در بازار با قیمت سه هزار تومان به فروش 
مى رسانند؛ از طرفى شش تا هفت سال است که در شرق 
مازندران کارخانه هایى تاسیس شده اند که پرتقال ها را 

با گازهاى مخصوص رنگ آمیزى مى کنند.
وى با بیان اینکه فعال قانونى براى جلوگیرى از عرضه 
این نوع میوه ها نداریم، بیان داشت: به بازرسان هم براى 

مقابله با عرضه این نوع پرتقال دستور داده نشده است. 
مجتبى شادلو، رئیس اتحادیه باغداران نیز به زمان رسیدن 
پرتقال و عرضه آن اشاره کرد و گفت: در تولید مرکبات، 
مرکبات نوار جنوبى کشــور از جمله پرتقال تامسون از 
حدود 15 تا 20 روز آینده به بازار مى آید و این پرتقال ها 
دو رنگ هستند و هنوز زرد نشده اند و خیلى هم خوش 

عطر و طعم است و مى تواند انتظارات مصرف کننده را 
تامین کند.

وى ادامه داد: پرتقال شمال کشور که عمده بازار را تامین 
مى کند، از اواســط آذر ماه مى رســد و هم اکنون فقط 

نارنگى شمال که دو رنگ است را داریم.
رئیس اتحادیــه باغداران عرضه زود هنــگام پرتقال را 
غیر منطقى مطرح کرد و اظهار داشــت: در حال حاضر 
پرتقال هاى موجود در بازار به وسیله اتیلن به این رنگ 
در آمده اند مگر اینکه رنگ طبیعى سبز داشته باشند. از 
طرفى دستگاه هایى هستند که با حرارات دادن به پرتقال 
باعث رسیده شــدن و تغییر رنگ مى شوند اما متاسفانه 
این دستگاه ها مختص پرتقال نیست و براى برخى دیگر 

از میوه ها است.
وى هشــدار داد: وقتى پرتقال حرارات مى بیند، اســید 
موجود در آن باال مى رود و براى سالمت مردم ضرر داشته 
باشــد. از مصرف کننده ها مى خواهی م که این میوه ها 
رامصرف نکنند و مسئولین این موضوع را پیگیرى کنند.

رئیس سازمان چاى از خرید تضمینى بیش از 107 
هزار تن برگ ســبز چاى خبــر داد و گفت: قیمت 
هر کیلوگرم چاى ایرانى با کیفیــت از حدود 15 تا 
بیش از 40 هزار تومان است و حتى تا کیلویى 100 
هزار تومان هم معامله مى شود که به مردم توصیه 
مى کنیم که چاى ایرانى با کیفیــت را از برندهاى 

مطرح خریدارى کنند.
محمد ولى روزبهان با بیان اینکه درحدود 38 درصد 
برگ سبز چاى خریدارى شده درجه یک و بقیه آن 
درجه2 بوده است، افزود: میزان چاى کیفى نسبت 
به سال گذشــته درحدود هشــت درصد افزایش 
یافته اســت که نشــان دهنده ارتقاى کیفیت چاى 

ایرانى است.
رئیس ســازمان چاى ادامه داد: گر چه توصیه مى 
شود که مردم براى انتخاب چاى ایرانى  به برندهاى 
مشهور اعتماد کنند و سعى داشته باشند از این برندها 
چاى ممتاز درجه  یــک ایرانى را تهیه کنند اما چاى 
دست ساز شمال نیز اگر توســط افرادى که دقیقًا 
مى توانند میزان رطوبت و حــرارت آن را به همراه 
دیگر پارامترها کنترل و تنظیم کنند از کیفیت باالیى 
برخوردار است و حتى تا کیلویى 100 هزار تومان هم 

معامله مى شود.

درحالى بانک مرکزى اعالم کرده که زائران اربعین که در 
کاروان هاى رسمى سازمان و حج و زیارت ثبت نام کرده 
باشند، مى توانند ارز مســافرتى به نرخ مبادله اى دریافت 

کنند که بانک هاى عامل از این موضوع بى خبرند.
این خبرى بود که طى روزهاى گذشــته از سوى بانک 
مرکزى اعالم و تأکید شــد: چنانچه زوار ایران در قالب 
کاروان هاى تحت نظارت و مدیریــت دفاتر مورد تأیید 
ســازمان حج و زیارت به زیارت عتبات عالیات مشرف 
شــوند مى توانند با هماهنگى این دفاتر، نسبت به خرید 
200 دالر به نرخ مبادله اى از شــعب بانکهاى یادشــده 

اقدام کنند.
فروش ارز مســافرتى به زائران اربعین حسینى البته در 
حالى بار دیگر به عنوان سیاست بانک مرکزى اعالم شد 
که چند ماه قبل این بانک فروش ارز مسافرتى را ممنوع 
کرده بود، ولى به نظر مى رسد با توجه به اهمیت اربعین 
حسینى، بانک مرکزى تصمیم گرفته تا گشایشى در این 

بخش براى زائران در نظر بگیرد.
ولى باوجود گذشــت چند روز از اعالم سیاســت بانک 
مرکزى در ایــن حوزه، مراجعه و تمــاس زائران اربعین 

حسینى به بانک هاى عامل بى نتیجه مانده است.
ولى نکته اینجاست که بانک ها در پاسخ به زائران اربعین 
به این توجه ندارند که چه کســى مشــمول مى شود و 
چه کسى نمى تواند ارز دریافت کند، بلکه تنها نکته اى که 
به مردم مى گویند این است: هنوز بخشنامه اى دریافت 

نکرده و در جریان این موضوع نیستیم.
شعب بانک هاى ملى، ســامان، ملت در پاسخ به مردم 
مى گویند: یکى دو ماه است که به دستور بانک مرکزى 
اجازه فروش ارز مسافرتى نداریم و به هنگام تأکید مردم 
مبنى بر اینکه بانک مرکزى اعالم کرده به زائران اربعین 

ارز مسافرتى مى دهد، مى گویند: چیزى به ما ابالغ نشده 
است.

البته این اولین بار نیســت که بانک مرکــزى از ابالغ 
سیاست جدیدى به نظام بانکى خبر مى دهد ولى بانک ها 

که مسئول اجراى آن سیاســت ها هستند، به بهانه عدم 
دریافت بخشنامه، از اجراى مصوبات سرپیچى مى کنند.

با توجه به نزدیک شــدن به ایام اربعین حسینى و آغاز 
حرکت زائران به عتبــات از روزهاى آتى، انتظار مى رود 

بانک مرکزى هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف مردم 
در این حوزه اقدام و شفاف سازى کند مردمى که از طریق 
کاروان هاى سازمان حج قصد تشرف به عتبات را دارند 

چطور مى توانند ارز مسافرتى دریافت کنند.

در حالى که بــازار خودرو روزهاى کم رونقى را ســپرى 
مى کند، اما قیمت خودروها در بازار همچنان رو به افزایش 
است. بر این اساس، افت آمار تولید خودرو در ماه هاى اخیر، 
بســته ماندن پیش فروش اینترنتى برخى محصوالت، 
بدقولى خودروسازان در تحویل به موقع خودروهاى پیش 
فروش شــده و عدم فروش نقدى خودروسازان دربرخى 
مدل هاى پرفروش بازار، باعث برهم خوردن تعادل عرضه 
و تقاضاى این محصوالت شده و تفاوت قیمت کارخانه و 

بازار خودروها را در پى داشته است.
مقایسه قیمت هاى نمایشگاه داران و آگهى هاى روزنامه 
و سایت هاى درج آگهى خرید و فروش خودرو اینترنتى 
نشان مى دهد فاصله قیمت نمایندگى و بازار آزاد در برخى 
مدل هــاى پرطرفدار پنج تا 10 میلیــون تومان افزایش 
پیدا کرده اســت؛ اختالف قیمتى کــه دربرخى مدل ها 
همچون پــژو2008 به چیزى حــدود 30 میلیون تومان 
مى رسد. درحال حاضر قیمت کارخانه این مدل خودرو 103 
میلیون و 990 هزارتومان است اما دربازار با قیمتى حدود 

132میلیون تومان خرید و فروش مى شود.
این اختالف قیمت در خودروى ســاندرو استپ وى نیز 
دیده مى شود. در حال حاضر خریداران ساندرو استپ وى 
اتوماتیک براى خرید این خودرو باید درحدود 62 میلیون 
و600هزارتومان بپردازند در حالى که قیمت کارخانه آن 
55میلیون و 700هزارتومان اســت؛ این در حالى اســت 
که این مسئله درباره خودرو پرطرفدار پژوپارس با موتور 
tu5 هم دیده مى شــود تا آنجا که خریداران این خودرو 
باید اختالف قیمت ســه میلیون تومانى بازار و کارخانه را 

بپردازند.

این اختالف قیمت در دیگر محصول ایران خودرو یعنى 
دنا هم دیده مى شود و خریداران ناچارند این خودرو را پنج 
میلیون تومان گرانتر از قیمت کارخانه خریدارى کنند. این 
اختالف قیمت چهار تا پنج میلیونى درباره ساندرو دنده اى 
و گیربکس اتوماتیک هم وجود دارد.موضوعى که موجب 
شده است بســیارى از خریداران، خودرو را به امید کسب 
سود از خودروسازان داخلى خریدارى و به قیمت باالترى 
در بازار آزاد عرضه کنند. کارشناسان بازار معتقدند پشت 
پرده این اختالف قیمت دالالنى هستند که باهماهنگى 
شــرکت هاى خودروســاز فعالیت مى کنند.در حالى که 
خودروسازان داخلى موظف هستند محصوالت خود را با 
قیمت مصوب شوراى رقابت بفروشند اما اختالف قیمت 

کارخانه و بازار نرخ هاى مصوب شــوراى رقابت را بى اثر 
کرده است. اگرچه رئیس شوراى رقابت یکى از اهداف این 
شورا در تعیین قیمت خودروها را حمایت از مصرف کنندگان 
اعالم کرده است اما درحال حاضر تنها کسى که از قیمت 

هاى مصوب منتفع نمى شود مصرف کننده نهایى است.
در چنین اوضاع و احوالى برخى کارشناسان معتقدند تنها 
راه، از بین بردن فاصله قیمت کارخانــه و بازار خودروها، 
افزایش تولید این محصوالت و ایجاد تعادل عرضه و تقاضا 
است. به گفته این کارشناسان باید فاصله  قیمت کارخانه و 
بازار خودروها از بین برود تا انگیزه هاى موجود براى داللى و 
واسطه گرى در این بازار حذف شود و تنها مصرف کنندگان 

واقعى براى خرید خودرو از خودروساز اقدام کنند.

سرگردانى زائران اربعین در بانک ها
اطالعیه بانک مرکزى و بى خبرى شعب

اختالف قیمت یک تا 30 میلیونى قیمت خودروها  در کارخانه و بازار

مدیر عامل صندوق تامین خســارت هاى بدنى گفت: 
بر اســاس قانون جدید بیمه شخص ثالث مشوق هایى 
براى توسعه پوشــش بیمه اى متقاضیان در نظر گرفته 

شده است. 
جبارى در خصوص آمار موتوســواران فاقــد بیمه نامه 
شخص ثالث گفت: در حال حاضر 11 میلیون موتورسوار 

بدون بیمه نامه داریم.
وى تصریح کرد: بر اثر سوانح رانندگى در طول سال، پنج 
هزار موتور سوار فوت و 120 هزار موتوسوار  دچار نقض 
عضو مى شــوند .وى ادامه داد : فرماندهى ناجا هفت یا 
هشت ماه قبل بخشنانه اى  را ابالغ کرده که وسایل نقیله 

خصوصا موتور سیکلت هاى بدون بیمه نامه پالك نشود.
وى افزود:  براى تشویق موتورســواران فاقد بیمه نامه 
شخص ثالث به تهیه این بیمه، طرحى را از سال گذشته 
آغاز کردیم و  فاز اول طرح از اســفند ماه شروع شد که 
استقبال خوبى از سوى موتوســواران به عمل آمد و  فاز 
دوم طرح از اول تیر تا شهریور ما امسال ادامه یافت و فاز 
سوم از آبان تا آخر دى ماه سال جارى ادامه خواهد یافت.

وى تاکید کرد:  ایــن طرح که بر اســاس قانون جدید 
بیمه شخص ثالث تدوین شــده، مشوق هایى همچون 
بخشودگى 100درصد جرایم گدشته و پرداخت بیمه نامه 

به صورت اقساط براى افراد متقاضى دارد.

فعالً پرتقال قرمز نخورید

توصیه هایى براى خرید
 چاى ایرانى

رئیس سازمان شــیالت از افزایش صادرات محصوالت 
شــیالتى خبر داد و گفت: هم اکنــون برنامه ریزى هاى 
مختلفى براى افزایش وزن محصوالت شیالتى مانند قزل 
آال در راستاى افزایش مشترى پسندى در بازارهاى جهانى 
صورت گرفته است.حسن صالحى اظهارداشت: صادرات 
انواع محصوالت شــیالتى مانند قزل آال به کشــورهاى 
مختلف از جمله کشورهاى حاشیه خلیج فارس و کشورهاى 
فدراسیون روسیه و غیره در حال افزایش است. وى افزود: 
امسال صادرات انواع محصوالت شیالتى 25 تا 30 درصد 
از نظر ارزشــى افزایش پیدا خواهد کــرد و درحال حاضر 

وضعیت بازار داخلى به گونه اى است که هیچ گونه نگرانى 
براى محصوالتى مانند میگو نداریم، چرا که در بازار داخلى 
کشش مناســبى وجود دارد و تجار بین المللى نیز عملکرد 
مناسبى داشته اند.رئیس سازمان شیالت اعالم کرد: قیمت 
محصوالت شیالتى در بازار گران نیست و محصولى مانند 
ماهى شیر که صید و عرضه محدودى در بازار دارد، نمى تواند 
مالکى براى تایید همه محصوالت شیالتى باشد .وى ادامه 
داد: البته هم اکنون میانگین سرانه مصرف ایرانیان در زمینه  
محصوالت شــیالتى 11 کیلوگرم بوده که هدف گذارى 

صورت گرفته براى رسیدن به 14 کیلوگرم است.

صادرات محصوالت شیالتى ایران 
در حال افزایش است

احتماال خودروهایــى را در خیابان دیده اید که در یکى 
از چرخ هاى آن ها، تایرى کوچک و باریک نصب شده 
است و معموال با رنگ نارنجى یا زرد رینگ به وضوح از 
سایر چرخ ها (که عمدتًا داراى رینگ هاى آلومینیومى 
هستند) متمایز مى شــود. در این خودروها تایر زاپاس 
حذف شده است و سازندگان به جاى تایر زاپاس، این تایر 
موقت را در خودرو قرار مى دهند. این تایر همان گونه که 
از نامش پیدا است، نمى تواند براى مدت طوالنى استفاده 
شود و تنها به این منظور استفاده مى شود که خودرو را 
به پنچرگیرى برســاند تا تایر اصلى خودرو ترمیم و بار 
دیگر بر روى خودرو نصب شود. این تایر ساختار توپر 
و محکمــى دارد. با این تایر نمى توان با ســرعت باال 

حرکت کرد و محدودیت سرعت آن ها بر روى رینگ 
درج شده است.

عدم وجود تایر زاپاس در خودروها دالیل مختلفى دارد. 
تعویــض تایرهایى که رینگ اســپرت دارند، به دلیل 
وزن باال دشوار اســت در صورتى که تایرهاى زاپاس 
وزن بسیار پایینى دارند و به همین دلیل تعویض شان 
آسان تر است، ضمن آنکه فضاى کمترى در صندوق 
عقب خودرو اشــغال مى کنند. از طــرف دیگر قیمت 
رینگ و تایر اصلى براى ســازنده خودرو با این روش 
حذف مى شود و از این نظر نیز مقرون به صرفه است. 
در مقابل در این خودروها اگر تایر اصلى به طور کامل 
تخریب شــود،  به گونه اى که قابل تعمیر نباشد، مالک 

ناچار اســت به دنبال مغازه اى براى خرید تایر باشد تا 
بتواند آن را جایگزین تایر موقــت کند در صورتى که 
در سایر خودروها، از تایر زاپاس مى توان در این مواقع 

استفاده کرد.

چرا الستیک زاپاس خودروهاى امروزى به این شکل درآمده است؟

عضو شوراى اسالمى کار شرکت پلى اکریل از پرداخت 
تســهیالت 20 میلیارد تومانى به پلى اکریل خبر داد و 
گفت: بخش هاى مختلف به تدریــج در حال راه اندازى 

هستند.
علیرضا خرمى در ارتباط با آخریــن وضعیت این واحد 
تولیدى گفت: اوایل هفته جارى، تسهیالت 20 میلیارد 
تومانى به کارخانه پرداخت شــد واین اتفاق خوشایندى 
است و مى تواند نقطه پایانى بر یک دوره طوالنِى بحران 

باشد.
به گفته وى، در حال حاضر بخش DMT به طور کامل 
فعال شده و پلى اســتر نیز از هفته آینده با تمام ظرفیت 

فعالیت خواهد کرد؛ بخش اکریلیک نیز که سودآورترین 
بخش کارخانه است، قرار است تا دى ماه فعالیت خود را 

از سر بگیرد.
خرمى با بیان این که 50 درصــد کارگرانى که به بیمه 
بیکارى معرفى شده بودند، به کارخانه بازگشته اند؛ افزود: 
بقیه کارگران نیز قرار است قبل از آغاز دى ماه، شروع به 
کار کنند.وى گفت: امیدوارم با پرداخت تسهیالت، مواد 
اولیه کارخانه خریدارى شود و این واحد نساجِى قدیمى 

دوباره به روزهاى اوج خود بازگردد.
گفتنى است؛ پیش از این نیز 20 میلیارد تومان تسهیالت 

به این واحد صنعتى پرداخت شده بود.
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به گمان خــود ادعا دارد که بــه خداوند امیدوار اســت! به خداى 
بزرگ سوگند که دروغ مى گوید، چه مى شود او را که امیدوارى 
در کردارش پیدا نیســت؟ پس هر کس به خدا امیدوار باشد، باید 
امید او در کردارش آشکار شود. هر امیدوارى جز امید به خداى 

تعالى ناخالص است و هر ترسى جز ترس از خدا، نادرست است.
موال على (ع)

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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ویتامین هایى که بعد از 40 سالگى حتماً باید بخورید

فروش 100 میلیون
 گوشى هوشمند 

توسط هواوى 

راننده مزدا 3 
دزد ناموس بود

هکردى:
على د
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هنگامه قاضیانــى بازیگرى کــه در کارنامه خود ایفاى 
نقش هایى متفــاوت در آثارى همچــون «برف روى 
شــیروانى داغ»، «میگــرن» و «من مادر هســتم» را 
دارد در تازه ترین تجربه خود بــا گریمى کامًال متفاوت 
ایفاى نقش زنى آذرى را برعهده داشــته اســت. فیلم 
سینمایى«اردك لى» تازه ترین ساخته بهروز غریب پور به 
تازگى تصویربردارى خود را در لوکیشن شهرك سینمایى 
به پایان رسانده است؛ هنگامه قاضیانى در «اردك لى» 
ایفاگر نقش مادر کودکى آذرى است که محوریت داستان 
قرار دارد. بهروز غریب پور که پس از 16 ســال و بعد از 
حضور در ریاســت کاخ هاى جشــنواره فجر به سینما 
برگشــته، نام فیلم تازه خود را از ماجرایــى واقعى الهام 

گرفته است.
نزدیک به سه دهه پیش زمانى که غریب پور مدیر کانون 
پرورش فکرى کودکان بود، برحســب اتفــاق با دانش 
آموزى به نام فامیل «اردك لى» آشنا مى شود. او تصور 
مى کند او احتماًال از روســتایى نزدیک اردکان یزد آمده 
است و به همین دلیل چنین نامى دارد. اما کودك توضیح 
مى دهد که روســتاى آنها با همین نــام در حوالى 
آذربایجان بوده اســت اما پــدرش با مراجعه 

به ســازمان ثبت نام فامیلشــان را تغییر داده است. او از 
مشــکالتى که نام فامیلش براى خود و خانوده شان به 
وجود آورده مى گوید و قصه  نابى در ذهن بهروز غریب پور 
شکل مى گیرد. غریب پور همان زمان فیلمنامه اى با همین 

نام مى نویسد که تا امروز شرایط ساخت آن فراهم نشد.
غریب پور دربــاره  ایــن مدرســه مى گوید:قصه  فیلم 

«اردك لى» در ســال 1340 روایت مى شــود. از همین 
رو بخش هاى مربوط به مدرســه نیز کــه از مهمترین 
لوکیشــن هاى فیلــم اســت در یکــى از قدیمى ترین 
مدارس تهران فیلمبردارى شــده. مــا در حالى در این 
لوکیشن فیلمبردارى مى کنیم که مدرسه همچنان دایر

 است.

فرزند ملکه رنجبر گفت: منتظریم و باید ببینیم آیا پزشکان 
اجازه ترخیص به مــادرم مى دهند یا نه، امــا امیدوارم این 

اتفاق بیافتد.
فریبرز ایروانى فرزند ملکه رنجبر در گفتگو با میزان، درباره 
آخرین وضعیت جســمانى این هنرمند پیشکسوت اظهار 
داشت: روند بهبودى این بازیگر سرعت بیشترى نسبت به 
روزهاى گذشته گرفته است و پزشــکان از وضعیت مادرم 
رضایت دارند همچنین به احتمال زیاد دو روز آینده با توجه به 
تشخیص دکتر ماندگار مى توانیم وى را مرخص و به خانه 

منتقل کنیم.
وى تصریح کرد: دکتر ماندگار معتقد اســت که با توجه به 
مشکالت متعدد عفونت هاى بیمارستانى که  براى بیماران 
بســترى در طوالنى مدت وجود دارد به ویژه براى بیماران 
مسن تر بهتر اســت مادرم در خانه خود  بماند تا روند بهبود 

را سریع تر طى کند.
ایروانى درباره نتیجه جراحى و طــول درمان این هنرمند 
پیشکسوت اظهار داشت: نتیجه جراحى  خوب بوده اما باید 
دید واکنش هاى بدن در دراز مدت چگونه خواهد بود به هر 

حال ممکن اســت روند بهبودى بین سه تا شش ماه طول 
بکشد. تا امروز همه چیز اعم از وضعیت عمومى و فشار خون 
خوب و تحت کنترل اســت. منتها طوالنى شدن اقامت در 
بیمارستان از نظر روحى و جسمى مادرم را خسته کرده است.

وى افزود: باید ببینیم آیا پزشــکان اجازه ترخیص به مادرم 

مى دهند یا نه، اما امیدوارم این اتفاق بیافتد. باید به صورت 
هفتگى گزارش هاى پزشکى را به بیمارستان ارائه دهیم تا بر 
این اساس دستورات الزم و داروها تجویز شود که مدت سه تا 
شش ماه این روند طول مى کشد و در منزل نیز پرستار خانگى 

از مادرم مراقبت خواهد کرد.

کارگردان سریال «پایتخت5» مى گوید در این سریال اتفاقاتى عجیب 
و تخیلى رخ مى دهد و گویى یک خانواده از فضایى ســاده به مریخ 

پرتاب شده اند و همه اینها عجیب و شوك آور است.
ســیروس مقدم گفت: ما در ســریال «پایتخت 5» هرآنچه را فکر

 مى کردیم ممکن است به شکل ناخواسته براى یک خانواده از یک 
فضاى ساده به فضاى غیرقابل باور تبدیل شود، انجام دادیم. ما تالش 
کردیم این خانواده را به یک فضاى مریخى پرت کنیم، خانواده اى که 
شاید در تمام عمرش پایش را از على آباد بیرون نگذاشته و دورترین 
جایى که رفته تهران بوده ناگهان از بالنى در آســمان سردرمى آورد 
و اتفاقاتى برایش رخ مى دهد که به عنوان مخاطب ممکن اســت 

بگویید مگر مى شود! اما همه اینها رئال است و منطق روایى خود را
 دارد.

کارگردان ســریال «پایتخت» با اشــاره به اتفاقات مختلفى که در 
این فصل از ســریال رخ مى دهد، اظهار داشــت: در این مجموعه 
تراژدى در کنار کمــدى قرار گرفته اســت و اتفاقاتــى دارد که با 
خود فکر مــى کنیم براى فصــل بعدى دیگر چــه کارى مى توان

 انجام داد.
او در پاسخ به اینکه به فصل بعدى این ســریال هم فکر مى کنند یا 
خیر؟ یادآور شد: تا وقتى مردم دوست داشته باشند و پیگیر باشند ما 

هم وظیفه داریم که «پایتخت» را بسازیم.

مقــدم درباره اینکه ســریال اکنــون در چه مرحله اى قــرار دارد؟ 
توضیح داد: بخشــى از ایــن فضاى تخیلــى و غیرقابــل باور که 
گفته شــد از طریق ویژوال افکــت و دیگر تکنیک هــاى فنى در 
حال ســاخت اســت و اتفاقًا بخش سخت و نفســگیرى است که 
باید از جنس خود ســریال «پایتخت» رئال باشــد و از قصه بیرون

 نزند.
کارگردان سریال «پایتخت» اضافه کرد: ما اتفاقاتى را در این سریال 
داشتیم که جز از طریق تکنیک ویژوال افکت امکانپذیر نبود. به طور 
مثال وقتى مى خواهید یک بالن را با 13 نفر در یک اقیانوس بیاندازید، 

مجبورید براى حوادث پس از آن سراغ این تکنیک بروید.

مقدم درباره پرماجرا بودن این فصل از «پایتخت» یادآور شــد: این 
فصل از سریال پرماجراســت و در عین حال پر از حوادث و فضاهاى 
خیلى عجیب و جدید اســت که خود من هم تا به حال تجربه نکرده 

بودم.
وى در پایان درباره نحوه به تصویر کشــیدن داعش در این سریال 
عنوان کرد: مسئله این است که خانواده «پایتخت» براى کار دیگرى 
وارد یک کشــور مى شــوند و بنا بر حادثه اى در نقطه اى ســقوط 
مى کنند که حتى نمى دانند کجاست؟ ســوریه است؟ عراق است؟ 
مکان برایشان مشخص نیست و زمانى که چشمشان را باز مى کنند 

در موقعیتى قرار مى گیرند که شوکه مى شوند.

منتظر اتفاقات عجیب و غریب در «پایتخت5» باشید

 سقوط یک خانواده وسط داعشى ها!

بازیگر سریال سریال «محکومین» گفت: 
تاکنون 70 درصد فیلمبردارى ســریال 
«محکومین» انجام شده همچنین مراحل 
تدوین به شکل همزمان صورت مى گیرد.

 ساناز سماواتى درباره آخرین وضعیت تولید 
ســریال«محکومین» گفت: بازى من در 
سریال «محکومین» چند روز است شروع 
شده و در حال حاضر فیلمبردارى در غرب 

تهران انجام مى شود.
وى افزود: منزل، مغازه قصابى، مدرســه و 
کالنترى از لوکیشــن هایى است که این 

روزها ادامه سریال در آنها ضبط مى شود.
ســماواتى دربــاره تولیــد اپیزودهــاى 
«محکومین» اظهار داشت: این سریال 30 
اپیزود دارد که 20 اپیزود آن را سید جمال 
ســید حاتمى و ده اپیزود دیگر را حسین 
قناعت کارگردانى مى کند و تهیه کننده 

کار نیز بهروز مفید است.

این بازیگر درباره بازى خود در این سریال گفت: من در 
اپیزود 14 با نام «مهسا» در کنار بازیگرانى چون سوگل 
خلیق، رحیم نوروزى، لیال زارع و مهدى صباغى ایفاى 

نقش مى کنم.
ســماواتى خاطر نشــان کــرد: تاکنــون 70 درصد 
فیلمبردارى سریال «محکومین» انجام شده و تدوین 
به شکل همزمان نیز انجام مى شود، سریال اواخر آبان 
به پایان مى رسد و بعد از ماه صفر از شبکه یک سیما 

روى آنتن مى رود.

بازیگر فیلم «از کرخه تا راین» گفت: مثل قدیم 
انگیزه دوران جوانى را براى حضور در جشنواره و 
درخشــیدن در آن ندارم. بیشتر سعى مى کنم به 
زندگى خود و اهدافم برســم. به نظر من ارزش 
زندگى و آرامش بسیار بیشــتر از جایزه جشنواره 

فیلم فجر است.
على دهکردى در خصوص فعالیت هاى کنونى 
خود در عرصه بازیگرى گفت: هم اکنون نمایش 
«سهرودى» به کارگردانى شکرخدا گودرزى را 
هر شب در تاالر وحدت تهران روى صحنه دارم. 
در این نمایش با عزیزانى همچون اصغر همت، 
حبیب دهقان نســب، فخرالدین صدیق شریف، 

افسر اسدى همبازى هستم.
بازیگر فیلم ســینمایى «از کرخه تــا راین» در 
خصوص لزوم تماشــاى چنین آثارى از ســوى 
مخاطبــان تأکید کــرد: اشــخاصى همچون 
ســهروردى باید بهتر و بیشــتر از ســوى مردم 
شناخته شوند. درحال حاضر یکى از بزرگ ترین 
خیابان هاى تهران به نام سهروردى است اما اگر 
از مردم همان منطقه بپرسید شــاید درباره وى 

اطالعاتى نداشته باشند.
بازیگر فیلم «دریاچه ماهى» درباره حضور دوباره 
خود در تلویزیــون تأکید کرد: عــالوه بر پروژه 
ســهروردى فیلمبردارى ســریال «87 متر» به 
کارگردانى کیانوش عیارى را نیز طى این روزها 

پشت سر مى گذارم.
 وى «87 متر» را سریالى پربیننده توصیف کرد 
و ادامه داد: بدون شــک این ســریال با توجه به 
فیلمنامه قــوى و همینطور کارگردانى درســت 
کیانوش عیارى از کیفیت باالیى برخوردار بوده 
و مخاطبان بسیارى را جلوى تلویزیون مى نشاند.

دهکردى درباره نوع کارگردانى کیانوش عیارى 
و تجربه همکارى بــا وى افزود: عیــارى نگاه 
ویژه و خاصى نسبت به بازیگرى دارد. البته این 
خاص بودن از نظر من نگاهى صحیح به عرصه 
بازیگرى است که از سوى برخى کارگردانان به 
کلى فراموش شده اســت. عیارى، کارگردانى را 
تنها مدیریت پروژه نمــى داند و مدیریت و بازى 
گیرى ازبازیگران هم بخش عمده اى در فعالیت 

عیارى دارد.
بازیگر فیلم «اخراجى ها» درمورد کمرنگ شدن 
خود در عرصه ســینما اذعان داشــت: من سال 
گذشته «دریاچه ماهى» را روى پرده داشتم اما در 
کل قبول دارم که نسبت به قبل کم کارتر شده ام. 
افزایش سن و مشغولیت در ســریال ها یکى از 
دالیل اصلى این کم کارى من در سینماست و از 
طرفى براى افراد میانسال نقشى نوشته نمى شود. 
گاهى معدود نقش هایى پیشــنهاد مى شود که 

بسیار کوتاه و بى رمق است. 
دهکردى درباره حضور خود در جشنواره فیلم فجر 
خاطر نشــان کرد: دیگر چندان به این جشنواره 
و گرفتن جایزه در آن فکــر نمى کنم. مثل قدیم 
انگیزه دوران جوانى را براى حضور در جشــنواره 
و درخشــیدن در آن ندارم. بیشتر سعى مى کنم 
به زندگى خود و اهدافم برسم. به نظر من ارزش 
زندگى و آرامش بسیار بیشــتر از جایزه جشنواره 

فیلم فجر است.

ساخت «محکومین» از 70 درصد گذشت

على دهکردى: 

افزایش سن
 مرا از سینما
 دور کرده است

پخش کننده فیلم ســینمایى «َشــنل» نســبت به 
ممیزى جدیــد تلویزیون بــراى این فیلــم، گالیه

 کرد.
سعید خانى با بیان اینکه اکران این فیلم از هفته گذشته 
آغاز شده است به ایسنا گفت: اتفاق عجیبى که افتاده، 
این است که بعد از اخذ مجوز براى تیزرهاى تلویزیونى 
«َشنل» دوباره با ما تماس گرفتند و تأکید کردند خانم 
باران کوثرى فقط در تیزرهاى این فیلم باید یک پالن 

حضور داشته باشند و این یک سانسور جدید است.
او ادامــه داد: آنها نگفتنــد کًال در تیزر نباشــد بلکه 
تأکیــد دارند فقط یک پــالن در تیزرها باشــد؛ این 
در حالى اســت که فیلم «شــنل» بازیگر اصلى اش 
باران کوثرى اســت و در تمامى پالن ها حضور دارد 
بنابراین ساخت تیزر براى این فیلم با این شرایط، کار 

سختى است و طبیعتًا از جذابیت هاى آن تیزر کاسته
 مى شود.

سعیدخانى در پاسخ به اینکه آیا تیزر فیلم این روزها از 
تلویزیون پخش مى شود؟ گفت: به هر حال با توجه به 
اینکه تبلیغات محیطى، فیلم هاى مستقل کم است، ما 
مجبور شدیم تیزرى را به خواست آنها بسازیم چون 
اگر بخواهیم تلویزیون را هم از دســت بدهیم دیگر 
محلى براى تبلیغات فیلم نداریم. اما به هر حال تیزر 
نمایش داده شده از «شنل»  در تلویزیون تأثیرگذارى 

همیشگى اش را ندارد.
او با بیان اینکه فیلم «شــنل» تاکنــون 55 میلیون 
فروش داشــته اســت، اظهار امیدوارى کرد با آغاز 
تبلیغات این فیلم در فضاى مجــازى از هفته آینده، 

فروش آن بیشتر شود.

تلویزیون، باران کوثرى را سان سور کرد

«فیلشاه» 
محصول 

دست 
50 انیماتور 
کامالً ایرانى

با انجام مراحل رندرینگ انیمیشن سینمایى «فیلشاه» 
تازه ترین محصول «هنر پویــا» در اوکراین، به زودى 
نسخه نهایى این انیمیشــن آماده خواهد شد. مسئولین 
«هنر پویا» با توجه به پروداکشن قوى این اثر و کیفیت 
درخور توجه، در نظر دارند اکران «فیلشــاه» را به تعویق 
بیاندازند و اولین نمایش این انیمیشن را در جشنواره سى 

و ششم فیلم فجر تجربه کنند.
«فیلشــاه» به تهیه کنندگى حامد جعفرى و کارگردان 
هادى محمدیان، انیمیشنى پرکاراکتر است که در تولید 
آن تیمى 150 نفره مشارکت داشته اند. بیش از 50 انیماتور 
در این گروه مسئولیت متحرك سازى انیمیشن «فیلشاه» 
را برعهده داشــته اند. یکى از چالش هاى اصلى این تیم 
بزرگ، متحرك سازى حیوانات چهارپا و دوپا پرتعدادى 
است که در این انیمیشن حضور دارند و از این لحاظ اثرى 

شاخص در سینماى انیمیشن ایران محسوب مى شود.
براى تولید «فیلشاه» بیش از 20 نرم افزار گرافیکى مورد 
استفاده قرار گرفته است. عالوه بر آن بخش قابل توجهى 
از پایپ الین تولید انیمیشــن در گروه «هنرپویا» توسط 

برنامه  نویسان ایرانى بومى شــده که کمک بسزایى در 
کاهش زمان و هزینه تولید انیمیشن هاى سینمایى این 

کمپانى کرده است.
داستان «فیلشــاه» در جنگلى در آفریقا رقم مى خورد. 
رئیس گله فیل ها صاحب فرزندى مى  شود که همه انتظار 
دارند جانشــین رئیس گله باشد، اما برخالف تصور همه 
«شادفیل» بسیار دست و پا چلفتى است و هیکل گنده اش 

همیشه سبب تخریب و خرابکارى مى  شود.
این گروه در اولین اقدام مشــترك انیمیشــن سینمایى 
«شــاهزاده روم» را در ســال 1394 با همین شعار در 
سینماهاى کشــور عرضه کرد و توانست با فروش پنج 
میلیــارد  تومانــى، عنوان 
سومین فیلم پربیننده 
سال 94 را از آن خود 

سازد.

در انتظارنظر پزشکان براى ترخیص ملکه رنجبر

رونمایى از شمایل متفاوت هنگامه قاضیانى

قرار دارد. بهروز غ
حضور در ریاســت
برگشــته، نام فیلم

گرفته است.
نزدیک به سه دهه
پرورش فکرى کو

آموزى به نام فامیل
مى کند او احتماًال
است و به همین دل
مى دهد که ر
آذربایج

بازی
تاکن
«مح
تدوین
 ساناز
ســر
سریا
شده

تهران
وىا
کالنت
روزها
ســم
«محک
اپیزو
ســ
قناع
کار

ر از جایزه جشنوارهزندگى و آرامش بسیار بیشــتر
فیلم فجر است.

ته

 از
 به 
 ما 
ن 
گر 
زر 
ى 

ن 
غاز 
ه، 

 تیم 
دى 
ثرى

د.
مورد 
جهى 
سط 

میلیــارد  تومانــى، عنوا
سومین فیلم پربینند
خو 94 را از آن 4سال

سازد.
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انتخاب شیوه زندگى امروز مى تواند به 
جلوگیرى یا به تاخیر انداختن مشکالت 
سالمت مربوط به افزایش سن در آینده 

کمک کند.
محققان براى بهبود وضعیت سالمت 
در دوره پیرى پنج پیشنهاد زیر را ارائه 

مى دهند:
1. حداقل 30 دقیقه در روز تحرك فیزیکى 

داشته باشید.
2. ورزش را جزء بخش ثابت و دائمى 

زندگى خود نمایید.
3. مقدار زیادى میوه و سبزیجات مصرف 

کنید.
4. مواد غذایى حاوى مقادیر کم قندهاى 

افزودنى، چربى اشباع شده و نمک استفاده 
نمایید.

5. غالت کامل حاوى سبوس 
و پروتئین ها و محصوالت لبنى کم چرب 

را انتخاب کنید.

رئیس پژوهشکده علوم و فناورى هاى 
پزشکى دانشگاه شهید بهشتى گفت: بر 

اساس مطالعات اختالالت خواب مى تواند 
احتمال ابتال به آلزایمر و افسردگى را 

افزایش دهد.
مجتبى زارعى اظهارداشت: بر اساس 

مطالعات انجام شده، امروزه مشخص شده 
که افراد دچار مشکل اختالالت خواب 

بیشتر دچار افسردگى و آلزایمر مى شوند.
وى به ارتباط کمبود شنوایى با آلزایمر نیز 
اشاره کرد و گفت: همه این عوامل، قابل 
تغییر و درمان هستند، بنابر این مى توانند 
مستقیماً بر روى میزان ابتال به بیمارى 

آلزایمر تأثیر بگذارند. 

یک متخصص طب کار گفت: اختالالت 
گوارشى، سردرد، آسم، بیمارى هاى قلب و 

عروق از پیامدهاى استرس شغلى است.
احسان رفیعى منش اظهارداشت: استرسى 

بخش اجتناب ناپذیر در زندگى است که 
بسته به فشار روانى و کیفیت انطباق فرد 
با آن، ممکن است منجر به بیمارى و یا 
برعکس به تجربه اى مثبت تبدیل شود.

وى افزود: عوامل روانى محیط  کار و 
استرس هاى شغلى برخالف سایر عوامل 
زیان آور محیط کار مختص شغل خاصى 

نیستند و در همه مشاغل به اشکال 
گوناگون و با درجات متفاوت وجود دارند.

این متخصص طب کار با بیان اینکه 
استرس شغلى هنگامى رخ مى دهد که 
بین نیازهاى شغلى با توانایى، قابلیت و 

خواسته  هاى فرد هماهنگى نباشد، عنوان 
کرد: پیامدهاى جسمانى استرس شغلى 

همچون تپش قلب، برافروختگى، لرزش 
و تحریک پذیرى، اختالالت گوارشى، 
سردرد، آسم، بیمارى هاى قلب و عروق 

مى باشند.

55

افسردگى 
و آلزایمر در 
کمین است

بالیى که بالیى که 
استرس هاى استرس هاى 

شغلى به همراه شغلى به همراه 
مى آوردمى آورد

ندگى امروز مى تواند به 
تاخیر انداختن مشکالت 
 به افزایشسن در آینده 

هبود وضعیت سالمت 
نج پیشنهاد زیر را ارائه

قیقه در روز تحرك فیزیکى 

ء بخش ثابت و
یید.

میوه و سبزیجا

حاوى مقادیر کم
 اشباع شده و نم

یکى از بهترین گام ها براى حفظ ســالمت و اجتناب از بیمارى ها، دریافت کافى 
ویتامین ها و مواد مغذى مناسب است. منابع غذایى بهترین راه براى بدست آوردن 
فواید ویتامین ها هستند اما گر شما رژیم غذایى خاصى دارید و یا در معرض ابتال به 
برخى بیمارى هاى مزمن هستید، نیاز به دریافت مکمل هاى غذایى خواهید داشت. 
ویتامین B12: در سنین 40 سالگى به بعد براى تقویت سیستم عصبى و عملکرد 
عادى خون، نیاز به دریافت ویتامین B12خواهید داشــت. با افزایش سن جذب 
ویتامین B12سخت جذب بدن مى شود زیرا سطح اسید معده کاهش مى یابد. بین 
40 تا 50 سال بهترین رده سنى براى تامین ویتامین B12 از طریق قرص و مولتى 
ویتامین است. این ویتامین را مى توانید به میزان 2/4 میلى گرم در روز استفاده کنید. 
اصال نگران مصرف بیش از اندازه آن نباشید چون این ویتامین محلول در آب است 
و هرچه که بدنتان نیاز نداشته باشــد دفع خواهد کرد. ویتامین  B12در گوشت و 

محصوالت حیوانى مانند مرغ، ماهى، لبنیات و تخم مرغ وجود دارد.
کلسیم: خطر شکستگى اســتخوان ها در مردان و زنان باالى 50 سال شدت 
مى یابد. استخوان هاى شما این ماده معدنى را تا قبل از 30 سالگى جذب مى کند. 
کلسیم در حفظ سالمت استخوان ها و سایر فعالیت هاى اساسى بدن از جمله انقباض 

عضالنى،عملکرد عصب و قلب و سایر واکنش هاى بیوشیمیایى مورد نیاز 
است. البته با گذر از سن 40 سالگى نیاز نیست که کلسیم بیش از حد مصرف 
کنید بلکه این کار خطر ابتال به مشکالت قلبى را تشدید مى کند. میزان 
نیاز زنان 40 تا 50 سال به کلسیم هزار و 200 میلى گرم است. لبنیات، ماهى 

ساردین، کلم بروکلى، بادام، اسفناج و ... منابع سرشار از کلسیم هستند.
،MS ،با ابتال به بیمارى هــاى قلبى، دیابت D کمبــود ویتامین :D ویتامین
 ، D سرطان هاى سینه و کولورکتال مرتبط است. عالوه بر این، کمبود ویتامین 
جذب کلسیم را دچار اختالل مى کند. ماهى، غالت غنى شده و لبنیات، منابع سرشار 
از ویتامین D هستند با این حال شما براى جذب ویتامین D از طریق پوست، نیاز به 
قرار گیرى در معرض نور مستقیم خورشید نیز دارید. طبق توصیه هاى بین المللى 
زنان باالى 50 سال نیاز به دریافت حداقل 800 واحد بین المللى ویتامین D دارند. 

منیزیم: عملکرد کلیدى منیزیم، کمک به تنظیم فشــار خون است و این امرى 
مهم براى زنان 40 ســال به باال محسوب مى شــود چون بیشتر در معرض ابتال 
به فشار خون باال هســتند. کمبود منیزیم با بیمارى هاى قلبى، دیابت و التهاب 

بر این، منیزیم به جذب کلسیم کمک مى کند و نقش ارتباط دارد. عالوه 
عضلــه عصــب، قلب و مهمى در عملکرد 
قند خون دارد. سبزیجات همچنین کنترل 
سویا، آجیل، تیره رنگ، لوبیا و 
غنــى از و آووکادو از منابع 

منیزیم 

هستند. زنان 40 سال به باال نیاز به حداقل 320 میلى گرم منیزیم در روز دارند.
پتاسیم: نقش اصلى پتاسیم در تنظیم فشار خون است. میانگین مصرف پتاسیم 
مورد نیاز بدن زنان پس از یائسگى دو گرم در روز توصیه شده است تا خطر ابتال به 
سکته مغزى را کاهش دهد. مصرف بیش از حد پتاسیم براى قلب و آریتمى هاى 
قلبى و دستگاه گوارش مضر است. از بین غذاها، موز، سیب زمینى شیرین، برگ 

چغندر، عدس و لوبیا سرشار از پتاسیم هستند.
امگا 3: تمامى تغییراتى که در اثر باال رفتن سن ایجاد مى شوند را از بین مى برد، 
خطر ابتال به بیمارى هایى چون بیمارى هاى قلبى، فشار خون پایین را کاهش داده 
و براى حافظه و تنظیم کلسترول نیز مفید است. تحقیقات نشان داده کسانى که

 امگا 3 خونشــان زیاد اســت مغز بزرگ ترى دارند و حافظه آنها نیز نســبت به 
دیگران قوى تر اســت. در غذاها نیز ماهى، گردو، بذر کتان و سبزیجات سرشار از 
امگا 3 هستند. میزان مصرف آن براى افراد سالم 500 میلى گرم، براى افراد مبتال 
به بیمارى قلبى 800 تا هزارمیلى گرم و براى کسانى که ترى گلیسیرید باالیى دارند 

دو هزار تا چهار هزارمیلى گرم است.
پروبیوتیک ها: پروبیوتیک ها، مواد معدنى یا ویتامین نیستند اما مصرف آنها براى 
زنان 40 ساله به باال ضرورى است. پروبیوتیک ها منجر به حفظ سالمت روده ها و 
حفظ وزن در محدوده سالم مى شوند. مصرف آنها حتى باعث کاهش خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى، دیابت و سکته مغزى مى شود. پروبیوتیک ها در محصوالت لبنى 

مانند کفیر و ماست و سایر محصوالت تخمیر شده وجود دارند.

6خوراکى بـراى مبـارزه با عفونت ها
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ى کم چرب 

رى هاى 
ىگفت: بر

اب مى تواند 
دگى را

ر اساس 
شخص شده 

ت خواب 
رمى شوند.

 آلزایمر نیز 
امل، قابل 
ن مى توانند 
مارى ه بیمارى هب

 
 در در 
تت

رك فیزیکى 

 دائمى

ت مصرف

م قندهاى 
مک استفاده 

بدن شما 
پیوسته به سختى کار مى کند 

تا با باکترى ها و میکروب ها و ویروس هایى 
که با آنها روبه رو مى شوید بجنگد. شما چه دچار یک 

سرماخوردگى معمولى شده باشید یا یک بیمارى پوستى و یا 
ناراحتى معده، میکروب هاى مضر ممکن است سیستم ایمنى تان را 
تهدید کرده و بدن تان را مستعد عوارض و بیمارى هاى جدى بکنند. 
اما با انتخاب هاى درست غذایى مى توانید به بدن تان کمک کنید 
از خودش در برابر این عوامل مضر دفاع کرده و به طور طبیعى 

با عفونت ها مبارزه کند. غذاهاى زیادى وجود دارند که با 
بیمارى هاى مى جنگند و باید در تمام آشپزخانه ها 

موجود باشند و مرتباً مصرف شوند.

 سرماخوردگى معده، تجربه اى بسیار ناخوشایند است چون مى تواند عالئم زیادى داشته باشد شامل درد معده، اسهال، استفراغ، 
سر درد، بدن درد، قولنج معده، تب خفیف، ضعف و حالت تهوع.

سرماخوردگى معده، نتیجه  ابتال به یک عفونت ویروسى است. براى درمان سرماخوردگى معده، زنجبیل بسیار مفید است. زنجبیل به 
دلیل ویژگى هاى ضد التهابى اش، از التهاب در روده و معده مى کاهد. ضمنا زنجبیل یک ضد ویروس طبیعى است که با ویروس هاى 

عامل سرماخوردگى و آنفلوآنزا هم مبارزه مى کند.

 گلو درد، مشکلى بسیار رایج و دردناك است. عفونت هاى باکتریایى، ویروسى یا قارچى مى توانند تبدیل به گلو درد بشوند. لیمو ترش در تسکین گلو درد 
و عالئم ناشى از آن بسیار موثر است.

 C لیموترش حاوى دو ترکیب به نام هاى کومارین و تترازین است که هر دو با عوامل بیماریزاى متعددى مبارزه مى کنند. همچنین مقدار زیاد ویتامین
موجود در لیموترش، به عنوان یک آنتى اکسیدان عمل کرده و با بیمارى هایى که رادیکال هاى آزاد در بدن ایجاد مى کنند مى جنگد.

 زنجبیل براى سرماخوردگى معده زنجبیل براى سرماخوردگى معده

لیموترش براى گلو دردلیموترش براى گلو درد

سیر براى عفونت قارچىسیر براى عفونت قارچى

فلفل براى عفونت سینوس هافلفل براى عفونت سینوس ها

چاى سیاه براى التهاب ملتحمهچاى سیاه براى التهاب ملتحمه

عفونت قارچى مى تواند پوست، دهان، مجارى ادرارى و واژن را مبتال کند. عفونت کاندیدا بسته به محل رشد قارچ، مى تواند موجب برفک دهان و یا 
یک عفونت قارچى در خانم ها شود. عفونت کاندیدا مى تواند عالئمى چون خارش و التهاب شدید داشته باشد.

برا مبارزه با این عفونت، سیر بسیار موثر است. سیر حاوى ترکیبات گوناگونى است که با رشد کاندیدا مبارزه کرده و از شما در برابر عفونت هاى قارچى 
محافظت مى کند. سیر خواص آنتى باکتریال و آنتى بیوتیک هم دارد که در ریکاروى بعد از بیمارى، نقش مهمى ایفا مى کند.

عفونت ســینوس معموال به علت ویروس روى مى دهد که موجب التهاب و تورم سینوس ها مى شود. این نوع عفونت اغلب به 
دلیل سرماخوردگى ایجاد شده و منجر به تولید موکوس مى شود، در نتیجه سینوس ها مسدود خواهند شد. این عفونت مى تواند 

زیادى ایجاد کند، شامل عالئمى چون سر درد، حساس شدن صورت، درد یا فشار، گرفتگى بینى، احساس ناراحتى 
تب.گلو درد، ســرفه و 
عفونت ســینوس، فلفل بسیار مفید اســت. فلفل کمک مى کند بــراى تســکین عالئم 

سینوس ها تخلیه و باز شــوند. همچنین سیستم ایمنى را تقویت 
کرده، از التهاب و تورم کاسته و جریان خون را بهبود مى دهد.

تنفسى فوقانى،عفونت ُمسرى بینى، گلو، سینوس ها و حنجره عفونت سیستم 
این عفونت ها، ویروسى بوده و فورا از یک فرد به فردى دیگر است. بیشــتر اوقات 
برخى موارد ممکن است عامل باکترى یا قارچ مسبب باشد.ســرایت مى کنند. اما در 

درمان این نوع عفونت ها کمک بگیرید. آنزیم هاى بســیار مى توانید از عسل براى 
با ویروس هاى عامل این عفونت، کمک مى کنند. همچنین مغذى عسل به مبارزه 
انواع خاصى از باکترى هاى را نابود مى کند.عســل به طور موثر، 

عسل براى عفونت سیستم تنفسى فوقانى

 
التهاب غشاء چشم، یک بیمارى بسیار ناراحت کننده و آزاردهنده است که ورم ملتحمه یا 

مى تواند عامل باکتریایى، ویروسى یا آلرژیک داشته باشد. عالئمى چون قرمزى، خارش، التهاب، 
اشک ریزى و احساس جشم خارجى در چشم شایع هستند. ورم ملتحمه چه عامل باکتریایى 

داشته باشد و چه ویروسى، بسیار ُمسرى بوده و نیازمند کنترل فورى است.
چاى سیاه براى درمان چشم صورتى بسیار عالى است.

ىى

نجره
دیگر
شد.
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ویتامین هایى که بعد از 40 سالگى حتماً باید بخورید

یک متخصص تغذیه با اشاره به اینکه مایعات خیلى گرم 
براى گلو درد مناسب نیست و  بسیار خطرناك است، گفت: 

نوشیدن شیر در زمان سرماخوردگى توصیه نمى شود.
مرتضى صفوى درباره اینکه چه کنیم تا کمتر سرما بخوریم 
یا مبتال به آنفلوآنزا نشویم، اظهار داشت: با شروع پاییز و 
زمستان هوا سرد مى شود بنابراین سرماخوردگى، آنفلوآنزا 

و عفونت هاى ویروسى شیوع بیشترى پیدا مى کنند.
وى با بیان اینکه هنگام ســرماخوردگى دستگاه تنفسى 
فوقانى درگیر مى شود، افزود: با سرماخوردگى افراد دچار 
عالئمى همچون آبریزش بینى، گلودرد، بى حالى، ضعف 

و .. مى شوند اما آنفلوآنزا عالئم شدیدترى دارد و دستگاه 
تنفسى فوقانى و تحتانى فرد مبتال را نیز درگیر مى کند و 
فرد عالئمى همچون اســهال، تهوع، استفراغ، احساس 

سرما سرما شدن شدید و... نیز دارد.
این متخصص تغذیه عنوان کرد: با توجه به اینکه سیستم 
ایمنى افراد متفاوت است، نســبت به سرماخوردگى نیز 
برخى از افراد مقاوم تر هستند و برخى حتى با کوچکترین 
استرس نیز به دلیل ضعف سیستم ایمنى بدنشان سریع  
ســرما مى خورد. وى ادامه داد: بنابراین توصیه مى شود 
افراد به خصوص در فصل سرما مایعات زیاد مصرف کنند 

چراکه ویروس ها در محیط خشک بیشتر رشد مى کنند و 
مایعات با رقیق کردن ترشحات داخل حلق و بینى حال 

بیمار را بهبود مى دهد.
صفوى با بیان اینکه مایعات خیلى گرم بــراى  گلو درد 
مناســب نیســت و به عبارتى بســیار خطرناك است، 
خاطرنشان کرد: در غرب ایران به ویژه در کردستان که 
مردم آن عادت به نوشیدن مایعات داغ به ویژه چایى دارند 
سرطان هاى ناحیه سر و گردن بیشتر مشاهده شده است.

وى تاکید کرد: به افرادى که دچار سرماخوردگى یا آنفلوآنزا 
مى شوند توصیه مى شود به هیچ عنوان شیر ننوشند، چراکه 

موادى که در شیر وجود دارد ســبب جلوگیرى از رقیق 
شدن مخاط ترشح شده مى شوند و نه تنها عالئم بیمارى 
بهبود نمى یابــد، بلکه به عبارتى بیمارى را نیز تشــدید 

مى کند.
این متخصــص تغذیه بیان داشــت: مصــرف مایعات 
ولرم همچون چاى بى رنگ یا چاى ســبز، آب جوش، 
قهوه و مایعات، ســوپ، آش مصــرف میوه هاى حاوى 
ویتامین C براى این افراد توصیه مى شــود؛ همچنین 
مــواد غذایى که حــاوى ادویه هســتند نیز بــه بهبود 

سرماخوردگى کمک شایان توجهى مى کنند.

نوشیدن شیر
 در زمان سرماخوردگى، ممنوع

یک متخصص طب سنتى، کم خونى را بیمارى 
بســیار مضر در بدن افراد به خصوص زنان و 
دختر بچه ها دانست و علل ایجاد این بیمارى را 

تشریح کرد.
محمود قادرى به تشریح نشانه ها، علل ایجاد 
بیمــارى و همچنین درمان آن در طب ســنتى 
پرداخت و گفت: از جمله عوارض و نشانه هاى کم 
خونى مى توان به رنگ پریدگى صورت، احساس 
ضعف، خستگى، بى حالى،  سردرد،  بى اشتهایى، 
سیاهى رفتن چشم به ویژه موقع بلندشدن از 
زمین، خواب رفتن اعضاى بدن(دست ها و پاها)، 
تپش قلب، تنگى نفس، سرگیجه، پایین آمدن 
قدرت تمرکز، زود خسته شــدن، افسردگى، 
ناخن هاى شــکننده ، ســردى اندام انتهایى 
بدن(دست ها و پاها)، یبوست، تمایل به خوردن 
مواد غیرعادى (مثل کاغذ یا خاك) و... اشاره کرد.
وى با اشاره به اینکه براى اطمینان در تشخیص 
کم خونى باید تعداد بیش ترى از موارد ذکر شده 
در فرد مورد نظر مشاهده شود، گفت: با درمان 
کم خونى، تمامى عالئمــى که به دلیل کم خونى 

در بدن ایجاد شده است، برطرف خواهند شد.
وى راه هاى درمان از طریق طب سنتى را مصرف 
روزانه چهار شیره خونساز (انگور، توت، انجیر و 
خرما)، مصرف چهار مغز، پوشیدن طال در خانم ها 
به دلیل گرم و خون ساز بودن و خوردن میوه هاى 
قرمز مانند انــار، عناب، زرشــک، زغال اخته، 

اسفناج و کاهو گیالس و آلبالو، عدسى، 
عنوان کرد. 

توصیه هاى طب سنتى 
براى درمان کم خونى

قرمز مانند انــار، عناب، زرشــک، زغال اخته،
اسفناج و کاهوگیالس و آلبالو، عدسى، 

عنوان کرد.

توصیهتوصیه
 براى  براى 

جوان ماندنجوان ماندن
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سروش صحت هنرمند دوست داشتنى اصفهان 
که بارها در برنامه هــاى تلویزیونى و گفتگو با  
نصف جهان از تعصب و عالقه خود به تیم هاى 
اصفهانى به ویژه سپاهان سخن گفته، حاال در حالى 
که امروز دربى تهران برگزار مى شود، بار 
دیگر کرى معروف خود براى 
استقالل و پرسپولیس را 

تکرار کرد.
گفتگوى کوتاه ما با 
این هنرمند خاطره 
ســاز را از دست 

ندهید.

جناب صحت! در آســتانه دربى 
تهران هستیم. پیش بینى تان از 

این بازى چیست؟
پیش بینى کار خیلى ســختى است و من همیشه با 
این موضوع مشکل داشتم. اجازه بدهید پیش بینى 
نکنم ولى امیدوارم این دیــدار بتواند جذابیت هایى 
زیادى داشــته باشــد که وقتى خیلى ها زمان خود 

را براى تماشاى آن مى گذارند ضرر نکرده باشند.
آن کرى معروف دو ســال پیش 
شــما در برنامه 90 خیلى جالب 
توجه بود. گزارشــگر 90 اصرار  
مى کرد که شــما دوست دارید 
کدامیــک از دو تیم  اســتقالل 
یا پرســپولیس برنده شهرآورد 
تهران باشــد و شــما هم پاسخ 

دادید سپاهان!
بله، حاال هم کــه در آســتانه یکى دیگــر از این 
شهرآوردها هستیم باز هم تکرار مى کنم و امیدوارم 
که سپاهان برنده دربى تهران باشد. به هر حال من 
ســپاهانیم و تعلق خاطرى به دو تیم قرمز و آبى 
ندارم. البته در عین حال بــراى دو تیم احترام 
قائلم، هوادارانشــان را دوست دارم 
وخیلى از رفقــاى من هم هوادار 
این دو تیم هســتند. خیلى از 
هــواداران دو تیــم هم به 
مــن محبــت دارند و 
مى گویند درست 
اســت کــه 

شــما اصفهانى و ســپاهانى هستى  
ولى ما تو را دوســت داریــم و این 
باعث خوشحالى اســت که تفاوت

ســلیقه هاى فوتبالى نمى تواند 
در ابعاد دیگر زندگى ما شــکاف 

ایجاد کند. 
اى کاش ســپاهان و البته 
ذوب آهــن ایــن روزها 

بهتر نتیجه مى گرفتند که شــما 
مى توانســتید در تهــران براى 

رفقاى خود بیشتر کرى بخوانید.
البته من خیلى اهل کرى نیســتم ولى نتایج خوب 
ســپاهان و ذوب آهن مى تواند هم ما را خوشحال 
کند و هم اینکه باعث شــود در مباحث فوتبالى با 
قدرت بیشــترى صحبت کنیم. البته سپاهان هم 
در لیگ و هــم در جام حذفــى و ذوب آهن هم در 
جام حذفى آنقدر افتخار و جام به دست آورده اند که 
حاال حاالها سرمان باال باشد. شما نگاه کنید غیر از 
دو تیم اصفهانى هنوز هیچ تیم ایرانى  به فینال آسیا 
نرفته است و پرســپولیس که اخیراً تا مرحله نیمه 
نهایى رفته بود با شکستى ســنگین در مجموع دو 
دیدار با این رقابت ها وداع کرد و نتوانست به فینال 
برسد. آن هم پرسپولیســى که این روزها این همه 
مهره و ستاره دارد، یا مســابقات جام باشگاه هاى 
جهان که سپاهان هم در مورد سالگرد حضورش چند 
روز پیش اطالعیه اى منتشر کرد. در این تورنمنت 
فقط ســپاهان اصفهان حاضر بود. پس موضوعات 
افتخارآمیز زیاد داریــم. ولى خودم یک خصوصیت  
به نوعى منفى دارم که وقتــى به تیمى عالقه دارم 
و مدام نتیجه نمى گیرد  کم کم احساس دلسردى 
و نا امیدى به سراغم مى آید. البته مى دانم که این 
یک ویژگى بدى اســت و باید آن را اصالح کنم اما 
امیدوارم ســپاهان هر چه زودتر خود را پیدا کند تا 
خداى ناکرده احساس بى تفاوتى در مورد این تیم 

به سراغ من نیاید.
تصور مى کنید در ادامه وضعیت 

سپاهان بهتر شود؟
من فکر مى کنم این اتفاق مى افتــد، هر چند که 
به هر حال هفته هاى زیادى از لیگ گذشــته و 
این تیم امتیازات زیادى 
را مفت و مجانى از دست 
داده است. ولى سرمربى 
این تیــم آقــاى کرانچار با 
تجربه است و مى تواند دوباره روزهاى 
اوج را براى ســپاهان رقم بزند. باید حداقل تا پایان 

فصل به او فرصت داد و به او استرس وارد نکرد.
فکر مى کنم شما آقاى کرانچار را 
خیلى دوست دارید و او هم البته 
به شما حسابى عالقه دارد. یادم 
مى آید در یکــى از برنامه هاى 
سپاهان که چند سال پیش حاضر 
شــدید کرانچار بر روى صحنه 

حسابى از شما تمجید کرد و گفت 
که برخى از آثار شما را دیده است.

بله! همینطور است. این نظر لطف زالتکو کرانچار 
بود و باعث خوشــحالى من اســت که ایشان هم 
کارهاى من را دیده اســت. مــن کرانچار را فردى 
جنتلمن مى دانم و احســاس مى کنــم مردى که 
هم در جام جهانــى و هم در جام ملت هاى آســیا 
ســرمربیگرى کرده، کسى نیســت که به راحتى 
بخواهیم از او بگذریم. قطعًا او در ســایه فرصت و 

آرامش نتیجه مى گیرد.
در مــورد دربــى تهــران دیگر 

صحبتى باقى نمانده؟
امیدوارم نتیجــه اى رقم بخورد کــه در درجه اول 
سپاهانى ها راضى باشند و البته دوستان استقاللى 
و پرسپولیســى من هم راضى باشند و هیچکدام در 

پایان بازى ناراحت نباشند!
 پس به نوعــى دوســت دارید 

مساوى شود؟
 مساوى هم بد نیست. ببینیم در  نهایت چه مى شود!

امیـــدوارم سپاهان برنده دربى تهران باشد!

رکورد باورنکردنى 
سپاهان

دلیل شکست نوجوانان

با سپرى شــدن یک ســوم از رقابت هاى لیگ 
هفدهم، ســپاهان هنوز موفق به گلزنى در نیمه 
اول نشده و در نیمى از مسابقات هم هیچ گلى به 

ثمر نرسانده است.
سپاهان در لیگ هفدهم رکوردهاى منفى زیادى 
از خود به جاى گذاشــته است اما شــاید یکى از 
عجیب ترین آنها این باشد که با گذشت یک سوم 
از رقابت ها تیم اصفهانى هنوز موفق به گلزنى در 

نیمه اول نشده است.
زودترین گلى که سپاهان در لیگ هفدهم به ثمر 
رسانده را شاهین ثاقبى در چهل ونهمین دقیقه از 
دیدار با پارس جنوبى از هفته ســوم در ورزشگاه 

نقش جهان وارد دروازه حریف کرده است.
با وجود سپرى شــدن ده هفته از مسابقات تعداد 
گل هاى سپاهان هنوز دو رقمى نشده است تا تیم 
اصفهانى پس از استقالل تهران، گسترش فوالد 
تبریز، استقالل خوزستان و مشترکاً با سیاه جامگان 
مشهد و نفت تهران با هشت گل صاحب چهارمین 
خط حمله ضعیف لیگ برتر باشد. ظرف این مدت، 
سپاهان در پنج مسابقه اصًال موفق به گلزنى نشده 
است. به عبارت دیگر، دروازه حریفان در نیمى از 
دیدارهاى سپرى شده از لیگ هفدهم به روى تیم 

اصفهانى بسته مانده است.

اگر فکر مى کنید دلیل اصلى باخت تیم نوجوانان 
به اسپانیا قدرت حریف اروپایى شاگردان عباس 
چمنیان بوده کامًال در اشتباهید چرا که باخت تیم 

ملى یک دلیل دیگر هم داشته است.
 این دلیل را یونس دلفى توضیــح داده. بازیکن 
کلیدى تیم ملى که به دلیــل محرومیت، دیدار 
مقابل اسپانیا را از دست داد درباره شکست مقابل 
این تیم گفته:«ترسى از اسپانیا نداشتیم. اوًال که 
دور و بر ما رسانه اى نبود که بدانیم کدام بازیکن 
اســپانیا در کدام تیم بازى مى کند. ضمن اینکه 
مســئوالن تیم تلفن ها را براى مدت طوالنى از 
ما گرفتند تا حواشى اطراف روى ما تأثیر نگذارد. 
همانطور که گفتم تنها دلیل شکســت ما مقابل 
اسپانیا این بود که روز بدى را پشت سر گذاشتیم. 
هر تیمى یــک روز بد دارد و ما هم برابر اســپانیا 

چنین شرایطى را تجربه کردیم.»

جهــان  نصــف 
جــدال یــک 

کــروات با یک 
آلمانــى نامــدار 
قطعــًا مــى تواند 

جذابیت هاى شهرآورد 
پایتخت را بیشــتر کند. 

باید دید «برانکو ایوانکوویچ» 
از دیار متفقین(یوگسالوى سابق) 
پیروز این دیدار مى شود یا «وینفرد 

شفر»، مردى از سرزمین آلمان، 
کشورى که در جنگ جهانى  در 
نقش قدرت اصلى نیروهاى 

محور و متحدین بود.  
در آخریــن دیــدار هفته 
دهم لیگ برتــر در حالى 
پرســپولیس و استقالل 
هشــتاد و پنجمین دربى 

پایتخــت را برگزار مى کنند 
که پس از حدود 40 ســال و براى نخســتین 

بار بعد از انقالب، هدایت هر دو تیم را سرمربیان 
خارجى برعهده دارند و انگیزه زیادى براى کســب 
3 امتیاز این دیدار دارند ســرمربیانى کــه با توجه به 
ملیت شــان بهانه تیترهاى متحدین و متفقین را به 

ما داده اند.
  در دربى تهران که همانند یــک جنگ تمام عیار 
است، تهران و قسمت هایى از ایران را براى ساعاتى 
به دو رنگ قرمز و آبى تقسیم مى کند. این بازى براى 
بســیارى از هواداران دو تیم تفاوت خاصى دارد و 
گاهى نیز پیروزى در این دیدار بــراى هواداران 

افتخارى باالتر از کسب جام دارد.
نبرد قرمز و آبى پایتخت فقط در حد یک بازى فوتبال 

نیســت بلکه این دیدار چهره  دیگرى در نگاه هواداران 
دو تیم دارد. رقابتى که مى تواند سرنوشــت یک بازیکن یا مربى را عوض کند و او را از عرش به فرش 
بیاورد. نمونه واضح آن براى سرمربى حال حاضر پرسپولیس و ســرمربى قبلى استقالل اتفاق افتاد. 

برانکو توانســت در اولیــن تجربه دربى 
خود، پرسپولیس را به عنوان برنده 
شهرآورد هشــتادم معرفى کند 
و یک بار هم بــا برترى 4 بر 2، 
خودش را در دل سرخ ها جا کند. 
فصل گذشته نیز در حالى که تیم 
منصوریان انتظــارات هواداران را 
برآورده نکرده بود، توانست با نمایشى 
جــذاب، پرســپولیس را شکســت دهد و 

ناکامى هایش در کسب جام را کمرنگ کند.
 بارزترین تفاوت هشتاد و پنجمین دربى پایتخت حضور مربیان 
خارجى بر روى نیمکت دو تیم است. برانکو در قامت سرمربى 
پرسپولیس پنج بار مقابل اســتقالل قرار گرفته است که دو 
پیروزى، دو تساوى و یک شکست حاصل کار این مربى 
بوده اســت. برانکو در فصل گذشــته در حالى بازى را با 
نتیجه 3 بر 2 به آبى ها واگــذار کرد که اختالف امتیاز 
دو تیم بیــش از 8 امتیاز بود و پرسپولیســى ها با 
خیال راحت ترى به میدان آمده بودند اما شاگردان 
منصوریان موفق شــدند با درخشش فرشید اسماعیلى به 
پنج سال شکست ناپذیرى سرخ ها مقابل اســتقالل پایان دهند و روند رو به رشد فصل 
گذشته خود را ادامه دهند. سرمربى اهل کرواسى پرسپولیس انگیزه زیادى براى گرفتن 
انتقام شکســت بازى برگشت فصل گذشــته و همچنین باخت هایش مقابل وینفرد شفر

 دارد.
در سوى دیگر میدان، شفر براى سومین بار است که حضور بر روى نیمکت استقالل را تجربه 
مى کند و یک تســاوى در لیگ مقابل فوالد و یک پیروزى در جام حذفى مقابل تیم دسته اولى 
نساجى کسب کرده است. سرمربى آلمانى استقالل ســابقه جدال با قرمزهاى پایتخت را ندارد 
اما دو بار مقابل سرمربى کروات این تیم به عنوان مربى قرار گرفته است که هر دو بار موفق به 
شکست برانکو شده است. در آن زمان، شفر سرمربى بوروسیا برلین بود و برانکو هدایت هانوفر 
را بر عهده داشت.  شهرآورد هشــتاد و پنجم تهران،  امروز پنج شنبه ساعت 16و40دقیقه در 

ورزشگاه آزادى برگزار مى شود.
 به گزارش نصف جهــان ، اگر به تاریخ عالقه مند باشــید 
مى توانید این  به این دیدار به چشم یک جنگ تمام عیار 
نگاه کنید. جنگى میــان دو ارتش یکى به فرماندهى 
مردى از سرزمین یوگسالوى سابق  و دیگرى از آلمان، 

دو کشور متخاصم در جنگ جهانى!

جنگ بزرگ این بار در تهران

خداحافظى رسمى 
جعفرى 

هادى جعفرى، بازیکن ســابق سپاهان رســمًا از دنیاى 
فوتبال به عنوان بازیکن خداحافظى کرد.

وى که دوران درخشانى را در سپاهان گذراند و با این تیم 
ســابقه دو قهرمانى لیگ برتر، سه قهرمانى جام حذفى و 
حضور در جام باشگاه هاى جهان را در کارنامه دارد، پس از 
سپاهان در تیم هایى مثل گسترش فوالد تبریز، ابومسلم 
خراسان و شهردارى اراك بازى کرد و امسال نیز به طور 

رسمى با مستطیل سبز وداع کرد.
جعفرى در این باره گفت: امسال ترجیح دادم که دیگر بازى 
نکنم و به عنوان بازیکن از  دنیاى فوتبال  با همه خاطراتى 
کــه از آن دارم خداحافظى کنم. اخیــراً در کالس هاى 
مربیگرى شــرکت کرده ام و اگر خدا بخواهد امیدوارم در 

این عرصه موفق باشم.
وى ادامه داد: از همه  کسانى که در این سال ها مرا یارى 
کردند به ویژه هواداران سپاهان که هنوز هم مرا فراموش 
نکرده اند بى نهایت سپاســگزارم. من بهترین خاطرات 
عمرم را در این تیم داشــته ام و حاال هــم که دیگر بازى 
نمى کنم خود را هوادار سپاهان مى دانم و امیدوارم این تیم 

هر چه زودتر دوباره اوج بگیرد. 

سروش صحت، کرى معروف خود را تکرار کرد

الهه مهرى دهنوى

سروش صحت هنرمند دوست داشتنى اصفهان 
بارها در برنامه هــاى تلویزیونى و گفتگو با   که
نصف جهان از تعصب و عالقه خود به تیم هاى 
اصفهانى به ویژه سپاهان سخن گفته، حاال در حالى 
که امروز دربى تهران برگزار مى شود، بار 
دیگر کرى معروف خود براى 
استقالل و پرسپولیس را 

تکرار کرد.
گفتگوى کوتاه ما با 
این هنرمند خاطره 
ســاز را از دست 

ندهید.

جناب صحت! در آســتانه دربى
پیش بینى تان از  تهران هستیم.

این بازى چیست؟
پیش بینى کار خیلى ســختى است و من همیشه با 
این موضوع مشکل داشتم. اجازه بدهید پیش بینى 
نکنم ولى امیدوارم این دیــدار بتواند جذابیت هایى 
زیادى داشــته باشــد که وقتى خیلى ها زمان خود 

نکرده باشند. را براىتماشاى آن مى گذارندضرر
آن کرى معروف دو ســال پیش

شــما در برنامه 90 خیلى جالب 
توجه بود. گزارشــگر 90 اصرار

که شــما دوست دارید  مى کرد
کدامیــک از دو تیم  اســتقالل 
یا پرســپولیس برنده شهرآورد 
تهران باشــد و شــما هم پاسخ

دادید سپاهان!
این بله، حاال هم کــه در آســتانه یکى دیگــر از
تکرار مى کنم و امیدوارم شهرآوردها هستیم باز هم
برنده دربى تهران باشد. به هر حال من که سپاهان

ســپاهانیم و تعلق خاطرى به دو تیم قرمز و آبى 
در عین حال بــراى دو تیم احترام  ندارم. البته
قائلم، هوادارانشــان را دوست دارم

وخیلى از رفقــاى من هم هوادار 
این دو تیم هســتند. خیلى از 
هــواداران دو تیــم هم به 
مــن محبــت دارند و

مى گویند درست 
اســت کــه 

ســپاهانى هستى شــما اصفهانى و
ولى ما تو را دوســت داریــم و این 
باعث خوشحالى اســت که تفاوت
ســلیقه هاى فوتبالى نمى تواند 
در ابعاد دیگر زندگى ما شــکاف 

ایجاد کند. 
و البته اى کاش ســپاهان

ایــن روزها  ذوب آهــن

م بهتر نتیجه
مى توانســ
ب رفقاى خود
البته من خیلى اهل کرى
ســپاهان و ذوب آهن م
کند و هم اینکه باعث ش

قدرت بیشــترى صحبت
در لیگ و هــم در جام ح
و جام حذفى آنقدر افتخار
حاال حاالها سرمان باال
دو تیم اصفهانى هنوز هی

نرفته است و پرســپولیس
نهایى رفته بود با شکستى
دیدار با این رقابت ها ود
برسد. آن هم پرسپولیسـ
مهره و ستاره دارد، یا مس
م جهان که سپاهانهم در
پیشاطالعیه اى من روز
اصفهان فقط ســپاهان
افتخارآمیز زیاد داریــم.
به نوعى منفى دارم که و
و مدام نتیجه نمى گیرد
و نا امیدى به سراغم مى
یک ویژگى بدى اســت
امیدوارم ســپاهان هر چ
احساس بى خداى ناکرده

به سراغ من نیاید.
تصور مى کن
سپاهان بهتر
من فکر مى کنم این اتف
هفته هاى به هر حال

این
تجربه است
اوج را براى ســپاهان رق
ب فصل به او فرصت داد و
فکر مى کنم
خیلى دوست
به شما حسا
مى آید در ی
سپاهانکه
شــدید کر

ان انه ته تد د اا ن نا گا گز ز نگنگ

الههمهرى دهنوى

 وقتى به تیمى عالقه 
دارم و مدام نتیجه 
نمى گیرد  کم کم 

احساس دلسردى و 
نا امیدى به سراغم 

مى آید.
 البته مى دانم که 

این یک ویژگى بدى 
است و باید آن را 

اصالح کنم

یوانکوویچ» 
وگسالوى سابق) 
ى شود یا «وینفرد
سرزمین آلمان، 
گ جهانى در 
ى نیروهاى 

بود.  
ـدار هفته 
در حالى
ستقالل 
ین دربى 

مى کنند  زار
40 ســال و براى نخس
س  هدایت هر دو تیم را
ارند و انگیزه زیادى ب
 دارند ســرمربیانى کـ
ه تیترهاى متحدین و

که همانند یــک جنگ
سمت هایى از ایران را بر
آبى تقسیم مى کند. این
اران دو تیم تفاوت خا
ى در این دیدار بــراى

 کسب جام دارد.
یتخت فقط در حد یک

نکو تو
خو

ش

من
برآور

ر
ند
آو
ـت

 
د 
ورد

تر کند. 

 در نگاه هواداران 
ــت یک بازیکن یا مربى را عوض کند و او را از عرش به فرش 
استقالل اتفاق افتاد.  حال حاضر پرسپولیسو ســرمربى قبلى

جــذ
ناکامى هایش در کسب جام
 بارزترین تفاوت هشتاد و
خارجى بر روى نیمکت
پرسپولیس پنج بار مق
پیروزى، دو تساوى
اســت. برانک بوده
2 به 2 بر 3نتیجه 3

دو تیم بیــش
خیال راحت
منصوریان موفق ش
پنج سال شکست ناپذیرى سرخ ها مقابل اســتق
گذشته خود را ادامه دهند. سرمربى اهل کرواسى
انتقام شکســت بازى برگشت فصل گذشــته و ه

دارد.
سوى دیگر میدان، شفر براى سومین بار است که حض
د و یک تســاوى در لیگ مقابل فوالد و یک پیروز
ى کسب کرده است. سرمربى آلمانى استقالل ســا
و بار مقابل سرمربى کروات این تیم به عنوان مربى
ست برانکو شده است. در آن زمان، شفر سرمربى بو
ر عهده داشت.  شهرآورد هشــتاد و پنجم تهران، ا

رزشگاه آزادى برگزار مى شود.
 به گزارش نصف ج
مى توانید این
ج نگاه کنید.
مردى از سر
دو کشور مت

ســتین 
 سرمربیان

براى کســب 
توجه به ـــه با
 متفقین را به

گ تمام عیار 
راى ساعاتى 
ن بازى براى 
صى دارد و 
ى هواداران

کبازى فوتبال 

 د
س در
مى کند
نساجى
دو اما

شکس
را بر
ور

بران

حمله دوباره متحدین به متفقینحمله دوباره متحدین به متفقین
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در شهرآورد تهران 
عشـق است فقط اصفهــان!

تالش ذوب آهنى ها 
براى اصالح!

  تیم ملى با ونزوئال 
بازى مى کند 

تعدادى از بازیکنان ذوب آهن در کانون اصالح و 
تربیت حضور یافتند.

تعــدادى از بازیکنان و پرســنل باشــگاه ذوب 
آهن بــه کانــون اصــالح و تربیــت اصفهان 
رفتند تا براى بازگشــت افرادى که اشــتباهى 
بــزرگ داشــته اند به مســیر زندگــى تالش

 کنند.
ذوب آهنــى هــا در این دیــدار با افراد نــادم از 
اشتباهات گذشته خود صحبت هایى انجام دادند 
و همدل شــدند تا روزهاى بهترى در انتظار آنها

 باشد.

کادرفنى تیم ملى برنامه هاى خود براى اردوى 
بعدى که در آبان ماه برگزار مى شود را اعالم 

کرد.
تیم ملى به برنامه آماده سازى خود براى جام 
جهانى 2018 روسیه با انجام دو دیدار تدارکاتى 
مقابل دو تیم از آمریکاى مرکزى و جنوبى در 
ماه نوامبــر (آبان ماه) در روزهــاى فیفا ادامه 

خواهد داد.
بر اســاس اعالم کادرفنى تیم ملى در مدت 
زمان اردوى آینده که روزهاى فیفا محسوب 
مى شود، شــاگردان «کارلوس کى روش» دو 
بازى تدارکاتى انجــام مى دهند. همانطور که 
از قبل اعالم شده بود، اولین مسابقه تدارکاتى 
با پاناما خواهد بود. این بازى در تاریخ 18 آبان 
(9نوامبر) در استادیوم اشتروم گراتس اتریش 

برگزار  مى شود.
درباره بــازى تدارکاتى دوم تیــم ملى در این 
تاریخ صحبت هاى زیــادى مطرح بود و گفته 
مى شد توافقات براى برگزارى بازى با اوکراین 
انجام شده اما فدراســیون فوتبال اعالم کرد 
حریف بعدى ونزوئالست.  تیم ملى در تاریخ 
22 آبان ( 13 نوامبر) در استادیوم گلردم شهر 
آرنهم هلند رو در روى تیــم ملى ونزوئال قرار

 مى گیرد. 
گفتنــى اســت، اردوى تمرینــى تیــم ملى 
از 10 آبــان آغاز مى شــود و تــا 14 آبان در 
تهــران ادامــه مى یابــد. ســپس بازیکنان 
دعوت شــده به تیم ملى توسط کارلوس کى 
روش از 15 تــا 19 آبان در اتریــش به آماده 
ســازى خود ادامــه داده و بعــد از آن اردوى 
خود را از تاریخ 19 تا 23 آبــان در هلند ادامه 

مى دهند.

ســرمربى ذوب آهن اصفهان تصمیم به 
تغییر در لیســت بازیکنان خود در نیم 

فصل رقابت هاى لیگ برتر دارد. 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تا 

پایان هفته دهم رقابت هاى 
لیگ برتر با کسب 12 امتیاز 
در رده هشتم قرار گرفته 
است و در آخرین دیدارش 

نیز با نتیجه 3 بر صفر مغلوب 
مهمان خود پارس جنوبى جم شد.

تیمى که هواداران ذوب آهن اصفهان انتظار 
داشــتند با حضور امیر قلعه نویى در رأس 
کادر فنى اش به یکى از مدعیان قهرمانى 
در لیگ برتر تبدیل شود اما این اتفاق تا 
اینجاى فصل نیفتاده است تا انتقادها 

از قلعه نویى شروع شود.
سرمربى ذوب آهن نیز که بابت 
باخت سنگین تیمش در بازى با 
پارس جنوبى جم ناراحت است 
به چند بازیکن خود هشدار داده 
است با ادامه این روند جایى در 
لیست بازیکنان ذوب آهن در 
نیم فصل دوم نخواهند داشت 

و این باشگاه هم دنبال بازیکنان 
جدید خواهد رفت.

استارت قلعه نویى 
براى تغییرات  

جمع جرایم سپاهان به دلیل رفتار تماشــاگرانش در پنج میزبانى اول تیم 
اصفهانى در لیگ هفدهم به 75 میلیون تومان رسید.

سپاهان تا به اینجا پنج مســابقه از لیگ هفدهم را در ورزشگاه نقش جهان 
برگزار کرده است. عجیب آنکه به ازاى هر میزبانى سپاهان در ورزشگاه نقش 
جهان باشگاه اصفهانى بدون استثنا از ســوى کمیته انضباطى فدراسیون 

فوتبال به علت رفتار تماشاگرانش جریمه شده است.
آخرین جریمه اى که از ســوى کمیته انضباطى شامل حال سپاهان شده 

مربوط به دیدار این تیم از هفته نهم لیگ برتر برابر سیاه جامگان است. 
در آن مســابقه تیم اصفهانى اولین پیروزى خانگى خود را جشــن 
گرفت. شکسته شــدن طلسم نبردن در ورزشــگاه نقش جهان 
براى ســپاهان بدون تبعات نبود زیرا جریمه صد میلیون ریالى 
باشگاه اصفهانى را در پى داشــت. این جریمه به دلیل فحاشى 

تماشاگران علیه داور مسابقه به سپاهان تعلق گرفت.
سپاهان تا پیش از این در مجموع 650 میلیون ریال از سوى 
کمیته انضباطى به دلیــل رفتار هوادارانش جریمه شــده 
بود. به این ترتیب، جمع جرایم نقدى باشــگاه اصفهانى در 
پایان یک ســوم ابتدایى لیگ هفدهم به 750 میلیون ریال 
رســید. این جرایم به دلیل تخلفاتى چون پرتاب نارنجک، 
شعارهاى زننده نسبت به تیم مقابل، انداختن لیزر به صورت 
بازیکنان حریف و فحاشــى به داور نصیب ســپاهان شده

 است.

ســتاره ســابق فوتبــال خوزســتان بــه  دلیــل 
بدهــى 20 میلیــون تومانــى راهــى زنــدان

 شد.
 یک ستاره سابق فوتبال خوزستان که اخیراً در عرصه 

مربیگرى فعالیت داشته است، به دلیل 
بدهى 20میلیــون تومانى و با حکم 

قضائى بازداشت شــد و پس از 
اینکه نتوانســت رضایت فرد 

شاکى را جلب کند، با دستور 
مقــام قضائى روانه 

زندان شد.
 این ورزشکار که از ستارگان سابق فوتبال خوزستان 
بــوده و در دهه 80 شمســى بازوبنــد کاپیتانى یک 
تیم صاحبنــام خوزســتانى را در لیگ برتــر به بازو 
مى بست، طى چند سال گذشــته به کسب و کار در 
بازار اهواز روى آورد، اما بعــد از عدم موفقیت 
در اداره مغــازه و نقد نشــدن چک هایى که 
صادر کرده بود، روز یک شــنبه هفته جارى 
در حــال ورود بــه محل تمریــن تیمش، 
توســط مأمــوران انتظامى بازداشــت

 شد.
   سایت استانى خوزستان اسپورت در این باره پیشنهاد 
داده با توجه به اینکه ورزشــکار مذکور تا پیش از این 
هیچ سابقه کیفرى نداشته و به دلیل عدم توانایى مالى 
در بازپرداخت بدهى 20 میلیون تومانى بازداشــت و 
ســپس روانه زندان شده اســت، جا دارد که مدیران 
ارشــد ورزش و فوتبال خوزســتان، همچنین مربیان 
و بازیکنان صاحبنام اســتان، براى رفع مشــکل این 
بازیکن سابق و مربى فعلى فوتبال خوزستان، پیش قدم 

شوند.

آقاى 
ستاره
 در زندان

محمد رویانیان، مدیرعامل ســابق پرســپولیس  در گفتگــو با ایلنا 
ناخواســته اســم یکى از بازیکنان ســابقًا قلیانى فوتبال ایران را لو 

داده اســت. رویانیان گفته:«یادم اســت که یک بازیکن پرسپولیس 
در زمان من که بازیکن مؤدب و با شــخصیتى بود عده اى ســعى داشتند 
خرابش کننــد و فوتبالش را نابــود کنند. چند وقتى بود ســراغ قلیان رفته 
بود کــه من به ایــن موضــوع ورود کــردم و مانعش شــدم. او آن زمان 
از دست من ناراحت شد ولى در نهایت به نفعش تمام شد و االن در اروپا بازى 
مى کند.»  اشاره رویانیان به حضور بازیکن مربوطه در فوتبال اروپا هویت آن 
بازیکن را مشخص کرده و بازیکن مربوطه کسى نیست جز کریم انصارى 
فرد که در دوران مدیریت رویانیان عضو پرسپولیس بود و در حال حاضر 

در تیم المپیاکوس توپ مى زند.

 رویانیان لو داد

 بى خیال قلیان هاى عباس آباد
 مالصدرا و هزار جریب!

سعید نظرى
چندى پیش در گزارشى با عنوان «سپاهانى ها به شب 
نشینى پایان دهند» نســبت به  برخى شب نشینى ها و 
برنامه هاى دورهمى بازیکنان سپاهان که تا پاسى از شب 

به طول مى انجامید هشدار دادیم.
براى نشر آن گزارش، مدیر عامل سپاهان  در یادداشتى 
که در سایت باشگاه متبوعش منتشر کرده بود، به خوبى 
سرنخ مى داد که خبرهایى است.  محسن طاهرى حدود 
دو ماه پیش در دست نوشــته اى ضمن تحلیل برخى 
شرایط تیم فوتبال سپاهان، از بازیکنان خواست که چه 
در زمان تمرین و چه در تایم هاى دیگر زندگى حرفه اى 
داشته باشند.این کار او نشان داد که برخى از مطالبى که 
در قالب کامنت هوادارى در فضاى مجازى در رابطه با 
شب زنده دارى ها و دورهم نشینى هاى بازیکنان سپاهان 

منتشر شده، واقعیت دارد و شرایط به سمت 
و سو یى رفته که موضوع از تذکر محرمانه 
عبور کرده و طاهرى احساس کرده که باید 

هشدار خود را علنى کند.
 همان زمان و قبــل تــر از آن در نصف 
جهان بارها نوشتیم که موضوع زندگى غیر 
حرفه اى و غیر اســتاندارد در فوتبال ایران  
زیاد دیده شده و ســاز و کارى هم براى نظارت 
و جلوگیــرى از آن تقریباً وجود نــدارد و آنگونه که 
مشــخص اســت، این زندگى غیر حرفه اى تأثیر خود 
را در کیفیت بازى بازیکن نشــان مى دهــد. هواداران 
سپاهان در آن زمان در واکنش به برخى نتایج ضعیف و

 نمایش هاى دور از انتظار بازیکنان تیمشان که هنوز هم 
ادامه دارد، در پست ها و مطالبى که در اینستاگرام منتشر 
کرده بودند، از آنها خواستند تا جلسات قلیان کشى و شب 
زنده دارى هایى که دور هم دارند را کاهش دهند تا این 
حاشــیه ها و تفریحات اینقدر  برکیفیت بازى آنها تأثیر 
نگذارد.  آن زمان برخى هواداران پا را فراتر گذاشــتند و 
تهدید کردند که در صورتى که بازیکنان ســپاهان در 
زمین به همین شکل ظاهر شوند، آدرس پاتوق هاى آنها 
که تا نیمه هاى شب به محل تفریحشان تبدیل شده را 
منتشر مى کنند. این هواداران به بازیکنان هشدار دادند که 
باشگاه با قراردادى باال شما را به اصفهان آورده که کیفیت 
هاى قبل را داشته باشید نه اینکه بیشتر انرژى  خود را در 
برنامه هاى شب نشینى هدر دهید!  و در تمرینات و بازى 

ها خسته و متوسط ظاهر شــوید.  حاال در روزهایى که 
بحث قلیان به یک موضوع داغ در فوتبال ایران تبدیل 
شــده و نزدیک بود دو بازیکن استقالل و پرسپولیس را 
در مخمصه اى بزرگ و محرومیت چند ماهه قرار دهد، 
بد نیست بازیکنان دو تیم اصفهانى بر روى  پاتوق هاى 
خود تأملى کنند و بدانند که هیچ بعید نیست دیر یا زود 
تصاویرى از قلیان کشى هاى آنها هم منتشر شود تا همه 
بدانیم که موضوع قلیان و  شب زنده دارى ها  سر دراز دارد.

همانگونه که اشــاره کردیم، هواداران سپاهان پیش تر 
تهدید کرده بودند که آدرس برخى از پاتوق هاى استعمال 
قلیان بازیکنان در اصفهان را افشا مى کنند و در روزهاى 
اخیر یکى دو نفر از آنها در کامنت هایى که در اینستاگرام 

منتشرکردند به این وعده خود عمل کردند.
چایخانه هایى مخفــى در خیابان هاى عبــاس آباد، 
مالصدرا و هزار جریب توســط این هواداران نام برده 
شــده که اعالم کرده اند در این خیابان ها، بازیکنانى از 
سپاهان و ذوب آهن  اوقات فراغت خود را به قلیان کشى 
مى گذرانند. در روزهاى آینده باز هم در مورد این موضوع 
خواهیم نوشت، اما در کنار دالیل مختلف، مى توان یکى از 
علت هاى حضور سپاهان و ذوب آهن بر روى نوار ناکامى 
را در زندگى غیر حرفه اى  برخى بازیکنان دو تیم و افراط 
در برخى تفریحات جستجو کرد. موضوعى که  در گذشته 
باعث  محو زودهنگام برخى از بازیکنان نامدار از مستطیل 
سبز بوده و ظاهراً قرار نیست که بازیکنان این روزها از 

گذشتگان عبرت بگیرند.

آزاده زارعى در گفتگو با نصف جهان:

گرانش در پنج میزبانى اول تیم 
مان رسید.

فدهم را در ورزشگاه نقش جهان 
یزبانى سپاهان در ورزشگاه نقش 
ـوى کمیته انضباطى فدراسیون 

شده است.
باطى شامل حال سپاهان شده 

تر برابر سیاه جامگان است. 
ى خانگى خود را جشــن 
رزشــگاه نقش جهان 
مه صد میلیون ریالى 
یمه به دلیل فحاشى 

لق گرفت.
یون ریال از سوى 
شجریمه شــده 
ـگاه اصفهانى در 
75 میلیون ریال

 پرتاب نارنجک، 
به صورت ن لیزر
ب ســپاهان شده

س  در گفتگــو با ایلنا 
یانى فوتبال ایران را لو 

 یک بازیکن پرسپولیس 
عده اى ســعى داشتند بود ى
 وقتى بود ســراغ قلیان رفته
آن زمان مانعش شــدم. او  و
 تمام شد و االن در اروپا بازى
طه در فوتبال اروپا هویت آن 
ى نیست جز کریم انصارى 
ولیس بود و در حال حاضر 

اد

بهاره حیاتى
آزاده زارعى هنرمند جوان اصفهانى و ایفاگر نقش «باران» در سریال 
به یاد ماندنى «آواى باران» که معرف حضورتان هســت! وى به 
شدت فوتبالى و عاشــق تیم هاى اصفهانى است و در چندین 
گفتگو با نصف جهان نشان داده که اطالعات فوتبالى خوبى 

دارد.
میزان تعصب  و عالقه او به ســپاهان وقتى  در شهر آورد دو 
سال پیش که در نهایت با پیروزى 4 بر 2 پرسپولیس همراه 
بود، معلوم شد. جمعى از هنرمندان استقاللى و پرسپولیسى 
در مکانــى این دیدار 
را از تلویزیون 
شــا تما

 مى کردند. 
آزاده زارعى هم در آن 
جمع بــود و در ویدئویى که 
از آنجا منتشــر کرد در حالى که 
همه محو تماشاى این دیدار بودند، 
گفت: «ســپاهان! فقط سپاهان!» 
انتشار این ویدئو باعث شد تا انبوهى از 
پیــام هــاى تمجیــد و قدردانى از ســوى 
اصفهانى ها و هواداران سپاهان در فضاى مجازى 
به سوى او سرازیر شود و به نوعى سپاهانى ها از 
کرى خوانى او حســابى تمجید کنند. حاال در 
آســتانه یکى دیگر از دربى هــاى تهران، به 
یاد آن کرى خوانى معروف دوباره به ســراغ

 آزاده زارعى رفته ایم.
خانم زارعى! در آســتانه دیدار 
استقالل و پرســپولیس هستیم 
و وقتى از دربى تهران صحبت

 مى شــود  براى اصفهانى ها 
خاطره آن ویدئوى جالب شما  

هم مى تواند زنده شود.
بله! آن ویدئو را در حالى منتشر کردم که خیلى از همکاران و دوستان 
خوبم در آن فضــا جمع بودند و خب من ســپاهانى بودم وعالقه اى 
هم به هیچکدام از دو رنگ نداشتم. انتشــار آن ویدئو در اینستاگرام 
حداقل کارى بود که مى توانســتم انجام بدهم که مشخص شود نه

 پرسپولیسى ام و نه استقاللى و عاشق سپاهان هستم. پس از آن هم 
خیلى از ســپاهانى ها از من قدردانى کردند و  خوشحالم که توانستم 

همشهریان خودم را خوشحال کنم.
باز هم در هنگام تماشاى دربى تهران ویدئوى 

جدیدى منتشر مى کنید؟
به هر حال باید دید آن موقع کجا هســتیم و دوستان و آشنایانى که 
به همراهشان بازى را تماشــا مى کنیم چه کسانى هستند. ولى چه 
ویدئویى منتشر بشود و چه نشود من طرفدار سپاهان هستم و همیشه 
دوست دارم این تیم و البته ذوب آهن دیگر تیم شهرم را در اوج ببینم. 
از قول من بنویسید در شــهرآورد تهران، عشق است فقط سپاهان. 
امیدوارم پرســپولیس و استقالل همیشــه در جدول لیگ، بعد از دو  
تیم سپاهان و ذوب آهن باشند ومدام شاهد جشن هاى قهرمانى در 

اصفهان باشیم.
البته این آرزوى ما هم هســت ولــى دو تیم 

شهرمان فعًال حال و روز مناسبى ندارند.
بله در جریان هســتم و بابت این موضوع هم حســابى متأسفم. من 
تصورم این بود که سپاهان با «زالتکو کرانچار» و ذوب آهن با قلعه 
نویى امســال وضعیت خوبى خواهند داشت ولى حداقل تا بدینجاى 
لیگ که اینطور نبوده و نتایج باعث ناراحتى مان شــده اســت. ولى 
طبق آن شعارى که سپاهانى ها حتى برایش یک آهنگ هم ساخته 
اند(ببرى، ببازى، بازم دوســتت داریم) ما تیممان چه ببرد و چه ببازد 
باز هم دوســتش داریم و با  چند تا برد عاشق ســپاهان نشدیم که با 
چند ناکامى بخواهیم  از آن دل بکنیم. من اطمینان دارم که سپاهان 
و ذوب آهن با این شــرایط کنار نمى آیند و بخاطر گذشــته  خوب و 
با افتخارى کــه دارند قطعاً  با کمک هــواداران اصفهانى دوباره اوج

 مى گیرند.
در مورد دربى تهران صحبتى باقى نمانده؟

در این دربى یادى کنیم از پیشکسوتان دو تیم که دیگر در جمعمان 
نیستند. به ویژه ناصرخان حجازى که من با دخترشان افتخار دوستى 
دارم و واقعاً جایشان در استقالل خالى است. منصور پورحیدرى، هادى 
نوروزى و خیلى از بزرگان این دو تیم که فارغ از رنگ ها محبوب همه 
مردم بودند و دیگر اینکه حتمًا حتمًا بنویســید و تکرار کنید که شعار 
ما اصفهانى ها و ســپاهانى ها براى این دیدار این است: در شهرآورد 

تهران، عشق است فقط اصفهان!
حتماً مى نویســیم و این جمله را هم تیتر این 

مصاحبه مى کنیم!

خرج 7575 میلیونى  
روى دست سپاهــان

هناصفهان تصمیم به 
زیکنان خود در نیم 

یگ برتر دارد. 
ن اصفهان تا
ابتهاى
1 امتیاز 
 گرفته 
دارش 

ر مغلوب 
جنوبى جم شد.

وب آهن اصفهان انتظار 
میر قلعه نویى در رأس 
ى از مدعیان قهرمانى 
 شود اما این اتفاق تا 
دهاست تا انتقادها 

شود.
نیز که بابت  ن
ش در بازى با 
راحت است 
هشدار داده 
دجایى در 
ب آهن در 
هند داشت 

بال بازیکنان

قلعه نویى 
ییرات  

 یک ستاره سابق فوتبال خوزستان که اخیرا در عرصه 
مربیگرى فعالیت داشته است، به دلیل 
بدهى 20میلیــون تومانى و با حکم 

قضائى بازداشت شــد و پس از 
اینکه نتوانســت رضایت فرد 

شاکى را جلب کند، با دستور 
مقــام قضائى روانه 

تیم صاحبنــام خوزســتانى
سال گذ چند مىبست، طى
بازار اهواز روى آورد،
در اداره مغــازه و ن
صادر کرده بود، رو
در حــال ورود بــ
توســط مأمــور

تاره
ندان

شب

سعید نظرى
دى پیش در گزار
ینى پایان دهند»
مه هاى دورهمى
طول مىانجامیده
ى نشر آن گزارش
 در سایت باشگاه
نخمى داد که خبر
 ماه پیش در دست
ایط تیم فوتبال س
زمان تمرینو چه
شته باشند.این کار
 قالبکامنت هواد
دبزندهدارىهاود

چند
نشی
برنا
به ط
براى
که
سرن
م دو
شرا
در ز
داش
ق در
شب



1414حوادثحوادث 3071 سال چهاردهمپنج شنبه  4 آبان   ماه   1396

جانشین پلیس راه خراســان جنوبى گفت: بر اثر تصادف 
خونین محور «بیرجند - اسدیه» پنج نفر کشته شدند.

ســرهنگ نیکمرد اظهار داشــت: حادثه دیدگان تصادف 
کیلومتر 34 محور بیرجند به اســدیه شش نفر بوده اند که 
سه زن و یک مرد از سرنشینان سمند جان خود را از دست 
داده اند و یک زن دیگر نیز به بیمارستان اعزام شده است. 
وى افزود: راننده سوارى پژو پارس نیز جان خود را از دست 

داده است.
جانشین پلیس راه خراسان جنوبى ادامه داد: از سرنشینان 
سمند سه زن فوت شــده کارمند شبکه بهداشت و درمان 
اسدیه و مصدوم حادثه کارمند دادگسترى این شهرستان 

بوده است.
ســرهنگ نیکمرد تصریح کرد: علت این حادثه از سوى 
پلیس راه بى احتیاطى از جانب راننده ســوارى پژو پارس 
به علــت انحراف بــه چپ و ســرعت زیاد اعالم شــده 

است.

مرد جوانى پس از اطالع از رابطه تلگرامى همسرش با یکى از دوستانش قصد انتقام جویى 
داشت که نتوانست نقشه اش را عملى کند و از سوى دوستش به گروگان گرفته شد.

مرد جوان که تبعه خارجى اســت، فهمید همسرش با یکى از دوســتانش از طریق تلگرام 
ارتباط دارد.

او که به این دلیل دچار اختالف هاى خانوادگى شده بود از مشهد به تهران نقل مکان کرد. 
مرد جوان پس از چند روز به مشهد بازگشت. او قصد داشت دوستى که عامل این نقل مکانش 
بود را ببیند اما نتوانست با این فرد دیدار کند. مرد جوان تصمیم گرفت از این فرد انتقام بگیرد 
اما دوستش که متوجه ماجرا شده بود با همدستى چند نفر دیگر او را گرفته و دست و پایش را 

بستند و در ساختمانى نیمه تمام زندانى کردند.
فرمانده انتظامى خراسان رضوى در این باره گفت: مرد گروگان با سرو صدا از شهروندانى که 

در حال گذر از کنار ساختمان بودند درخواست کمک کرد.
سردار قادر کریمى اظهار داشــت: با گزارش تقاضاى کمک این فرد به فوریت هاى پلیسى 
110، مأموران کالنترى مهرگان در محل حاضر شدند و مرد جوان که دست و پایش بسته 
شده بود را رها کردند. وى افزود: متهم پرونده نیز دستگیر شد و تحقیقات درباره ادعاى رابطه 

تلگرامى و آدم ربایى از سوى مرد جوان ادامه دارد.

فردى شامگاه سه شنبه در حوالى باغ دلگشاى شیراز در اثر اصابت گلوله به قتل رسید.
معاون اجتماعى فرمانده انتظامى استان فارس در گفتگو با ایرنا با تأیید این خبر اظهار داشت: قاتل 

از بستگان نزدیک مقتول و همسایه وى بوده است. 
سرهنگ کاووس محمدى افزود: قاتل پس از تیراندازى متوارى شد و مأموران پلیس در حال تالش 
براى دستگیرى وى هستند. به گفته وى، مقتول در زمان فوت، در حال ایزوگام کردن پشت بام 
منزل خود بود. در همین حال، یک منبع مطلع دیگر در استان فارس، تأیید کرد که فرد مقتول یک 
روحانى بوده است و با توجه به نسبت فامیلى با قاتل، به نظر مى رسد که اختالفات خانوادگى در این 
قتل تأثیرگذار بوده است؛ با وجود این، انگیزه قتل پس از دستگیرى قاتل و شنیدن اظهارات وى به 

صورت دقیق مشخص مى شود.

پسر 24 ســاله که تازه از زندان آزاد شده بود به جرم تجاوز سریالى 
به زنان دستگیر شد. 

به گزارش میزان، رسیدگى به  این پرونده روز 13 مردادماه امسال 
با شــکایت زن جوانى در کالنترى 128 تهران نو آغاز شد. این زن 
هراسان، مدعى شده بود توسط یک راننده پراید سفیدرنگ ربوده 
شده و با تهدید و ضرب و شتم شدید، مورد آزار و اذیت قرار گرفته 

است.
با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع «آدم ربایى همراه با آزار و 
اذیت» و به دستور ســهرابى، بازپرس شــعبه نهم دادسراى امور 
جنایى تهران، پرونده در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ قرار گرفت. همزمان با آغاز رسیدگى به اولین پرونده،شکات 
دیگرى با مراجعه به اداره شــانزدهم پلیس آگاهى اعالم داشتند 

که به این شیوه و شگرد، توســط راننده خودروهاى مختلف پراید 
با رنگ هاى متفاوت و همچنین یک دســتگاه خودرو مزدا 3 مورد

 ضرب و شتم، تهدید و آزار و اذیت قرار گرفتند.
یکــى از قربانیان این متجــاوز گفت: «من هرچه بــه او التماس 
کردم که با من کارى نداشــته باش قبول نکرد. گریه مى کردم و 
مى گفتم که اگر دستگیر شوى اعدامت مى کنند اما او مى خندید و 
مى گفت حکم اعدام من خیلى وقت اســت که صادر شده و ترسى 
ندارم.» شــاکى دیگرى که توســط راننده یک دســتگاه خودرو 
مزدا 3 تیــره رنگ مــورد آزار قرار گرفتــه بــود ، در اظهاراتش 
به کارآگاهان گفــت: «بعد از اینکه توســط این پســر مورد آزار 
و اذیــت قــرار گرفتــم او مــن را از ماشــین بیرون پــرت کرد 
و مــن هم بــا اســتفاده از فرصــت از پــالك ماشــین عکس

 گرفتم.» 
با توجه بــه اظهارات شــکات پرونــده، کارآگاهان در بررســى

 شماره هاى به دست آمده از خودروهاى مورد استفاده در آدم ربایى 
و آزار و اذیت شکات اطالع پیدا کردند که تمامى خودروها در چند 
روز گذشته سرقت شده و پس از مدت کوتاهى به صورت رها شده 

در سطح شهر تهران کشف شدند .
در ادامه و با توجه به اظهارات مشــابه شــکات در خصوص متهم 
پرونده و چهره نــگارى تصویر متهم، کارآگاهــان با بهره گیرى 
از بانک مجرمان ســابقه دار موفق به شناســایى یکى از مجرمان
 سابقه دار به نام «محمد» 24 ساله شدند؛ بررسى سوابق وى نشان 
داد که تاکنون چهار بار به اتهام ارتکاب جرائم مختلف کیف قاپى، 
نزاع و درگیرى و سرقت خودرو دستگیر و روانه زندان شده و سال 

گذشته پس از پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده است .
کارآگاهان با مراجعه به محل ســکونت محمــد و خانواده اش در 
خیابان آیت در منطقه نارمک و در تحقیقات نامحســوس پلیسى 
اطالع پیدا کردند که وى به واسطه اعتیاد شدیدش به مصرف مواد 
مخدر از نوع شیشه، از مدت ها پیش به این محل تردد نداشته و در 

حال حاضر بالمکان است.
در ادامه روند رسیدگى به پرونده، کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس 
آگاهى اطمینان پیدا کردند که متهم با خودرو مســروقه مزدا 3 در 
سطح شــهر تهران تردد دارد؛ لذا با بهره گیرى از اقدامات پلیسى 
موفق به شناســایى دقیق محل تردد متهم در خیابان ابوذر جنوبى 
شدند. در ساعت 15 روز دوشنبه هفته جارى محمد در یک عملیات 
پلیسى و بعد از شلیک 22 تیر از ســوى پلیس آگاهى دستگیر شد. 
متهم در زمان دســتگیرى، علیرغم دستور ایست کارآگاهان اقدام 
به فرار کرده و  بعد از برخورد با چند ماشین در ترافیک گرفتار شد و 

پلیس او را از شیشه شکسته ماشینش بیرون کشید و دستگیر کرد.
ســرهنگ حمیدرضا یاراحمدى، سرپرســت پلیس آگاهى تهران 
بزرگ  با اعالم این خبر گفت: با دســتگیرى متهم و انتقال وى به 
اداره شانزدهم، بالفاصله تعدادى از شکات پرونده براى شناسایى 
متهم به اداره شانزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ دعوت شدند که 
در زمان مواجهه حضورى با متهم، صراحتًا وى را مورد شناســایى 
قرار دادند. متهم پرونده با قرار قانونى در اختیار اداره شانزدهم پلیس 
آگاهى قرار داشته و تحقیقات تکمیلى از وى جهت شناسایى سایر 

شکات و مالباختگان در دستور کار کارآگاهان قرار دارد.
وى تا بــه حــال به هشــت فقــره تجاوز، ســه فقره ســرقت 
خــودرو و تعــداد زیــادى ســوابق کیفــرى دیگــر اعتــراف

 کرده است.

مى خواهم هرچه زودتر زندگى ام تمام شود
خودش مى گوید قبل از هر بــارى که به زنــان و دختران تجاوز 

مى کرده شیشه مصرف کرده. 
به گزارش تســنیم، محمد مى گوید اولین ســابقه مجرمیتش در
 15 سالگى بوده که به دلیل نزاع و درگیرى دو ماه به زندان رفته و 
آنجا سرقت موتورسیکلت و خودرو را یاد گرفته و بعد از آزادى شش 
ماه براى ســرقت موتور و چندبار هم براى سرقت خودرو به زندان 

رفته است.
 براى چه دستگیر شدى؟

تجاوز و سرقت خودرو.
چطور قربانى هایت را پیدا مى کردى؟

خودروهایى که در جاى خلوتى پارك شده بود را سرقت مى کردم، 
اوایل چهار پراید را ســرقت کردم و بعد از آن دو ماشین مزدا 3؛ در 
قالب مسافرکش زنان و دختران جوان را سوار مى کردم و بعد از آن...

زنان و دختران را بیشتر در کدام مناطق سوار 
مى کردى؟ 

معمــوًال در ســاعت هاى خلــوت در بزرگراه هــا آنها را ســوار 
مى کردم. مثــًال یک مــورد از این زنان ســاعت 4 صبح ســوار 
خودروى من شــد و چند مورد دیگــر حوالى غــروب آفتاب و در 
فرصتى که در مســیر به محل خلوتى مى رســیدیم آنها را تهدید 

مى کردم و...
کجا زندگى مى کردى؟

این مدت که در ماشین ها زندگى مى کردم و شب ها هم در ماشین 
مى خوابیدم ولى بچه شرق تهران هستم.

چرا از خانواده ات جدا شدى؟ 
از زمانى کــه زنــدان رفتم و به شیشــه اعتیــاد پیدا کــردم از 
خانــواده ام طــرد شــدم و آنهــا حتــى از دســتگیرى من هم 

بى خبرند. 
چطور دستگیر شدى؟

صبح در حال پارك ماشــین بودم که متوجه مأموران پلیس شدم 
که در تعقیب من هستند؛ من از دســت آنها فرار کردم ولى نهایتًا 

دستگیر شدم. 
متولد چه ســالى هســتى و چقــدر درس 

خوانده اى؟
سال 72 و تا دیپلم بیشتر نخوانده ام.

فکر مى کردى دستگیر شوى؟
مطمئن بودم دستگیر مى شوم.

 نمى ترسیدى؟ فکر مى کنى مجازاتت چیست؟
نمى ترسم و فکر مى کنم اعدام مى شوم.

چرا ادامه دادى؟
مى خواستم زودتر دستگیر و اعدام شــوم؛ مى خواهم هرچه زودتر 

این زندگى تمام شود. 
گفتنى است؛ اقدامات جسورانه و شــیطانى این فرد در حالى انجام 
شد که وى حتى در مقابل عکس گرفتن یکى از قربانیانش از پالك 

خودرو، مقاومتى نشان نداده بود.

بازپرس ویژه قتل دادســراى جرائم جنایى تهران از ارجاع 
پرونده بررســى وضعیت روانى ضارب روحانى به پزشکى 

قانونى خبر داد.
قاضى محسن مدیر روســتا افزود: روز ســه شنبه ضارب 
روحانى مقتول بازجویى شد که رفتار و نوع صحبت کردن 

وى نشان مى داد تا حدودى اختالل روانى دارد. وى گفت:  
در بررســى وضعیت جســمى ضارب روحانى مترو خیام 
مشخص شد وى یک بار در بیمارستان امین آباد و سه بار در 

بیمارستان ابن سیناى رشت بسترى شده است.
قاضى مدیرروســتا تصریح کرد: این متهم سوابق کیفرى 

متعددى از جمله سرقت، شرب خمر و استعمال مواد مخدر 
را در پرونده کیفرى خود دارد. وى ادامه داد: جسم برنده اى 
که ضارب با آن به روحانى حمله کرده چاقو نبوده بلکه گزن 
مخصوص برش چرم بوده است که به مبلغ 35 هزار تومان 

خریدارى کرده بود.
بازپرس ویژه قتل دادسراى جرائم جنایى تأکید کرد: قاتل در 
اظهارات خود مدعى شده از آنجایى که براى حل مشکالتش 
از انزلى راهى تهران شده و به مجلس رفته و نتیجه نگرفته 

است گزن را به قصد اجراى حدود الهى خریده است.
وى تأکید کرد: در حال حاضــر پرونده وضعیت روانى قاتل 
روحانى براى بررسى به پزشــکى قانونى ارجاع شده است 
تا مشــخص شــود اختالل روانى دارد یا خیر. وى گفت: 
رسیدگى به این پرونده در دادســراى جرائم جنایى تهران 

ادامه دارد.
ساعت 16و50دقیقه روز سه شــنبه مردى 43 ساله با پنج 
ضربه چاقو روحانى 45 ساله اى را مقابل در خروجى متروى 
امام خمینى(ره) (درب خیابان خیام) به  شدت مجروح کرد 
که این روحانى پس از انتقال به بیمارستان سینا بر اثر شدت 

جراحات جان خودش را از دست داد.
پرونده این قتل در دادســراى جرائم جنایى تهران تشکیل 

شده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان گلستان 
از دستگیرى سارق سابقه دار منزل و اعتراف وى به 22 

فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ مجتبى مروتى، در خصوص جزئیات این خبر 
گفت: در پى وقوع چند فقره سرقت منازل خالى از سکنه 
و انبارهاى آپارتمانى در گرگان، مراتب شناســایى و 
دستگیرى سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران 
پلیس آگاهى قرار گرفت. وى گفت: در اســتعالم هاى 
صورت گرفته مشخص شد سارق حرفه اى و سابقه دار 
داراى سوابق متعدد کیفرى در زمینه سرقت منزل است 
که در این خصوص رفت و آمد وى به صورت نامحسوس 

تحت کنترل و مراقبت مأموران قرار گرفت.
این مقام انتظامى همچنین گفــت: پس از دو هفته کار 
اطالعاتى و شناسایى محل ســکونت، متهم طى یک 

عملیات غافلگیر کننده پلیسى دستگیر شد.
سرهنگ مروتى اظهار داشت: با ارائه شواهد و مدارك از 
سوى مأموران متهم به سرقت منزل اقرار و اعتراف کرد 
با پرسه زنى و تردد در نقاط مختلف شهر و با شناسایى 
منازل خالى از سکنه و همچنین آپارتمان هایى که حفاظ 
مناســبى براى ورود افراد غیر نداشته اقدام به سرقت 

مى کرد.
رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى گلستان با اشاره 
به اینکه متهم در تحقیقات تخصصى انجام شده علت 
ارتکاب به سرقت را مشــکالت اقتصادى و اعتیاد به 
مواد مخدر عنوان کرده بود، خاطر نشان کرد: متهم به 
22 فقره ســرقت منزل اعتراف کرد که پس از تشکیل 
پرونده براى انجام مراحل قانونى تحویل مراجع قضائى

 شد.

اعتراف دزد سابقه دار
 به سرقت از22 خانه

قاتل روحانى حادثه مترو، «دیوانه» است؟

قتل هنگام ایزوگام پشت بام

دوستى تلگرامى
 منجر به آدم ربایى شد

عامل قتل عام خانوادگى فهرج استان کرمان که ده نفر را با 
شلیک اسلحه کشته بود به دار مجازات آویخته شد.

رئیــس کل دادگســترى اســتان کرمان از اجــراى حکم 
«شهروز.ن»، قاتل مسلحى که اقدام به قتل عام ده نفر و زخمى 

کردن چهار نفر دیگر در شهرستان فهرج کرده بود، خبر داد.
یدا... موحد گفت: «حکم قصاص محکوم علیه صبح دیروز با 
حضور اولیاى دم  و مردم در شهرستان فهرج و در محل ارتکاب 

جرم به مرحله اجرا در آمد.»
نماینده عالى قوه قضائیه در اســتان کرمان افزود: «دستگاه 
قضائى با کمک عوامل انتظامى و امنیتى استان در راستاى 
برقرارى امنیــت جامعه از تمام توان خود اســتفاده مى کند 
واجازه جوالن به مخلین نظم و امنیــت را نخواهد داد.» وى 
یادآور شــد: «محکوم علیه در دى ماه سال گذشته با اسلحه 

کالشــینکف اقدام به قتل ده نفر از اعضاى خانواده همسر و 
همسایگان آنها از جمله یک دختر بچه هفت ساله کرده بود و 
سپس به استان سیستان و بلوچستان متوارى شده بود که طى 
یکسرى اقدامات اطالعاتى ظرف کمتر از چند روز در محل 

مخفیگاهش دستگیر شد.»
2 دى ماه سال گذشته حدود ساعت 17 شهروز 26 ساله که از 
دو سال قبل با شخصى به نام «ر. د» ازدواج کرده و از ابتداى 
زندگى مشترك با همسرش دچار اختالفات متعدد زناشویى 
بود، با مراجعه به در منزل پدر همسرش که دخترخاله وى نیز 
بوده است اقدام به تیراندازى به ســمت در منزل و قتل پدر 

همسرش کرد.
قاتل سپس با ورود به داخل منزل همه افراد داخل خانه به غیر 
از همسرش را به گلوله بست که با توجه به اینکه شمارى از 

همسایگان نیز براى عیادت یک بیمار در داخل خانه بوده اند 
آمار کشته ها افزایش یافت. در این حادثه تلخ متأسفانه ده نفر از 
جمله پدر، مادر، تعدادى از فرزندان و همسایگان خانواده به قتل 

رسیدند و چهار نفر دیگر نیز زخمى شدند.

شهروز در دى ماه سال گذشته به غیر از همسرش همه را به گلوله بسته بود
عامل قتل عام خانوادگى اعدام شد

جان باختن 4 کارمند اداره بهداشت  در تصادف خونین

راننده 
مزدا 3 

دزد 
ناموس بود

شیطان پایتخت 
دستگیر شد
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امروز قصد داریم به معرفى بــازى اى بپردازیم که نه 
فقط در زمانى که در خانه هستید بلکه در مترو، تاکسى 
و هر زمانى که چنددقیقه اى وقت اضافى داشته باشید 

به راحتى بتوانید آن را بازى کنید. 
Stickman Base Jumper یــک بازى تفننى 
است که هدف آن پرش صحیح از ارتفاع و فرود موفق 
با چتر نجات در ناحیه مشخص شــده است. این بازى 
در تلفن همراه به صورت افقى اجرا خواهد شــد اما این 
موضوع دلیل نمى شــود که کنترل آن با یک دســت 

سخت باشد.
 بــراى کنترل بازى فقط نیاز اســت روى نمایشــگر 
تپ کنید. تــپ اول بــراى دورخیز، تــپ دوم براى 
دویــدن، تپ ســوم بــراى پــرش و تــپ چهارم 
بــراى بــاز شــدن چتــر نجــات کاربــرد دارنــد.
لطفًا به تپ پنجم فکر هم نکنید چون ســقوط خواهید 

کرد.
در این بــازى ســاختمان هاى بلندى قــرار دارند که 
پرش از روى آنهــا انجام خواهد شــد. میزان دورخیز
شــما ســرعت پــرش را تعییــن مى کنیــد. هرچه 
دورخیز بیشــترى داشــته باشــید در پرش مسافت 
بیشــترى را طى خواهید کرد. بنابرایــن باید با توجه

به موقعیت مــکان فرود و ارتفاع آن ســرعت پرش را 
تعیین کنید.

این بازى براى کمک به شــما چند ویژگى مهم دارد. 

ویژگى اول تصویر پس زمینه بازى اســت که شبیه به 
کاغذهــاى میلیمترى به نظرمى رســد و این موضوع 
مى تواند کمــک زیادى به اندازه گیرى دقیق تر شــما 
کند درصورتى که بخواهید هر ســه ســتاره پرش ها 
را دریافــت کنید. ویژگــى دوم این اســت که محلى 
که شــروع به دویدن در پرش پیشــین کرده باشــید
 با یک پرچم براى شــما مشخص مى شــود. آخرین 
و البتــه مهم تریــن راهنمایــى این بــازى یک خط 
عمودى و قرمز رنگ اســت کــه در مرکز هدف فرود 

قرار دارد.
پرش شــما باید به گونه اى باشــد که زمانتان پیش از 
فرود کامل تمام نشود. به عنوان مثال اگر در ارتفاع زیاد 
چتر نجات را باز کنید تا رسیدن به زمین زمان زیادى از 
دست خواهید داد و امتیازى کسب نخواهید کرد. باید 
تا جایى که مى توانید نزدیک به زمین و نزدیک به خط 
قرمز عمــودى که در مرکز نقطه فرود قــرار دارد چتر 

نجات را باز کنید.
یک نمایشگر کوچک شــما و نقطه فرود را به صورت 
دو نقطه قرمز رنگ در خود نمایــش مى دهد بنابراین 
مى توانید فاصله خــود با زمین را نیز مشــاهده کنید. 
توجه داشــته باشــید که در صورت جدا کــردن چتر 
نجــات از خــود در هــر ارتفاعــى کــه باشــید 
حتى نزدیک به زمین ســقوط خواهید کرد و امتیازى 

دریافت نمى کنید.

هواوى موفق به فروش بیش از صد میلیون گوشى 
هوشمند تا سه ماهه سوم سال 2017 شده است که رشد فوق العاده 

19 درصدى را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مى دهد. در بازه زمانى 
ژانویه تا سپتامبر، هواوى توانسته با پشت سر گذاشتن اپل، بعد از سامسونگ 

تبدیل به دومین تولیدکننده بزرگ گوشى هاى هوشمند در دنیا شود.
هواوى در این بازه زمانى گوشى هاى هوشمند زیادى را با قیمت ها و برندهاى 
مختلف روانه بازار کرده است. دســتگاه هاى نوا و آنر نیز توسط هواوى تولید 
مى شــوند. به لطف افزایش فروش گوشى هاى هوشــمند توسط این غول 
چینى، درآمد آن در 9 ماه اول امسال نسبت به سال گذشته، با 30 درصد رشد 

همراه بوده است.
هم اکنون شرکاى هواوى که محصوالت آن را به فروش مى رساند، در سراسر 

جهان به 42هزار و300  رسیده است.

سال گذشته مایکروسافت به معرفى لپ تاپ هاى ویندوزى با پردازنده ARM پرداخت که به ادعاى این شرکت شارژدهى 
فوق العاده آنها دنیاى لپ تاپ ها را دگرگون خواهد کرد.

مایکروسافت در جریان معرفى لپ تاپ هاى خود که مجهز به پردازنده ARM بوده اند، از همکارى با کوالکام خبر داد و اعالم 
کرد که به زودى این لپ تاپ ها به بازار عرضه خواهند شد، اما نکته اى که این کمپانى بیشترین تأکید را روى آن داشت، عمر 

باترى و شارژدهى فوق العاده این دستگاه ها بود و از این ویژگى به عنوان برگ بنده خود در بازار پررقابت لپ تاپ ها یاد کرد.
حال پس از گذشت چند ماه مجدداً این سرى از لپ تاپ هاى ویندوزى بر سر زبان ها افتاده است و مایکروسافت در نشست 
خبرى مشترکش با کوالکام از عرضه لپ تاپ هاى ویندوزى مجهز به پردازنده ARM در ماه دسامبر (آذرماه) به بازار 
خبر داده است. این شرکت در نشست خبرى خود درباره شارژدهى این لپ تاپ ها نیز اطالعات بیشترى داده و اعالم 

کرد که عمر باترى این دستگاه ها به چند روز مى رسد و دیگر نیازى به حمل مداوم شارژر لپ تاپ توسط کاربران نیست.
«پیت برنارد»، ســخنگوى مایکروسافت در این نشســت اعالم کرد که باترى فوق العاده قدرتمند این سرى از 

لپ تاپ هاى ویندوزى مایکروسافت تمام قواعد بازى در بازار لپ تاپ ها را برهم مى زند و این برگ 
برنده مایکروســافت خواهد بود.برنارد درباره تســت این لپ تاپ ها در مصاحبه با 

ZDNet گفت: «کاربران منتخب، این لپ تاپ ها را امتحان کرده اند 
و همگى از مشکل فنى تعیین میزان باترى باقیمانده گالیه داشتند، 
اما مشخص شد که دستگاه ایرادى نداشته بلکه شارژدهى دستگاه 

باالتر از حد انتظار بوده است؛ به همین دلیل کاربران تصور مى کردند که 
لپ تاپ میزان باقیمانده باترى را اشتباه نشان مى دهد.»

با تمام این تفاسیر، مایکروسافت هنوز جزئیات بیشترى از نخستین نسل از لپ تاپ هاى ویندوزى با پردازنده ARM خود را 
اعالم نکرده و احتماالً  باید تا یک ماه دیگر منتظر جزئیات بیشتر از این لپ تاپ ها با باترى فوق العاده شان بمانیم.

 فبلت جدید و پرچمدار شرکت سامسونگ 
و یا گلکسى نوت 8 بهترین و قدرتمند ترین 
فبلت موجود در بازار اســت که البته قیمت 
قابل توجهى هم دارد. اگــر با قیمت گران 
این گجت (بیش از چهــار میلیون تومان) 
مشــکلى ندارید نباید در خریــد این فبلت 
زیبا و قدرتمند شــک کنید. با نگاهى سریع 
به گلکسى نوت 8 این سئوال برایتان پیش 
مى آید که دلیل اختالف قیمت زیاد میان این 
گوشى با گلکسى اس 8 پالس در چیست؟ 
اما مطمئن باشید این اختالف قیمت دلیلى 

منطقى دارد.
در واقع اگر نخواهیم خیلــى وارد جزئیات 
شویم، مى توانیم به جرأ ت بگوییم که قلم 
نــورى S Pen موجود در جعبه گلکســى 
نوت 8 به تنهایى اختالف قیمتى میان این 
دو گجت را توجیه خواهد کــرد و نیازى به 
تعریف و تمجید از دیگر نقاط قوت گلکسى 
نوت 8 دیده نمى شود. قدرت سخت افزارى 
گلکسى نوت 8 در باالترین سطح قرار دارد، 
صفحه نمایش کیفیت تصویر خیره کننده 
اى را به نمایش گذاشــته و عکاسى با این 
فبلت هر کاربر مشکل پسندى را راضى نگه 
مــى دارد.تنها نقاط ضعفى کــه در آخرین 
پرچمدار خانواده گلکســى نوت شاهد آن 
هستیم در قیمت گران، عملکرد نه چندان 
جالب سنسور اســکن اثر انگشت و احتمال 
باالى خرد شدن فبلت به هنگام سقوط به 
دلیل استفاده از شیشه در تولید بدنه خالصه 

مى شود.

با گوگل 
سرگرم 
شوید

فناورىفناورى

زمانى که مهندسان گوگل مشــغول کار روى بخش هاى جدى و حیاتى این 
شرکت نیستند، بازى ها و قابلیت هاى جذابى را در گوشه و کنار این اکوسیستم 
قرار مى دهند. در ادامه تعدادى از این بازى ها و قابلیت ها را معرفى مى کنیم تا 

در اوقات بیکارى با استفاده از آنها سرگرم شوید.

احتماًال همه با بازى محبــوب آتارى یعنى 
Breakout آشنا هستند. در بخش تصاویر 
گوگل عبارت Atari breakout را وارد 
کنید تا این بازى خاطره انگیز در مرورگرتان 
ظاهر شود. از نشــانگر ماوس هم به عنوان 

کنترلر استفاده کنید.

اگر دلتان براى گذشــته ها تنگ شده، روى 
https://archive.google. لینــک
com/heart کلیک کنید تا روانه  صفحه  
قدیمى گوگل شوید. مى توانید در این صفحه 
جستجوهایتان را انجام دهید، اما نتایج آنها 

در نسخه  جدید به نمایش درمى آیند.

در صفحه  اصلى Google بدون اینکه در 
نوار جستجو چیزى تایپ کرده باشید، روى 
دکمــه  I’m Feeling Lucky که در 
گوگل فارسى به «یا بخت یا اقبال» ترجمه 
شده کلیک کنید. با هر بار کلیک، روانه  یک 

بازى خواهید شد.

Breakout تنها بازى آتــارى موجود در 
گوگل نیست. در سال Google 2010 به 
مناسبت 30 سالگى پک من تصمیم گرفت 
که لوگوى خــود را به این بــازى اختصاص 
دهد. در حال حاضر هم با جستجوى عبارت 
pac-man در گــوگل، ایــن بازى 

نمایان مى شود.

با تایپ عبارات مختلف در نوار جســتجو، شاهد 
نتایج سرگرم کننده اى خواهید بود. به طور مثال 
 Google عبارات زیر را در موتور جســتجوى
تایپ کنید و از دیدن نتیجه  آن سرگرم شوید:  
   ،do a barrel roll،  google in 1998،  askew

.sonic the hedgehog و در آخر

مى توان گفــت که با تایــپ عبــارات مختلف، هم 
مى توان سرگرم شــد و هم از ابزارهاى مختلف بهره 
 flip a برد. مثًال از لحاظ ســرگرمى، با تایپ عبارت
coin مى توانید شــیر یا خط بازى کنیــد یا با تایپ

 roll a die، Google تــاس مى انــدازد. اما از 
آن طرف، براى استفاده از تایمر عبارت timer و براى 

کرنومتر عبارت stopwatch را تایپ کنید.

گوگل از انواع و اقسام زبان ها سر در مى آورد. 
به طور مثال بــا کلیــک روى دزد دریایى، 
کلینگان (زبانى تخیلى در سریال پیشتازان 
فضا) یــا زبان هکرها، روانــه  صفحه  اصلى 
Google مى شــوید کــه در آن صفحه 
همه چیز با این زبان ها نوشته شده است.

 Google را در loch ness عبــارت
مپس وارد کنید تا آیکون معروف مربوط 
به «استریت ویو» (Street View)  به 

شکل این هیوالى تخیلى دربیاید.

اگر اهل اطالعات عمومى هستید، عبارت 
fun facts را در نــوار جســتجو وارد 
کنید تا نکته  جدیدى را یــاد بگیرید. بعد از 
 Ask یادگیرى هر نکته هم با کلیک روى
Another Question اطالعات جدید 

دیگرى نمایش داده مى شود.

اگــر اینترنت گوشــى قطع شــده و 
حوصله تان سر رفته، کروم را در iOS یا 
اندروید باز کنید و روى آیکون دایناسور 

ضربه بزنید تا این بازى آغاز شود.

از  مــپ   Google در  اگــر 
 Brecon بــه   Snowdon
Beacons مســیریابى کنیــد، 
یکى از راه هاى این ســفر، «اژدها» 

(dragon) خواهد بود.

رابط صوتى اندروید را اجرا کنید و از این قســمت 
مى توانید سه ِورد مربوط به کتاب هاى «هرى پاتر» 
را بر زبان بیاورید و نتیجه  آن را ببینید. «لوُمس» 
(lumos) براى روشــن کردن چراغ قوه  گوشى، 
«ناکس» (nox) براى خاموش کردن چراغ قوه 
و «سایلنســیو» (silencio) براى قطع کردن 

همه  صداها. 

بازى Breakoutصفحه  قدیمى گوگل

احساس خوش شانسى 
مى کنید؟

بازى پک من ترفندهاى نوار جستجو سفر با اژدها ابزارهاى نوار جستجو

سحر و جادو در 
اندروید

جستجو با زبان هاى 
عجیب وغریب

افزایش اطالعات آیکون هیوالى الك نس
عمومى

دویدن نامحدود 
دایناسور

قدرتمندترین 
فبلت بازار را بشناسید
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این یک بازى بسیار پر طرفدار است

هرگز بدون چتر نجات نپرید! 
صد دار
فقط در زمانىک
که زمانى هر و

M از لپ تاپ هاى ویندوزى با پردازنده ARM خود را 
باترى فوق العاده شان بمانیم.  تاپ ها با

M هM

RM
ه این
نبرگ
ر سر
 پردا
ن لپ
ملم
 که
ب ا را
ر مص

 که
امروز قص

ARM پرداخت که به ادعاى این شرکتشارژدهى

AR بوده اند، از همکارى با کوالکام خبر داد و اعالم 
ن کمپانى بیشترین تأکید را روى آن داشت، عمر 

بازار پررقابت لپ تاپ ها یادکرد. گبنده خود در
ر زبان ها افتاده است و مایکروسافت در نشست 
Mازنده ARM در ماه دسامبر (آذرماه) به بازار 
پ تاپ ها نیز اطالعات بیشترى داده و اعالم 

 مداوم شارژر لپ تاپ توسط کاربران نیست.
 باترى فوق العاده قدرتمند این سرى از 

 برهم مى زند و این برگ 
صاحبه با

ARM

نسل جدید لپ تاپ با عمر شارژ باورنکردنى 

با استفاده از نرم افزار رسمى Yahoo Mail مى توانید بدون مشکل در 
سریع ترین زمان به صندوق نامه هاى الکترونیکى دسترسى پیدا کنید. 
با استفاده از این نرم افزار شرکت یاهو مى توانید به صورت همزمان 
وارد چند حساب کاربرى شوید. با داشــتن این برنامه برروى گوشى 
هوشمند خود مى توانید حساب هاى یاهوى خود را به نرم افزار متصل 

کرده و از امکانات این سرویس بهره کامل را ببرید.
برخى از امکانات اپلیکیشن Yahoo Mail  عبارت است از:

دسترســى به پیام هاى صندوق دریافت تنها با یــک کلیک، امکان 
دسترســى همزمان به چندین حســاب ایمیل، دارا بــودن آگاهى 
دهنده هنگام دریافت هــر ایمیل جدید، امکان فرســتادن ایمیل با
شکلک هاى زیبا، امکان جستجو در متن ایمیل ها، امکان نمایش و دیدن
 فایل هاى ضمیمه شده در صندوق دریافت، ارتباط با کاربران به صورت

 آنالین مثل یاهو مسنجر و قابلیت کشیدن صفحه به پایین جهت رفرش 
شدن. 

دسترسى سریع به سرویس ایمیل یاهو

میلیون گوشى  شاز صد
رشد فوق العاده  ک

 تا یک

فروش 100 میلیون
 گوشى هوشمند 

توسط هواوى 
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منبع: مهر

منبع: تسنیم 

منبع: تسنیم 

منبع: مهر

منبع: میزان 

منبع: تسنیم

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

زان 
: می

بع
من

س
منبع: فار

زار نفرى پیاده روى اربعین 
حرکت کاروان 40 ه

از مالشیه اهواز

مراسم بدرقه 
ابراهیم آشتیانى 

پیشکسوت 
پرسپولیس به 

خانه ابدى صبح دیروز 
چهارشنبه سوم آبان 

در ورزشگاه 
شهید شیرودى 

برگزار شد.

افزایش بى سابقه قیمت امالك در 
منطقه کالردشت استان مازندران 

باعث تخریب باغ ها و اراضى 
کشاورزى و تبدیل آنها به ویالها و 

ساختمان هاى مسکونى 
شده است.

سخنگوى سازمان هواپیمایى 
کشورى گفت: هواپیماى کاسپین 
در مسیر برگشت از عسلویه به 
مشهد در باند فرودگاه هاشمى 

نژاد دچار نقص فنى شد که 
خوشبختانه تمام مسافران پرواز
 در صحت کامل به سر مى برند.

صید پره در دریاى مازندران

رقابت هاى لیگ تکواندو

پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) 
پس از تعویض ده روز مهمان 

دوستداران اهل بیت (ع) 
روستاهاى کالت نادرى بود.

روستاى رسول آباد در 
60کیلومترى شهرستان

 خاش ، داراى50خانوار است 
که از چاه بدون حفاظ استفاده
 مى کنند.آب این روستا کامالً 

غیر بهداشتى است و در 
حوض آب، زباله و جانورانى از 
جمله قورباغه دیده مى شود 
که اهالى روستا را در معرض 

بیمارى قرار مى دهد.

بدون شرح


