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توصیه در ساعت 5 عصر 

جسد را داخل چمدان گذاشتـم و آتش زدم مقابله با ضد فوتبال هم راهکار داردبخوابید تا بدنتان پاك شودکارت هوشمند ملى، جایگزین مدارك هویتى و بانکىسپاه، انتقام خون شهید حججی را گرفت ورزشسالمتاجتماع حوادث
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10 روایـت 
و آذربایجان

مشکل اول کشور ما 
کم آبى است

پاساژسازى بـراى ارواح
 در اصفهان!

روى خودرو شعر بنویسید
 30 هزار تومان 
جریمه مى شوید!

ابهام در ایجاد
 ساالنه 950 هزار شغل

زن هایى که مدیریت شهر را 
در دست گرفته اند

«دبیر» به دنبال فن بدلکارى!

10

پنچرى سریال هاى طنز 
تلویزیون

شهرداراصفهان
چگونه شهردار اهواز نشد

4

جهان نما

کریم انصارى فرد در آستانه یک اتفاق بزرگ در زندگى ورزشى 
خود است . رخدادى  که مى تواند آینده او را بیش از پیش تحت 

تأثیر قرار دهد.با قرعه کشى مرحله گروهى لیگ قهرمانان اروپا 
المپیاکوس که کریم را در اختیار دارد در یکى از سخت ترین 

گروه هاى این رقابت ها قرار گرفت. المپیاکوس در مرحله 
گروهى این رقابت ها به مصاف بارسلونا، یوونتوس و 

اسپورتینگ لیسبون خواهد رفت در شرایطى که عالوه 
بر یووه و بارسا دیگر تیم این گروه اسپورتینگ 

لیسبون نیز این روزها در اوج قرار دارد و به 
عنوان یکى از قدرت هاى فوتبال پرتغال 

شناخته مى شود.

در اولین جلسه پنجمین دوره شوراى شهر اصفهان قدرت ا...نوروزى رسماً به عنوان شهردار اصفهان انتخاب شد 

روایت استاندار از انتخاب شهردار اصفهان به عنوان شهردار یزد

با نوکیا 8 مى توان 
اپل،  سامسونگ وهوآوى را شکست داد؟

و چ

کریم در آستانه دوئل با 
مسى و  بوفون!

12

ســازمان عمران زاینده رود در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم نســبت به اجاره مانژ سوارکارى، تابلو و 
استندهاى تبلیغاتى دهکده به شرح جدول زیر اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت اخذ و تحویل اسناد مزایده تا پایان 
وقت ادارى مورخ 96/06/15 به دفتر اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن- مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه نمایند. بازگشایى 
پاکات پیشنهادات در مورخ 96/06/16 در محل سازمان خواهد بود. متقاضى باید حداقل 5 درصد قیمت پیشنهادى را به 
عنوان تضمین شرکت در مزایده به حساب 0202738365008 بانک ملى کد 3059 واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکى 
در وجه سازمان صادر گردد. کلیه هزینه هاى متعلقه اعم از درج آگهى، کارشناسى و ارزش افزوده به عهده برنده مزایده 

خواهد بود. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.

محسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

آگهى مزایدهنوبت دوم

توضیحاتمبلغ اجارهمدت اجارهمحل اجارهردیف

سایت 1
دو اصطبل نگهدارى اسب، یک انبار علوفه، زمین کشت شده یونجه و دو 630/000/000دو سالسوارکارى

پادوك سوارکارى

تابلوهاى 2
تعداد 10 تابلو ثابت، تعداد 20 استند 1*320/000/0002یک سالتبلیغاتى

www.sozi.ir سایت سازمان
INFO@sozi.IR ایمیل سازمان

تلفن تماس: 32673080- 32673010- 031

عبور 50 میلیون 
مسافر خارجى 
از فراز ایران در 
سال 95

2

فرمانده قرارگاه پدافند هوایى 
خاتم االنبیا(ص) ارتش گفت: آسمان 
ایران، بهترین و امن ترین مسیر عبور 

هوایى در خاورمیانه است. 
امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلى 
به مناسبت سالروز تشکیل 
این قرارگاه با بیان اینکه   ...

رئیس کمیته مطالعات جمعیتى دبیرخانه 
شورایعالى انقالب گفت: 10 درصد جمعیت 

کشور باالى 60 سال است.
محمدجواد محمودى اظهار داشت: اگر وارد 

فاز سالمندى جمعیت شویم 
پیامدهاى اقتصادى و ...

3

10 درصد 
جمعیت کشور 
باالى
 60 سال
 است

15
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کاروانی از خودروهاي زرهی تروریست هاي داعش در 
مرز سوریه و عراق با حمله پهپادهاي نیروهاي مقاومت با 

محوریت یگان پهپادي سپاه متالشی شد.
به گزارش آریا، عصر پنج شــنبه 2 شــهریور 96 حمله 
کاروانی از خودروهاي تجهیز شده تروریست هاي داعش 
به خطوط مقاومت در جبهه دیرالزور در مرز عراق و سوریه 
با واکنش سریع و کوبنده پهپادهاي جبهه مقاومت، ناکام 
ماند و تقریبًا همه نیروهاي مهاجم کشته شدند و داعش 
با تلفات ســنگینی مواجه شد. ســرعت عمل نیروهاي 
مقاومت موجب شــد تکفیري ها هنگام فرار موفق به 

تخلیه اجساد باقیمانده خود نیز نشوند.

در این عملیات که با محوریت یگان پهپادي سپاه انجام 
شــد، مقادیر زیادي تجهیزات، مهمات جنگی و شش 
خودروي زرهــی به غنیمت نیروهاي ارتش ســوریه و 
محور مقاومت درآمد.  گروه تروریســتی داعش با قصد 
حمله به یگان هاي ارتش سوریه و محور مقاومت در مرز 
عراق و سوریه با خودرو هاي زرهی و تعداد زیادي نیرو به 
این قسمت رسیده بود که با پاسخ کوبنده یگان پهپادي 

مقاومت با محوریت سپاه پاسداران مواجه شد.
عملیات شناسایی و رهگیري یگان پهپادي سپاه، نقش 
مهمی در شکســت سنگین تروریســت هاي تکفیري 

داشت.

فرمانده قــرارگاه پدافند هوایــى خاتم االنبیا(ص) ارتش 
گفت: آسمان ایران، بهترین و امن ترین مسیر عبور هوایى 

در خاورمیانه است. 
امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلى به مناسبت سالروز تشکیل 
این قرارگاه با بیان اینکه روزانه هزار و400 فروند هواپیماى 
مسافربرى از هواى ایران ترانزیت مى شوند، اظهار داشت: 
آسمان ایران بهترین و امن ترین مســیر عبور هوایى در 
خاورمیانه اســت و عبور 50 میلیون نفر مسافر خارجى از 
مدار آسمان ایران در سال 95 ، حقوق بشر ایرانى-اسالمى 
و امنیت ایران با مشارکت ارتش، سپاه پاسداران و سازمان 
هواپیمایى کشور به جهانیان نشــان داده شد. وى افزود: 

شاید برخى کشــورهاى منطقه از نظر تجهیزات نظامى 
متمکن تر باشند اما به برکت خون شهدا و تدابیر رهبرى، 

ایران اسالمى امن ترین و قوى ترین کشور منطقه است. 
فرمانده قرارگاه پدافند هوایــى خاتم االنبیا(ص) در ادامه 
با اشــاره به دســتاوردهاى این قرارگاه، بیان داشــت: از 
دستاوردهاى اثربخش ما عدم وابستگى علمى و تجهیزاتى 
به خارج از کشــور اســت و با همت نخبگان قــرارگاه و 
تالش هاى وزارت دفاع، نیروهاى مســلح و کار جهادى 
دانشگاه ها شــاهد استقرار رادارهاى اســتراتژیک بومى 
و موشک هاى هوشــمند تمامًا ایرانى و ساماندهى هاى 

فرماندهى یک پارچه در کشور هستیم.

سپاه، انتقام خون 
شهید حججی را گرفت

عبور 50 میلیون مسافر خارجى 
از فراز ایران در سال 95

نجفى: هنوز شهردار نیستم
محمدعلى نجفى، شهردار منتخب تهران    ایلنا|
جلسه اى با حضور برخى اعضاى شوراى شهر مدیران و 
معاونین شهردارى برگزار و اعالم کرد: حکم من هنوز 
رسماً از سوى وزارت کشور ابالغ نشده است در نتیجه 
هنوز رسمًا شهردار تهران نیستم. البته در حال حاضر 
مشـغول انجام کارهاى مقدماتى همچـون برگزارى 

جلسات با مدیران و معاونت هاى شهردارى هستیم.

امین زاده در وزارت دادگسترى
اطالعات و شـنیده ها حکایـت از آن    فارس|
دارد که قرار است براساس توافق صورت گرفته الهام 
امین زاده، دستیار ویژه رئیس جمهور در دولت یازدهم 
به زودى به وزارت دادگسـترى نقل مکان کند. امین 
زاده که 53 سال از سن خود را پشت سر گذاشته است و 
با تشکیل دولت دوازدهم جایى در کابینه نداشت حاال 
قرار است به وزارت دادگسترى برود و در آنجا به عنوان 

یکى از معاونین وزیر دادگسترى ایفاى نقش کند.

خریدار خانه 100میلیاردى 
  آنا| رسول کوهپایه زاده، وکیل مدافع زنجانى در 
پاسخ به اظهارات زنگنه مبنى بر اینکه کسى منزل صد 
میلیارد تومانى یا ویالى زنجانى را نمى خرد، توضیح 
داد: در مذاکرات اخیرى که با شـرکت نفت و شرکاى 
خارجى با حضور مراجع ذیصالح صورت گرفته است، 
شـرکاى خارجى رسـمًا اعـالم کردند شـرکت نفت 
امـوال داخلى را کـه به فـروش نمى رود به شـرکاى 
خارجى واگذار کنند و آنها همـان میزان قیمتى را که 
از سوى کارشناس تعیین شده و در دادنامه آمده است 
به شـرکت نفت پرداخت مى کنند، که با این تفاسـیر 
مشـکل فروش امـوال زنجانـى در داخل کشـور هم 

حل خواهد شد.

جهرمى فیلترشکن ندارد
وزیر ارتباطـات و فنـاورى اطالعات    ایسنا|
در یک برنامـه تلویزیونـى، در پاسـخ به اینکـه آیا از 
فیلترشـکن اسـتفاده مى کند، گفـت: از فیلترشـکن 
اسـتفاده نمى کنـم. زیـرا مـا در چارچـوب مقـررات 
مى توانیـم بـه کارگروه تعییـن مصادیق درخواسـت 
بدهیم تا مجوز دهند براى اینکه فیلتر نداشته باشیم. 
محمدجواد آذرى جهرمى  در پاسخ به هجمه هایى که 
علیـه او در دوره  فعالیتـش در وزارت اطالعات وجود 
دارد، اظهار داشت: در حوزه فنى وزارت اطالعات کار 
کردم اما هیچ وقت مدیرکل شنود نبودم. این موضوع 

کلیدواژه  عملیات روانى براى تخریب است.

ترامپ به سازمان ملل مى رود
نماینده آمریکا در سـازمان ملل    آفتاب نیوز|
متحـد اعـالم کرد کـه رئیس جمهـورى این کشـور 
در هفتـاد و دومین نشسـت مجمع عمومى سـازمان 
ملل در ماه سپتامبر سـخنرانى خواهد کرد. «هیلى» 
گفت: «فکر مى کنم مـا رئیس جمهـورى را خواهیم 
دید که به سـوریه به دلیل تسـلیحات شـیمیایى اش 
حمله کرد، با داعش در سوریه و عراق مبارزه مى کند 
و تصمیمـى قاطـع و هوشـمندانه درباره افغانسـتان 
گرفـت... او رئیس جمهورى اسـت که شـما خواهید

 دید.»

ُپز ندهید
آیت ا... صدیقـى، خطیب نمازجمعه    تابناك |
تهـران گفت: ریاسـت جمهورى بـه پز دادن نیسـت، 
ریاست جمهورى به رفاه، تجمالت و رضایت بیگانگان 

نیست. 

پیشنهاد مطهرى به دولت 
على مطهرى، نماینده مردم تهران    تسنیم|
در مجلس شوراى اسـالمى گفت: با اشاره به خدمات 
ارزنده قالیباف در شهردارى تهران، به دولت پیشنهاد 
کـردم که از شـخص ایشـان به عنـوان یکـى از وزرا 

استفاده کند که مورد موافقت قرار نگرفت. 

توئیتر

  ایسنا| حجت االســالم و المســلمین سید 
حســن خمینى در آیین تجلیل از خدمات فرهنگى و 
هنرى محمد باقر قالیباف که عصر روز جمعه برگزار شد 
گفت: قالیباف جوان 18 ساله اى که وقتى انقالب پیروز 
مى شود خود تعریف مى کند که تابستان ها کار مى کرده 
تا زندگى در ایام تحصیل را بگذراند. در ایام تحصیل نیز 
در زنگ تفریح دستفروشى مى کرده  و امروز این جوان، 
شهردار موفق شهر ماست.سیدحسن خمینى ادامه داد: 
در قصه هاى قالیباف از زندگى اش مى توان از خشــت 
زنى در کوره پزخانه هاى مشــهد تا همه زحماتى که 
کشیده اند صحبت کرد  اما رمز موفقیت قالیباف و امثال 

وى این بوده که درد را کشیده اند. در حقیقت قالیباف و 
امثال وى روزگارى از پایین به جامعه نگاه کرده اند و درد 

را نخوانده اند بلکه چشیده اند.
وى تأکید کرد: من و ایشــان در شب هاى متعددى با 
لباس  مبدل در دره هاى تهــران از جمله دره فرحزاد و 
مناطقى که معتادها وجود داشتند رفتیم و با آنها شب ها 
تا صبح را گذرانده ایم و با معتــادان گعده اى را برگزار 
کرده ایم. اینکه این مشکالت توسط شهردار لمس شده 
باشد بسیار او را در حل مشکالت شهر یارى مى رساند. 
یکى از رموز توفیق قالیباف این است که این دردها را 

حس کرده است.

در حالى که پایگاه اطالع رسانى انتخاب که نزدیک به اصالح 
طلبان است به نقل از یکى از نمایندگان مجلس از احتمال 
ورود بیطرف، وزیر پیشــنهادى نیرو به دولت خبرداد، یک 
عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزارى اصولگراى تسنیم 

گفت که این موضوع اتفاق نخواهد افتاد. 
به گزارش انتخاب، محمود صادقى نماینده مجلس شوراى 
اسالمى گفته موقع رأى گیرى شاهد بسیج و تحرك خیلى 
وسیعى علیه بیطرف در سطح مجلس بودیم. نماینده هاى 
استان هاى لرســتان و خوزســتان میز به میز سراغ دیگر 
نماینده ها مى رفتند و از آنها مى خواستند به بیطرف رأى 
منفى بدهند. حتى شــنیدم برخى از آنها با عصبانیت برگه 
رأى مثبت نمایندگان را گرفته و روى آن خط کشیدند تا رأى 
مخدوش به حساب آید. که این نیاز به بررسى دقیق تر هیئت 
رئیسه دارد. وى تصریح کرد: آقاى فتحى، نماینده تهران به 
من گفتند که حداقل شش رأى به این سرنوشت دچار شده و 
رأى آقاى بیطرف 139 بوده است. همچنین آقاى فرهنگى 
یکى از اعضاى اصولگراى هیئت رئیسه مجلس گفت که 

این احتمال وجود دارد که ایشــان حتى رأى الزم را براى 
وزارت به دست بیاورد.

در همین حال سخنگوى هیئت رئیســه مجلس دیروز در 
گفتگو با تسنیم بازشــمارى آراء بیطرف و آخوندى در این 

هیئت را تکذیب کرد.
بهروز نعمتى با اشاره به انتشار برخى اخبار مبنى بر بازشمارى 
آراء وزراى پیشنهادى راه و شهرسازى و نیرو در هیئت رئیسه 
مجلس، گفت: به هیچ وجه چنین چیــزى صحت ندارد و 
آراء آقایان عبــاس آخوندى، وزیر راه و شهرســازى و نیز 
حبیب ا... بیطرف، وزیر پیشــنهادى نیرو تغییرى نمى کند. 
وى در واکنش به برخى انتقــادات مبنى بر تغییر در میزان 
آراء وزیر پیشنهادى نیرو در جلســه رأى اعتماد به وزراى 
پیشنهادى دولت دوازدهم، خاطرنشان کرد: نمایندگان هر 
سه فراکسیون «مستقالن»، «والیى» و «امید» در شمارش 
آراء وزراى پیشنهادى حضور داشتند و هیچ شبهه اى نسبت 
به آراء وزراى پیشنهادى وجود ندارد و هیئت رئیسه مجلس 

کار را به نحو احسن انجام داده است.

علیرضا دبیر در حالى پس از ده ســال حضور در شوراى 
شهر تهران از مدیریت شهرى پایتخت باید کنار برود، که 
حاال با چرخشى آشکار، به دنبال تصاحب کرسى ریاست 
سازمان ورزش شهردارى، در دوره جدید مدیریت شهرى 

تهران است.
به گزارش آنا، علیرضا دبیر، متولد 1356 اســت و وقتى 
32 ساله بود، با پشتوانه قهرمانى کشتى جهان و المپیک، 
توانست در لیست اصولگرایان قرار بگیرد و از سال 88 به 
عنوان نماینده مردم، عضو سومین دوره شوراى اسالمى 
شهر تهران شــود. دبیر که از مدافعان عملکرد قالیباف 
در شــهردارى تهران بود، در خردادماه 90 و در حضور 
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران از رساله دکتراى خود 
دفاع کرده و به صورت رسمى فارغ التحصیل شد. پس 
از آن هم، به عضویت هیئت علمى دانشکده مدیریت و 

حسابدارى دانشگاه عالمه طباطبایى درآمد.

منتقد چمران یا مدافع چمران؟
علیرضا دبیر که در دوره سوم شوراى شهر، مدافع قالیباف 
بود، انتقادات جدى به ریاســت چمران در شوراى شهر 
داشــت ولى با وجود این انتقــادات، در چهارمین دوره 
انتخابات شوراى شهر در سال 92، با قرار گرفتن در لیست 
موسوم به خدمتگزاران آبادانى و پیشرفت، به عنوان یک 
عضو اصولگرا و حامى قالیباف بــراى دومین بار راهى 

شوراى شهر تهران شد.
البته این بار وى مدافع چمران هم شده بود و در انتخابات 
هیئت رئیسه شوراى شهر تهران و در رقابت بین چمران 
و مسجدجامعى، طرف چمران را گرفت. همین طرفدارى 
از چمران، این فرصت را به دبیر داد تا رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه شورا، که مهمترین کمیسیون شوراى شهر 
است، بشود. خودش در مصاحبه اى درباره انتقاد از چمران 
در شوراى سوم و حمایت از چمران در شوراى چهارم و 
نقش آن در ریاستش بر کمیسیون برنامه و بودجه توضیح 
داده بود که «من هنوز هم درباره شوراى سوم مى گویم 
که اگر به من فضاى کار مى دادند، خیلى بهتر مى توانستم 
کار کنم و در شوراى چهارم، آقاى چمران این فضا را به 
من داد و با اعضاى کمیســیون بودجه، آقایان تقى پور 
و کاشــانى صحبت کرد تا به من رأى دهند و بعد آقاى 

مسجدجامعى نیز حمایت کرد».

مدافع قالیباف که منتقد شد
دبیر در ابتداى دوره چهارم شوراى شهر و در خصوص اما 

و اگرهاى شهردارى قالیباف به دفاع از قالیباف پرداخته 
بود و گفته بود: «اگر گزینه اى قوى تر از قالیباف باشد به 
او رأى مى دهم به این شرط که قوى تر باشد. اصولگرا ها 
و اصالح طلب ها باید قوى ترین گزینــه خود را بیاورند 
چون از نظر من قوى ترین گزینه قالیباف اســت.» البته 
چرخش هاى دبیر تنها منحصر به موضوع ریاست چمران 
در شوراى شهر نبود و در دو سال اخیر مدیریت شهرى 

تهران هم دبیر به ناگاه، به منتقد جدى قالیباف بدل شد.
دبیر در مصاحبه اى در دى ماه 94 و در اظهاراتى بى سابقه 
اعالم کرد: «قالیباف باید پاســخگو باشد چرا که حجم 
تخلفات در شهردارى بســیار زیاد است و نباید شهردار 
تهران مدام به گذشته برگردد و بگوید شهرداران گذشته 
تخلف کرده اند چرا که اگر شهردار قبلى نیز تخلف کرده 
باشد تاوان خود را داده اســت و من وظیفه خود مى دانم 
که در مقابل عدم شــفافیت مالى و فساد در شهردارى 

سکوت نکنم.»

این اظهارات دبیر در حالى مطرح شدکه به واسطه سوابق 
قبلى وى در حمایت از قالیباف، بسیار عجیب و غریب بود. 
البته همانطور که قدیمى ها گفته بودند، «کسى که با یک 
غوره ســردیش  کند با یک مویز هم گرمیش مى کند». 
علیرضا دبیر هم که به یکباره آتشــش تند شده بود، به 
همان سرعت هم آتشش فروکش کرد و دیگر خبرى از 

انتقاداتش به قالیباف نشد.

بدلکارى به سبک کشتى!
علیرضا دبیر که پس از ردصالحیت هاى اولیه در انتخابات 
پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر تهران، در روزهاى 
آخر توانســته بود وارد گردونه انتخابات شود، در نهایت 
بازى را به لیســت اصالح طلبان باخــت و از راهیابى به 
شوراى شــهر تهران بازماند. حاال در شرایطى که دیگر 
قالیبافى در شهردارى تهران نیست؛ علیرضا دبیر با یک 
بدلکارى، خودش را از لحاظ سیاسى بى طرف مى داند و به 

دنبال نزدیک شدن به اصالح طلبان است، به طورى که 
برخى شنیده ها، حاکى از تالش وى، براى تصاحب کرسى 
ریاست سازمان ورزش شهردارى در دوره جدید مدیریت 

شهرى پایتخت است.
سازمان ورزش شهردارى تهران با دارا بودن تعداد زیادى 
از سالن ها، اماکن و استخرهاى ورزشى در تهران، یکى 
از بزرگ ترین مجموعه هاى وابسته به شهردارى تهران 
است که البته در دو سه سال اخیر، حواشى مالى زیادى 
هم در این مجموعه وجود داشته اســت؛ به طورى که 
برخى شایعات حاکى از برکنارى رئیس قبلى این سازمان 
به واسطه همین مسائل و حواشى مالى بود. حاال علیرضا 
دبیر که خودش رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شوراى 
شهر تهران در دوره قبلى بوده و به خوبى از باال و پایین 
سازمان هاى شهردارى خبر دارد، مى خواهد همچنان در 
مدیریت شــهرى بماند و این بار، شانسش را، با توجه به 

افتخارات ورزشى اش،  در این سازمان دنبال کند.

کشتى گیر سابق  به دنبال ماندن در حلقه مدیران شهرى پایتخت است

«دبیر» به دنبال فن بدلکارى!

«بیطرف» به کابینه راه پیدا مى کند؟
نماینده تهران: شاید  

سخنگوى هیئت رئیسه مجلس: هرگز

مهدى  جمالى نژاد شهردار ســابق اصفهان در 
حالى از سوى شوراى شهر یزد به عنوان شهردار 
این شهر معرفى شده که شوراى شهرهاى اهواز 
و رشــت هم در اقدامى جالب، جمالى نژاد را به 
صورت جداگانه به عنوان شهردار انتخاب کردند!
بر این اســاس شوراى شــهر اهواز جمالى نژاد 
را انتخاب کرده بودند و به صــورت همزمان، 
اعضاى شــوراى شــهر یزد نیز  جمالى نژاد را 
به عنوان شــهردار شــهر یزد براى مدت دوره 
آتى انتخاب کردند. شــوراى شــهر رشت نیز 
اگرچه تاکنون براى انتخاب شهردار به اجماع 
نرســیده اند، اما جدى ترین گزینه شــان براى 
واگذارى کلید اداره این شهر، جمالى نژاد معرفى 

شده است.
در همین باره جعفر فلسفى رئیس شوراى شهر 
اهواز اظهار کرد:  در فرآیند رســیدن به گزینه 
نهایى تمــام توجهات روى یکــى از گزینه ها 
به اسم «جمالى نژاد» شــهردار قبلى اصفهان 
متمرکز شد؛ در نشست هاى با این گزینه یک 
ســرى نکات را به ما اعالم کرد که باید مبنایى 

براى پیگیرى هاى بعدى قرار مى گرفت.
رئیس شوراى شهر اهواز تصریح کرد: یکى از 
نکات اعالمى ضرورت وحدت و همدلى در بین 
اعضاى شوراى شهر براى انتخاب شهردار بود. 
انتظار داشــتیم حداقل10 تا 11 نفر از اعضاى 
شوراى شــهر به جمع بندى براى انتخاب وى 

رسیده باشند.
فلســفى بیان کــرد: تقاضاى دیگر از ســمت

 استان هاى دیگر هم براى انتخاب جمالى نژاد 
وجود داشت؛ آن حد نصاب حداقلى یعنى کسب 
8رأى موافق براى جمالى نژاد در شوراى شهر 

به دست آمد.
وى تأکید کرد: تمام تالش خــود را تا آخرین 
لحظه براى انتخاب ایــن گزینه به کار گرفتیم 
و این پیام به جمالى نژاد منتقل شــد که هشت 
رأى موافق براى شهردار شدن وى وجود دارد 
ولى به هر حال متوجه مباحثى مثل گزینه بومى 
از استان هم شــده و به ما تأکید داشت که اگر 
گزینه بومى مناسبى هست واقعا در اولویت قرار

 بگیرد.
رئیس شوراى شهر اهواز عنوان کرد: همزمان 
با ما یزد هم دنبال انتخاب جمالى نژاد بود که در 
آخرین لحظات این فرد به عنوان شــهردار یزد 

انتخاب شد.

شهردار اصفهان چگونه 
شهردار اهواز نشد

قالیباف؛ از دستفروشى تا شهردارى

با آغاز به کار دور جدید شوراهاى شهر و روستا در ایران، 
چندین زن به عنوان شهردار و رئیس شورا برگزیده شدند.

بر اساس گزارش ها تا کنون 9 زن توانسته اند به کرسى 
ریاست 9 شهر کشور تکیه بزنند.

به گزارش ایلنا، «فائزه عبداللهى» به عنوان رئیس پنجمین 
دوره شوراى شهر گرگان انتخاب شد. «پریسا اینانلو» هم 
به عنوان نخستین زن در استان تهران، رئیس شوراى شهر 
رباط کریم شده است. همچنین «سوسن سلیمان آبادى» 
به عنوان رئیس شوراى شــهر کنگاور انتخاب شد. این 
رویکرد در شبکه هاى اجتماعى با استقبال کاربران ایرانى 
مواجه شــده و بازتاب هاى فراوانى داشته است و برخى 
کاربران با توجه به حضور زنان در این سمت ها از نبود وزیر 
زن در کابینه انتقاد و در عین حال اظهار امیدوارى کرده اند 

که وزیر نیرو یا علوم از بین زنان انتخاب شود .
در همین حال زنان در ِسَمت شهردار هم در چند شهر براى 
این کرسى انتخاب شده اند. استان سیستان و بلوچستان 
که پیش از این «ســامیه بلوچ زهى» را به عنوان شهردار 
شهرســتان ســرباز تجربه کرده، در دوره جدید تجربه 

دیگرى از مدیریت زنان را با حضور «مهنا محمدى موحد» 
به عنوان شهردار شهر اســپکه آغاز خواهد کرد. استان 
سیستان و بلوچستان در انتخابات قبلى با هزار و397 زن 
کاندیدا دومین آمار ثبت نام در شورا را داشت. این آمار حتى 

از تهران با هزار و337زن ثبت نام کننده بیشتر بود. 
«شیفته بدرآذر» نیز به عنوان شهردار شهر سهند انتخاب 
شــد تا اولین شهردار یک شــهر در اســتان آذربایجان 
شرقى باشــد. او پیش تر شــهردار منطقه 6 تبریز بوده

 است.
آغاز به کار شوراى شهر آران وبیدگل هم با انتخابى متفاوت 
در تاریخ مدیریت شهرى همراه بود و «فهیمه فرزانگان» 
که داراى مدرك کارشناسى ارشد مدیریت است تا انتخاب 
وانتصاب شــهردار جدید با رأى اعضاى شوراى شهر به 
عنوان سرپرســت انتخاب شــد. فرزانگان، مدیر ادارى 
شهردارى مرکزى بود و بیش از 15 سال سابقه مدیریتى 
واجرایى مجموعه شــهردارى را دارد و براى اولین بار در 
تاریخ مدیریت شهرى آران وبیدگل یک پست مدیریتى 

را در اختیار مى گیرد.

زن هایى که مدیریت شهر را در دست گرفته اند

ســید پرویز فتاح، رئیس کمیتــه امداد امــام خمینى (ره) 
با حضور در یــک برنامه تلویزیونى دربــاره   احمدى نژاد

مطالبى اظهار داشت که در ادامه مى خوانید:
بیشترین پیش بینى ها را درباره تغییر کردن آقاى احمدى 
نژاد اواخر دولت نهم داشــتیم. در آخرین جلســه دولت 
نهم که تلخ ترین جلســه دولت نهم بود و آن معاون اول 
على رغم نظر آقا آنجا نشســت و ما هم تاب نیاوردیم. 
قبل از آن هم تصمیم نداشتم در دولت بمانم و به آقاى 
احمدى نژاد هم گفته بودم و صحبت کــرده بودم و به 
توافق ضمنى رسیده بودیم. آن هم مزید بر علت شد که 
عالقه نسبى که وجود داشــت هم حذف شد. بعد از آن 
هم تقاضاهایى در دولت دهم شــد که برگردم. پیشنهاد 
انرژى اتمى را داده بودند، راه آهن را حکم زدند و ســفیر 
ایران در چین را پیشــنهاد دادند.بعد از انتخابات هم در 
مراسم مرحوم نیرى ایشان را دیدم. حالشان را پرسیدم و 

احوالپرسى کردیم.

 احمدى نژاد
 از نگاه فتاح
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سخنگوى ســازمان ثبت احوال کشــور گفت: کارت 
هوشمند ملى با استفاده از کدهاى از پیش تعیین شده و 
اثر انگشت به زودى جایگزین برخى از کارت هاى بانکى 

و هویتى مى شود.
ســیف ا... ابوترابى اظهار داشت: اطالعات تراشه اى که 
بر روى کارت هوشمند ملى پیش بینى شده در آینده اى 
نزدیک با نصب دســتگاه هاى کارتخوان قابل استفاده 
خواهد شــد، البته این اطالعات فردى محرمانه است و 
در این تراشــه قابل بازخوانى نیست.  وى در ادامه گفت: 
با توجه به اینکه کدهایى در تراشه موجود بر روى کارت 
هوشمند ملى به همراه اثر انگشت پیش بینى شده است، 

با وجود این، مى توان در صــورت ایجاد برنامه هاى نرم 
افزارى شبکه محور از کارت هاى هوشمند ملى به عنوان 
کارت حساب بانکى، کارت سالمت، گواهینامه، کارت 

پایان خدمت، دفترچه بیمه و... استفاده کرد.
ابوترابــى اضافه کرد: طــرح تجمیع کارت هوشــمند 
ملى با ســایر مدارك شناســایى طبق بند (د) ماده 46 
ثبت احوال، از مهمترین برنامه هاى این سازمان است که 
مى تواند جایگزین بسیارى از مدارك هویتى مردم باشد و 
ظرفیت هاى متعددى براى آن پیش بینى شده اما در حال 
حاضر به طور دقیق مشخص نیست که این کارت به جاى 

کدام کارت ها تجمیع مى شود.

رئیس کمیتــه مطالعات جمعیتى دبیرخانه شــورایعالى 
انقالب گفت: 10 درصد جمعیت کشــور باالى 60 سال 

است.
محمدجواد محمودى اظهار داشت: اگر وارد فاز سالمندى 
جمعیت شویم پیامدهاى اقتصادى، بهداشتى، فرهنگى و 
اجتماعى به همراه خواهد داشت. وى در بیان پیامدهاى 
اقتصادى چنین گفت: افراد در ســن کار یا جمعیت فعال 
کاهش خواهند یافت و به تبع آن مالیات دهندگان به دولت 
هم کم خواهند شد، وقتى افراد بازنشسته افزایش یابند در 
ادامه با افزایش هزینه هاى بهداشــتى- درمانى روبه  رو 
مى شــویم. محمودى ادامه داد: در ســال هاى اخیر با 

افزایش زاد و ولد مواجه بودیم اما در مقابل با کاهش نرخ 
رشد جمعیت همراه بوده ایم چون زاد و ولد به ازاى هر هزار 

نفر کاهش یافته است. 
رئیس کمیته مطالعات جمعیتى دبیرخانه شورایعالى انقالب 
گفت: زاد و ولدهاى سال هاى اخیر ربطى به سیاست هاى 
جدید ما ندارد و مى توان گفت این افزایش به توان درونى 
جمعیت فعلى ارتباط دارد البته افزایش تولدها در سال 95 
نسبت به 94 حدود 43 هزار نفر کمتر شده است. وى افزود: 
اگر نرخ بارورى به زیر خط جانشــینى برسد (که البته در 
ایران به این مرحله رسیده ایم) بعد از دو نسل نرخ جمعیتى 

ایران صفر خواهد شد یعنى حدود 50 سال آینده.

10 درصد جمعیت کشور 
باالى 60 سال است

کارت هوشمند ملى، جایگزین 
مدارك هویتى و بانکى

هجوم نصفه نیمه ایرانى ها 
به توییتر مدیر اپل

صفحه شخصى تیم کوك مدیر اپل مملو از اعتراض 
به حـذف اپلیکیشـن هاى ایرانى از اپ اسـتور نشـد. 
َفن هـاى اپل ظاهـراً ماننـد ورزشـى ها بـه صفحات 
دیگـران حملـه نمى کنند و شـاهدش کامنـت هاى 
کمتـر از انتظار برخـى ایرانیـان در توییتـر تیم کوك 
در اعتـراض به بسـتن اپ هـاى ایرانى اسـت. این در 
حالى اسـت که حسـاب کاربرى تیم کـوك در توییتر 
6/13 میلیون فالـوور دارد و انتظار مى رود ایرانى هاى 
معترض، دستکم فعال تر باشند و صداى اعتراض خود 
را عالوه بر نامه رسمى که ارسـال شده است، از روى 

پیج شخصى به وى برسانند.

پاسخ به 
شایعات زلزله 7ریشترى

اسـتاد پژوهشـگاه بیـن المللـى زلزلـه شناسـى و 
مهندسـى زلزله بـه شـایعات تخریب تهران بـا زلزله 
7 ریشـترى پاسـخ داد. مهـدى زارع اظهـار داشـت: 
برخـى تصـورات مبنـى بـر اینکـه اگـر در تهـران 
زلزلـه اى 7 ریشـترى رخ دهـد، همـه شـهروندان 
مى میرند و شـهر به تلـى از خاك تبدیل مى شـود را 
نمى توانیم قبول کنیم و این نظریه ها صحیح نیست. 
وى ادامـه داد: خسـارت هـا در زلزلـه 7ریشـترى در 
حوزه هاى مختلف متفاوت اسـت. باید دید این زمین 
لـرزه در کدام منطقـه تهـران رخ مـى دهد،باید همه 
بدانند که زلزله 7 ریشترى تهران را به خاکستر و ویرانه 

تبدیل نمى کند. 

کاهش دما تا فردا
کارشـناس سـازمان هواشناسـى گفت: دماى هوا در 
شمال کشور، دامنه البرز و غرب زاگرس از روز جمعه 
2 تا 6 درجه خنک تر شده است. فریبا گودرزى اظهار 

داشت: این روند کاهشى تا روز دوشنبه ادامه دارد.

پیشى از پیش بینى یونسکو
على باقـرزاده، رئیس سـازمان نهضت سـواد آموزى 
از بهبود قابل مالحظه نرخ با سـوادى طى سـال هاى 
2013 تا 2015 خبر داد و گفت: طبق پیش بینى هاى 
مؤسسه آمار یونسکو نرخ ایران تا سال دوهزار وپانزده، 
2/65درصد در کاهش بى سوادى رشد خواهد داشت 
که خوشـبختانه نتایج سرشـمارى هاى سـال 1395 
نشـان داد ایران تا پایان سـال 2016 نرخ با سـوادى 
در کشـور 2/85درصـد افزایـش داشـته اسـت یعنى 
حدود 0/2درصد بیش از پیش بینى یونسکو در کشور 

پیشرفت داشته ایم.

ارزان ترین عمل پیوند قرنیه
جـواد هاشـمیان، عضو هیئـت علمى دانشـگاه علوم 
پزشـکى ایران، بـه رونـد پیونـد قرنیه در کشـورمان 
اشـاره کرد و افـزود: عمـل پیونـد قرنیه بیـش از 40 
سال است که در کشـور ما انجام مى شـود و از همین 
رو، همـه شـرایط الزم بـراى انجـام ایـن نـوع پیوند 
در داخـل فراهـم اسـت. در حـال حاضر مشـکلى یا 
موضوعى در زمینه پیونـد قرنیه در کشـور نداریم که 
بخواهیم به کشورهاى پیشرفته در این زمینه وابسته

 باشیم.

شهریه ها چقدر زیاد شد؟
رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمى با اشـاره بـه در پیش 
بـودن آغـاز سـال تحصیلـى گفـت: مـا امسـال در 
شـهریه دانشـجویان، شـهریه ثابت را تغییر ندادیم و 
شـهریه متغیر نیز به میـزان 10درصـد افزایش یافته 
اسـت. فرهاد رهبر با اشـاره به شـهریه دانشـجویان 
پزشـکى گفـت: مصوبـه اى مربوط به اسـفند سـال 
گذشـته بود کـه آن را اصالح کـرده ایـم و دیگر این 
مصوبـه شـامل ورودى هـاى سـال 95 و قبـل از آن 
نمى شـود. رئیـس دانشـگاه آزاد افزود: بـراى بعضى 
از رشـته هـا 50 درصـد تخفیـف قائـل شـدیم و در 
برخـى مناطـق محـروم تخفیف هـاى ویـژه در نظر 

گرفته ایم. 

چرك نویس در روزهاى اخیر، رئیس جمهور طى حکمى عیســى 
کالنترى را به عنوان رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیســت منصوب کرد و به این ترتیب دوره چهارساله 
اخیر ریاســت معصومه ابتکار بر این ســازمان خاتمه 
پیدا کرد. ابتکار در اوایل دولت حســن روحانى، دکتر 
اسماعیل کهرم را به عنوان مشاور خود در امور محیط 
طبیعى انتخاب کرد. عصر ایران با این مشــاور رئیس 
سابق ســازمان حفاظت محیط زیســت، در خصوص 
رویکردهاى این ســازمان در دوره چهار ساله گذشته 

گفتگو کرده است که بخش هایى از آن را مى خوانید:

 شما عضو چند انجمن جهانى هستید 
از جمله انجمن حفاظت از پرندگان 
و صندوق جهانــى طبیعت. در ابعاد 
جهانى چه پیشنهادهایى توانستید 

به رئیس سازمان ارائه کنید؟
طبق وظیفه هر وقت ایشان، نظر من را مى خواسته، من 
را صدا مى کرده است و مى پرسیده نظرت راجع به این 
موضوع چیست، یا اینکه هر وقت من نظرى داشتم در 
مسائلى مثل طرح هاى بین المللى مثل طرح «ُدرنا» یا 
مانند طرح «حفاظت از یوزپلنگ آسیایى»، مى رفتم به 
رئیس سازمان، ارائه مى کردم و پیشنهاد مى دادم. بعد 
از آن دیگر دست ایشان بود که این مشورت ها را لحاظ 

کنند یا گوش بدهد یا ندهد. 
موضوع تقویــت همکارى هاى بین 
المللى که در حکم شــما درج شده 
اســت صرفاً محدود مى شــد به 
ارائه مشاوره یعنى فقط یک نظرى 
بدهید یــا اینکه فراتــر از این هم 

مى توانستید اقدام کنید؟
در موضوع ریزگرد، ما با دانشــگاه پرینستون آمریکا 
همکارى هایى داشتیم. مى خواستند به ایران بیایند و در 
کنفرانسى که راجع به تغییرات آب و هوایى بود شرکت 
کنند. در این زمینه من نهایت کمک را انجام دادم. رابط 
بین سازمان حفاظت محیط زیست و آنها بودم. چون من 
را مى شناختند گاه آنها با من تماس مى گرفتند. گاهى 
هم من آنها را مى شناختم و با آنها تماس مى گرفتم و 
مى گفتم به این کنفرانس بیایید و به این جلسه بیایید. 
یا مثًال همکاران ما را بپذیرید در دانشگاه تان براى این 
کنفرانس یا آن کنفرانس. به هر حــال بنده به عنوان 
یک پلى بودم بین ســازمان و نهادهاى بین المللى که 

کارهاى مشابه انجام مى دهند.
در ســال 1393 و در همان قضیه 
ریزگردهاى استان خوزستان، آقاى 
دکتر هاشــمى، وزیر بهداشت به 
خوزستان رفت. بعد یک خبرگزارى 
با شــما مصاحبه اى انجــام داد  و 
شماگفته بودید آقاى هاشمى نخود 

هر آشى است. همچنین گفته بودید 
که آقاى هاشمى بخاطر ریزگردها به 
عراق رفته ولى ریزگردها ارتباطى 
با وزیر بهداشــت ندارد که بخواهد 
براى رفــع معضــل ریزگردها به 
عراق برود.چرا حتــى بحث هایى 
که شــما داشــتید و غیر رســمى 
گفته بودیــد تا این حــد جنجالى

 مى شد؟
اوًال غیر رســمى نبود. من در حین مصاحبه گفتم. من 
گفتم آقاى هاشمى نخود هر آشى است اما دلیل داشت. 
دلیلش این نبود که ایشان به اهواز رفته است. دلیلش 

این بود که چهل پنجاه نفر را با خودش به بیابان برده 
بود و عکس هم انداخت که ریزگرد ببیند. آن ریزگردى 
که باعث خفقان مى شــود انــدازه اش کمتر از 2/5 
میکرون اســت یعنى دو و نیم هزارم میلیمتر. اصًال با 
چشم و بدون دســتگاه دیده نمى شود. من حرفم این 
بود که آقاى قاضى زاده هاشــمى به جــاى اینکه 50 
نفر را با اتوبوس و با این هزینه بــه بیابان برود او برود 
کلینیک ها را ببیند و پزشــک به آنجا ببرد. من اعتقاد 
داشتم که وزیر بهداشــت، متخصص ریه باید به آنجا 
ببرد و برود کلینیک تأسیس کند و افتتاح کند. کما اینکه 
بعداً وقتى آقاى هاشمى به گرگان رفت و یک کلینیک 
دندانپزشکى را افتتاح کرد یک خبرنگار گفته بود آقاى 

کهرم چنین حرفى زده است. وزیر بهداشت هم گفت 
آقاى کهرم مرد بسیار شریفى است و راست مى گوید. 
آقاى هاشمى، وزیر بهداشت فهمید که من چه مى گویم. 
من گفتم آقاى وزیر! تو 50 نفر بر ندار که با این هزینه، به 
بیابان بروى که ریزگرد ببینى. بگذار ریزگرد را من ببینم. 

تو به بیمارستان برو و به داد مردم برس. 
خانم دکتر ابتکار در مصاحبه اى که 
اواخر ســال 1392 داشتند شش 
مشــکل اصلى محیط زیست را نام 
برده بودند و مهمترین معضل را که 
رتبه اول و دوم دارند آلودگى هوا و 
ریزگردها دانسته بود. مشکل سوم 

را بحران دریاچه ارومیه اعالم کرده 
بودند. اما شما گفته بودید مشکل کم 
آبى، مشکل اول است و مشکل دوم 
زیست محیطى را فرسایش خاك 
اعالم کرده بودیــد. چرا این مقدار 
تفاوت بین دیدگاه شــما و دیدگاه 

خانم ابتکار وجود داشت ؟
من نمى خواهم هر چه ایشان بگویند تأیید کنم. اصًال 
دلیل گرفتن مشــاور این اســت که نظرات مختلف را 
دریافت کنند. آقاى روحانى در ســخنرانى اخیرشــان 
گفتند آب و محیط زیســت. حرف مــن را تأیید کرد. 
آقاى رئیس جمهور گفت ما مسئله آب داریم و محیط 
زیست، بنابراین حرف بنده را تأیید کرد. دوم اینکه اگر 
من بیایم عینًا حرف هاى خانــم دکتر ابتکار را بزنم آیا 

شما راضى هستید؟
منظور اینکه این مقدار اختالف نظر 
وجود دارد. در زمان مشــاور دادن، 
رئیس سازمان ممکن است اولویت 
بندى شــما را نپذیرد و راهکارهاى 

شما را راهکارهاى مناسب نداند؟
اشکال ندارد که نپذیرد. شــاعر گفته است: «هر کس 
به قدر فهمــش فهمید مدعا را». ایشــان نپذیرد. من 
وظیفه ام آن است که چیزى که به نظرم صحیح مى آید 
بگویم. من که کلیشه نیستم. فتوکپى که نیستم. خانم 
ابتکار مى نشــیند نظر من را مى شنود و از یک مشاور 
دیگرش هم مى شــنود و بعد تصمیم مــى گیرد. کما 
اینکه االن و بعد از مدتى، هم آقاى رئیس جمهور نظر 
بنده را تأیید کرد و گفت آب و محیط زیست و هم خانم 
ابتکار که چند روز قبل نوارش را گذاشته بودم در زمینه 
دریاچه ارومیه و آب، صحبت مى کرد عین این حرف 
را زد.  مملکت ما در یک منطقه خشک و نیمه خشک 
است. یک سوم میانگین بارندگى در جهان را دریافت 

مى کنیم. همیشه مسئله آب داشته ایم.  
پــس شــما مشــکل اول و حاّد 
کشورمان را همچنان همان مشکل 

کم آبى مى دانید؟
االن مشخص شده اســت که 85 درصد از مسائلى که 
مربوط به ریزگرد داریم از مدیریت آب، ناشى مى شود. 
چهار سال یا پنج سال اســت که روى این موضوع کار 
مى کنند و همه شان هم گفته اند. یعنى مطرح شده و 
در دانشگاه ها و مؤسســات تحقیقاتى دارند روى آن 

کار مى کنند.
آن 15 درصد بقیه مربوط به چه حوزه 

هایى مى شود؟
ب راى مثال مربوط به فرســایش خاك مى شود. مثًال 
مربوط به از بین رفتن پوشــش گیاهى مى شود. حتى 
پوشــش گیاهى هم بــه آب مربوط مى شــود. البته 

در ناحیه هاى مختلف فرق مى کند.

گفتگو با اسماعیل کهرم، فعال محیط زیست 
و مشاور معصومه ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست

مشکل اول کشور ما، کم آبى است

تصاویرى از گمرکات کشــور منتشر شده است که خبر 
از ورود محصوالت جدید «آلفارومئو» بــه بازار ایران 

مى دهند.
«اِســتلویو» و «جولیا» به عنــوان دو محصول جدید 
آلفارومئو ایتالیا به حســاب مى آیند که نمونه هاى آن 
براى اخذ پالك ملى وارد کشور شده اند. این خودروها 
توسط واردکنندگان شــخصى به ایران آمده اند و قرار 
است طى ماه هاى آینده با پالك ملى به فروش برسند. 
جالب این اســت بدانید که واردات این خودروها توسط 
شــرکت «آلفاموتورز» به کشــور نیامده است و یک 
شــرکت واردکننده که پیــش از این بنزهــاى «ِمک 
دیزاین» را عرضه کرده اســت، اقدام به واردات این دو 
نسخه کرده است و مى خواهد تا با قیمتى بیش از 400 
میلیون تومان فروش این خودروها را آغاز کند. به گفته 
برخى منابع  جولیا و استلویو با موتور دو لیترى به ایران

 آمده اند.
پیشرانه هاى دو لیترى این خودروها توان این را دارند 
تا 197 و 176 اسب بخار را با گشتاورهاى 330 و 400 

نیوتون متر تولید کنند.

اسطوره
 «آلفارومئو» 
به ایران آمد

معاون اجتماعى پلیس راهور ناجا گفت: نصب هرگونه 
عالیم برچسب و نوشته از جمله استیکر، شعر و جمالت 

فلسفى روى بدنه خودرو جریمه 30 هزار تومانى دارد.
سرهنگ جهانى اظهار داشت: این روز ها برچسب ها و 
استیکر هایى با نماد هاى مختلف همچون نمادى از یک 
نوع ماده مخدر روى بدنه خودرو ها نصب مى شود که نگاه 
رانندگان  خودرو هاى عبورى را به خود جلب مى کند. وى 
افزود: گاهى این برچســب ها در قالب یک جمله روى 
خودرو نصب شده و رانندگان خودرو هاى عبورى براى 
خواندن آن چند ثانیه اى محو آن جمله مى شوند و همین 
امر موجب مى شود راننده دچار حواس پرتى شده و این 

حواس پرتى احتمال بروز تصادف را افزایش مى دهد.
سرهنگ جهانى با اشاره به موردى که خود با آن موجه 
شــده اســت، عنوان کرد:  براى مثال روى خودرویى 
برچسبى درج شده بود با این مضمون که «من من نکن 
نمى تونى بخونى» و همین نوشته حدود 10 ثانیه حواسم 
را پرت کرد و خوشــبختانه من راننده نبودم و حادثه اى 
رخ نداد اما راننده متخلف را متوقف و اعمال قانون کردم.
وى افزود: نقاشى و دســت نوشته هایى که روى شیشه  

و بدنه خودرو در ایام محرم انجام مى شــود هم ممنوع 
اســت چرا که دید راننده را مختــل مى کند. حتى یک 
راننــده اى اســتیکرى روى بدنه خــودرو نصب کرده 
بود که فردى با ســالح قصد کشــتن فــردى را دارد 
که به خــودروى وى نزدیک شــده و متنى با مضمون

«don’t touch my car» در کنار اســتیکر نصب 
کرده است. این استیکر ها غیر اخالقى و خشونت آمیز 

است.
معاون اجتماعى پلیس راهور ناجــا بیان کرد: در قانون 
رسیدگى به تخلفات رانندگى آمده است که نصب هرگونه 
استیکر و یا برچسب که شعاع دید راننده را کم مى کند 
ممنوع اســت حتى در این بند ذکر شــده است که اگر 
برچسب باعث حواس پرتى رانندگان خودرو هاى عبورى 
شــود نیز ممنوع اســت؛ البته نصب برچسب در داخل 
خودروهاى شــخصى در صورتى که مانع از دید راننده 
نشود بالمانع است. سرهنگ جهانى در پایان گفت: برابر 
قانون هر خودرویى که اقدام به نصب استیکر و برچسب 
بر روى بدنه خودرو کند توسط عوامل پلیس اعمال قانون 

مى شود و 300 هزار ریال جریمه خواهد شد. 

روى خودرو شعر بنویسید
 30 هزار تومان جریمه مى شوید!

جانشین معاون تربیت و آموزش نیروى زمینى ارتش گفت: 
عالوه برشیوه هاى آموزشــى، نوع یگان هاى نیروى هاى 
نظامى نیز تغییر کرده اند، به طورى که یگان هاى پیاده  را به 

یگان هاى متحرك هجومى تغییر شکل داده ایم.
امیر مرتضى  حسن پور در گفتگو با ایلنا درباره وضعیت آمادگى 
دفاعى سربازان در دوره هاى مقدماتى خدمت سربازى اظهار 
داشــت: امروزه تهدیدات تغییر کرده است و دیگر از سوى 

نیروهاى کالسیک نیست، به طورى که دیگر نمى توانیم 
در آموزش هایمان خطرناك ترین معابر را آموزش دهیم، چرا 
که امروز تهدید ما نفر به نفر است و ما با جنگ هاى نیابتى یا 
هیبریدى روبه رو هستیم. وى خاطرنشان کرد: بنابراین شیوه 

آموزش هاى ما نیز تغییر کرده است.
جانشــین معاون تریبت و آموزش نیــروى زمینى ارتش 
خاطرنشــان کرد: البته با توجــه به اینکــه در اطراف ما 
همسایه هاى مختلفى هســتند، تهدید کالسیک همیشه 
براى همه کشورها از جمله ما متصور است، از سوى دیگر 
امروز مدل هاى جنگى تغییر کرده است و در حقیقت سربازان 
ما باید رزم تن به تن را نیز بیاموزند، چرا که ما عمًال در نبرد با 

عوامل تکفیرى در جنگ تن به تن درگیر شده ایم.
حسن پور با بیان اینکه نوع یگان هاى نیروى هاى نظامى نیز 
تغییر کرده است، گفت: یگان هاى پیاده مان را به یگان هاى 
متحرك هجومى تغییر شکل داده ایم و میزان آمادگى مان 
در یگان هاى متحرك هجومى نیز افزایش پیدا کرده است. 
سربازان پس از گذراندن دوره رزم مقدماتى وارد یگان هاى 

ویژه مى شوند.

تبدیل یگان هاى پیاده  به یگان هاى متحرك هجومى

سربازان باید رزم تن به تن را بیاموزند

پیش از ظهر دیروز یک دستگاه اتوبوس که با سرعت سرسام آور در حال تردد بود و جان مسافران را به مخاطره انداخته 
بود با دستور مقام قضائى توقیف شد.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبى گفت: با اعالم مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا، مأموران کنترل نامحسوس پلیس راه یک 
دستگاه اتوبوس مسافربرى مسیر گرگان به زاهدان را که با سرعت سرسام آور در حال حرکت بود در بیرجند متوقف کردند.

سرهنگ حسین رضایى، اظهار داشــت: راننده این خودرو که با قطع سیستم ناوبرى اتوبوس با سرعت 130 کیلومتر در 
حرکت بود با اعالم مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا و هماهنگى با مقام قضائى در بیرجند توقیف شد و مسافران این اتوبوس 

با اتوبوس هاى دیگر به مقصد اعزام شدند.
وى یکى از عوامل اصلى تصادفات در جاده هاى استان را سرعت غیر مجاز اعالم کرد و افزود : سرعت زیاد خودروهاى 
حمل و نقل عمومى بازى با جان مسافرانى است که قربانى جنون سرعت رانندگان بى احتیاط مى شوند و پلیس به هیچ 

عنوان در برخورد با این متخلفان اغماض نخواهد کرد.

توقیف اتوبوس مرگ با دستور مقام قضائى
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افتتاح100 پروژه عمرانى
 در تیران 

فرماندار تیـران و کـرون از افتتاح صد پـروژه عمرانى 
همزمان بـا هفته دولت در شهرسـتان تیـران و کرون 
خبرداد. على رحمانى افزود: بـراى اجراى این پروژه ها 
افزون بر 336 میلیارد و 579 میلیارد ریال هزینه شده که 
در اجراى آن ها بخش خصوصى با بخش دولتى مشارکت 

داشته است.

افتتاح نمایشگاه بزرگ کتاب 
در نطنز

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسـالمى شهرستان نطنز 
گفت: به مناسـبت آغاز هفته دولت و بـه منظور ترویج 
فرهنگ کتاب و کتابخوانى، نمایشـگاه بزرگ کتاب با 
بیش از پنج هزار عنوان در محل اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمى شهرستان نطنز برپا شد.
على مشربى افزود: این نمایشگاه تا 25 شهریور جهت 
بازدید و خرید کتاب عالقه مندان به کتاب و کتاب خوانى 

با 50 درصد تخفیف دایر است.

آغاز طرح واکسیناسیون 
هپاتیت «B» در اتباع خارجى

طرح واکسیناسیون هپاتیت «B» در جمعیت اتباع غیر 
ایرانى در اصفهان آغاز شد.

رئیس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت: با توجه 
به برنامه جامع حذف هپاتیت «B» در کشور و به علت 
شـیوع باالى این بیمارى در جمعیت اتباع غیر ایرانى، 
طرح واکسیناسـیون جمعیت اتبـاع خارجـى در مرکز 

بهداشت شماره یک اصفهان آغاز شده است.
حمیدترکزاد با اشـاره به اینکه در زمان تلقیح واکسـن، 
کارت واکسیناسـیون با امضا و مهر پایگاه سـالمت و 
مراقب سـالمت تحویـل افراد مـى شـود، افزود:گروه 
هدف اتباع غیر ایرانى زیر 40 سـال هسـتند که در سه 
نوبت واکسینه مى شوند.وى بااشـاره به وجود 26 هزار 
اتباع خارجى در اصفهان گفت: تمام مراکز، پایگاه هاى 
سـالمت و خانه هاى بهداشـت آماده  ارائه خدمات به 

اتباع خارجى هستند.

 
افتتاح 35 پروژه کشاورزى

 در شهرضا
مدیر جهاد کشاورزى شهرسـتان شهرضا گفت: در هفته 
دولت امسال 35 پروژه کشاورزى در بخش هاى مختلف 

افتتاح مى شود.
عبدالرضا تاکـى عنوان کـرد: افتتاح 19 پـروژه در بخش 
تولیدات دام و طیـور و آبزیان که با اختصـاص 74 هزار و 
صد میلیون ریال ایجاد مى شود  و زمینه اشتغال 35 نفر و 
برخوردارى 26 خانوار را فراهم مى کند، از جمله برنامه هاى 

جهاد کشاورزى این شهرستان در این هفته است.

پیگیرى برگزارى دائمى مسابقات 
چوگان در میدان امام(ره) 

رسول زرگرپور، استانداراصفهان گفت: پیگیر برگزارى 
دائمى و نمادین ورزش ملى و تاریخى چوگان در میدان 

تاریخى امام(ره) شهراصفهان هستیم.

آغاز ثبت نام اینترنتى 
متقاضیان اربعین در اصفهان

نام نویسـى زائران پیاده روى اربعین دراستان اصفهان 
آغـاز شـد.مدیرکل حـج و زیـارت اسـتان اصفهـان 
گفت:عالقـه منـدان به شـرکت در این  آییـن معنوى 
براى  ثبـت نام مى توانند به سـامانه سـماح به نشـانى  
samah.haj.ir مراجعه کنند.  غالمعلى زاهدى اظهار 
داشت:مسـئولیت اجرایى اعزام طرح پیاده روى اربعین 
حسـینى با وزارت کشـور و ثبت نـام و اعزام زائـران با 
سازمان حج و زیارت اسـت. وى گفت:همه متقاضیان 
در سامانه سماح ثبت نام کنند تا مشکلى در اعزام آنان 
براى اربعین حسینى ایجاد نشود. زاهدى  افزود: پارسال 
85 هزار زائر اصفهانى براى شـرکت در مراسم اربعین 

حسینى در سامانه سماح ثبت نام کردند.

مدیر صنایع کشاورزى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: 9 طرح صنایع تبدیلى و تکمیلى در استان 
اصفهان درمرداد امســال براى اســتفاده از تسهیالت 
ســرمایه ثابت و در گردش از محل اعتبارات صندوق 

توسعه ملى به مبلغ 90 میلیون ریال معرفى شده اند.
منصور قماشى با اشــاره به مهمترین فعالیت هاى این 
مدیریت در مرداد ماه، اظهار داشــت: این مدیریت در 
راســتاى صدور جواز تأســیس اقدام به بررسى و تأیید 

طرح هاى صنایع تبدیلى و تکمیلى کرده است.
به گفته وى، طرح تولید گالب و عرقیات به ظرفیت 900 
تن در سال در شهرستان تیران و کرون، طرح تولید مربا 

و ترشــیجات به ظرفیت هزار و 200 تن در سال، طرح 
تولید گالب و عرقیات به ظرفیت سه هزار و 350تن در 
سال در شهرستان گلپایگان، طرح بسته بندى قارچ به 
ظرفیت 60 تن در سال در شهرســتان خمینى شهر از 

جمله آنهاست.
وى تصریح کرد: معرفى 9 طرح صنایع تبدیلى و تکمیلى 
براى استفاده از تسهیالت سرمایه ثابت و در گردش از 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملى (سرمایه پنج طرح 
به مبلغ 32 هزارمیلیــون ریال و ســرمایه در گردش 
چهار طرح به مبلغ 58 هــزار میلیون ریال) از جمله این 

طرح هاست .

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: شرکت گاز 
استان اصفهان، ســاالنه هزینه هنگفتى را براى نصب 
انشعاباتى که به صورت پراکنده در سراسر استان تقاضا 

مى شود پرداخت مى کند.
مصطفى علــوى با تأکید بر اینکه شــرکت گاز موظف 
به پاســخگویى صحیح و به موقع درچارچوب ضوابط 
قانونى است، بیان داشــت: شرکت گاز استان اصفهان، 
ســاالنه هزینه هنگفتى را براى نصب انشعاباتى که به 
صورت پراکنده در سراسر استان تقاضا مى شود پرداخت 
مى کند وایــن تقاضاها باید جمع آورى شــود تا براى 

اجراى آن پیمانکار به کار گرفته شود.

 وى گفــت: از زمان ثبــت تقاضا واخــذ  مجوز هاى 
الزم و ارائــه مدارك به شــرکت گاز یــا ادارات تابعه 
آن، به طــور میانگیــن در مــدت 20 روز، انشــعاب 
درخواســت شــده بــه متقاضــى نصــب و تحویل

 مى شود.
وى با تأکید بر اینکه، شرکت گاز استان اصفهان، یک 
شرکت خدماتى مشــترى مدار و مردمى است، تصریح 
کرد: کارکنان طرح تکریم این شرکت بعضاً براى بررسى 
مشکالت آنها در راستاى توسعه گازرسانى کیلومترها  
مسافت را در سطح اســتان طى مى کنند تا مشترکان 

رضایت داشته باشند.

معرفى 9 طرح صنایع تبدیلى 
به صندوق توسعه ملى 

هزینه هاى هنگفت شرکت گاز 
براى نصب انشعابات پراکنده 

نخستین جلسه علنى دوره پنجم شوراى اسالمى شهر 
اصفهان صبح دیروز با حضور استاندار، فرماندار، شهردار، 
رئیس و اعضاى دوره هاى چهارم و پنجم شوراى اسالمى 
شهر اصفهان و همچنین اصحاب رسانه در تاالر شوراى 

ساختمان مرکزى شهردارى اصفهان آغاز به کار کرد.
به گفته فتح ا... معین، رئیس شــوراى اســالمى شهر 
اصفهان تعیین سرپرست براى شهردارى نیز تا زمانى که 
حکم شهردار از طریق وزارت کشور و وزیر کشور صادر 
شود، در دستور کار نخســتین جلسه دوره جدید شوراى 

اسالمى شهر اصفهان است.
وى افزود: بررســى وضعیت کمیســیون هاى نظارتى 
مناطق 15 گانه شــهردارى اصفهان، بررسى وضعیت 
نمایندگان شورا در کمیسیون هاى ماده 100 و تشکیل 
کمیسیون هاى دوره پنجم شوراى اسالمى شهر اصفهان 
از جمله موارد دیگرى اســت که در دستور کار نخستین 
جلسات شورا قرار خواهد داشت و لوایحى که از دوره قبلى 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان به کمیسیون ها ارجاع 
داده شده باشند دیگر در دســتور کار شوراى دوره جدید 
نخواهد بود اما لوایحى که نیازمند ارسال به کمیسیون ها 
باشد بعد از تشکیل کمیسیون ها، در جلسات اولیه شورا 

مطرح خواهد شد.
■■■

اســتاندار اصفهان نیز در این جلسه با اشــاره به اینکه 
اختالفات بین شــورا و فرماندارى باید به حداقل برسد، 
گفت: در این زمینه ضرورى است قبل از اعالم مصوبات 

حساس با هیئت تطبیق هماهنگى صورت گیرد.
رسول زرگرپور اظهار داشــت: باید توجه داشته باشیم 
همواره فعالیت هاى ما مــورد نقدهایى قرار مى گیرد و 
باید این نقدها فقط در حوزه آسیب شناسى استفاده شود.

قدردانى از دو شهردار سابق اصفهان
اســتاندار اصفهان ضمن قدردانى از دو شهردار سابق 
اصفهان ابراز داشت: شهرداران اصفهان همیشه در سطح 

کشور نمونه و زبانزد بوده اند.
وى با بیان اینکه شــهرداران اصفهان همیشه در سطح 
کشور نمونه بوده اند؛ گفت: دیروز(جمعه) ساعت 5 بعد از 
ظهر شوراى اسالمى شهر آخرین مشورت ها را با اینجانب 
در خصوص انتخاب آقاى جمالى نژاد براى شهردار این 
شــهر انجام دادند و من به آنان به جد توصیه کردم که 

ایشان را از دست ندهید و انتخاب کنید.
وى خاطرنشــان کرد: اولویت اول من براى پیشنهاد و 
مشورت به آقاى جمالى نژاد شهردارى در شهر یزد بود 
و به ایشان توصیه کردم تا آنجا که مى شود سراغ دیگر 
شهرهاى کشــور نروید، ایشان مســؤولیت شهرى را 

برعهده گرفتند که شورایى همراه و مردمى متدین دارد.
خوشبختانه روز شنبه(دیروز) وى به عنوان شهردار یزد 

انتخاب شد.
وى با بیان اینکه ما امید زیادى به شوراى پنجم داریم، 
افزود: امیدواریم این شورا پرتوان و پرکار فعالیت کند و 
با کار کارشناســى و عالمانه در راستاى توسعه اصفهان 

گام بردارد.
زرگرپور اضافه کرد: شــورا نهادى مستقل است و باید 
استقالل این نهاد حفظ شــود و تصمیمات در فضایى 

آرام اتخاذ شود. وى با بیان اینکه هیچ نقطه تداخلى بین 
مسئولیت ها وجود ندارد، گفت: ما در شورا تعامل سازنده، 
هم افزا و هدفمند خواهیم داشت و دوران طالیى را بین 

دولت و حکومت محلى خواهیم داشت.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه توسعه کاربردى شهر از 
جمله وظایف شهردارى است، ادامه داد: خدمات شهرى، 
ساخت و ساز و حمل و نقل از جمله این وظایف است که 

همگان باید از  شهردارى ها حمایت کنند.
زرگرپور با بیان اینکه برخى وظایف همچون هواى پاك 
و ورزش همگانى نیز از وظایف نانوشته شهردارى است، 

اظهار داشــت: مدیریت بحران نیز در شهر اصفهان به 
شهردارى محول شده است و همه باید در این خصوص 

نقش حاکمیتى داشته باشند.

شهردارى در حوزه وظایف مستحبى، از 
نهادهاى مسئول پیروى کند

اســتاندار اصفهان در ادامه با بیان اینکه شــهردارى 
یکسرى وظایف مســتحب نیز دارد، افزود: در برخى 
مســائل ماننــد فعالیت هــاى فرهنگــى و هنرى و 
گردشگرى، نهادهاى مســئول داریم و شهردارى باید 

از این نهادها تبعیت کند. وى بــا تأکید بر اینکه دولت 
در استان اصفهان به صورت تمام قد با حکومت محلى 
همراه خواهد بود، تصریح کرد: در شوراى چهارم این 

اتفاق افتاد و نتایج خوبى را نیز به همراه داشت.
 اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکه شــوراى پنجم 
اصفهان و شــهردار این شــهر نیز با موفقیت فعالیت 
خواهد داشــت، اضافه کرد: حق مردم اصفهان بسیار 
بیشتر از وضعیت کنونى اســت و امیدواریم که روز به 
روز در ارتقاى کیفیت زندگى شــهروندان این استان 

تالش کنیم.

روایت استاندار از انتخاب شهردار  اصفهان به عنوان شهردار یزد

توصیه در ساعت 5 عصر 

 مهدى جمالى نژاد در نخستین جلسه علنى پنجمین 
دوره شوراى اســالمى شــهر به عنوان سرپرست 

شهردارى اصفهان معرفى شد.
دیروز در نخستین جلسه علنى پنجمین دوره شوراى 
اسالمى شهر مهدى جمالى نژاد با 13 رأى به عنوان 

سرپرست شهردارى اصفهان معرفى شد.
گفتنى اســت که مهدى جمالى نژاد شهردار سابق 
اصفهان بــوده و در حال حاضر به عنوان شــهردار 
یزد توسط شــوراى پنجم این شــهر معرفى شده

 است. رئیس شوراى شهر اصفهان در این باره اظهار 
داشــت: مهدى جمالى نژاد تا زمانــى که حکم وى 
براى شهردارى یزد و حکم نوروزى براى شهردارى 
اصفهان از طریق وزارت کشور صادر شود سرپرست 

شهردارى اصفهان خواهد بود.
فتح ا... معین افزود: سرپرستى پست سازمانى نیست 
و در قانون آمده که سرپرستى شهردارى به کارکنان 
آن شــهردارى واگذار شــود و اگر حکم جمالى نژاد 
براى شهردارى یزد زودتر از حکم شهردار اصفهان 

صادر شود مانعى براى ادامه کار نیست ضمن اینکه 
رایزنى ها براى صدور همزمان حکم دو شهردار انجام 

شده است.
در جلسه دیروز همچنین نام قدرت ا... نوروزى براى 
تصدى پست شهردارى اصفهان به رأى گذاشته شد 
و در نهایت وى با کسب 13 رأى شهردار اصفهان شد. 
نوروزى هفته گذشته در جلسه منتخبان شوراى پنجم 
حائز رأى اکثریت اعضاى شورا براى کلیددارى شهر 

اصفهان شده بود.

جمالى نژاد سرپرست شهردارى اصفهان شد

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان درباره 
اقدامات الزم براى کاهش زمان خاموشى گفت: استفاده 
از گروه هاى خط گرم، اتوماسیون شبکه، تحلیل اطالعات 
شــبکه و برنامه ریزى براى تعمیرات شبکه در این زمینه 

انجام مى شود.
حمیدرضا پیرپیران اظهار داشت: افتتاح پروژه هاى هفته 
دولت با هزینه اى بالغ بر 53 میلیارد و 800 میلیون تومان 
انجام شد ودر این راستا نسبت به ســال گذشته رشد 50 

درصدى را در افتتاح پروژه ها شاهد هستیم.
وى افزود: 328 دســتگاه پســت زمینــى و هوایى، 62 
کابل کشى فشار متوسط و ضعیف، 282 کابل کشى فشار 
هوایى متوسط و ضعیف و همچنین 61 کیلومتر روشنایى 
معابر از جمله اقدامات شــرکت توزیع برق شهرســتان 

اصفهان است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان درباره 
اقدامات الزم بــراى کاهش زمان خاموشــى بیان کرد: 

استفاده از گروه هاى خط گرم، اتوماسیون شبکه، تحلیل 
اطالعات شــبکه و برنامه ریزى براى تعمیرات شبکه از 
جمله اقداماتى هستند که در راستاى کاهش مدت زمان 

خاموشى انجام مى شود.
وى ادامه داد: تا این لحظه 300 نقطه به اتوماسیون متصل 

شده و امکان رصد اطالعات را داریم و امید است که تا پایان 
سال جارى افزایش تعداد نقاط اتوماسیون به 500 عدد را 
داشته باشیم و در حوزه تلفات نیز، اصفهان جزو سه شرکت 

برتر توزیع برق در کاهش تلفات است.
وى خاطرنشان کرد: خدمات سخت افزارى، نرم افزارى، 
نیروى انسانى و شبکه تاسیسات از جمله زیر ساخت هاى 
شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان است که با هدف 
برطرف شدن مشــکالت و خدمات مردم به ساده ترین 

صورت ممکن انجام مى شود.
پیرپیران ادامه داد: از ســال 93 برنامه هاى جامعى در پى 
کاهش خاموشى ها اجرا شده است و این در حالى است که 
در سال 94 به ازاى هر مشترك 850 دقیقه خاموشى بود و 
با برنامه ریزى هاى انجام شده این زمان در سال 95 به 450 

دقیقه به ازاى هر مشترك رسیده است.
وى افزود: در تالش هستیم تا پایان سال جارى این عدد 

به 250 دقیقه برسد.

قطع  برق در اصفهان به 250 دقیقه مى رسد

نماینده مردم مبارکه در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
در جلسه اى که اخیراً با شریعتمدارى وزیر صنعت،معدن 
و تجارت داشــتیم یکى از مطالبات اصلى ما رسیدگى 

ویژه به وضعیت شرکت پلى اکریل بود.
زهرا ســعیدى،  اظهار داشــت: همچنین در جلســه 
کمیســیون اقتصادى نیز رســیدگى به وضعیت این 
شرکت مطرح و  صورت جلسه شد و جزو مطالبات ما از 
وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت است که امیدواریم 
وى به وعده هاى خود عمل کند تا شــاهد تحولى در 

صنعت کشور باشیم.
وى درخصوص آخرین وضعیت شــرکت پلى اکریل 
گفت: تعــدادى از کارگران به بیمه بیــکارى معرفى 
شده اند که البته حقوق هاى خود را به درستى و زمان 
مقرر دریافت مى کند که در حال پیگیرى مشــکالت 

آنها هستیم.

سعیدى افزود: در آخرین اقدامات انجام شده با اعطاى 
وام 20 میلیاردى موافقت شده است که در حال انجام 
مراحل ادارى اســت که امیدواریم این مشکل هر چه 

سریع تر حل شود.
وى تصریح کرد: از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى نیز 
خواسته ایم که به وضعیت معیشت کارگران پلى اکریل 
توجه ویژه داشته باشند و انتظار داریم هیئت حمایت از 

صنایع از این شرکت حمایت کند.
 نماینده مردم مبارکه در مجلس شــوراى اســالمى 
با بیان اینکه پلى اکریل یکى از شــرکت هایى اســت 
که مشــکل دارد، خاطرنشــان کرد: انتظار داریم که 
مطالبــات تمــام کارخانجاتى کــه رو بــه تعطیلى 
هســتند، پرداخت شــود و اجــازه ندهند کــه چراغ 
این کارخانه ها خاموش شــود و چــرخ آن از حرکت

 بایستد.

اعطاى وام 20 میلیاردى به پلى اکریل 

نخستین مرکز (خانه) امن زنان و دختران آسیب دیده در اصفهان راه اندازى شد.
معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان گفت: این مرکز شبانه روزى با همکارى بخش خصوصى به منظور حمایت و ارائه خدمات 

به زنان در معرض خشونت یا از خانه رانده شده و پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى، با همکارى بخش خصوصى راه اندازى شده است.
مرضیه فرشاد هزینه راه اندازى اولیه این مرکز را یک میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: ارتقاى سطح دانش و توانمندى هاى زنان، مداخله در 
مشکل فرد خشونت دیده، ارائه خدمات مددکارى اجتماعى، روانشناسى، بهداشتى و درمانى وحقوقى و فرهنگى از دیگر اهداف راه اندازى 
خانه امن است . وى با اشاره به اینکه این مرکز ظرفیت پذیرش روزانه پنج زن و دختر خشونت دیده را دارد، گفت: ورود به خانه هاى امن از 

طریق مراکز فوریت هاى اجتماعى با شماره تماس123 و یا مراکز مداخله در بحران انجام مى شود.
معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان افزود: متخصصان حوزه اجتماعى بر این باور هستند که اعتیاد، طالق،خشونت و فرار از 

خانه در رأس آسیب هاى اجتماعى دختران و زنان قرار دارد. 

راه اندازى
 خانه امن براى 
زنان و دختران در 
اصفهان

سومین دوره مسابقات فرهنگی-ورزشی دختران 
زیر 17 ســال شــرکت ملی پاالیــش و پخش

فرآورده هاي نفتــی ایران برگزار شــد. میزبانى 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان از حــدود 400 
ورزشکار دختر زیر 17 سال در شش رشته ورزشی 

در این دوره از مسابقات صورت گرفت.
فرزنــدان ورزشــکار  دختــر زیــر 17 ســال 
شــرکت هاي زیرمجموعه پاالیــش و پخش از 
سراسر کشور با حضور در شــهرك شهید محمد 
منتظري طی هفت روز در رشته هاي بدمینتون، 
شطرنج، بسکتبال، والیبال، شنا و تنیس روي میز 

به رقابت پرداختند.
جهانگیر زنگنه، رئیس ســتاد برگزارى مسابقات 
درخصــوص رونــد مســابقات اظهارداشــت: 
در رشــته بدمینتون شش تیم از شــرکت هاي 
پاالیش نفت آبادان، اراك، بندرعباس، شــرکت 
خطــوط لولــه و مخابــرات و شــرکت پخش

 فرآورده هاي نفتی ایران و ستاد پاالیش و پخش 
و با  حضور 42 ورزشکار به رقابت پرداختند که در 
نهایت با معرفی شــرکت خطوط لوله و مخابرات 
به عنوان قهرمــان و پاالیش نفــت اراك نایب 
قهرمان و شــرکت ملی پخش ســوم بــه پایان
 رســید.وى افزود:  35نفر از دختران شطرنج باز 
زیر 17 سال شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده 
هاي نفتی ایران نیز در کتابخانه شــهرك شهید 

محمد منتظري به رقابت پرداختند. 
وى ادامــه داد: در رشــته بســکتبال هــم پنج 
تیــم شــرکت پاالیش نفــت آبادان، شــرکت 
پاالیش نفــت امام خمینــی(ره) شــازند اراك، 
شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان، شــرکت 
خطــوط لولــه و مخابــرات و شــرکت پخش
 فرآورده هاي نفتی با حضور75 ورزشکار به رقابت

 پرداختند.
 زنگنه اظهارداشــت: رقابت والیبال نیز با حضور 
تیم هاي شــرکت پاالیش نفت آبادان، شــرکت 
پاالیش نفت اراك، خطوط لوله و شرکت پخش با 

حضور 60  نفر ورزشکار  برگزار شد .

برگزارى
 مسابقات فرهنگى 
ورزشى دختران
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استاندار آینده اصفهان 
کیست؟ 

 این روزها گزینــه هاى متعددى براى اســتاندارى 
اصفهان، یکى از مهم ترین استان هاى کشور مطرح 
مى شود که نام دو گزینه به عنوان اصلى ترین آن ها 
این روزها سر زبان هاست. به گزارش همراز، مرتضى 
بانک و سید حمیدرضا طباطبائى به عنوان اصلى ترین 
گزینه هاى اســتاندارى اصفهان در دولت دوازدهم 
مورد توجه وزیر کشــور قرارگرفته و به نظر مى رسد 
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى، امام جمعه و دیگر 
فعاالن سیاســى اصفهان نیز با یکى از این دوگزینه 

موافق تر از دیگر گزینه هاى مطرح شده باشند.

برخورد پلیس با رانندگان 
خودروهاى گرانقیمت

طرح برخورد پلیس با حرکات مخاطره آمیز رانندگان 
خودروهاى گرانقیمت در کالنشـهر اصفهان تشدید 

شد.
فرمانده پلیس راهور شهرستان اصفهان گفت: در این 
طرح،پلیس با هر گونه حرکات نمایشى با عنوان دور 

دور در سطح شهر اصفهان برخورد مى کند.
سرگرد اشجع اظهار داشت: شب هاى جمعه و تعطیل، 
برخى با سـوار شـدن خودروهاى گرانقیمت،روشـن 
کردن المپ هـاى زنون،بلند کردن صـداى ضبط و 
سرعت باال، آرامش خیابان هاى شهر به ویژه قسمت 
جنوب اصفهان را بر هم مى زنند که پلیس قاطعانه با 
این متخلفان برخورد قانونى مى کند.  وى افزود:طبق 
قانون این خودروها توقیف و بـراى رانندگان جریمه 

لحاظ مى شود.

تخریب بخشى از خانه 
تاریخى 400ساله ورزنه 

بـى توجهى باعث تخریب بخشـى از فضـاى داخلى 
خانه تاریخى «میرمیران» درشهر ورزنه اصفهان شد.

کارشـناس اداره میراث فرهنگى ورزنه گفت: بخش 
زیادى از فضاى داخلـى خانه تاریخى میـر میران به 
مسـاحت 3600 مترمربـع  شـامل 11 اتـاق، مطبخ، 
بارانـداز و دو خزینه کوچـک وبزرگ کـه از زیباترین 
نمونه موجود در شـهر ورزنه اصفهان است، تخریب 

شد.
رضا خلیلى ورزنه با اشـاره به اینکه این خانه تاریخى 
متعلق به دوران صفویه اسـت، افزود: بـا وجود اینکه 
این خانـه تاریخى باشـماره22679 در فهرسـت آثار 
ملى به ثبت رسـیده تنها 20درصد از بنا برسـر پاست. 
وى گفت:به علت مسدود شدن ناودان هاى این بناى 
تاریخى،گچبرى هاى سـقف و سـتون ها کـه از نوع 
معمارى منحصر به فرد اسـت بر اثر بارندگى تخریب 
شده است. خلیلى افزود: سارقان سـودجو نیز بیش از 
20در و پنجره زیبا و منقش به هنر گره چینى را سرقت 
کرده اند که هزینه بازسـازى هر در بیش از ده میلیون 

ریال است.

تولید3 داروى گیاهى جدید 
در اصفهان

3 داروى گیاهـى جدیـد در یکـى از شـرکت هـاى 
داروسازى اصفهان تولید شد.

عضو هیئت علمى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان 
و گفت: داروى کامًال گیاهى از عصاره بنفشـه معطر 
بـراى جلوگیـرى از سـرطان هـاى مختلـف، قرص 
حاوى عصاره خشـک خـار مریـم براى درمـان کبد 
چرب و هپاتیت و قطره و قرص براى درمان سرطان 
پروستات از جدیدترین داروهایى است که براى اولین 
بار در کشـور بومى سـازى و در یکى از شرکت هاى 

داروسازى استان اصفهان تولید شده است.
دکتر معطـر، تولید کپسـولى گیاهى از عصـاره کندر 
و زنجبیـل هم بـراى بیمـاران فراموشـى و MS را از 
دیگر محصوالت جدید این شرکت بیان کرد و اظهار 
داشـت: 120قلم داروى گیاهى در این شرکت تولید 
مى شودکه 10درصد آن به کشورهاى مختلف صادر 
مى شود. وى با بیان اینکه از دو هزارگونه گیاه دارویى 
درکشـور 400 گونه در اصفهـان وجـود دارد، افزود: 
هزارو 600 داروى گیاهى درکشور تولید مى شود که 

300نوع آن در اصفهان است.

خبر

رئیس اتاق تعاون اصفهان گفت: به رئیس جمهور مى گوییم 
ما آماده ایم براى انجام فعالیت هاى اقتصادى مردم را گرد 
محور شرکت هاى تعاونى جمع کنیم و با سرمایه هاى کم 

فعالیت هاى بزرگ انجام دهیم.
حبیب ا... بهرامى اظهار داشت: ملت ها در دو راهى انتخاب 
براى نوع اقتصاد هستند. وى با اشاره به اینکه با تمام وجود 
آمادگى داریــم به دولت کمک کنیم، ابراز داشــت: دولت 
کارآمد، تولید ثروت و توزیع عادالنه سه رأس مثلث عدالت 
اجتماعى اســت که مســیرش جز از طریق تعاون محقق 

نخواهد بود.
بهرامى تأکید کــرد: اداره تعاون، کار و رفــاه اجتماعى با 

همکارى اتاق تعاون اســتان فعالیت هایى انجام داده اند و 
بیش از ســه هزار تعاونى با اعضایى بالغ بر سه میلیون نفر 
فعالیت مى کنند که براى بیش از پنج هزار نفر اشتغالزایى 
کردند و همچنین در یکسال اخیر براى 59 هزار نفر اشتغال 
پایدار فراهم شده است. رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با 
اشاره به افتتاح 145 طرح تعاونى در هفته دولت خاطرنشان 
کرد: در راستاى تحقق عدالت اجتماعى شرکت هایى تحت 
عنوان توسعه و عمران در حال فعالیت هستند که از اقدامى 
خوب و ماندگار است و در بحث صادرات امروز اکثراً تولیدات 
کشور را در بازارهاى جدید با کمک 30 تعاونى شکل گرفته 

در استان پیگیر هستیم.

سینماهاى اصفهان این هفته عالوه بر «نهنگ عنبر 2» 
اکران کننده فیلم هایى مثل «سارا و آیدا»، «فصل نرگس»، 
«21 روز بعد»، «اکســیدان»، «رگ خواب»، «ساعت 5 
عصر»، «زیر سقف دودى»، «پرسه در حوالى من» و «پا 
تو کفش من نکن»، «گذر موقت» و «کوه» هستند، مردم 
اصفهان براى دیدن این فیلم ها مى توانند به صورت اینترنتى 
اقدام به خرید بلیت کنند، در حال حاضر قیمت بلیت هاى 
سینما براى اکثر فیلم ها هشــت هزار تومان است که در 

روزهاى سه شنبه نیم بها هستند.
پردیس ســینمایى چهارباغ در ســالن هاى چهارسوق، 
چهلستون، نقش جهان و شیخ بهایى فیلم هاى «21 روز 

بعد»، «نهنگ عنبر 2»، «ســاعت 5 عصر»، «زیر سقف 
دودى» و «گذر موقت» همچنین در گروه هنر و تجربه فیلم 
«کوه» را در دستور اکران خود خواهد داشت؛ سینما قدس 
اما با کمى تفاوت «اکسیدان» و «پا تو کفش من نکن!» را 
اکران مى کند و پس از هفته ها اکران «نهنگ عنبر 2» این 
فیلم را از لیست اکرانش حذف کرده است.سینما فلسطین 
نیز همچنان و پس از گذشت دو هفته از شروع اکران «سارا 
و آیدا» میزبان سینما دوستان و عالقه مندان به فیلم خواهد 
بود، سینما سپاهان اما ســه فیلم «ساعت 5 عصر»، «21 
روز بعد» و «رگ خواب» را در برنامه اکران دارد؛ «ساعت 

5 عصر» همچنان در سینما ساحل نیز اکران خواهد شد.

اعالم برنامه 
سینماهاى اصفهان 

با تمام وجود 
آماده کمک به دولت هستیم

اصفهان یکى از شــهرهاى پرتب و تاب در حوزه 
ساخت و ساز مسکن همواره بوده است اما اتفاقاتى 
که در یک دهه گذشته براى این حوزه رخ داد این 
بازار را به اغماى کامل فروبــرد و اکنون بازار رهن 
و اجاره و ســاخت پاساژ، جاى ســاخت واحدهاى 

مسکونى را در این شهر گرفته است.
به گزارش تابناك انبوه ســازان اصفهــان بعد از 
گذراندن دوره طالیى ساخت و ساز و فروش در دهه 
70 و 80، در ده ســال اخیر به دلیل ساخت مسکن 
مهر در کشور و نیز عدم سیاســتگذارى براى بازار 
مسکن از سوى دولت سرمایه هاى سرگردان خود را 
به سوى ساخت واحدهاى تجارى در دل شهر سوق

 دادند.
شهردارى هم که در سوى دیگر این معادله قرار دارد 
و به دلیل رکود در ساخت و ساز درآمدهاى ناشى از 
صدور پروانه ساختمانى را از دست داده بود، وارد این 
بازى انبوه سازان شد و با صدور مجوز براى ساخت 
پاساژ، اصفهان را به یک شهر پر از مال هاى خالى 

تبدیل کرد.
از طرف دیگــر جذابیت براى ســاخت واحدهاى 
تجــارى در اصفهان، شــهردارى را هــم ترغیب 
به ســاخت در این حوزه کرد و در راســتاى اجراى 
طرح هایى همچون بدنه ســازى چهارباغ عباسى، 
نخســتین طرح هاى اجرایى، معطوف به ساخت و 

ساز پاساژها شد.
اکنون در هر خیابان اصلى و فرعى شــهر اصفهان 
حداقل یک مجتمع تجارى قد علم کرده است که 
همه آنها هم به طور کامل نتوانســته اند از ظرفیت 
هاى خود براى فــروش یا اجاره اســتفاده کنند و 
بسیارى از پاساژهاى بنام هم در واگذارى واحدها و 

درآمدزایى، درمانده شده اند.
در شرایطى که کسب و کار در شهر اصفهان رونق 
ندارد، اجاره بها و ســرقفلى ایــن واحدها نیز هیچ 
کاســبى را ترغیب به اجاره نمى کند و از ســویى 
اصفهان بــا معضل بیــکارى دســت و پنجه نرم 

مى کند و از طرف دیگر مالکان نیز حاضر به کاهش 
سود خود در این بازار کســاد خرید و فروش و رهن 

و اجاره نیستند.
اصفهان از قدیم به شــهرى با بازارهاى قدیمى که 
عمده اشــتغال خود را از طریق رونق بازارها تأ مین 

کرده است، شــهره بود اما اکنون روند مال سازى 
و نیز اجاره هاى بیشــتر از درآمد سبب شده تا این 
ویژگى نصف جهان نیز از دســت برود و واحدهاى 
تجارى خالى از سکنه روى دست اقتصاد اصفهان 

سنگینى کند.

مدیر عامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان، تأمین آب صنایع را یکى از چالش هاى 
مهم صنعت اســتان و از اولویت هاى اصلى این 

شهرك عنوان کرد. 
محمد جواد بگى گفت: با توجه به سهم بیش از 50 
درصدى صنایع کوچک و متوسط در اشتغال کشور 
و سهم 96 درصدى آن در صنعت، تحقق اقتصاد 
مقاومتى تنها با حمایت همه جانبه از صنایع کوچک 

و متوسط کشور مقدور خواهد بود.
وى تأمین آب صنایع و بخش هاى تولیدى را یکى 
از چالش هاى مهم استان و از اولویت هاى اصلى 
این شــرکت عنوان کرد و افزود: متأسفانه در چند 
سال گذشته  نرخ بیکارى استان2درصد بیشتر از 
میانگین بیکارى کشــور بوده که بدیهى است به 
منظور ایجاد اشــتغال پایدار ناگزیر به حمایت از 
توسعه صنعتى و فراصنعتى با رویکرد اقتصاد دانش 
بنیان و حفظ محیط زیســت خواهیم بود . محمد 
جواد بگى تصریح کرد: توسعه صنعتى  استان بدون 
تأمین آب مورد نیاز صنایع اســتان مقدور نخواهد 
بود و به منظور رفع این چالش، عزم ویژه  و حمایت 

همه جانبه همه بخش هاى تأثیر گذار الزم است.

تأمین آب، یکى از 
چالش هاى مهم 
صنایع استان است

پاساژسازى براى ارواح در اصفهان!

کارگران فوالد کویر آران و بیدگل طى روزهاى اخیر به 
دلیل عدم تأمین شــمش به مرخصى اجبارى فرستاده 
شده اند، در همین رابطه سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان اصفهان از رایزنى براى رفع این مشکل خبر داد.
یکى دیگر از قربانى هاى رکود در ماه هاى اخیر، شرکت 
فوالد کویر آران و بیدگل است که از ابتداى سال جارى 
تا کنون به دالیل متعدد، از جمله مشکل تأمین شمش 
فوالدى و رکود گســترده بازار مسکن با خطر تعطیلى 
مواجه بوده و تداوم این مشــکل موجب شد تا بار دیگر 

تولید در این کارخانه متوقف شود.
فوالد کویــر آران و بیدگل که یکى از پیشــرفته ترین 
شــرکت هاى خصوصى تولید میلگرد در کشور است؛ 
در طول ماه هــاى اخیر به دلیل صادرات شــمش خام 
واحدهاى باالدســتى، با کاهش شــدید ظرفیت تولید 
مواجه شده و این بار به طور کامل تولید خود را متوقف 

کرده است.
بر همین اســاس، یکى از کارکنان این شرکت اظهار 
داشت: حدود 20 روز اســت که به کارگران اعالم شده 
دیگــر در کارخانه حضور نداشــته باشــند. وى افزود: 
کارگران مشکالت خود را با مدیران شرکت مطرح کردند 
و مقرر شد حقوق کارگران تا شهریور ماه پرداخت شود و 
اگر مشکالت تولید شرکت ادامه داشت؛ کارگران خود را 
به بیمه بیکارى معرفى کنند تا با شروع دوباره تولید، در 

اولویت اشتغال قرار گیرند.

این کارمند فــوالد کویر گفت: امکان تأمین شــمش 
داخلى در این مدت براى شرکت وجود ندارد و علت آن، 
صادرات شمش خام توسط شرکت هاى باالدستى است.

*مرخصى اجبارى 350 کارگر
وى یادآور شــد: در حال حاضر شــنیده هایى در مورد 

تصمیم به تعطیلى کامل کارخانه تا آذرماه وجود دارد.
به گفته این کارمند شرکت فوالد کویر، تاکنون 350 نفر 
از کارگران به مرخصى اجبارى فرستاده شده و 150 نفر 
دیگر نیز در کارخانه مانده اند و امیدوار به تأمین شمش و 

راه اندازى مجدد خط تولید هستند.
وى در رابطه با نوع قرارداد کارکنان نیز اظهارداشــت: 

قراردادها از ابتداى حضور ما در کارخانه به صورت شش 
ماهه بود اما امسال، قراردادها سه ماهه شد و سررسید 

آنها تا پایان شهریور است.

*مشکل تأمین شمش رفع خواهد شد
اسرافیل احمدیه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان از دستور وزارت صنعت براى حل مشکل 
این کارخانه خبر داد و بیان داشــت: در پى جلساتى که 
برگزار شد و هماهنگى هایى که صورت گرفت؛ وزارت 
صنعت دســتور به تأمین مواد اولیه کارخانه فوالد کویر 
داد و مقرر شــد طى روزهاى آینده مشــکل تولید این 

کارخانه رفع شود.
وى در ادامه افزود: تنها مشــکل ایــن کارخانه صرفًا 
بحث مواد اولیه اســت و با تأمین آن، تولید مجدداً آغاز 

خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: شمش مورد نیاز این کارخانه از فوالد 
خوزستان و مقدارى از آن نیز از ذوب آهن تأمین مى شد 
که امیدواریم بــا اقدامات صورت گرفتــه، مجدداً این 

شمش به کارخانه تحویل شود.
احمدیه در پاسخ به سئو الى در رابطه با زمان راه اندازى 
مجدد خط تولید تصریح کرد: مــا معتقدیم با رفع این 
مشــکالت، در طى روزهاى آینده نگرانى بابت تولید 

کارخانه فوالد کویر وجود نداشته باشد.

قول مسئوالن براى تأمین شمش و تولید مجدد میلگرد

تولید فوالد در «کویر» زمین گیر شد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
دولت یازدهم در چهار سال عمر خود، یک قطره آب به 
اصفهان نداده اســت و عالوه بر معضالت کشاورزان، 
پنج میلیون اصفهانى در ســال هاى آتى به واســطه 
این سیاســت ها با مشکل آب شــرب روبه رو خواهند 

بود.
حســن کامران در رابطه با عــدم رأى اعتماد مجلس 
به وزیر پیشــنهادى نیرو و ارتباط آن با معضالت آبى 
زاینده رود اظهار داشــت: انتخاب وزیر پیشنهادى نیرو 
براى اصفهان اگر رخ مى داد، اتفاق مثبتى بود و آنهایى 
که تالش کردند این رأى اعتماد ایجاد نشود، از برادران 

خوزستانى بودند.
وى تأکید کرد: وزیر پیشــنهادى نیرو، در موضوع آب 
باج نمــى داد و همین باعث ایجاد نــدادن رأى اعتماد 

به وى شد.
کامران تصریح کرد: حقابه کشــاورزان مورد دستبرد 
قرار گرفته و برنگشــته  اســت و همچنین پروژه هاى 
تأمین آب زاینده رود نیز در این ســال ها بدون بودجه، 

معطل مانده اند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
خاطرنشــان کرد: وزارت نیرو دو اقدام غلط انجام داده 
است که یکى، ندادن آب به حوضه زاینده رود و دیگرى 

دامن زدن به اختالفات قومى و استانى است.
به گفته وى، مصوبات شــورایعالى آب نیز تاکنون اجرا 
نشده است  و حداقل اگر دو ماده مصوبه 9 ماده اى آب 
در رابطه با عدم توسعه کشت در باال دست و همچنین 
طرح هاى تأمین آب زاینده رود اجرا مى شد، این رودخانه 

بى آب نمى شد.

استاندار اصفهان گفت: در هفته جارى با حضور تعدادى 
از اعضاى هیئت دولت به اصفهان، شاهد افتتاح بیش از 

هزار و 655 پروژه در اصفهان خواهیم بود.
رســول زرگرپــور افــزود: برنامه هاى مســئوالن و

دستگاه ها براى سال آتى نیز باید ارائه شود و مردم در 
جریان این برنامه ها قرار گیرند تا بتوانند در هفته دولت 
جارى، ارزیابى جامعى از عملکرد مسئولین داشته باشند 
و اگر نقطه نظراتى را در خصوص برنامه هاى سال آینده 

دارند اعالم کنند.
وى با بیان اینکه طى چهار ســال گذشــته به کمک 
دستگاه هاى اجرایى 12 هزار و 700 پروژه با اعتبارى 
بالغ بر 105 هزار میلیارد ریال به بهره بردارى رســیده 
اســت، افزود: این طــرح ها در بخش هــاى مختلف 
عمرانى، زیربنایى، تولیدى گردشگرى بوده که بالغ بر 
60 درصد آن با همکارى بخش خصوصى صورت گرفته 
است و توانسته سیاست دولت را در فعال کردن بخش 

خصوصى محقق کند.

زرگرپور با بیان اینکه امســال براى هفته دولت هزار و 
655 پروژه با اعتبارى بالغ بر 26 هــزار و 500 میلیارد 
ریال، به بهره بردارى مى رسد، بیان داشت: 64 درصد 
این پروژه ها با همکارى بخش خصوصى و تعاونى ها، 
28 درصد با همکارى بخش عمومى و8درصد با سرمایه 

گذارى بخش دولتى به بهره بردارى خواهندرسید.
وى افــزود: در هفته جــارى با حضور وزیــر اقتصاد، 
مجموعه پروژه هاى هفته دولت از جمله کشــاورزى 
و مخابراتى افتتاح خواهد شد و برگزارى جلسه اقتصاد 
مقاومتى نیــز از برنامه هاى ســفر وى بــه اصفهان 

خواهدبود.
وى با تأیید تقسیم بندى هفت منطقه سازمان مدیریت، 
اظهار داشــت: به مدت یکسال این تقســیم بندى با 
اولویت اجرا خواهد شــد و ســپس ارزیابــى عملکرد 
در ایــن خصوص صــورت خواهد گرفــت و مدیران 
دستگاه هاى اجرایى نیز مى توانند نقطه نظرات خود را 

در این رابطه ارائه کند.

شرکت فوالد مبارکه که هدف اقدامات ضد دامپینگ 
اتحادیه اروپا قرار گرفته، در حــال انتقال نقطه تمرکز 
خود از اروپا به سمت بازارهاى عربى است، به طورى که 
بخش عمده صادرات این شرکت در چهار ماهه نخست 

سال جارى به این بازارها بوده است.

به گفتــه احمد صادقــى، مدیرعامل شــرکت فوالد 
مبارکــه، این شــرکت در این بازه زمانــى 476 هزار 
تن فوالد به ارزش 200 میلیــون دالر صادر کرده که 
عمدتًا به کشورهاى عمان، امارات، اردن و مصر بوده

 است.
وى ادامــه داد:شــرکت فــوالد مبارکــه همچنین 
به تایلند و چند کشــور اروپایى نیز صادرات داشــته 
اســت. این در حالى اســت که میزان صــادرات این 
شــرکت در کل ســال گذشــته 700 هزار تن بوده

 است.

صادقى پیش بینى کرده که چشــم انداز درخشانى در 
انتظار این شرکت باشد که اخیراً تولید خود را افزایش 
داده اســت، بدهى هایش را کم کرده و ضمن افزایش 

صادرات، قیمت هایش را پایین آورده است.
مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه اظهار داشــت: 
قیمت محصوالت فــوالدى ایران همچنــان پایین 
تر از محصوالت تولیــدى در بازار بین المللى اســت 
و در ایــران قیمــت ها به انحــاى مختلــف کنترل 
مى شــود تا فشــارى بــر مصــرف کننــدگان وارد

 نشود.

دامن زدن 
وزارت نیرو به 
اختالفات استانى

وزیر اقتصاد به اصفهان سفر مى کند

در پى اقدامات ضد دامپینگ اروپا؛

فوالد مبارکه 
بازار صادراتى کشورهاى عربى را نشانه گرفت
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تحدید حدود اختصاصى
شــماره: 1396/08/406586 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 
19/1030 واقع در جعفرآباد کلیشــاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى 
بموجب رأى شــماره 7001112- 1396/3/22 در اجراى قانون تعییــن تکلیف اراضى فاقد 
سند رسمى به نام اکبر زارعى کلیشادى فرزند حســین در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونى آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضاى نامبــرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز پنجشــنبه مــورخ 1396/6/30 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمــل خواهد آمد. لذا بــه موجب این آگهــى به کلیه 
مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهى در محــل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الــف: 535 اداره ثبت اســناد و امالك فالورجان 

5/1114 /
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
 برابر رأى شماره 139660302007001292 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضى آقاى کورس انصارى جابرى فرزند حســین بشــماره 
شناسنامه 308 صادره از اصفهان در 25326,20 سهم مشــاع از 63954,41 سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مشجر و مزروعى به مســاحت 63954,41 مترمربع پالک 447 اصلى واقع در 
اشــترجان خریدارى از مالک رســمى بانو تابنده جابرى فرزند على محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/6/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/6/19 م الف: 302 پورمقدم- رئیس 

ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان /6/102
مزایده

 در پرونده هاى کالســه 960167 ح/5 و 2145/95 اجرایى و به موجب دادنامه هاى صادره 
از شــعب حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى نادره شــریفى نیا محکوم است به پرداخت 
637/547/510 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 
30/381/060 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت کــه از طریق اجراى احکام مدنى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رســمى دادگسترى منتخب آقاى 
مهندس محمدعلى معین به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: یک دستگاه آپارتمان واقع در 
نجف آباد آزادگان فاز ســوم مجتمع آپارتمان هاى مهر بلوك شامل 22 طبقه سوم واحد 12 با 
زیربناى 81 مترمربع با ســقف تیرچه بلوك نماى داخلى گچ و نقاشى و نماى خارجى سنگ و 
آجرنما و ... و داراى انشعابات آب و برق و گاز و بدون پارکینگ و داراى انبارى که جمعا بارزش 
779/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت. باتوجه به مراتب فــوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1396/06/27 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به 
حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى 
گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به 

عمل آورد. م الف:5687 مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 6/113 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مجتبى ســفرى باوکالت مجتبى حقیقى دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه چک و 
خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از 
دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت یداله یزدانى به شــوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد 
شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ثبت به شــماره 518/96 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/07/10 ساعت 9 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف :5682 شعبه 5 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/114 
 ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مجتبى سفرى فرزند نعمت اله باوکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته مطالبه 
چک و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات 
ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت شیوابشــیرى و یداله یزدانى به شوراى حل 
اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 517/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/10 ساعت 9/15 تعیین گردیده. لذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین 
شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. م الف:5683 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/115
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509973640900207 شــماره پرونده: 9409983641800775 شماره 
بایگانى شعبه: 940903 شاکى: سیروس کرمى فرزند رضا به نشانى زرین شهر خ باهنر خیابان 
شهید مراد ملکى پالك 117 متهم: سعید سبکتکین فرزند جانعلى به نشانى زرین شهر اتهام: 
جرح عمدى گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى سعید سبکتکین دایر بر ایراد 
جرح عمدى موضوع شکایت آقاى سیروس کرمى فرزند رضا با عنایت به شرح شکایت شاکى، 
صورتجلسات تنظیمى، نظریه پزشکى قانونى، عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه جهت دفاع 
از خود و کیفرخواست صادره بزهکارى نامبرده را محرز و مسلم دانسته و متهم را مستنداً به ماده 
559 قانون مجازات اسالمى غیابًا به پرداخت یک درصد دیه کامل بابت ارش خراشیدگى (در 
حد حارصه) قدام گردن محکوم مى نماید. رأى صادره ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ 
واقعى قابل واخواهى در همین شعبه مى باشد و مستنداً به بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسى 
کیفرى قطعى و غیرقابل تجدیدنظرخواهى مى باشــد./ م الف: 669 یوسف زاده- رئیس  شعبه 

101 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (101 جزایى سابق) /6/116 
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9209973640900696 شــماره پرونده: 9109983642601058 شماره 
بایگانى شعبه: 911380 شاکى: خانم سکینه سلیمانى به نشانى زرین شهر خ سجاد ك شهید 
بهرام خدادادى پ 47 متهم: روح اله رحمانى به نشــانى مجهول المکان اتهام: سرقت گوشى 
گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
بصدور رأى مینماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام روح اله رحمانى کرکوندى فرزند عباسقلى 
دائر بر سرقت با عنایت به شکایت شاکى و مفاد کیفرخواست صادره از سوى دادستان و اینکه 
متهم در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعى از خود بعمل نیاورده و سایر قرائن و امارات موجود 
در پرونده اتهام انتسابى را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 661 و 667 قانون مجازات 
اسالمى متهم را به تحمل یکصد روز حبس و بیست ضربه شالق و رد مال مسروقه محکوم مى 
نماید راى صادره غیابى و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف بیست 
روز پس از انقضاء مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز 
استان اصفهان مى باشد./ م الف: 670 براتى احمدآبادى- رئیس  شعبه 101 دادگاه کیفرى دو 

شهر لنجان (101 جزایى سابق) /6/117
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609973641000355 شــماره پرونده: 9509983641901190 شماره 
بایگانى شعبه: 951421 متهم: مسعود زعالئى کوزوکى فرزند خسرو به نشانى اتهام: رانندگى 
بدون پروانه گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام مسعود زعالئى فرزند خسرو 
26 ساله دائر بر رانندگان کشنده ولوو بدون گواهینامه موضوع گزارش مرجع انتظامى دادگاه با 
عنایت به گزارش واصله و محتویات پرونده توجهًا به کیفرخواست صادره واینکه متهم با وصف 
ابالغ قانونى وقت رسیدگى در جلسه دادگاه حاضر نشده ایراد و دفاعى از خود بعمل نیاورده است 
بزه انتسابى به وى را محرز دانسته لذا مشارالیه را به استناد ماده 723 قانون تعزیرات اسالمى 
و رعایت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهــاى دولت به پرداخت پانزده میلیون ریال 
جزاى نقدى بدل از حبس در حق دولت محکوم مى کند. این راى غیابى و ظرف مدت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه ســپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد./ م الف: 671 عابدى لنجى- رئیس  شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق) /6/118
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509973641002262 شــماره پرونده: 9509983642200207 شماره 
بایگانى شــعبه: 951138 شــاکى: محمدرضا کرمى ورنامخواســتى فرزند احمد به نشــانى 
ورنامخواست خ صائب محتشم 2 پ 26 متهم: محمد قمى فرزند حیاتقلى به نشانى زرین شهر 
اتهام: 1- ضرب و جرح عمدى 2- دشنامى که باعث اذیت شونده شود و داللت بر قذف نکند 
گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به اتخاذ تصمیم مینماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى محمد قمى فرزند حسینقلى دائر 
بر ایراد ضرب و جرح عمدى موضوع شــکایت آقاى محمدرضا کرمى ورنامخواستى دادگاه با 
عنایت به شکایت شاکى، گزارش مرجع انتظامى، تحقیقات معموله و اظهارات شهود همچین 
گواهى پزشکى قانونى توجهًا به کیفرخواست صادره و اینکه متهم با وصف ابالغ قانونى وقت 
رسیدگى در جلسه دادگاه حاضر نشــده ایراد و دفاعى از خود بعمل نیاورده است بزه انتسابى به 
ویرا محرز دانسته لذا مشارالیه را به استناد مواد 593 و 709 قانون مجازات اسالمى و ماده 614 
قانون تعزیرات اسالمى بپرداخت 1- یک درصد دیه کامل بابت خراشیدگى حارصه روى بینى 
2- چهاردرصد دیه کامل بابت ارش شکســتگى استخوان بینى 3- یک درص دیه کامل بابت 
خراشیدگى حارصه مخاط لثه فوقانى در حق شاکى خصوصى و تحمل ششماه حبس تعزیرى 

محکوم و اعالم مى کند این راى غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه سپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
مى باشد./ م الف: 673 عابدى لنجى- رئیس  شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 

جزایى سابق) /6/119
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609973641000151 شــماره پرونده: 9509983641800548 شماره 
بایگانى شعبه: 951266 شــاکى: محمد نقدى فرزند بختیار به نشانى باغبهادران محله در آباد 
کوچه دانش متهمین: 1- حمید قاسم وندبابائى فرزند نعمت اله 2- نوراله قاسموندبابائى فرزند 
نعمت اله همگى به نشانى چمگردان واحد 125 دســتگاه خیابان بهار پالك 32، 3- ابراهیم 
سلحشورى چلویر فرزند محمدظاهر به نشانى چمگردان خیابان امام کوچه حماسه فرعى ك 
شهید دستغیب پالك 10، 4- مهدى یوسفى به نشانى چمگردان اتهام: مشارکت در ایراد ضرب 
و جرح عمدى گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. درخصوص اتهام آقایان 1- ابراهیم سلحشورى چلویر فرزند 
محمدظاهر 2- نوراله قاســم وند بابایى فرزند نعمت اله 3- حمید قاسم وندبابایى فرزند نعمت 
اله 4- مهدى یوسفى فرزند جواد همگى دائر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدى و تخریب 
عمدى اتومبیل و توهین موضوع شکایت آقاى محمد نقدى دادگاه با عنایت به شکایت شاکى، 
گزارش مرجع انتظامى و گواهى هاى پزشــکى قانونى و اظهارات شــهود و همچنین تصاویر 
خودروى شاکى که تخریب شده است توجهًا به کیفرخواست صادره و اینکه متهمان با وصف 
ابالغ قانونى وقت رسیدگى در جلسه دادگاه حاضر نشــده ایراد و دفاعى از خود بعمل نیاورده 
است بزه انتسابى به وى را محرز دانسته لذا مشارالیه را به استناد مواد 559، 709 و 714 قانون 
مجازات اسالمى و مواد 608 و 677 قانون تعزیرات اسالمى و عایت ماده 134 قانون مجازات 
اســالمى به پرداخت 1- دو درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه مخاط سمت چپ صورت و 
مخاط داخلى سمت چپ دهان 2- چهار و نیم دینار بابت کبودى سمت چپ کمر، کتف راست 
و ران راســت 3- بیســت و پنج صدم درصد دیه کامل بابت ارش کوفتگى بیضه چپ در حق 
شاکى خصوصى به صورت مشترکًا و متســاویًا عالوه بر آن هر یک از متهمان را به تحمل سه 
سال حبس تعزیرى بابت مشارکت در تخریب عمدى خودروى شاکى و تحمل 74 ضربه شالق 
تعزیرى بابت توهین محکوم مى کند که مجازات اشد قابل اجرا مى باشد این راى غیابى ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد./ م الف: 672 عابدى لنجى- رئیس  شعبه 102 

دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق) /6/120
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609973641000604 شــماره پرونده: 9509983642501121 شماره 
بایگانى شــعبه: 951779 شــاکى: محمدولى جاوند فرزند محمدعلى به نشــانى شهرستان 
درود- الغدیر بلوار 24 مترى ســاختمان بهمنى طبقه 3 متهم: علیرضا غفارى به نشانى اتهام: 
خیانت در امانت گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به 
شــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. درخصوص اتهام آقاى علیرضا غفارى دایر بر خیانت 
در امانت نسبت به یک دست مبلمان هفت نفره چرمى موضوع شکایت آقاى محمدولى جاوند 
دادگاه با عنایت به شکایت شــاکى گزارش مرجع انتظامى تحقیقات معموله رسید عادى ارائه 
شده از سوى شاکى که حکایت از تحویل گرفتن مبلمان مذکور توسط متهم به قصد تعمیرات 
و استرداد آن به شــاکى دارد و احراز ید امانى متهم و اینکه دلیلى مبنى ب استرداد مال امانى 
به مالک ارائه نشــده توجهًا به کیفرخواســت صادره و اینکه متهم با وصف ابالغ قانونى وقت 
رسیدگى در جلسه دادگاه حاضر نشــده ایراد و دفاعى از خود بعمل نیاورده است بزه انتسابى به 
ویرا محرز دانسته لذا مشارالیه را به استناد ماده 674 قانون مجازات اسالمى به تحمل 6 شش 
ماه حبس تعزیرى محکوم اعالم مینماید این راى غیابى ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد./ م الف: 674 عابدى لنجى- رئیس  شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان 

(102 جزایى سابق) /6/121
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609973640900685 شــماره پرونده: 9509983642300587 شماره 
بایگانى شعبه: 960222 شاکى: الهام عســگرى قلعه فرزند یونس به نشانى فوالدشهر- 12 
طبقه ها- کوره بلند- ط 8- درب دوم مجردى- منزل پدرى متهم: ســید شــهریار محمدى 
جوزستانى فرزند سید جالل به نشانى اتهام: ترك انفاق گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. درخصوص اتهام 
آقاى سید شهریار محمدى جوزستانى فرزند سید جالل دایر بر ترك انفاق موضوع شکایت خانم 
الهام عسگرى قلعه فرزند یونس با عنایت به شرح شکایت شاکى، شهادت شهود، صورتجلسات 
و تحقیقات مرجع انتظامى، کپى مدارك پیوســت، عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه جهت 
دفاع از خود و رفع اتهام  کیفرخواســت صادره بزهکارى وى را محرز و مسلم دانسته و مستنداً 
به ماده 53 قانون حمایت خانواده متهم را غیابًا به تحمل هشــت مــاه حبس تعزیرى محکوم 
مینماید. راى صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه است 
و با انقضاء مهلت واخواهى ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد./ م الف: 675 یوسف زاده- رئیس  شعبه 101 دادگاه 

کیفرى دو شهر لنجان (101 جزایى سابق) /6/122
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9409773640102006 شــماره پرونده: 9409983641900119 شماره 
بایگانى شعبه: 941185 متهم: آقاى بهلول رحیمى فرزند عبدالحسین به نشانى زنجان، الهیه، 
فاز 2، صبا 1 قطعه 20/40 اتهام: نگهدارى و مالکیت مواد مخدر گردشکار: دادگاه به محتویات 
پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: 
در خصوص اتهام آقاى بهلول رحیمى فرزند عبدالحســین 48 ساله مبنى بر نگهدارى دو گرم 
و هشــتاد ســانت تریاك دادگاه نظر به مجموع محتویات پرونده از جمله گزارش اولیه مرجع 
انتظامى و کشف مواد مخدر فوق از متهم و اقرار متهم در مرحله مقدماتى و کیفرخواست صادره 
از سوى دادسراى عمومى و انقالب لنجان و عدم حضور  و دفاع متهم در جلسه رسیدگى اتهام 
وى را محرز دانسته و با استناد به مواد  1 و 4 و بند یک ماده 5 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد 
مخدر مصوب 1376 و اصالحات بعدى آن حکم به محکومیــت متهم به پرداخت مبلغ صد و 
شصت و هشت هزار ریال جزاى نقدى و تحمل دو ضربه شالق از جهت نگهدارى مواد مخدر 
فوق صادر مى نماید و همچنین حکم به ضبط مواد مخدر مکشوفه به نفع دولت صادر مى نماید. 
رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه مى 

باشد. م الف: 676 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان/6/123
ابالغ رأى 

شــماره دادنامه: 9509974640100272 شــماره پرونده: 9209983641900847 شماره 
بایگانى شــعبه: 920745 متهم: آقاى محمدى عباس زاده فتح آبادى فرزند على به نشــانى 
کرمان، زرند، خ مرکز بهداشــت، امامعلى 3 یا به آدرس کرمان، زرند، خ مطهرى، کوچه شهید 
صدرالدینى پ 29 اتهام: حمل و نگهدارى تریاك گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص 
اتهام آقاى محمد عبــاس زاده فتح آبادى فرزند على متولــد 1355 مبنى بر حمل و نگهدارى 
یک گرم تریاك دادگاه نظر به مجموع محتویات پرونده از جمله گزارش اولیه مرجع انتظامى و 
کشف مواد مخدر فوق از متهم و اظهارات و اقاریر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتى و با توجه 
به کیفرخواست صادره از دادســراى عمومى و انقالب لنجان و اینکه متهم در جلسه رسیدگى 
دادگاه حضور نیافته و الیحه دفاعیه اى نیز تقدیم نداشــته است اتهام وى را محرز دانسته و با 
اســتناد به مواد 1 و 4 و بند یک ماده 5 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 
و اصالحات بعدى آن ضمن صدور حکم به ضبط مواد مخدر مکشــوفه به نفع دولت حکم به 
محکومیت متهم به پرداخت مبلغ شــصت هزار ریال جزاى نقدى و تحمل یک ضربه شالق 
از جمله نگهدارى یک گرم تریاك صادر مى نماید. رأى صــادره غیابى و ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه مى باشــد. م الف: 677 شعبه اول دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان لنجان/ 6/124
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609773641000658 شــماره پرونده: 9509983642501184 شماره 
بایگانى شــعبه: 951786  شــاکى: خانم لیال ضیائى ریزى فرزند محمد به نشانى زرین شهر 
خیابان فردوسى کوچه سنبل 2 بن بست شقایق متهم: خانم لیلى کریمى منجرموئى فرزند قباد 
به نشانى زرین شهر اتهام: انتشــار تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهاى توهین آمیز 
گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص اتهام خانم لیلى کریمى منجرموئى فرزند قباد 37 
ساله دائر بر توهین موضوع شکایت خانم لیال ضیایى ریزى دادگاه با عنایت به شکایت شاکى 
تحقیقات مرجع انتظامى و اظهارات گواه توجهًا به کیفرخواست صادره و اینکه متهم با وصف 
ابالغ قانونى وقت رسیدگى در جلسه دادگاه حاضر نشده ایراد و دفاعى از خود به عمل نیاورده 
است بزه انتســابى به وى را محرز دانسته لذا مشارالیه را به اســتناد ماده 608 قانون تعزیرات 
اسالمى به پرداخت یک میلیون ریال جزاى نقدى در حق دولت محکوم و اعالم مى دارد این 
رأى غیابى است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه سپس ظرف بیست 
روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 678 شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق) /6/125
احضار

شماره ابالغنامه: 9610103640902847 شــماره پرونده: 9609983642500100 شماره 
بایگانى شعبه: 960593 احضار متهم حسین رضایى ف غالم در پرونده کالسه 960593 براى 
حسین رضایى فرزند غالم به اتهام سرقت تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 96/6/15 ساعت 10 تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان بو دن و عدم دسترسى به متهم 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: 679 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو 

شهر لنجان (101 جزایى سابق) /6/126
ابالغ وقت رسیدگى

آقاى محمود شهریارى درخواستى به مبلغ 60/000/000 میلیون ریال به طرفیت آقاى عباس 
قنبر و محمد کیانى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 96/271 در شعبه 
هفتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل 
اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در 
روز شنبه مورخ 96/7/1 ساعت 5/15 بعدازظهر جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماد در غیر اینصورت وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى و شــورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 702 شعبه هفتم 

حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/ 6/127
ابالغ وقت رسیدگى

کاظم شهریارى دادخواستى به مبلغ 18/200/000 هجده میلیون و دویست هزار ریال بطرفیت 
آرش ابدالى که اعالم شد مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 258/96 در شعبه 7 حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده 
براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه 
مورخ 96/6/27 ساعت 5 بعدازظهر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر 
شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 703 شعبه 7 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)  /6/128
ابالغ وقت رسیدگى

کاظم شهریارى دادخواستى به مبلغ 10/000/000 میلیون ریال بطرفیت یعقوب صالحى که 
اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالســه 257/96 در شعبه هفتم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى 
دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در زو دوشنبه مورخ 
96/6/27 ساعت 5/15 بعدازظهر جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 704 شعبه 7 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /6/129 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103640903221 شــماره پرونده: 9509983641901572 شماره 
بایگانى شعبه: 960689 احضار متهم محمد سلحشــور ف سنجر در پرونده کالسه 960689 
براى محمدى سلحشور فرزند سنجر به اتهام ضرب و جرح عمدى با چاقو تقاضاى کیفر نموده 
که رســیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 96/6/26 ساعت 
9 تعیین گردیده اســت با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم 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 گر دد. 
بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 

668 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (101 جزایى سابق) /6/130
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان محمودفاضل دادخواستى به خواسته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده جوادفدایى 
به شوراى حل اختالف شعبه 7 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
535/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/15 ساعت 5/30 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود 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 اســت درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف :5691  شعبه 7 شوراى 

حل اختالف نجف آباد /6/131 
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهــان محمودفاضل دادخواســتى به خواســته الزام خوانــده .... به طرفیــت خوانده 
محمدپاسبانى به شــوراى حل اختالف شعبه 7 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 534/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/07/15 ساعت 5 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 شــود 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 :5692شعبه 7 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 6/132 
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان احمدیعقوبى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده محمود 
ضیائى به شوراى حل اختالف شعبه 8 حقوقى شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 439/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/07/19 ساعت 3 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 شــود 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:5699 شعبه 8 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 6/133 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مسعودتوکلى دادخواستى به خواســته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده 1.بتول حاج 
اسماعیلى 2.مسعودملک محمدى 3.محمدرضاجعفرى به شوراى حل اختالف شعبه 8 حقوقى 
شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 561/96 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/07/12 ساعت 4 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 دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 

خواهد نمود. م الف:5702 شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد /6/134   
مزایده

 در پرونده کالســه 960036 اجرایى و به موجب دادنامه 0526-950 صادره از شــعبه پنجم 
عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى محمدعلى معزى فرزند عباســعلى محکوم اســت به 
پرداخت 15/457/440/000 ریال بابت محکوم به و هزینه دادرســى و غیره در حق محکوم 
له و مبلغ 1/050/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام 
مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط هیئت کارشناسان منتخب آقایان مهدى 
کتانى-محمدخلج-محمودزمانیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 1.باشگاه اسب سوارى 
ایلیا واقع در گلدشــت-خ معلم-کوچه سوارکاران متشــکل از چند قطعه ملک زارعى-باغى 
مســاحت کل 10200مترمربع داراى چاه آب با تاسیســات پمپاژ 2 اینچ برق سه فاز و شامل 
مستحدثات نظیر اصطبلهاى نگهدارى اسب انبار- ادارى و استخر ذخیره آب و نیز پیست اسب 
دوانى-انبار علوفه مخزن ذخیره مدفون و غیره فاقد سوابق ثبتى به ارزش 15/035/411/000 
ریال 2.یک درب باغ داراى سوابق ثبتى 830/8 واقع در گلدشت خ نشاط شمالى کوى امام على 
پ73 داراى مساحت 3923/6 مترمربع داراى 2 ساعت از آب چاه حاج محمد انتشارى داراى 
تاسیسات گلخانه و سازه فلزى و داراى ابنیه و مستحدثات ساختمانى و محصور و غیره بارزش 
6/188/230/000 ریال ارزیابى گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1396/06/15 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به 
حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى 
گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به 

عمل آورد. م الف:5690 مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 6/143 
اجراییه

 شماره 945/95 به موجب راى شــماره 79 تاریخ 96/02/06 حوزه سوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمدکبیرى قلعه شاهى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به فک پالك اتومبیل سمند سوارى بشماره انتظامى 954م16 
ایران 43 مدل 1389 سفیدرنگ وپرداخت نیم عشــر دولتى. محکوم له: عزت قیصریان نجف 
آبادى به نشانى: نجف آباد-خ 15خردادشمالى کوى صفرى پ18. به استناد ماده 19 آئین نامه 
اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توســعه اقتصادى،اجتماعى،فرهنگى محکوم علیه مکلف 
است: پس ازابالغ این اخطاراجرایى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راى بدهد درغیراینصورت پرونده جهت اقدام قانونى 
براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد. م الف:5698 -شعبه 3 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/144 
ابالغ رأى

در وقت فوق العاده جلســه دادرسى شعبه 19/94 شــوراى حل اختالف شهرستان فالورجان 
به تصدى امضاء کننده ذیل تشــکیل و پرونده کالســه تحت نظر اســت. شــورا با بررسى 
محتویات پرونده ختم دادرسى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. آمار: 
209- 96/5/31 رأى شوار: درخصوص دعوى آقاى محمود قربانى فرزند رجبعلى به طرفیت 
خواندگان 1- بهمن مرادى زاده 2- ملوك صفوى به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه 
و تنظیم سند رســمى انتقال یک قطعه زمین کشاورزى به مساحت 1500 مترمربع محصور به 
میزان 1500 سهم مشاع از 3000 سهم مشاع از 420000 سهم 22 حبه مشاع از 44 حبه از 72 
شش دانگ پالك ثبتى 24 اصلى باقیمانده لنجان بخش 9 ثبت اصفهان از اراضى کشاورزى 
شهر ابریشم بلوار الغدیر کوچه 7 مترى شهید خرازى با احتساب کلیه خسارات دادرسى شورا با 
عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده ردیف اول به موجب سند عادى مورخ 74/5/20 
قطعه زمین موصوف را به خواهان فروخته است و مفاد ســند رسمى فى مابین طرفین داللت 
بر وقوع عقد بیع دارد و خوانده ردیف اول نیز زمیــن را از خوانده ردیف دوم خریدارى نموده و 
با توجه به استعالمات ثبتى صورت گرفته مالک رسمى سند ایشــان مى باشد (خوانده ردیف 
دوم) لذا دعوى خواهان را مقرون به صحت داشته مستنداً به مواد 223، 220، 219، 225 قانون 
مدنى و مواد 519، 515 و 598 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى، 
حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفاتر اسناد رسمى و تنظیم سند رسمى زمین 
موصوف و پرداخت مبلغ پانزده هزار تومان بابت هزینه دادرســى صادر و اعالم مى گردد و در 
خصوص خوانده ردیف اول به لحاظ توجه  نســبت به رأى مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آئین 
دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر مى گردد. رأى صادره درخصوص خوانده ردیف دوم غیابى 

و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف مهلت بیست روز پس 
از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان فالورجان مى باشد و در خصوص 
خوانده ردیف اول ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان فالورجان مى باشــد. م الف: 545 قاسمى- قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان فالورجان /6/145
حصر وراثت

 مهدى منظرى داراى شناسنامه شماره 437 به شرح دادخواســت به کالسه 563/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسمعلى منظرى 
داشکسنى بشناســنامه 6 در تاریخ 95/06/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمدرضا منظرى ش ش 694، 2-مهدى منظرى 
ش ش 437، 3-ابراهیم منظرى ش ش 23312، (پســران متوفى)، 6-عزت منظرى ش ش 
152 (دختر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مــى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. م الف :5676 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/152 
اجراییه

شماره 1254/95 به موجب راى شــماره 168 تاریخ 96/02/27 حوزه 4 شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمدپایدار به نشــانى مجهول 
المکان محکوم است به فک پالك یکدستگاه پراید بشماره انتظامى 43-531 م 93 مى باشد 
و پرداخت هزینه دادرســى به مبلغ 1/025/000 ریال مى باشد.محکوم له: محمد درباالیى به 
نشانى: یزدانشــهر خ اول کوى نگین پ10. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م 

الف:5677-شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/153 
ابالغ راى

کالســه پرونــده:263/96 شــماره دادنامــه:393-96/05/07 تاریــخ رســیدگى کننده: 
96/04/31 مرجع رســیدگى: شــعبه 8 شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهــان: روح اله 
سورانى به نشانى یزدانشهر-بلوارمنتظرى شــرقى پ124 کدپستى 8519783771، خوانده: 
1.سیداردشــیرمحمدى 2.گلى دانشى به نشــانى مجهول المکان خواســته: الزام به انتقال 
سند. گردشکار: پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذنظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى خواهان روح اله سورانى بطرفیت 
خواندگان 1.سیداردشیرمحمدى 2.گلى دانشــى بخواسته صدور حکم الزام خواندگان بحضور 
در یکى از دفاتر رســمى جهت انتقال ســنداتومبیل پراید بشــماره انتظامى 49-349 ط32 
باتوجه به اظهارات خواهان دردادخواســت تقدیمى و نیز در جلســه رســیدگى 96/04/31 و 
باتوجه به مبایعه نامه ارائه شده توســط خواهان که به امضاى طرفین رسیده و خوانده ردیف 
اول تعهد نموده نسبت به انتقال رســمى ســند خودرو مذکور بنام خواهان اقدام نماید. لیکن 
تاکنون اقدامى ننموده لــذا با عنایت به احــراز معامله بین طرفین و باتوجه بــه اینکه جوابیه 
اســتعالم ازپلیس راهور حاکى از مالکیت خودرو بنام خوانده ردیف دوم مى باشــد لذا مستنداً 
به مــواد 41 و 42 قانون حکم بــر محکومیت خوانده ردیــف دوم به 1.حضــور در دفترخانه 
اسنادرســمى و انتقال ســند خودرو بشــماره 49-349ط32 بنام خواهــان درقبال پرداخت 
مبلغ 2/000/000 ریال 2.پرداخت هزینه هاى دادرســى به مبلغ 1/250/000 ریال توســط 
خوانده ردیف اول صــادر و اعالم مى گردد.راى صــادره غیابى و ظرف مــدت 20 روز پس

 از ابالغ قابل واخواهى درهمین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم 
عمومى مى باشد. م الف: 5681- قاضى شــوراى حل اختالف هشتم حوزه قضائى نجف آباد/ 

 6/154
اجراییه

شــماره اجراییه :9610423731500191 شــماره پرونده: 9509983731500936 شماره 
بایگانى شعبه: 950950 مشخصات محکوم له: مجتبى سفرى فرزند نعمت اله نشانى: اصفهان-
صالح آباد-بلوار شهید منتظرى جنوبى-کوى شــهید سلیمان عباسى پ2 مشخصات محکوم 
علیهم:1.طاهره منصورى فرزند عباس 2.عباس منصورى فرزند عباس به نشانى هردو مجهول 
المکان. مشــخصات نماینده قانونى محکوم له: مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند محمدعلى 
به نشانى نجف آباد-خیابان امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشــاد ابتداى کوچه شهید احمد 
موحدى مجتمع ارشاد طبقه ســوم واحد 6 . محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى 
حکم غیابى مربوطه به دادنامه شــماره 9609973731500071 محکوم علیهما محکوم اند 
به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بعنوان اصل خواســته و پرداخت خســارت 
تاخیرتادیه براساس شاخص اعالمى ازســوى بانک مرکزى ازتاریخ چک مذکور (507144-

94/11/15) تا زمان وصول و هزینه دادرسى و حق الوکاله طبق تعرفه که محاسبه آن با اجراى 
احکام است درحق محکوم له اجرایى و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقــال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شــش 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 ســى 
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: 5686 شعبه 5 دادگاه  حقوقى نجف آباد /6/155
اجرائیه

شــماره اجراییه:9610423730200307 شــماره پرونده: 9509983730201206 شماره 
بایگانى شعبه: 951215 مشخصات محکوم له: مجتبى سفرى فرزند نعمت اله نشانى: اصفهان-
صالح آباد-بلوار شهید منتظرى جنوبى-کوى شــهید سلیمان عباسى پ2 مشخصات محکوم 
علیه: موسى نامى سارى نصیرلو فرزند لطف اله به نشانى مجهول المکان. مشخصات نماینده 
قانونى محکوم له: مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشــانى نجف آباد-خیابان 
امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد ابتداى کوچه شــهید احمد موحدى مجتمع ارشاد طبقه 
سوم واحد 6 . محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به دادنامه شماره 
9609973730200341 محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 210/000/000 ریال 
بعنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 5/525/000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررســید چک لغایت زمان وصول محکوم به 
درحق محکوم له اجرایى و پرداخت 10/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق 
دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور 
و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم 
له بازداشــت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین 
به نحوى که باقیمانده 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 ســى روز ارائه شــود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 

5685 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/ 6/156 
ابالغ رأى

شماره: 158-95  رأى شــورا: درخصوص دعوى مطروحه از ناحیه مهدى شرافت دارگانى ف 
حسن ساکن دارگان کوى مهتاب منزل شخصى به طرفیت حمیدرضا منوچهرى بینا ف هرمز 
(مجهول المکان) به خواســته مطالبه مبلغ 155/000/000 ریال بابت یک فقره چک ســند 
عادى و مطالبه خســارت تأخیر تأدیه به شرح دادخواســت و ضمائم تقدیمى نظر به این که با 
ابالغ اخطاریه و اطالع خوانده از جریان دادرسى در شــورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوى 
مطروح و مستندات ابراز شده از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و منکر 
اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکى که داللت بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده 
و دالیل ارایه شده از سوى خواهان حاکى از اشتغال ذمه خوانده را به میزان اصل خواسته دارد. 
بنابراین شورا با اتفاق نظر مستنداً به مواد 198 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 320 و 
313 و 310 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ یکصــد و پنجاه و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید سفته/ چک یا تقدیم دادخواست 
به مبلغ اســاس شــاخص بانک مرکزى لغایت اجراى حکم در حق خواهان محکوم مى نماید 
و اجراى احکام مکلف است خســارت تأخیر تأدیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید 
شده احتساب و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا اســت. م الف:543  شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف 
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مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى با 
بیان اینکه سیاست قطعى وزارت کار در چهار سال آینده 
پرداختن به مقوله امنیت شغلى کارگران است، گفت: از 
این نظر تعادل در بازار کار به طــور کامل از بین رفته و 
وضعیت امنیت شغلى کارگران به نقطه بحرانى رسیده 

است.
ظریفى آزاد با اشــاره به اینکه درحدود 94 درصد از کل 
قراردادهاى کار  بسیار کوتاه مدت است، افزود: این روند 
روز به روز در حال افزایش است و بقیه کارگران هم که 
در سنین باال هســتند، به تدریج که بازنشسته مى شوند 
و قراردادهــاى موقت جایگزین آن مى شــود و طولى 

نخواهد کشید که نزدیک 100 درصد قراردادها، موقت 
خواهد شد.

وى ادامه داد: قراردادهاى موقت موجب تعطیلى بخش 
قابل توجهى از قانون کار شده است.  ظریفى آزاد با اشاره 
به اینکه تدوین آیین نامه موضــوع تبصره یک ماده 7 
قانون کار از جمله برنامه هاى معاونت کار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى است، افزود: بخش قابل توجهى از 
گسترش قراردادهاى موقت به تفسیرهاى مختلف قانون 
کار بر مى گردد و نه خود قانون و  مجریان در حال تجدید 
نظر در استنباط هاى خود در قانون براى تعادل بخشى 

به بازار کار هستند.

رئیس مجمع تشکل هاى کشاورزى گفت: بانک کشاورزى 
مصوبه مجلس براى بخشودگى جرایم تسهیالت تا سقف 
صد میلیون تومان را به طور سلیقه اى اجرا کرده، در صورتى 
که تعداد وام در قانون مالك نیست و باید اصل تسهیالت 

براى تسویه در نظر گرفته شود.
مسعود اســدى در مورد نحوه اجراى مصوبه مجلس براى 
بخشودگى جرائم تسهیالت کشاورزان تا سقف صد میلیون 
تومان اظهار داشت: مجلس شوراى اسالمى در راه کمک به 
کشاورزان بدهکار به سیستم بانکى که سال هاست بدهى 
معوقه دارند و مشخص شده بدهى هایشان را به علت سود و 
جرایم سنگینى که به اصل وام تعلق گرفته نمى توانند تسویه 

کنند، بودجه اى را در نظر گرفت تا این وضعیت سامان بگیرد.
وى اضافه کرد: در تبصــره 35 قانون اصالح قانون بودجه 
1395 کشور سود و جرایم تا سقف یک میلیارد ریال که معوق 
شده باشد، بخشیده مى شود اما متأسفانه اقدام ناپسندى در 

راستاى اجراى این مصوبه صورت گرفت.
وى با اشاره به اینکه دولت و بانک مرکزى براى اجراى این 
مصوبه یک قانونگذارى کامًال جدیدى را انجام داده، افزود: 
در این قانون آمده که هر کشاورزى فقط مى توان یک وام 
را تا سقف یک میلیارد ریال براى بخشودگى جرایم استفاده 
کند و دیگر آنکه مالك بانک کشــاورزى، آخرین قرارداد 

منعقده با کشاورز است.

اجراى سلیقه اى بانک 
کشاورزى دربخشودگى جرایم

به زودى؛100 درصد 
قراردادهاى کار، موقت مى شود 

افت 21 درصدى 
صادرات پسته به اروپا

صادرات پســته ایران بــه اروپا در نیمه نخســت 
ســال 2017 بــا افــت 21 درصــدى نســبت به 
مدت مشــابه ســال قبل بــه 105 میلیــون یورو

 رسید.
افت 21 درصدى صادرات پسته ایران به اروپا در نیمه 
نخست 2017 درحالى است که صادرات پسته آمریکا 
به اروپا در همین مدت 25 درصد رشد داشته و به 225 
میلیون یورو رسیده است. بدین ترتیب پسته آمریکا 
توانسته است در نیمه نخست 2017 سهم خود از بازار 

اروپا را بیشتر کند.
آلمان، اســپانیا،ایتالیا، هلند و یونــان بزرگ ترین 
واردکنندگان پســته ایران در نیمه نخســت 2017 

بوده اند.

دوگانه سوزها 
ریپ زدند!

تولیــد بیشــتر ســوارى هاى دوگانه ســوز در 
خودروســازان داخلى بــا توقف و کاهــش همراه

 بوده است.
تیر ماه امسال تولید پژو 405 دوگانه سوز ایران خودرو 
با کاهش 100 درصدى همراه بوده است.در این مدت 
تولید پژو پارس دوگانه ســوز این شرکت اما افزایش 

یافته است.
تولید سمند دوگانه سوز ایران خودرو نیز متوقف شده 
و از دو هزار و 510دستگاه در تیر ماه سال گذشته به 
صفر کاهش یافت.تولید پژو 405 ایران خودرو نیز با 

کاهش 42/7درصدى همراه بوده است.

قیمت آهن آالت 
مجدداً افزایش یافت

بازار آهن مجدداً روند قیمت صعودى را به خود گرفت. 
بعد از چند روز ثبات قیمــت و حتى کاهش قیمت در 
بعضى از مقاطع، دوباره شاهد افزایش قیمت در بازار 
آهن هستیم. فروش آهن آالت ساختمانى در روزهاى 
اخیر نیز بهبود پیدا کرده و تعداد بیشترى از معامالت 
به ثبت رسیده اســت. افزایش قیمت ها و نوسانات 
بازار باالخره باعث شد تا بازار آهن آالت کشور نیز به 
تکاپو بیافتد. به دنبال ایجاد تحرك در بازار، خرید و

 فروش ها نیز افزایش یافت.

ثبات یک ماهه قیمت مرغ
 در بازار

رئیس اتحادیه پرنده و ماهــى گفت: قیمت هرکیلو 
مرغ در بازار هشــت هــزار و 600تومان اســت که 
این مبلغ با وجود هزینه هاى تولیــد کامًال منطقى

 است.
مهدى یوســف خانى در خصوص قیمــت مرغ در 
بازارهاى کشور اظهار داشت: قیمت مرغ در بازار حدود 
یک ماه است ثابت مانده و نوسانات آن در حد 200 تا 

300 تومان است.  

گرانفروشى 10 هزارتومانى 
گوشت میش

رئیس مجمع ملى صادرکننــدگان دام با بیان اینکه 
قیمت واقعى الشــه میش کیلویــى 24 هزارتومان 
اســت اما 35 هزارتومان به مردم عرضه مى شــود، 
گفت: از مســئوالن تقاضاى واردات دام دو ســاله 

کرده ایم.
منصور پوریــان با بیان اینکه در حال حاضر بیشــتر 
کشتارهایى که در قصابى ها انجام مى شود، مربوط 
به الشه میش است، اظهارداشــت: کیفیت میش از 
گوشت بره پایین تر است در نتیجه قیمت آن نیز باید 

کمتر باشد.
وى با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم گوشــت میش 
بین 32 تا 35 هزار تومان اســت، افزود: این در حالى 
است که نرخ این نوع گوشــت باید کیلویى 24 هزار 

تومان باشد. 

ویترین

 در پى اعالم کاهش قطعى نرخ ســود سپرده هاى 
بانکى از ماه جارى، برخــى فایل هاى رهن کامل 
مســکن کمیاب شــده و فایل هاى رهــن و اجاره 
به افزایــش اجــاره بهــا و کاهش ودیعــه تغییر

 یافته اند.
تعــدادى از آژانس هــاى معامــالت امالك در
 پى کاهش نرخ ســود ســپرده هــاى بانکى و به 
درخواســت مالکان، اقدام به تغییر فایل هاى رهن 

کامل و تغییر آن به سود اجاره بها کرده اند.
اگرچه مدت کمى از آغاز این روند گذشــته، با این 
حال واحدهاى مســکونى مناطــق گرانقیمت که 
پول ودیعه مسکن یا رهن کامل آنها با مبالغ باالى 
200 میلیون تومان بودند، جزو نخستین واحدهاى 
مسکونى هستند که از سوى مالکان با تغییر وضعیت 

رهن به اجاره روبه رو شده اند.
محسن فریور از مشاوران امالك گفت: واحدهاى 
آپارتمانى با متراژ باال و ودیعه هاى سنگین طى چند 
روز گذشته مرتبًا با تقاضاى تبدیل از سوى موجران 

و مالکان روبه رو شده اند. 
وى درباره تبدیل رهن و اجــاره گفت: از زمانى که 
زمزمه هاى کاهش سود سپرده هاى بانکى و مقابله 
با مؤسسات مالى و اعتبارى به گوش مى رسید، تغییر 
سفارش موجران براى تبدیل فایل هاى رهن کامل 
به رهن و اجاره به اخذ اجاره هاى سنگین آغاز شده 
بود اما از روز سه شــنبه هفته گذشته که این اتفاق 

قطعى شــده، بســیارى از موجرانى که فایل هاى 
رهن کامل ســفارش داده بودند، در پــى تغییر آن

 هستند. 
یافته هاى میدانى نشان مى دهد این تبدیل ودیعه 
به اجــاره بها هنوز بــراى امــالك ارزان تر رونق 
چندانى ندارد؛ چراکه بسیارى از موجران و مالکان 
واحدهاى کوچــک از بیم ناتوانى مســتأجران در 
پرداخت اجاره بها، مجبورند ودیعه مسکن از آنها اخذ 
کنند؛ به خصوص که طرفداران واحدهاى مسکونى 
ارزان تر اکثراً از اقشار متوســط یا کمتر هستند که 
توانایى پرداخــت مبالغ باال به عنــوان اجاره بها را 

ندارند.

موتورســیکلت ها مقصر 25 درصد آلودگى هوا شــناخته شــده اند. حاال ده میلیون و 600  هزار 
موتورسیکلت در ایران پالك گذارى شده اســت که به  گفته بهمن ضیامقدم، دبیر انجمن صنعت 
موتورسیکلت ایران نیمى از آنها فرسوده هستند. موتورسیکلت هایى که اغلب با موتورهاى از رده 
خارج کاربراتورى به حرکت درمى آیند و حاال تمام این مســائل دست به دست هم داده است که 
70 درصد صنعت تولید موتورسیکلت در ایران زمینگیر شود، زیرا از مهرماه  سال گذشته دولت دستور 
توقف تولید موتورهاى کاربراتورى را صادر کرده است و تولیدکنندگان این صنعت که گفته مى شود 
اغلب مونتاژکارهایى با دانش و تکنولوژى پایین هستند، نتوانسته اند خود را با این مصوبه تطبیق 
دهند و با راه اندازى خط تولید موتورسیکلت هاى انژکتورى خود را با خواسته تازه بازار ایران به روز 
کنند. هرچند که خودشان مى گویند؛ تولید هر موتور انژکتورى به معناى تحمیل حدود 800 هزار 
تومان هزینه تولید بیشــتر به ازاى هر دستگاه موتورسیکلت اســت و این با توان مالى خریداران 

موتورسیکلت در ایران همخوانى ندارد.

پالك گذارى 450  هزار موتورسیکلت دپو در 2 ماه
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: در اواخر  سال 94 کارگروه بررسى کاهش آلودگى، 
پیشنهاد ممنوعیت تولید موتورسیکلت هاى کاربراتورى را به هیئت وزیران ارائه کرد و هیئت وزیران 
براساس پیشنهاد مذکور مصوبه ممنوعیت تولید موتورسیکلت هاى کاربراتورى را در دوم تیرماه  سال 
گذشته ابالغ کرد که در آن مصوبه اعالم شده بود که از اول مهرماه  سال 95 تولید موتورسیکلت 

کاربراتورى ممنوع و سیستم انژکتور جایگزین شود، اما به دلیل حمایت از صنعت، تبصره اى به این 
مضمون در آن گنجانده شد که پالك گذارى آن دسته از موتورسیکلت هایى که قواى محرکه آنها تا 
قبل از تاریخ مصوبه ثبت سفارش شده یا درحال حمل و در گمرکات و کارخانه ها موجود باشند، از 

این مصوبه مستثنى است و تا پایان  سال 95 مجاز به شماره گذارى هستند.
به  گفته ضیامقدم برخالف مصوبه دولت، پلیس راهنمایى و رانندگى همکارى الزم را به عمل نیاورد 
و از پالك گذارى موتورسیکلت هاى تولیدشده جلوگیرى کرد و انجمن موتورسیکلت ایران از قبل 
از مهرماه تا دى ماه  سال 95 پیگیر اخذ مجوز پالك این موتورسیکلت ها بود که درنهایت در دوماهه 
آخر  سال درحدود 450 هزار موتورسیکلت دپوشده در کارخانه ها با سند  سال 95 پالك گذارى شد، 
اما بازار فروش کشــش جذب این میزان عرضه را به هیچ عنوان نداشت و این توقف تولید ضربه 

سهمگینى را به این صنعت وارد کرد.

100درصد قواى محرکه وارداتى است
اما به  گفته تولیدکنندگان تبعات این مصوبه دامنگیر آنهاســت به طورى که در شش ماهه ابتداى 
 سال گذشته، درحدود 360 هزار موتورسیکلت کاربراتورى تولید شد اما در پنج ماهه اول  سال جارى 
در حدود 30 هزار دســتگاه موتورســیکلت انژکتورى تولید شــده اســت. این درحالى است که 
35 درصد موتورسیکلت را قواى محرکه (انجین) تشکیل مى دهد و حدود 80 درصد قواى محرکه 
موتورسیکلت از چین و بقیه از هند و مالزى تأمین مى شود و ساالنه 400 هزار تا 500 هزار دستگاه 

موتورسیکلت در کشور مورد نیاز است.
آنطور که ضیامقدم مى گوید؛ درحالى 70 درصد ظرفیت صنعت موتورسیکلت تعطیل است که تغییر 
خط تولید موتورسیکلت هاى کاربراتورى به موتورسیکلت هاى انژکتورى هزینه هاى بسیارى دارد 

و به طور متوسط 800 هزار تومان به قیمت تمام شده هر موتورسیکلت اضافه مى کند.

در جریان ساماندهى شرایط نامناســبى که براى اجراى 
سودهاى مصوب بانکى وجود داشت تصمیمى هم براى 
بدهى هنگفت بانک ها از بانک مرکزى گرفته شــد که 
امتیازى ویژه براى بانک ها به شمار مى رود و ظاهراً نیز از 

این موضوع خشنود هستند.
روند رو به رشــد بدهى بانک ها به بانک مرکزى در حالى 
یکى از معضالت موجود نظام بانکى به شــمار مى رفت 
که این رقم تا پایان خردادماه امســال از صد هزار میلیارد 
تومان گذشته است، بدهى قابل توجهى که ناشى از اضافه 
برداشت بانک ها از بانک مرکزى تحت شرایطى خاص بود.

وجود تسهیالت تکلیفى و تأمین مالى پروژه هاى عمرانى، 
باال بودن هزینه ســودهایى که بانک ها مى پرداختند  و 
برخى مسائل دیگر عواملى بود که موجب مى شد بانک ها 
در تنگناى مالى که با آن مواجــه بودند براى تأمین منابع 
دست به اضافه برداشت از بانک مرکزى بزنند که این اقدام 

نیز عواقب خاص خود را به همراه داشت. 
اما در شــرایطى تعیین تکلیف بدهى درحدود صد هزار 

میلیاردى بانک ها به بانک مرکزى به چالشى تبدیل شده 
بود که اخیراً در تصمیمى که براى ساماندهى نرخ سود در 
شبکه بانکى اتخاذ شد تا حدودى مسئله اضافه برداشت 

بانک ها نیز رفع خواهد شد.
بر این اساس قرار شده تا بانک ها تحت شرایطى خاص و 
با سازوکارى که مشخص خواهد شد بدهى خود به بانک 
مرکزى را به نحوى دیگر تسویه کنند به گونه اى که قرار بر 
این است بدهى قبلى به خط اعتبارى تبدیل شده و از این 
طریق بازپرداخت شــود. در این حالت سود خط اعتبارى 
18 درصد خواهد بود که نصف سود پرداختى بابت بدهى 
به بانک مرکزى است. این در شــرایطى به عنوان یک 
امتیاز ویژه براى بانک ها محســوب مى شود که اگر قرار 
بود همچنان در قالب بدهى باقى بمانــد، باید بابت آن تا 
زمان بازپرداخت کامل جریمــه اى درحدود 34 درصدى 
پرداخت مى کردند، نرخى که همواره مورد انتقاد بانک ها و 
اختالف بین آنها و بانک مرکزى بود و هزینه پول بانک ها 

را افزایش مى داد.

 دولت ایجاد 4/7میلیون شــغل دربرنامه ششم توسعه را 
منوط به تأمین اعتبار ســاالنه 800 هزار میلیارد تومانى 
کرده است. این در حالى است که در سال گذشته تنها 35 
هزار میلیارد تومان براى ایجاد فرصت هاى شغلى و رفع 

بیکارى سرمایه گذارى شده است.
ایجاد ساالنه 950 هزار شغلى از تکالیف دولت در راستاى 
برنامه ششم توسعه اســت که دولت دوازدهم مکلف به 
اجرا و عملیاتى کردن آن اســت.  روحانى در حالى قبل 
از انتخابات ریاســت جمهورى وعده ایجاد ساالنه 950 
هزار شــغل را در برنامه هاى دولــت  دوازدهم داده بود 
که بعد از انتخابات، هم اسحاق جهانگیرى، معاون اول 
رئیس جمهور و هم محمدباقر نوبخت، سخنگوى دولت 
شرط ایجاد 950 هزار شغل در ســال را منوط به جذب 
سرمایه گذارى خارجى و وجود حدود 800 هزار میلیارد 

تومان کردند.
اســحاق جهانگیرى هم با بیان اینکه ایجاد 950 هزار 
فرصت شــغلى در سال نیازمند جذب ســرمایه خارجى 
اســت، رقمى عجیب را براى ایجاد این تعداد شغل در 

سال بیان کرد.
 وى که بیکارى را ابَر چالش کشور خوانده بود بیان کرد: 
براى ایجاد 950 هزار فرصت شغلى در سال نیازمند 800 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذارى هستیم که این منابع 
باید از طریق سرمایه گذارى خارجى، بودجه  دولت، منابع 
صندوق توسعه ملى، منابع بانکى و منابع و سرمایه گذارى 

بخش خصوصى تأمین شود.
این مبلغ به معنى اعتبار چهارهزار میلیاردى دولت براى 

ایجاد 4/7 میلیون شغل طى برنامه ششم توسعه است.
یعنى دولت براى ایجاد ســاالنه 950هزار شــغل طبق 

برنامه ششم توسعه درخواست چهارهزار میلیارد تومان 
پول کرده است.

در واقع عــددى که معــاون اول رئیس جمهــور براى 
اشــتغالزایى در پنج ســال اجــراى برنامه ششــم بیان
 مى کند در مجموع ســه هزار و 850 هزار میلیارد تومان  
است که این رقم فضایى اســت.  یعنى دولت براى ایجاد 
چهار میلیون و 750 هزار شغل در طول پنج سال سرمایه 
اى نزدیک چهار هزار میلیارد تومان(ســاالنه 800 هزار 
میلیارد تومان) نیــاز دارد که به احتمــال زیاد تأمین این 
منابع غیر ممکن و ایجاد این میزان شــغل هم دســت 

نیافتنى است.
درحالى مسئوالن دولت یازدهم از رئیس جمهور تا وزرا و 
معاونان اخیراً مدعى ایجاد ساالنه 700هزار شغل در این 
دولت شدند که گزارش مرکز آمار خالف ادعاى مسئوالن 
را اثبات کرده و نشان مى دهد در این دولت ساالنه حداکثر 

350هزار و حداقل صدهزار شغل ایجاد شده است.
بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 91 جمعیت 
فعال کشــور 24 میلیون و 105 هزار نفر و جمعیت بیکار 
دو میلیون و 944 هزار نفر بوده که با این حساب جمعیت 
شاغل کشور در پایان سال 91 به 21 میلیون و 161 هزار 

نفر مى رسد.
همچنین در سال 95 جمعیت فعال کشور به 25 میلیون 
و 791 هزار نفر رسید که از این میزان سه میلیون و 203 
هزار نفر بیکار و 22 میلیون و 588 هزار نفر شاغل بوده اند.

بنابراین جمعیت شاغل کشور طى چهار سال یک میلیون و 
427 هزار نفر افزایش یافته نه دو میلیون و 800 هزار نفر.

کار سخت جذب 800 هزار میلیارد تومان سرمایه در سال
ابهام در ایجاد ساالنه 950 هزار شغل

صنعت موتورسیکلت ایران در دست انداز

امتیاز ویژه براى بانک ها
پس لرزه کاهش سود در بازار اجاره مسکن

رئیس خانــه صنعت، معــدن و تجارت ایــران با بیان 
اینکه کاهش نرخ ســود ســپرده بانکى دردى از تولید 
دوا نمى کند، گفت: هنوز هیچ تدبیرى براى نرخ ســود 

تسهیالت انجام نشده است.
عبدالوهاب سهل آبادى با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود 
سپرده بانکى دردى از تولید دوا نمى کند، اظهارداشت: 
امروز بخش تولید با مشکالت متعدد بانکى روبه رو است 

که امکان فعالیت را از آنها گرفته است.
وى با بیان اینکه بانک ها اول اعالم مى کند که نرخ سود 
تسهیالت 18 درصد اســت، افزود: اما وقتى بهره هاى 
مرکب را محاسبه مى کنند نرخ سود تسهیالت به 39 تا 

40 درصد مى رسانند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: 
جرایم بهره هاى بانکى بسیار ســنگین است حتى در 
برخى از بانک ها اخطار بدهى هــا را اعالم نکرده و در 
نهایت وثیقه را از مشترى دریافت مى کنندیا اگر بدهى 
کمتر از وثیقه است مشترى اجازه دریافت وام جدیدترى 

را ندارد.
ســهل آبادى با اشــاره به اینکه وقتى بانک سود 23 
درصدى را براى نرخ ســود ســپرده هــاى پرداخت 
مى کند اصًال حاضــر به ارائه تســهیالت ارزان قیمت 
نیســت، گفت: امــروز بخش تولید درگیر مشــکالت 
متعدد بانکى اســت و در این رابطه بایــد تدبیر جدى 

انجام شود.

کاهش نرخ سود 
دردى دوا نمى کند
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حق اگر به سود کسى اجرا شود، ناگزیر به زیان او نیز روزى 
به کار رود و چون به زیان کســى اجرا شود روزى به سود او 
نیز جریان خواهد داشــت. اگر بنا باشد حق به سود کسى اجرا 
شود و زیانى نداشته باشد، این مخصوص خداى سبحان است نه 

دیگر آفریده ها. 
موال على (ع)

بدون شرح
طرح: ایران کارتون



www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

فواید کلم «کیل» براى پوست 

12

10

 مقابله با ضد فوتبال هم راهکار دارد مقابله با ضد فوتبال هم راهکار دارد10

 این  این ذوب آهنذوب آهن  
امیدوار کننده استامیدوار کننده است

13

11

15

14

جسد را داخل چمدان گـذاشتم و 
آتـش زدم

با نوکیا ۸ می توان
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ن مدیرى 
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ورهمى»
ر آخرین «د

د
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شرکت بیمه سینا (سهامى عام) از کلیه پیمانکاران توانمند اعم از اشخاص حقیقى 
و حقوقى جهت انجام عملیات بازسازى (به متراژ تقریبى 511 مترمربع) ساختمان 
ادارى خود واقع در شــهر اصفهان- خیابان حکیم نظامى- انتهاى کاشانى بعد 
از کوچه رحیمى- پالك 25 دعوت به عمل مــى آورد. عالقمندان مى توانند براى 
دریافت اسناد مناقصه و بازدید از محل پروژه از تاریخ چاپ آگهى لغایت تا پایان 
وقت ادارى (ساعت 16) روز چهارشنبه مورخ 1396/06/15 به محل شعبه شرکت 
بیمه ســینا واقع در اصفهان- خیابان حکیم نظامى انتهاى کاشانى بعد از کوچه 
رحیمى پالك 25 یا دفتر مرکزى واقع در تهران- بلــوار میرداماد- بعد از نفت 
 www.sinainsurance.co.ir شمالى- پالك 225 یا سایت شرکت به آدرس

مراجعه نمایند. 

سرپرستى شرکت بیمه سینا استان اصفهان

آگهى مناقصه

شهردارى گلدشت به موجب مصوبه شماره 96/432/ش مورخ 96/05/22 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به تأمین نیروى انسانى 
مجرب و کارآزموده براى انجام امور خدماتى و پشتیبانى به مدت یکسال 
از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا شــرکت هاى واجد شــرایط 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ فرم پیشنهاد تا تاریخ 
96/06/21 به شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/06/22 به دبیرخانه حراست شهردارى 

تحویل نمایند. 
مهدى غالمى- شهردار گلدشت

آگهى مناقصهنوبت اول

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات و 
تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا بهترین 

انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

به مــا اطمـینـان کـنیـد

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها و موسسات تجارى و صنعتى
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مهران مدیرى در آخرین قسمت برنامه «دورهمى» اعالم 
کرد که بیش از همه دلش براى منتقدان تنگ مى شود و 
هدف اصلى برنامه «دورهمى» را ســالم سازى فضاى 

اجتماعى براى مردم خواند.
به گزارش ایسنا، آخرین قسمت از برنامه «دورهمى» در 
شبکه نسیم با اجراى مهران مدیرى جمعه سوم شهریور 
به روى آنتــن رفت و مهران مدیــرى در انتهاى برنامه 
توضیحاتى را درباره هدف از ساخت این برنامه در شبکه 

نسیم ارائه داد.
او در بخشــى از صحبت هایش که مانند همیشه با طنز 
همراه بود خاطر نشان کرد: اگر در برنامه «دورهمى» از 
مشکالت، شرایط اقتصادى و گرفتارى هاى مردم گفتیم 

از خوشى ها و محسنات هم گفتیم و همه باهم بودند.
مدیرى توضیح داد: مى خواهم به همه مردم و مسئوالن 
بگویم آنچه در «دورهمى» گفته شده نه جناح سیاسى در 
کار بوده است و نه تلویزیون تأثیرى داشته حرف هایى از 

ته دل براى مردم بوده است.
او گفت:  در برنامه «دورهمى» از مشکالتى که وجود دارد 
گفتم و امیدوار بودیم آنچه مى گوییم شرایط را بهتر کند. 
اگر به کسى برخورده است باید ببخشد و اگر کسى هم 

خوشش آمده است باید دعاکند.
مدیرى سپس اظهار داشت: ما بارها درباره هر چیزى که 
مى توانست کوچک ترین کمک و یادآورى باشد، در باره 

زندگى و روابط اجتماعى حرف زدیم.
او سپس خطاب به مخاطبان برنامه «دورهمى» گفت:  

ما سعى مى کنیم زندگى را براى شما قابل تحمل تر 
کنیم ، فقط همین.

مهران مدیرى در پایان صحبت هایش با جمالتى 
که با طنز همراه بود، خاطر نشان کرد:  «دورهمى» 
ظاهراً یک برنامه کمدى بــود ولى انصافاً کم هم 
اشک افراد را در نیاورد و اصًال گاهى هدفمان این 
بودکه اشک افراد را دربیاوریم و براى مثال صداى 

پدر و مادرشان را پخش مى کردیم و اگر این هم کافى 
نبود از صداى مادربزرگ استفاده مى کردم راهکارهاى 

دیگرى هم براى اشک درآوردن داشتیم؛ براى مثال اگر 
مشکلى براى فردى پیش مى آمد او را به برنامه دعوت 

مى کردیم مثل فرهاد ظریف که بعــد از خط خوردن از 
تیم ملى به «دورهمى» دعوت شد. آمار ازدواج را هم باال 
بردیم مثل نرگس محمدى که به برنامه آمد و از مشکالت 
ازدواج گفت و دو ماه بعد از آمدن به این برنامه با على اوجى 

ازدواج کرد.
بعد از خانم محمدى خانم هاى دیگرى هم آمدند و همان 
جمالت را تکرار کردند اما این اتفاق برایشان نیافتاد با این 
حال در فضاى مجازى خواستگارهاى بسیارى پیدا کردند.

مدیرى در پایان صحبت هایش گفت: امیدواریم روزى 
با برنامه جذاب تر برگردیم و بعد از این بهتر از این باشیم 
و بتوانیم به شــما خدمت کنیم. نظر مخالفان و موافقان 

برایمان مهم است.
برنامه «دورهمى» سوم شــهریور ماه به پایان رسید و 

از هفته آینده گلچین این 
برنامه از شبکه نسیم 

پخش خواهد شد.

کارگردان فیلم «ملى و راه هاى نرفته اش» معتقد است 
امروز خشــونت در انواع مختلف افزایش پیــدا کرده و 
نمى توان انتظار داشت که در برابر این خشونت سکوت 

کرد.
به گزارش ایلنا،تهمینه میالنى شــامگاه چهارشنبه اول 
شــهریور بعد از نمایش فیلم«ملى و راه هاى نرفته اش» 
در جشنواره فیلم سالمت در پردیس چارسو گفت :من در 
خانواده خوبى بزرگ شدم. خانواده اى که در آن امکان رشد 
وجود داشت. پدرم پزشک بود و به جاى غریبه اى منتقل 
شده بودیم و مادرم هر روز ما را به سینما مى برد، بنابراین 

از همان کودکى عالقه به فیلمسازى در من رشد کرد.
وى ادامه داد: وقتى کسى دچار خشونت خانگى مى شود از 
او مى پرسیم چرا چیزى نگفتى و مى گوید از ترس آبرویم 
نگفتم. در حالى که کسى که مى زند باید آبرویش برود نه 

کسى که دچار خشونت شده است.
وى ادامه داد: خشونت فقط خشونت فیزیکى نیست بلکه 
امروز خشــونت رفتارى و کالمى زیاد شده است. وقتى 
فردى در رانندگى قوانین را رعایت نمى کند و به او اعتراض 
مى کنیم شروع به ناســزا گفتن مى کند و باعث به وجود 
آمدن خشونت مى شود. اما آیا باید در قبال این خشونت 
ســاکت بود؟ من معتقدم نمى توان ساکت بود و از کسى 
که به وى ظلم شده است و مورد خشونت قرار گرفته نیز 

نمى توان انتظار سکوت داشت.
وى درباره اینکه منظور از «راه هاى نرفته» در عنوان فیلم 
چیست؟ گفت: شخصیت زن فیلم زمانى اقدام مى کند که 
آسیب هاى زیادى دیده است. در حالى که در همان زمان 
آشنایى یا زمانى که اولین ســیلى را خورد مى توانست از 
خودش واکنش نشان دهد. ما صحنه اى که خشونت را 
خیلى نشــان دهد در فیلم نداریم. چون نشان دادن این 

صحنه ها خودش خشونت به بار مى آرود.
سیدعلى آذین متخصص پزشکى اجتماعى نیز در ادامه 
این نشست ضمن تشــکر از میالنى براى دغدغه هاى 
اجتماعى که دارد، گفت: مــا در بحث تخصصى نیاز به 
آثارى داریم تا بتوانیم در بحث آموزش از آنها استفاده کنیم 
و آثار هنرمندان دغدغه مند مثل خانم میالنى مى تواند به 

ما کمک کند.
وى افزود: وقتى حقوق همدیگــر را رعایت نمى کنیم. 
بدون اینکه بدانیم داریم نسبت به همدیگر خشونت به 

کار مى بریم. در بُعد فردى باید این موضوع تفهیم شــود 
که عصبانیت یکى از موضوعات روانشناختى آدم هاست.

این متخصص پزشکى با تأکید بر اینکه ما باید روى مهارت 
کنترل خشــونت کار کنیم، ادامه داد: اگر مهارت کنترل 
خشونت از بچگى به آنها تعلیم داده نشده باید در بزرگسالى 

به دنبال آن باشند.
مهدى صابرى، روان پزشک نیز در این نشست که در مرکز 
تحقیقات پزشکى قانونى فعالیت مى کنند، گفت: اهمیت و 
نقش سینما اینجا پیدا مى شود که مى تواند در مسائلى که 

قانون خأل یا نقایصى دارد به ما کمک کند.
وى با اشاره به فیلم سینمایى «واکنش پنجم» که سال ها 
پیش توسط تهمینه میالنى ساخته شده بود، گفت: این 
فیلم به نکته و مشکلى در قانون پرداخته بود. قانونى وجود 
دارد که دست افراد را مى بندد تا نتوانند به یکدیگر کمک 

کنند و این فیلم به خوبى این مشکل را بیان کرد.
این روان پزشــک افزود: یکى از رسالت هاى سینما این 
است که مردم و مسئوالن را به این ایرادها و ضعف ها آشنا 
کنیم و به گوش کسانى که باید این قانون ها را تغییر دهند 

یا درست کنند برسانیم.
وى با تأکید بر اینکه فیلم تهمینه میالنى این تأثیر را داشته 
است، گفت: فیلم واکنش پنجم خألهاى قانونى درباره 
حضانت کودکان را به نوعى اصالح کرد. یعنى حضانت با 

یک شرط که به مصلحت کودك است در قانون آوردند.
صابرى با بیان اینکه ســینما در دگردیسى هاى مثبت 
جامعه مى تواند تأثیر خوبى داشــته باشــد، خاطرنشان 
کرد: خانم آذربایجانى نیز فیلمى به اســم «آینه هاى رو 
به رو» ساخت، این فیلم نیز درباره موضوعى که مطرح 
کردن و صحبت کردن درباره آن سخت بود را به تصویر 

کشید.
این روان پزشک با تأکید بر اینکه خشونت فقط زد و خورد 
نیســت، گفت: واقعیت این است که خشونت کالمى به 
مراتب بیشــتر است. بعد از خشــونت کالمى، خشونت 
فیزیکى صورت مى گیرد. خشونت روانى و جنسى هم از 

دیگر خشونت هاى خانگى است.
سهیل رضایى، روانشناس نیز درباره این فیلم گفت: فیلم 
خوبى بود که بازیگران آن نیز به خوبى نقش خود را ایفا 
کرده بودند. البته فیلم یک چیزى کم داشت و آن هم مرد 

خوب بود.

منوچهر هادى با اشــاره به مجموعــه نمایش خانگى 
«عاشــقانه» که تولید و پخش آن را تازگــى به پایان 
رسانده اســت، تأکید کرد: «عاشقانه» یک فصل بوده و 

تمام شده است.
به گزارش ایســنا، این کارگردان که این روزها مشغول 
ساخت سریال «پاهاى بى قرار» براى شبکه تهران است، 
یادداشتى مبنى بر اینکه که «عاشقانه» تنها یک فصل 
بوده و تصمیمى براى ادامه  ســاخت آن وجود ندارد، در 

صفحه شخصى خود منتشر کرد.
هادى نوشته است: همچنان سراغ فصل دوم «عاشقانه» 

را از من مى گیرند. «عاشقانه» یک فصل بوده و تمام شده 
است. چیز ناتمامى وجود ندارد. به دلیل استقبال بى سابقه 
در نمایش خانگى درخواست ادامه کار در فصل دیگرى 
شده که از ابتدا در برنامه کارى من نبوده است و من هم 
قطعاً تعهد به پروژه دیگرى داشتم و هم اکنون در یکى از 
آنها به مدت ده ماه مشغولم. بعضى دوستان طلبکارند و 
معترض که چرا کار را رها کردى؟ اینطور نیست عزیزانم. 
هنوز هم تهیه کننده فعلى و سرمایه گذاران با بنده براى 
ادامه کار، مذاکره جدى منــوط به قرارداد مکتوب انجام 
ندادند. امید که مشکالت تهیه کنندگان و سرمایه گذاران 

برطــرف و پــس از مذاکــره نهایــى و قطعــى کار 
شروع شود.

مجموعه نمایش خانگى «عاشــقانه» بــه کارگردانى 
منوچهر هادى و تهیه کنندگــى هومن کبیرى و مهدى 

گلستانه تولید شد.
محمدرضا گلزار، ساره بیات، بهاره کیان افشار، حمیدرضا 
پگاه، شمسى فضل اللهى، حســین یارى، پانته آ بهرام، 
مســعود رایگان و هومن ســیدى، یکتا ناصر و مهناز 
افشــار، فرزاد فرزین و... در این مجموعه به ایفاى نقش 

پرداختند.

فیلــم ســینمایى «آبجى» بــه کارگردانــى مرجان 
اشرفى زاده در سیزدهمین دوره از جشنواره بین المللى 
فیلم «Action on Film» در ایالت کالیفرنیا آمریکا در 

بخش مرور سینماى ایران روى پرده مى رود.
نخستین فیلم سینمایى مرجان اشرفى زاده در دهمین 
حضور بین المللى خود این بار در جشــنواره بین المللى 

فیلم «Action on Film» در آمریکا حضور دارد.
این جشــنواره که ســیزدهمین دوره خــود را در حال 
برگزارى اســت، از تاریخ 26 مرداد آغــاز و تا تاریخ 4 
شهریور ادامه دارد و قرار است فیلم سینمایى «آبجى» 
در بخش مرور سینماى ایران در این جشنواره نمایش 

داده شود.
فیلم ســینمایى «آبجى» به تهیه کنندگى 
محمد حســین قاسمى ســاخته شده و 
نخســتین تجربه کارگردانى مرجان 

اشرفى زاده است.
در ایــن فیلم ســینمایى بازیگرانى 
چون گالب آدینه، پانته آ پناهى ها، 
حمید آذرنگ، معصومه قاســمى، 
شــیرین یــزدان بخــش، بابک 

حمیدیان و... بازى کرده اند.
پخش بین الملل فیلــم «آبجى» به 

عهده علیرضا شاهرخى است.

یک منتقد درباره  سریال طنز «پنچرى» که این روزها از 
تلویزیون پخش مى شــود، معتقد است: باید پذیرفت که 
لودگى بازیگران در ایفاى نقش ها، عدم شخصیت پردازى 
مناســب در داســتان، مطول بودن دیالوگ ها و فقدان 
خالقیت بازیگران در پردازش نقش ها، موجب افت کیفى 

این سریال طنز شده است.
هوشنگ صدفىـ  منتقدـ  با نگارش یادداشتى با عنوان 
«پنچرى برنامه هاى طنز رسانه ملى» به تحلیل سریال 
«پنچرى» پرداخته که این روزها به عنوان مجموعه طنز 

تلویزیون مطرح است.
او در این یادداشت که در اختیار ایســنا قرار داده، نوشته 
است: سریال «پنچرى» در ابتداى ســاخت با تبلیغات 
پررنگى از سوى تلویزیون روبه رو شــد اما در ادامه راه، 

خروجى که عمًال مخاطب منتظر آن بود، اتفاق نیافتاد.
این منتقد با اعتقاد بر اینکه مجموعه  «پنچرى» نتوانسته 
آنچنان مقبولیت مخاطبان را رقم بزند، بر این باور است: 
«با وجود تبلیغات مستمر رسانه ملى درباره پخش برنامه 
"پنچرى" و تهیه گزارش هاى خبرى از این مجموعه طنز، 
باید صادقانه گفت پخش این برنامه نتوانســته آنچنان 
مقبولیت مخاطبان را رقم زند. برخالف برنامه هاى طنز 
دهه 80 که مخاطبان زیادى را به خود جلب مى کرد، این 
روزها تولید و پخش برنامه هاى طنز در تلویزیون چنگى 
به دل نمى زند. هر چند که شبکه تلویزیونى نسیم توانسته 
با دو برنامه پر مخاطب "دورهمى" و "خندوانه"، مخاطبان 
قابل توجهى را به خود جذب کند اما شبکه 3 سیما نتوانسته 
تاکنون انتظار مخاطبان مشــکل پســند در حوزه طنز و 

کمدى را برآورده کند.»
او در ادامه آورده است: «ما ایرانى ها اغلب افراد خوش خنده 
و طنازى هستیم که روزانه با جوك هاى ساده و تکرارى 
از طریق بیان شــفاهى یا ارســال آن توسط شبکه هاى 
اجتماعى، خنده را بر لبــان مخاطبان جارى مى کنیم اما 
نمى دانم چه اتفاقى در حوزه طنز تلویزیونى رخ داده که 
برنامه"پنچرى" با زوج هاى طناز نتوانسته آنچنان خنده را 
به خانه هاى مخاطبان به ارمغان آورد. کافى است نقبى 

به این برنامه بزنیم تا با کالبد شــکافى عناصر زیبایى 
شناســانه دالیل این ناکامى را بررسى 

کنیم.»

نقش آفرینى شخصیت ها
صدفى درباره  نقش آفرینى شخصیت هاى «پنچرى»، با 
اشاره به به کارگیرى الگوى تکرارى که در سریال هایى 
همچون «زیر آسمان شهر» به چشــم مى خورد، آورده 

است:
«تجربه موفــق حضور بازیگرانى چــون حمید لوالیى، 
مهران غفوریان و یوسف تیمورى در سریال "زیر آسمان 
شــهر" کافى بود مخاطبان را به برنامه اى خوش ساخت 
"پنچرى" امیدوار کند. اما متأســفانه تکرار الگوى بازى 
شخصیت هاى داستانى برگرفته از برنامه هاى طنز، باعث 
شد مخاطبان نسبت به بازى طنازانه افراد توانمندى چون 
مهران غفوریان و حمید لوالیى، به عنوان دو زوج هنرى 
دهه 80 بى توجهى نشــان دهند. شــاید هم کارگردان 
برنامه نتوانســته شــخصیت هاى ذهنى خود را در قالب 
مجموعه طنــز "پنچرى" به خوبى پیــش ببرد. هرچند 
که در کارنامه هنرى برزو نیک نژاد، آثار نوشــتارى قابل 
توجهى از برنامه هاى طنز از جمله "دودکش"، "روزهاى 
بد به در"، "زاپاس" و کارگردانى مجموعه هاى تلویزیونى 
"دردســرهاى عظیم 1 و2" دیده مى شود، اما این برنامه 

نتوانسته اقبال مخاطبان را در پى داشته باشد.»

جــاى خالــى کارگردانان مطــرح طنز
 در تلویزیون

این منتقد بر این باور اســت که باید پذیرفت که لودگى 

بازیگران در ایفاى نقش ها، عدم شخصیت پردازى مناسب 
در داســتان، مطول بودن دیالوگ هــا و فقدان خالقیت 
بازیگران در پردازش نقش ها موجب افت کیفى این برنامه 
طنز شده اســت. هر چند از نظر رضا داودنژاد «پنچرى» 
صرفًا یک سریال کمدى نیست و این مجموعه قصه اى 
اجتماعى دارد و درباره آدم هاى واقعى که ممکن اســت 
همانند آنها را ببینیم. با وجود اینکه موقعیت هاى تلخى 
دارد، در عین حال لودگى ندارد. متأسفانه باید گفت در خلق 
کمدى موقعیت، بیشــتر بازیگران پیشکسوت و توانمند 
به دلیل عدم بــاور نقش ها، به ورطه لودگــى افتاده اند و 
اینجاســت که فقدان کارگردانى افراد توانمند حوزه طنز 
تلویزیونى چــون رضا عطاران، مهران مدیرى و ســعید 

آقاخانى بیش از پیش برجسته مى شود.

نوشتار و اجرا
صدفى نوشتار و اجراى بازیگران «پنچرى» را تکرارى 
مى خواند و معتقد است: «برزو نیک نژاد، کارگردان برنامه 
نمى داند مخاطب ایرانــى در انتخاب و دیدن برنامه هاى 
طنز تلویزیونى مشکل پسند شده اســت. هر چند شاید 
همین مخاطب به لودگى برخى از نابازیگران شوى کمدى 
"خندوانه" بخندد و یا با خاطرات تکرارى مهران غفوریان 
در "خندوانه" از ته دل بخندد اما هیچ وقت انتظار ندارد در 
برنامه طنز شاهد بازى تکرارى بازیگران طنز باشد. نوشتن 
موقعیت هاى کمدى شاید در نوشتار قابل قبول باشد اما 
هدایت بازیگر و میزانســن کارگردان برنامه مى تواند در 
اجراى بهتر این موقعیت ها کمک کند. کارگردان سریال 
هاى "دردسرهاى عظیم"، "قرعه"و "همسایه ها" تالش 
کرده موقعیت هاى طنز را ایجاد کند اما متأسفانه در اجرا با 
مشکالتى مواجه است. وقایع داستان و 
نقش آفرینى بازیگران در گورستان 
در فاتحه خوانى قبر مــادر، دنبال 
کردن مادر و زندانى شــدن قادر، 
برخورد عمو پرویز در کالنترى با 
متهم، باز کردن َدر بــراى قادر و 
افتادن روى مبل، تکیه قادر به 
زنگ منازل همســایه، 

همه و همه نشانى از کمدى موقعیت است که متأسفانه بد 
اجرا شده اند. مهران غفوریان به عنوان زندانى سابقه دار و 
لمپن نتوانسته ادبیات حاکم و رفتار متناسب با این نقش 
را ایفا کند در حالى که طیفى از بازیگران چنین شخصیت 
هاى داستانى را مى شناســیم که به خوبى از عهده نقش 

خود برآمده اند.»

هنرمندان به ســادگى نقش هاى ضعیف
 را اجرا نکنند

وى با اشــاره به اینکه برزو نیک نژاد با وجود موفقیت در 
نگارش سریال هاى طنز تلویزیونى نتوانسته در قامت یک 
کارگردان خالق و طناز ظاهر شود، مى نویسد: «هر چند 
که به ادعاى او "اغلب شخصیت ها از جنس آدم هاى هر 
روز جامعه ما هستند داستان این سریال را شکل داده اند 
و ما هم قصه آنها را روایت مى کنیم". نقد بازى بازیگران 
توانایى چون مهران غفوریان، حمید لوالیى و یوســف 
تیمورى، از اهمیت کار بازیگرى آنها در آینده نمى کاهد 
بلکه باید همین هنرمنــدان یاد بگیرند که به ســادگى 
نقش هاى ضعیف را اجرا نکنند. رضا داوودنژاد در گفتگو 
با رسانه ها بر این باور است سریال هاى تلویزیونى ضعف 
دارند و مدت هاســت کار خوبى در تلویزیون نمى بینیم؛ 
لذا مخاطبانمان را از دســت داده ایم و مشــکل اصلى به 
فیلمنامه ها برمى گردد. مسلماً اگر متن خوب نباشد، بازیگر 

هم نمى تواند کار خوب انجام دهد.»
هوشــنگ صدفى درباره  عملکرد صدا و ســیما در قبال 
خروجى ســریال هاى طنز این روزهــاى تلویزیون نیز 
تأکید مى کند: «بى گمان رســانه ملى در این میان نقش 
مهمــى را بر عهــده دارد. در طول این ســال ها به رغم 
سرمایه گذارى در بخش دوبله، اجرا، تهیه کنندگى، تولید 
و کارگاه فیلمنامه نویسى، هنوز کارگاهى براى نوشتن و 
اجراى برنامه هاى طنز تلویزیونى شکل نگرفته است. الزم 
نیست رسانه ملى با این بهانه بر سامانه عریض و طویل 
خود بیافزاید، کافى اســت با فراخوان در حوزه نگارش و 
اجراى طنــز، جوانان خالق و با اســتعدادى را جذب و از 
طریق پرورش همین اســتعدادهاى خالق، برنامه هاى 
طنز خود را از بازیگران غیرتکرارى و کلیشه اى پربار کند. 
تجربه موفق این کارگاه طنز را در آیتم هاى اســتندآپ 
کمدى و خنداننده شــوى برنامه "خندوانه" مى توان به 

خوبى مشاهده کرد.»

تلویزیون رسانه اى خوش استقبال
 و بد بدرقه

وى در پایان یادآور مى شــود: «متأسفانه رسانه 
ملى مثل برخــى از شــهروندان ایرانى، خوش 
استقبال و بد بدرقه است. در طول سال هاى دهه 
70 و 80 تعداد زیادى از بازیگران و کارگردانان 
طنز تلویزیونى در رسانه ملى تربیت شدند اما 
حاال هیچ ردى از این هنرمندان نام آشــنا در 
تلویزیون نیســت فارغ از نگاه ها و سلیقه هاى 
فکرى، اگر نشود از این افراد پیشکسوت طناز در 
تلویزیون بهره برد مى توان در پشت صحنه براى 
انتقال تجربه و آموزش جوانان مستعد برنامه 
طنز استفاده کرد چه بپذیریم و چه نپذیریم رسانه 
ملى، خانه اول آنها بوده و هست باید منت این 
گروه از هنرمندان توانا را کشید تا هواى تازه اى 
به رسانه ملى راه پیدا کند. چنانچه این تدابیر جدى 
براى آسیب شناسى برنامه هاى طنز به کار گرفته 
شود دیگر شاهد پنچرى برنامه هاى طنز تلویزیونى 

و افت مخاطبان شبکه هاى ملى نخواهیم بود.»

به بهانه پخش «پنچرى»

پنچرى سریال هاى طنز تلویزیون

«آبجى» به جشنواره 
فیلم آمریکا مى رود

تهمینه میالنى:

کسى که خشونت مى کند باید نگران آبرویش 
باشد نه کسى که مورد ظلم قرار گرفته است

حرف هاى مهران مدیرى در آخرین «دورهمى»

و ی ب ب ج و ب ر
 مخاطبان مشــکل پســند در حوزه طنز و 

رده کند.»
ده است: «ما ایرانى ها اغلب افراد خوش خنده 
تیم که روزانه با جوك هاى ساده و تکرارى 
 شــفاهى یا ارســال آن توسط شبکه هاى 
ده را بر لبــان مخاطبان جارى مى کنیم اما 
اتفاقى در حوزه طنز تلویزیونى رخ داده که 
ى" با زوج هاى طناز نتوانسته آنچنان خنده را 
آورد. کافى است نقبى مخاطبان به ارمغان
ىایى  بزنیم تا با کالبد شــکافى عناصر زیب

الیل این ناکامى را بررسى 

ویزیون ر
این منتقد بر این باور اســت که باید پذیرفت که لودگى 

ر و ى نبر ر ر ن یز و ر زی ب ی
اجراى بهتر این موقعیت ها کمک کند. کارگردان سریال 
"قرعه"و "همسایه ها" تالش  "هاى "دردسرهاى عظیم"،
کرده موقعیت هاى طنز را ایجاد کند اما متأسفانه در اجرا با 
مشکالتى مواجه است. وقایع داستان و

نقش آفرینى بازیگران در گورستان 
در فاتحه خوانى قبر مــادر، دنبال 
کردن مادر و زندانى شــدن قادر، 
ببربرخورد عمو پرویز در کالنترى با 
متهم، باز کردن َدر بــراى قادر و

اااااااااااففففففتفتفتفتفتفتفتفتافتادن روى مبل، تکیه قادر به 
ززززززززززززنگزنگمنازل همســایه، 

و ر ر رب ى و
خروجى ســریال هاى طنز این روزهــاى تل
تأکید مى کند: «بى گمان رســانه ملى در این
مهمــى را بر عهــده دارد. در طولاینســال
بخش دوبله، اجرا، تهیه کنند سرمایه گذارى در
و کارگاه فیلمنامه نویسى، هنوز کارگاهى براى
اجراى برنامه هاى طنز تلویزیونى شکل نگرفته

نیست رسانه ملى با این بهانه بر سامانه عریض
خود بیافزاید، کافى اســت با فراخوان در حوز
اجراى طنــز، جوانانخالقو با اســتعدادى
طریق پرورش همین اســتعدادهاى خالق،

طنز خود را از بازیگران غیرتکرارى و کلیشه اى
تجربه موفق این کارگاه طنز را در آیتم هاى
"خندوانه" "کمدى و خنداننده شــوى برنامه

خخووبىمشاهده کرد.»

تلویزیون رسانه اى خوش
 وبد بدرقه

وى در پایان یادآور مى شــود: «متأس
ملى مثل برخــى از شــهروندانایر
استقبال و بد بدرقه است. در طول سا
0 و 80 تعداد زیادى از بازیگران و 70

طنز تلویزیونى در رسانه ملى تربیت
حاال هیچ ردى از این هنرمندان نا
تلویزیون نیســت فارغ از نگاه ها و
فکرى، اگر نشوداز این افرادپیشکس
تلویزیون بهره برد مى توان در پشتص
انتقال تجربه و آموزش جوانان مس
طنز استفاده کرد چه بپذیریم و چه نپذ
بوده و هست بای ملى، خانه اول آنها
گگروه از هنرمندان توانا را کشید تا ه
به رسانه ملى راه پیدا کند. چنانچه این
براى آسیب شناسى برنامه هاى طنزب
شود دیگر شاهد پنچرىبرنامه هاى طنز
اوافت مخاطبان شبکه هاى ملى نخواهیم

منتظر ادامه «عاشقانه» نباشید
ن و

سیاسى در 
ف هایى از 

وجود دارد 
هتر کند. 
کسى هم 

چیزى که 
د، در باره 

 گفت:  
ل تر 

تى 
ى» 
هم 
ین 
داى 

 کافى 
رهاى 

ثال اگر 
ه دعوت 

ین چین ی ز
برنامه از شبکه نسیم 

پخش خواهد شد.

منوچهر ه
«عاشــق
رسانده اس
تمام شده
به گزارش
ساخت س
یادداشتى
بوده و تص
صفحه ش
هادى نوش

اشرفى زاده در سیزدهمین دوره از جشنواره بین المللى 
فیلم «ActiononFilm» در ایالت کالیفرنیا آمریکا در 

بخش مرور سینماى ایران روى پرده مى رود.
نخستین فیلم سینمایى مرجان اشرفى زاده در دهمین 
حضور بین المللى خود این بار در جشــنواره بین المللى 

فیلم «ActiononFilm» در آمریکا حضور دارد.
این جشــنواره که ســیزدهمین دوره خــود را در حال 
4 مرداد آغــاز و تا تاریخ 4 6برگزارى اســت، از تاریخ 26
شهریور ادامه دارد و قرار است فیلم سینمایى «آبجى» 
در بخش مرور سینماى ایران در این جشنواره نمایش 

داده شود.
فیلم ســینمایى «آبجى» به تهیه کنندگى 
محمد حســین قاسمى ســاخته شده و 
نخســتین تجربه کارگردانى مرجان 

اشرفى زاده است.
در ایــن فیلم ســینمایى بازیگرانى 
چون گالب آدینه، پانته آ پناهى ها، 
حمید آذرنگ، معصومه قاســمى، 
شــیرین یــزدان بخــش، بابک 

حمیدیان و... بازى کرده اند.
پخش بین الملل فیلــم «آبجى» به 

عهده علیرضا شاهرخىاست.
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بوى بد دهان مى تواند یک نشــانه از بروز مشکلى جدى 
باشد. اگرچه در گام نخست ممکن است به صورت غریزى 
براى پنهان کردن آن تالش کنید، اما مراجعه به پزشک و 
تشخیص دلیل نَفس بدبو بهترین راهکار محسوب مى شود. 
در ادامه با برخى از دالیل بوى بد دهان بیشتر آشنا مى شویم.

سرطان
سرطان هاى معده و مرى هر دو مى توانند دلیل شکل گیرى 
بوى بد دهان باشند. در حقیقت، پژوهشگران ثابت کرده اند 
که آزمایش نمونه هاى تنفسى براى پنج امضاى شمیایى 
دقت 85 درصدى را براى تشخیص این دو سرطان نشان 

داده است.

رفالکس معده
اگر با نفس بدبو مواجه هستید، ممکن است رفالکس معده 
دلیل آن باشد. بازگشت اسید معده به مرى که موجب سوزش 
سر دل، سوء هاضمه و درد قفسه سینه مى شود و با ایجاد مزه 

اى تلخ در دهان انسان و نَفس بدبو همراهى مى شود.

نارسایى قلبى
نارسایى قلبى مى تواند یکى از دالیل شکل گیرى بوى بد 
دهان باشد. به گفته پژوهشگران بیمارانى که از نارسایى قلبى 
رنج مى برند داراى یک نشانه تنفسى ویژه هستند. تنش در 
قلب این بیماران موجب شکل گیرى تغییرات قابل شناسایى 
در ایزوپرن هاى نفس مى شود، که ترکیبات آلى فرار منتشر 

شده از بافت عضالنى هستند.

دیابت
بوى شیرین و میوه اى نَفس نشانه اى از مشکالت قند خون 
است. هنگامى که بدن نمى تواند انسولین تولید کند، سلول ها 
گلوکز مورد نیاز براى تأمین سوخت خود را دریافت نمى کنند 
و بدن چربى سوزى را آغاز مى کند. سوزاندن چربى به جاى 
قند موجب تولید کتون ها مى شود، که در خون و ادرار تجمع 
مى کنند. هنگامى که کتون ها به سطوح ناامن افزایش مى 
یابند، شما در معرض شــرایط خطرناکى به نام کتواسیدوز 
دیابتى قرار مى گیرید که یک بوى میــوه اى به نَفس مى 

بخشد.

نارسایى کلیوى
بوى آمونیاکى، ادرار مانند، یا ماهى مانند نَفس نشانه اى از 

نارسایى کلیوى است. کلیه ها مسئول حذف مواد زائد از خون 
و تولید ادرار هســتند. هنگامى که این روند به خوبى انجام

 نمى شود، سموم و مواد زائد در جریان خون افزایش مى یابند 
و بوى آن در قالب نَفس بدبو به بیرون نشت مى کند.

خروپف و آپنه خواب
بوى بد شــدید دهان، به ویژه بوى ترش، نشانه اى از یک 
مشکل خواب است. هنگامى که از شرایطى مانند آپنه خواب و 
خروپف مزمن رنج مى برید، دهان بیشتر زمان شب را باز باقى 
مى ماند، بزاق خشک مى شود و این امکان براى باکترى هاى 
تولیدکننده بوى بد فراهم مى شود تا در دهان تجمع کنند. این 
شرایط هنگامى که از آلرژى ها یا عفونت هاى تنفسى رنج 

مى برید نیز صادق است.

بیمارى لثه
بیمارى لثه که به نام بیمارى پریودنتال نیز شناخته مى شود، 
یک عفونت در لثه هاســت، که اطراف دندان ها را احاطه 
کرده اند. این یکــى از دالیــل اصلى افتــادن دندان در 
بزرگساالن محسوب مى شود، زیرا تقریبًا بدون درد است 
و بســیارى از بیماران از ابتال به آن آگاه نیســتند. یکى از 
نشــانه هاى ابتال به بیمارى لثه بوى فلزى نَفس اســت 
که به واســطه باکترى هاى تولید کننده بوى بد شــکل

 مى گیرد.

باکترى
هلیکوباکتر پیلورى، یک باکترى است که مى تواند موجب 
شکل گیرى زخم و سرطان معده شود. در حقیقت، نتایج یک 
مطالعه نشان داد که 87 درصد از افراد مبتال به بوى بد دهان 

به این باکترى نیز آلوده بوده اند.

نارسایى کبدى
نَفس بدبو مى تواند نشانه اى از عملکرد ضعیف کبد باشد، زیرا 
این اندام مسئولیت تجزیه چربى در بدن و استخراج مواد مضر 

از خون را بر عهده دارد.
هنگامى که بدن قادر به ســوخت و ســاز چربى نیست و 
ناخالصى ها در خــون افزایش مــى یابند، این شــرایط

 مى تواند باکترى هاى موجود در دهان را افزایش دهد، که 
بوى نامطبوعى را تولید مى کنند.

فتور هپاتیکوس، یک رایحه کپکى و از نشانه هاى مرحله 
نهایى نارسایى کبدى است.

اگر شما هم از آن آدم هایى هستید که شب بیدارى را به 
دلیل ســکوت و آرامش به خوابیدن و استراحت ترجیح 
مى دهید بد نیست کمى بیشتر به این موضوع دقت کنید. 
بیدار ماندن در طول شب و جبران آن در روز بسیار براى 
بدن شما خطرناك است. شاید خطرات آن همین امروز 

به نظر نیاید ولى در دراز مدت تأثیر بد آن را خواهید دید.

در خواب چه مى گذرد؟
پزشکان مى گویند حدود ساعت 11 شب تا 4 صبح برخى 
هورمون هایى که براى ســالمت بدن بسیار ضرورى 
هســتند در خواب ترشح مى شــوند و اگر فردى در این 
ساعات بیدار باشــد، قطعًا این هورمون ها نمى توانند به 

طور مناسب در بدنش ترشح شوند.
ترشــح این هورمون ها به طور دقیق از 11 شب شروع 
مى شود که هر یک ساعت مربوط به یک هورمون خاص 
است. البته آماده سازى بدن براى این پروسه از دو ساعت 
قبل آغاز مى شود، بین ساعت 9 تا 11 شب زمانى است 
که بدن بــراى از بین بردن مواد ســمى و غیر ضرورى 

شروع به فعالیت مى کند.
این عملیات توسط آنتى اکسیدان ها انجام مى شود و بهتر 
است بدن در حال آرامش باشــد. در غیر این صورت اثر 
منفى زیادى بر سالمت بدن دارد. بین ساعت11 تا یک 
بهترین زمان براى خواب عمیق اســت چون این مواد 

سمى در حال دفع شدن از کبد هستند.
2 ساعت بعدى، تا ســاعت3 بدن در حال سم زدایى از 
کیسه صفراســت که فقط در صورت یک خواب عمیق 
ممکن مى شود. ســاعت3 تا5 صبح زمان از بین بردن 
مواد سمى از ریه است که در این ساعت احتمال عطسه 
یا سرفه در خواب زیاد است. ساعت5تا7 صبح عملیات 
پاکسازى در روده بزرگ شروع مى شود که مى توانید آن 

را دفع کنید.

بهترین وقت بیدارى
حاال که همه عملیات پاکسازى در بدن شما انجام شده 
بهترین زمان براى بازپس گرفتن این مواد مغذى است. 
7تا9 صبح زمــان خوبى براى خوردن صبحانه اســت. 
کسانى که مى خواهند تناسب اندام داشته باشند، بهترین 
ساعت صرف صبحانه براى آنها، ساعت 7 و 30 دقیقه 
است و کسانى که اصًال صبحانه نمى خورند، بهتر است 
عادت خود را خیلى زود تغییر دهند و در ساعت 9 تا 10 

صبح صبحانه بخورند.
صبح زود بهترین زمان براى ورزش اســت. تحقیقات 
نشــان داده اســت 90 درصد افرادى که به طور مرتب 
ورزش مى کنند این کار را صبــح زود انجام مى دهند تا 

چیزى مزاحمشان نشود.

نکات مهم
همانطور که در طول شــب و ســاعت هاى خواب بدن 
در حال پاکســازى و تصفیه مواد مضر از بدن اســت، 
قسمت هاى بیرونى بدن مثل پوست در حال استراحت 
هستند. بنابراین باید به این نکته دقت کرد که خوابیدن 
روى صورت و فرو رفتن پوســت در بالش به شکلى که 

امکان رسیدن هوا نباشد براى پوست ضرر دارد.
د ر این حالت پوست فشرد ه شــد ه و گرد ش خون در آن 
به اند ازه کافى صورت نمى گیرد . بنابراین پوست صورت 
آســیب مى بیند  و چین مى خورد  و سبب چین و چروك 
مى شود . خوابید ن به حالتى که سر به سمت پایین باشد  
سبب جمع شــد ن آب د ر محل و د ر نتیجه پف آلود گى 

صورت مى شود .
برخى تحقیقات نشــان داده خوابید ن به پشت بهترین 
حالت اســت حتى مى گویند  هنگام خواب دو بالش زیر 
سر قرار د هید  تا ســر پایین تر از بدن قرار نگیرد . وقتى 
مى خوابید  متابولیسم یا سوخت و ساز بد ن پایین مى آید ، 

شــما د ر معرض آلود گى هاى محیطى یا تابش اشــعه 
ماوراى بنفش که به پوست آســیب مى رساند  نیستید و 
به د لیل اینکه بد ن شما د ر طول شب مجبور به حفاظت 
از پوست نیست مى تواند  به جاى آن بازسازى را مؤثر تر 

انجام د هد .
نکته مهم دیگر این است که ما در زمان خواب یک چرخه 
90 دقیقه اى را طى مى کنیم که بین خواب عمیق و خواب 
سبک که به آن حرکات سریع چشــم مى گویند تغییر 
مى کند، این خواب سبک بیشتر در نیمه دوم شب که به 
سمت روز مى رود رخ مى دهد، بنابراین هرچه شما دیر تر 
به خواب بروید و شب بیشتر بیدار باشید خواب عمیق را از 
دست مى دهید و این خواب سبک به بازسازى سلول ها 

کمک نمى کند.

اشتباه بزرگ
یکى از بزرگ ترین اشتباهات اکثر افراد در مورد خواب، 
این است که فکر مى کنند باید حتماً شب ها زود به تخت 
خواب بروند و با وجود عدم خستگى به زور براى خوابیدن 
تالش کنند. یادتان باشــد این حالت بیشــتر شبیه شنا 
کردن در خالف جهت آب است و نه تنها به سالمتى شما 
کمک نمى کند بلکه این فشــار به بدن به ضرر شما هم 

هست.
هورمونى در بدن هست که باعث خواب آلودگى مى شود، 
این هورمون مالتونین اســت که در مقابل روشــنایى 
سرکوب مى شود و در تاریکى ترشــح آن زیاد تر است. 
اینکه ما تصور کنیــم با تاریکى هوا بایــد بخوابیم و با 
طلوع خورشید بیدار شویم باور غلطى است. بدن انسان 
باید به خواب نیاز داشته باشد و کامًال احساس خستگى 
داشته باشید در غیر این صورت این خواب هیچ تأثیرى 

نخواهد داشت.
براى حل این مشکل بهترین کار این است که شب ها 

هر وقت خسته شــدید بخوابید ولى صبح ها سر ساعت 
مشخصى بیدار شوید. این پروســه مدتى زمان مى برد 
اما کم کم بدن شما به ســاعت خواب مشخصى عادت 
مى کند. با این روش مى توانید ساعت بیولوژیکى بدنتان را 
براى خواب مناسب تنظیم کنید. (ساعت بیولوژیکى بدن 
ناحیه اى کوچک در هیپوتاالموس مغز است که کنترل 

خواب و بیدارى بدن را بر عهده دارد.)

راهکارهاى خواب خوب
سعى کنید وقت خوابتان را تنظیم کنید و سر وقت تعیین 
شــده بخوابید. بهترین زمان خواب حدود شــش الى 
هشت ساعت اســت، از این کمتر کم خوابى و بیشتر پر 
خوابى است. یادتان باشــد 85 درصد این زمان باید در 
شب باشد. یک ســاعت خواب بین روز براى شما کافى

 است. 
ســعى کنید به هیچ وجه برنامــه خوابتــان را به هم 
نزنید. دو ســاعت قبل از خواب نوشــیدنى هایى مثل 
چاى و قهوه را حذف کنید. بعد از بیدار شــدن از خواب، 
حــدود نیم ســاعت ورزش کنیــد. قبل از خــواب به 
دستشــویى بروید و ترجیحًا قبل از خــواب کمتر آب

 بنوشید.
شب ها نباید گرســنه بخوابید و خیلى هم سنگین غذا 
نخورید. به خودتان کمک کنید تا ســر وقت همیشگى 
صبح ها بیدار شــوید. اگر در خوابیدن مشــکل دارید 
بالفاصله ســراغ دارو نروید، خــواب مصنوعى کمک 
چندانى به بدن نمى کند. بهتر است در این شرایط خواب 
ظهر را حذف کنید و خودتان را به زور مجبور به خوابیدن 
نکنید. البته یادتان باشد اگر به مدت چهارهفته هرشب 
نیم ســاعت در تخت تقال کردید و خوابتان نبرد باید به 
پزشک مراجعه کنید چون شــما مشکل بى خوابى اولیه 

دارید.

اضافه کردن ســوپ به رژیم غذایى به ویژه ســوپ 
گازپاچو (سوپ مبتنى بر گوجه فرنگى که به صورت 
سرد ســرو مى شــود) مى تواند به افزایش دریافت 

سبزیجات کمک کند.
 براساس مقاله منتشر شده در مجله بیوشیمى تغذیه 
در آمریکا، مصرف روزانه سوپ گازپاچو به مدت دو 
هفته باعث افزایش ســطح ویتامین C در شــرکت 

کنندگان شد. 
 C به طور کلى سوپ پخته شــده سرشار از ویتامین
نیست زیرا این ویتامین نســبت به حرارت حساس 

است.
 همچنین سوپ آماده سبزیجات و سوپ رشته فرنگى 
با مرغ هر یک حاوى 50 درصد ارزش روزانه ویتامین 
A و بیش از 10 درصد از ارزش روزانه براى سلنیوم 

و پتاسیم است.

حس سیرى
برخالف سایر مایعات سوپ مى تواند همانند غذاهاى 

جامد باعث حس سیرى در افراد شود.
این درحالى اســت که مى توانید از سوپ به عنوان 
غذاى اصلى و بدون نگرانى از احساس گرسنگى بعد 

از صرف آن استفاده کنید.
همچنین در صورت وجود غذا عالوه بر سوپ، غذایى 

حاوى پروتئین را انتخاب کنید.

چگالى انرژى پایین
ســوپ معمــوًال چگالــى انــرژى پایینــى دارد،
 به طورى که هــر گرم از آن حــاوى کالرى پایینى

است. 
موادغذایى با چگالى انرژى پایین را انتخاب کنید که 
با میزان کالرى کم به ایجاد حس سیرى و در نتیجه 

کاهش وزن به شما کمک کند.
انتخاب سوپ مناسب

ســوپ خامه اى حاوى میزان باالیى چربى و کالرى 
است.

 مصرف مرتب سوپ کنسرو شــده مى تواند باعث 
افزایش ســطح بیس فنل آ (BPA) شــود که یک

 ماده اى شیمیایى است و باعث افزایش خطر بیمارى 
قلبى و دیابت خواهد شد.

بنابراین توصیه مى شود از سوپ هاى خانگى با مواد 
اولیه تازه اســتفاده کنید تا مانع از افزایش BPA و 

سدیم شود.

بخوابید تا بدنتان پاك شود

چرا دهانمان بوى بد مى دهد چرا سوپ براى سالمتى مفید است؟

کلم «کیل» سرشار از موادمغذى است اما میزان کالرى کمى دارد، به 
طورى که هر فنجان از این ماده غذایى حاوى 33 کالرى است. کیل 
همچنین حاوى میزان زیادى موادمغذى ضرورى مى باشد. براى مثال، 
یک وعده مصرف از این نوع کلم تمام ویتامین K مورد نیاز روزانه بدن 
را تأمین مى کند. از طرفى کیل باعث افزایش دریافت میزان کلسیم و 
آهن دریافتى خواهد شد. استفاده از کلم کیل در رژیم غذایى روزانه نه 
تنها براى سالمت عمومى بدن مناسب است، بلکه حاوى موادمغذى 

دوستدار سالمت پوست مى باشد.
C ویتامین

کلم کیل حاوى ویتامین C بوده و باعث افزایش ســالمت پوســت
 مى شود. ویتامین C به ساخت کالژن مورد نیاز بدن براى استحکام 
پوســت کمک مى کند. از طرفى، کاهش دریافت ویتامین C مانع از 
تولید کالژن در بدن خواهد شد که ضعیف شدن پوست را به همراه دارد. 
همچنین آنتى اکسیدان هاى موجود در این ویتامین از پوست در برابر 

اشعه فرابنفش خورشــید محافظت مى کند. یک فنجان کیل خام 
حاوى 80/4میلى گرم از ویتامین C است که 90 درصد از نیاز روزانه 
توصیه شده مردان و 100 درصد نیاز روزانه توصیه شده بانوان به 

این ویتامین را تأمین مى کند.

مس
کیل همچنین حــاوى مس 

است که دوســتدار سالمت پوست 
اســت. این ماده معدنى تولید مالنین 

(رنگدانه اى براى محافظت از پوست در برابر خورشید) را افزایش داده و 
همانند ویتامین C به ساخت کالژن کمک مى کند. هر فنجان از کلم 
کیل خام 1004 میکروگرم مس دارد که بیشتر از 900 میکروگرم نیاز 

روزانه توصیه شده به این ماده معدنى است.

A ویتامین
کلم کیل با افزایش میزان دریافتى ویتامین A به سالمت پوست کمک 
مى کند. مصرف یک فنجان کیل خــام 335 میکروگرم از فرم فعال 
رتینول را براى بدن فراهم کرده که معادل 37 درصد از نیاز روزانه توصیه 

شده براى مردان و 48 درصد براى بانوان است.

فواید کلم «کیل» براى پوست 

موخوره بیشتر در موهاى خشک و شکننده به وجود مى آید و به علت خشکى بیش 
از حد و با شدت برس کشیدن بر موها ایجاد مى شود.

 وقتى که سطح محافظ مو از بین مى رود امکان جایگزینى آن دیگر میسر نیست. 
اگر شما تغذیه سالم و متناسبى داشته باشــید کیفیت مو به طور بارزى تحت تأثیر 

قرار مى گیرد.
مو از سولفوپروتئین تشکیل شده اســت و مى توان گفت که بخش مرده فولیکول 
مو است.خشــکى مو مى تواند به دالیل ژنتیکى یا استفاده از شــوینده هایى که 
استاندارد نیستند، شرایط آب و هوایى محل زندگى افراد، استفاده از سشوار و اتوى 

مو باشد.
کرم هاى مــو پایه روغنــى دارنــد و از روغن ســاخته شــده اند. اســتفاده از 
آنها موجب بروز درخشــندگى و نرم شــدن موها مى شــود. افــرادى که داراى 
موهاى خشــک هســتند مى توانند از روغن هایى مثل روغن بادام براى موهاى 
خود اســتفاده کنند زیرا روغن بادام مى تواند از خشــکى و موخوره مو پیشگیرى 

کند.

پیشگیرى از موخوره با روغن بادام  



1212ورزشورزش 3022 سال چهاردهمیک شنبه  5 شهریور  ماه   1396

نصف جهان  پیشکسوت باشگاه استقالل 
تهران دســتیاران منصوریان را به دیوار 
تشــبیه کرد و اعالم کرد که آنها هیچ 
کمکى را به سرمربى این تیم نمى کنند.
رضا حسن زاده، بازیکن سابق استقالل 
جدیدترین فردى است که درباره وضعیت 
این روزهاى تیم محبوبش صحبت کرده. 
انتقادات او البته بیشتر از آنکه منصوریان 
را نشانه بگیرد، متوجه افراد کنار دست 
سرمربى اســتقالل بوده. مدافع سابق 
آبى ها به یکى از خبرگــزارى ها گفته: 
«زمانى که علیه منصوریان شــعار سر 
مى دادند، منصوریــان مانده بود چه کار 
کند. نقش محمد خرمگاه، على چینى، 
بهتاش فریبا و نصرا... عبداللهى چیست؟ 
چرا نقش دیوار را داشــتند؟ چرا نرفتند 
سمت منصوریان تا با او صحبت کنند؟ 
چرا کارى کردند که منصوریان به رضا 
مهاجرى پناه آورده و دست او را بگیرد؟ 
کادر فنى فقط بلد است بله قربان و چشم 
بگوید. همه چیز که منصوریان نیست. 
چرا یک نفر نبود بــه منصوریان بگوید 
وقتى اســتقالل عقب اســت، تیم نیاز 
به بازیکن باتجربــه دارد که بازى را در 
بیــاورد، نه اینکه قائدى کــم تجربه به 

زمین برود.» 
دستیاران منصوریان نه در مباحث فنى 
و نه در کارهاى دیگر هیچ کمکى نمى 
کنند و نشــان داده اند حسابى ناکارآمد 

هستند. 

 نصف جهــان  روزنامه اســتقالل جوان 
همچنــان از روزهاى ســخت ناکامى

 آبى ها براى  مطرح کردن ســردبیر خود 
اســتفاده مى کند و بى محابا در این باره 
تیتر مــى زند. چنــد روز از بازى عجیب 
اســتقالل و پدیده گذشــته و حاال فضا 
کمى متفاوت شده است. در روزهاى اول 
بعد از این بازى علیرضــا منصوریان که 
حرکات عجیبش ســئواالت زیادى در 
ذهن اهالى فوتبال ایجاد کرده بود متهم 
ردیف اول ناکامى هاى اخیر اســتقالل 
تلقى مى شد. اما از دو سه روز پیش ماجرا 
وارد فاز دیگرى شده است. بازیکنان در 
اینستاگرامشــان از منصوریان حمایت 
کرده اند. حتى پیشکسوتانى مثل فرهاد 
مجیدى هم منصوریــان را مقصر این 
وضعیت نمى دانند. در این شرایط طبیعتًا 
نوك پیکان انتقادات به ســمت مدیران 

باشگاه مى رود.
حاال روى جلد نشریه استقالل جوان که 
ارگان هوادارى باشگاه محسوب مى شود 
تیترهایى در حمایت از منصوریان و انتقاد 
از مدیران باشــگاه دیده مى شود. باالى 
جلد این روزنامه از ناصر فریاد شیران نقل 
شده که  فتح ا...زاده مى تواند استقالل را 
نجات بدهد. فرهاد مجیدى گفته  افتخارى 
صندلى اش را به یک مدیر کاردان بدهد.  
هادى طباطبایى هم اعالم کرده که  فقط 
منصوریــان مقصر نیســت؛ در ناکامى 

استقالل همه مقصر هستند.
تیترهاى دیگــرى هــم روى جلد این 
روزنامه که متعلق به فتح ا... زاده اســت 
و البته فقط در فضاى مجازى منتشــر 
مى شود وجود دارد. تیترهایى جهت دار و 
به نفع یک نفر خاص! بهتر است نام این 
روزنامه به «فتح ا... نامه استقالل جوان» 

تغییر پیدا کند.

دیوار آبى!

فتح ا... نامه 
استقالل جوان!

  ایران ورزشى آنالین |
 تســاوى خانگــى آن هــم 
مقابل ســپیدرود، براى ســپاهان 
بحث برانگیز اســت . سپاهان 
مى تواند بعد از بازى با سپیدرود 
یــا حتــى در جریان ایــن بازى 
تماشاگرانش را نگران کرده باشد که 
با این فوتبــال از قهرمانــى و جام خبرى 

نخواهد شد.
ســپاهان پیش از بازى هفته پنجم مقابل سپیدرود 
مى توانست پیش بینى کند که حریف براى ضد فوتبال به 
اصفهان آمده است اما این پیش بینى هم به سپاهان کمک 
نکرد تا نقشه دقیق براى باز کردن دروازه سپیدرود طراحى 
کند. حمالت پى در پى سپاهان و ضربات بازیکنان این تیم 
چند بار تیر دروازه حریف را لرزاند و بارها و بارها تا مرز گل 
شدن پیش رفت اما سپاهان آخرش به یک تساوى خانگى 
تن داد. سپاهان باید به این دلیل مورد انتقاد قرار بگیرد که 
چرا نتوانست درى براى باز کردن دفاع حریف پیدا کند.

 رســول نویدکیــا انــگار فرامــوش کــرده بــود که 
بازى در عمق ســبک همیشــگى ســپاهان اســت.

ســپیدرود 90 دقیقــه ضدفوتبــال بازى کــرد و حتى 
در چند صحنــه وقتى مى توانســت حمله کند، ســعى 
مى کرد زمان بازى را تلف کند و از حمله ســرباز مى زد.

 کمتر تیمى را در لیــگ برتر دیده ایم که تــا این اندازه 
به ضدفوتبال گرایش داشــته باشــد. حــاال با حضور 
نظرمحمــدى در لیــگ برتــر، اتهــام ضدفوتبــال 

دیگــر بــه مربیانــى مثــل میثاقیــان وارد نیســت.
 اگر نمایش سپیدرود مقابل سپاهان را ببینید به هیچ کدام 
از نمایش هــاى ســال هــاى دور و نزدیــک تیم هاى 
میثاقیان لقب ضدفوتبال نمى دهید. امیــد روانخواه که 
در کادر فنى ســپیدرود اهل فکر کردن است و از فوتبال 
شــاید درك درســتى دارد، بعد از بازى چنین گفته بود: 
ما مقابل ســپاهان خوش شــانس بودیم. سپیدرود یک 
تیم جوان است. (البته ســپیدرود از مسن ترین تیم هاى 
لیگ برتر اســت. ) ســپاهان فوتبال خوبى را بازى کرد. 
 بله، سپیدرود خوش اقبال بود اما سپاهان بر خالف آنچه 
روانخــواه مى گوید خوب فوتبال بــازى نکرد. «خوب» 
تعریــف دارد و الزامًا تیمى که 90 دقیقــه حمله مى کند 
خوب بازى نکرده اســت . تیمــى کــه 90 دقیقه دفاع 
مى کند و گل نمى خورد نیز الزامًا بــه این دلیل که گلى 
نخورده، نمایش خوب و امیدوارکننــده اى ارائه نکرده.
ســپیدرود در اصفهان فوتبال بازى نکــرد. به قول چند 
بازیکن سپاهان، ســپیدرودى ها باید بهتر تمرین کنند تا 
فوتبال را یاد بگیرند اما انتقاد بیشــترى به سپاهان وارد 
اســت که مقابل ضدفوتبال نمى تواند درها را بگشــاید .
حاال ســپاهان باید در تعطیالت در بازى خــود بازبینى 
کند. تماشاگران ســپاهان منتظر تیمى خواهند ماند که 
دست کم مقابل ضدفوتبال به در بســته نخورد. توقعات 
از سپاهان بیش از اینهاســت، توقع جام، توقع قهرمانى.

بعد از بازى سپاهان-سپیدرود نشریات و سایت هاى محلى 
در اصفهان انتقادات تندى را علیه سپیدرود مطرح کرده اند.
تیترهایــى همچــون «ســیاه بازى هاى ســپیدرود»، 
«دروازه بانــى که یــاد وقت کشــى نظرمحمــدى را 

زنده کرد» و... بــراى اعتراض به نوع بازى ســپیدرود 
مطرح شــده اســت . آنها فوتبال ســپیدرود را در شأن 
لیگ برتر نمى داننــد و لقب ضدفوتبال بــه آن داده اند .
 یکى از رســانه هاى بومى و هوادارى اصفهان نوشــته: 
«به یاد نداریم که تیمى به اصفهان آمده باشــد و براى 
کســب یک امتیاز تا این اندازه چرك بــازى کند. بازى 
تدافعى بســیارى از تیم هــا را در اصفهــان دیده ایم اما 
اینکه 90 دقیقه زیر توپ بزنند و بــه جاى بازى فوتبال، 
ضدفوتبال را به تصویر بکشــند تا به حال با این شــدت 
ندیده بودیم. سپیدرود شــبیه یک تیم لیگ دسته دومى 
بود که هیچ طرح و برنامه اى نداشت و دستور مربى  آنها 
فقط یک جمله بود: زیر توپ بزنیــد. در لیگ برتر کمتر 
تیمى را دیده ایم که تا این اندازه بــى برنامه بازى کند.»

اصفهانى ها از بازى ضد فوتبال ســپیدرود در لیگ برتر 
متعجب شــده اند اما انتقاد بیشــتر به تیم شهرشان وارد 
اســت که مقابل چنین فوتبالى به در بسته خورده است. 
کرانچار اگر دقایــق پایانى بازى با ســپیدرود را بازبینى 
کند، حتمًا از خودش مى پرســد که چرا پاس دادن هاى 
بى حاصل در 15 دقیقه آخر بازى نیز ادامه داشــت و چرا 
براى باز کردن گره بازى راه دیگــرى را انتخاب نکرد؟
کرانچار حق دارد تعجب کند که چطور هنوز در لیگ برتر 
تیمى مثل سپیدرود پیدا مى شــود که از بنیان چیزى به 
نام فوتبال در بازى اش پیدا نیســت اما بیشتر باید از تیم 
خودش متعجب باشد که چرا نتوانست براى مقابله با ضد 
فوتبال راه هاى بهترى پیدا کند. اینکه رضا چلنگر چگونه 
باید «ضد فوتبــال» را براى کرانچار ترجمــه کند نیز از 

دشوارى هاى این ماجراست!

نصف جهان  حضــور مهاجم  دو رگه 
ایرانى-سوئدى بیش از هر وقت دیگر 

در تیم ملى ایران جدى شده است.
 سامان قدوس، بازیکن ایرانى االصل 
تیم ملى سوئد به اردوى این تیم براى 
رقابت هــاى مقدماتى جــام جهانى 
دعوت نشــد تا حضور او در تیم ملى 

ایران جدى تر از قبل شود.
درخشش مهاجم ایرانى تیم اوسترسند 
ســوئد باعث شــد تا «کارلوس کى 

روش»، ســرمربى تیم ملــى نام این 
بازیکن را در لیســت بازیکنان مورد 
عالقه اش براى جــام جهانى 2018 

روسیه قرار دهد.
ســامان قدوس بعد از درخشــش در 
تیم باشــگاهى اش  در مرحله حذفى 
لیگ اروپا برابر پائوك یونان بار دیگر 
نمایشى خیره کننده داشت و با دو گل 
زیبایى که به ثمر رساند نقش اصلى را 
در صعود تیمش به مرحله گروهى لیگ 

اروپا ایفا کرد.
سامان قدوس چند روز قبل در مصاحبه 
با نشریات سوئدى اعالم کرده بود که 
از سوى فدراســیون فوتبال ایران با او 
تماس گرفته شــده و او نیز قصد دارد 
با تغییــر تابعیتش به تیــم ملى ایران 

بپیوندد.
«یان اندرسون»، ســرمربى تیم ملى 
فوتبال ســوئد نیز براى رقابت هاى 
مقدماتى جام جهانى از سامان قدوس 

دعوت نکرد تا رســمًا بــه حضور این 
بازیکن در تیم ملى ایران کمک کرده 

باشد.
 سایت ورزش سه و خبرگزارى فارس 
در این بــاره گزارش دادنــد این کار 
سرمربى تیم ملى ســوئد باعث شد تا 
کاربران ایرانى بــه صفحه این مربى 
هجوم برند و با لحنى کنایى از او بابت 
عدم دعوت ســامان قدوس تشــکر 

کنند.

 تیم ملى، سامان مى گیرد؟!

کالس نفتى براى جام حذفى
تیم صنعت نفت آبادان در مرحله یک شانزدهم نهایى 
جام حذفى فوتبال ایران میهمان سپاهان است. فراز 
کمالوند سرمربى این تیم پیش از این اعالم کرده در 
جام حذفى شرکت نمى کنند اما شاید نظر هیات مدیره 
بر برگزارى بازى باشد. صنعت نفت سال قبل هم از 
جام حذفى کناره گیرى کرده بود و هنوز مشــخص 

نیست این تیم در فصل جارى قصد حضور در جام 
حذفى را دارد یا نه. قرار اســت مسئوالن صنعت 
نفت طى دو روز آینده تصمیم نهایى در این مورد 
را اتخاذ کنند و این موضوع را به طور رسمى بیان 
کنند. سازمان لیگ پیش از این اعالم کرده که هر 

تیمى انصراف دهد با جریمه روبرو مى شود. 

نصف جهان  کریم انصارى فرد در آســتانه یک اتفاق بزرگ در زندگى 
ورزشــى خود اســت . رخدادى  که مى تواند آینده او را بیش از پیش 
تحت تأثیر قرار دهد.با قرعه کشى مرحله گروهى لیگ قهرمانان اروپا 
المپیاکوس که کریم را در اختیار دارد در یکى از سخت ترین گروه هاى 
این رقابت ها قرار گرفت. المپیاکوس در مرحله گروهى این رقابت ها 
به مصاف بارسلونا، یوونتوس و اســپورتینگ لیسبون خواهد رفت در 
شــرایطى که عالوه بر یووه و بارســا دیگر تیم این گروه اسپورتینگ 
لیســبون نیز این روزها در اوج قرار دارد و به عنوان یکى از قدرت هاى 

فوتبال پرتغال شناخته مى شود.
بازیکنان المپیاکوس از حضور در چنین گروهى اســتقبال کرده بودند. 
بعضى بازیکنان این تیم نوشته بودند هم گروهى با تیم هایى همچون 
بارسلونا و یوونتوس باعث بیشتر دیده شــدن آنها در فوتبال اروپا مى 
شود شــرایطى که براى مهاجم تیم ملى ایران کریم انصارى فرد هم 

وجود دارد.
شاید در نگاه اول این نکته مطرح شود که کریم شانسى براى حضور در 
ترکیب اصلى المپیاکوس ندارد. اما در این فصل شرایط کامًال متفاوت 
است و با توجه به درگیر شدن المپیاکوس هم در لیگ یونان و هم لیگ 
قهرمانان اروپا سرمربى این تیم از بازیکنان بیشترى در ترکیب اصلى 
اســتفاده مى کند و در نتیجه انصارى فرد نیز شانس حضور در ترکیب 
اصلى المپیاکوس را در مصاف با ابَرقدرت هــاى فوتبال اروپا خواهد 

داشت.
بازى کردن مقابل بارسا و یووه در سال جام جهانى حتى 
مى تواند سرنوشــت انصارى فرد را در تیم ملى در سال 
جام جهانى هم تغییر دهد. همچنان در تیم ملى اولویت 
به استفاده از سردار آزمون و مهدى طارمى است اما اگر 
انصارى فرد درلیگ قهرمانان اروپا در ترکیب المپیاکوس 

به میدان برود عمًال وضعیت خود را در تیم ملى هم 
تغییر خواهد داد.

فصل گذشته ســردار آزمون موفق 
شــد با پیراهن روســتوف مقابل 

بایرن مونیخ و اتلتیکومادرید دو 
قدرت مطرح اروپا گلزنى کند. 

درخشش او در این دیدارها 
باعث شــد آزمون در این 
تابســتان در تیــررس 
تیــم هایــى همچون 
التزیو و بشــیکتاش 
قرار بگیرد. باید دید 
کریم هم موفق مى 
شــود چنین راهى 
را بــرود؟ او در 
موقعیتى بى نظیر 
قرار گرفته هر چند 

باید دیــد در نهایت 
تصمیم ســرمربى المپیاکوس براى استفاده از 

انصارى فرد در ترکیب المپیاکوس به چه ترتیب 
خواهد بود. 

در آستانه مصاف سنتى فوتبال قاره کهن یکى از رســانه هاى معتبر کره به تجدید خاطرات تلخ سال هاى گذشته 
برابر ایران پرداخت.تیم ملى فوتبال کره جنوبى نیاز مبرمى به پیروزى برابر ایران دارد تا براى نهمین بار در تاریخ  به 
جام جهانى صعود کند. البته ایران پیش از این صعود خود را به جام جهانى 2018 قطعى کرد تا پس از روسیه میزبان و 

برزیل از قاره آمریکاى جنوبى سومین تیم حاضر در این رقابت ها باشد.
چوسان کره جنوبى با اشاره به شــهرت «کارلوس کى روش» در این کشور و بازى تاریخى در انتخابى جام جهانى 

2014 برزیل که منجر به پیروزى و صعود  ایران با گل رضا 
قوچان نژاد شد نوشت: کارلوس کى روش با مشت هاى گره 
کرده به مصاف کره جنوبى آمد و هر دو ســرمربى پیش از 
آغاز بازى نبرد استرس آورى داشتند. بازیکنان کره جنوبى 
و هواداران فوتبال رفتارهاى کــى روش را ناپخته  دیدند. 
هرچند این ســرمربى پرتغالى در نشســت خبرى بازى 
دوستانه در سال 2014 میالدى در تهران از این رفتارش 
اظهار پشــیمانى کرد؛ اما از او خاطره و احساس خوبى در 

اذهان کره اى ها باقى نخواهد ماند. 
سایت کره اى با بررسى حضور  پیرمرد خوش تیپ پرتغالى 

از سال 2011 میالدى در ایران آورده است: کى روش براى دومین بار متوالى تیم ملى فوتبال ایران را روانه جام جهانى 
کرد و سال هاست صدرنشین رنکینگ آسیا است. او قهرمان اصلى تیم ملى فوتبال ایران است که ترکیب این تیم را 
عوض کرد. کى روش نگاهش را متوجه استعدادهاى فوتبال ایران در اروپا از جمله آلمان، هلند، سوئد و ...کرد تا تیمى 

بسازد که قطب اول قاره کهن محسوب مى شود.
چوسان با بیان اینکه بازى با ایران به کابوس کره اى ها تبدیل شده تصریح کرد این بار باید به هر شکلى شده این 

کابوس از بین برود و 3 امتیاز به حساب ببرهاى شرق قاره واریز شود.

 ترس از مشت!
در پایــان اولین ایســتگاه لیــگ هفدهم 
تیم هاى اصفهانــى هم امتیازند و به یک 
اندازه گل خورده انــد اما آمار تهاجمى بهتر 
ذوب آهــن فعًال ایــن تیــم را در قیاس با 

سپاهان در موقعیت بهترى قرار داده است.
با سپرى شــدن یک ششــم از مسابقات 
لیگ هفدهم هم ذوب آهن و هم سپاهان 
6 امتیازى اند. تیم هاى اصفهانى یک وجه 
اشــتراك جالب دیگر هم با یکدیگر دارند 
و آن اینکه هرکدام در پنج دیدار پشت سر 
گذاشته شده خود 6 گل دریافت کرده اند تا 
براى مقطع آغازین فصل آمار دفاعى نسبتًا 

ضعیفى در کارنامه آنها به ثبت برسد.
علیرغم امتیاز مشابه و آمار دفاعى یکسان ذوب آهن یک برترى ویژه نسبت به سپاهان دارد و آن حضور 
در نیمه باالیى جدول است. سبزپوشــان اصفهانى به این دلیل سه پله باالتر از طالیى پوشان همشهرى 
قرار گرفته اند که ظرف این مدت سه مرتبه بیشتر دروازه حریفان را فتح کرده اند. به عبارت دیگر، برخالف 
سپاهان که با به ثمر رساندن تنها چهار گل در پنج مسابقه از این نظر آمار ناامیدکننده اى دارد ذوب آهن در 

این پنج هفته عملکرد هجومى به نسبت قابل قبولى از خود به جاى گذاشته است.
جالب آنکه ذوب آهن در حالى فعًال باالتر از سپاهان در جدول ایستاده است که دیدار رو در روى هفته چهارم 

را با 2 گل به همشهرى خود واگذار کرد.

تفاوت هجومى همشهریان هم امتیاز

کریم 
در آستانه 

دوئل 
با مسى

 و  بوفون!

نصف جهان  زردپوشان سپاهان پس از چند روز تعطیلى 
تمرینات خــود را دوباره از بعدازظهر روز دوشــنبه 6 

شهریورماه آغاز مى کند. 
 تیم فوتبال ســپاهان که هفته پنجم لیــگ برتر را با 
تساوى خانگى برابر سپیدرود رشت پشت سر گذاشت، 
تمرینات خود را از بعدازظهر روز دوشنبه 6 شهریورماه 

آغاز مى کند. 
ســپاهان پس از بــازى روز سه شــنبه 31 مردادماه 
در هفتــه پنجــم لیــگ برتــر کــه در ورزشــگاه 
نقش جهان میزبــان ســپیدرود بود به اســتراحت

 رفت. 
به جــز بازیکنــان خارجــى ســپاهان کــه در مدت 
زمــان اســتراحت ایــن تیــم در اصفهــان مانــده 
بودنــد و تمرینات خــود را انجــام مى دادند، ســایر 
بازیکنــان اســتراحت یــک هفتــه اى داشــته اند. 
«زالتکوکرانچــار» و «تونچــى»، ســرمربى و مربى 
دروازه بان هاى تیم هم که به مرخصى رفته اند سه شنبه 

به اصفهان باز مى گردند.

زردها
 از فردا استارت مى زنند

الل جوان 
ت ناکامى

ـردبیر خود 
در این باره 
ى عجیب 
وحاال فضا 
زهاى اول 
صوریان که 
 زیادى در 
ه بود متهم 
ســتقالل 
یش ماجرا

زیکنان در 
ن حمایت 
مثل فرهاد 
 مقصر این 
یط طبیعتًا 
ت مدیران 

ل جوان که 
ب مى شود 
یان و انتقاد 
شود. باالى
شیراننقل

مه 
ان!

ایران ورزشى آنالین |
 تســاوى خانگــى آن هــم 
مقابل ســپیدرود، براى ســپاهان 
بحث برانگیز اســت . سپاهان 
مى تواند بعد از بازى با سپیدرود 
یــا حتــى در جریان ایــن بازى

تماشاگرانش را نگران کرده باشد که 
با این فوتبــال از قهرمانــى و جام خبرى 

نخواهد شد.
سپیدرود پیشاز بازىهفته پنجم مقابل ســپاهان

مى توانست پیش بینى کند که حریف براى ضد فوتبال به 
اصفهان آمده است اما این پیش بینى هم به سپاهان کمک 
نکرد تا نقشه دقیق براى باز کردن دروازه سپیدرود طراحى 
کند. حمالت پى در پى سپاهان و ضربات بازیکنان این تیم 
بارها تا مرز گل بارها و دروازه حریفرا لرزاند و بار تیر چند

شدن پیش رفت اما سپاهان آخرش به یک تساوى خانگى 
تن داد. سپاهان باید به این دلیل مورد انتقاد قرار بگیرد که 
چرا نتوانست درى براى باز کردن دفاع حریف پیدا کند.

 رســول نویدکیــا انــگار فرامــوش کــرده بــود که 
بازى در عمق ســبک همیشــگى ســپاهان اســت.

90 دقیقــه ضدفوتبــال بازىکــرد و حتى  0ســپیدرود
در چند صحنــه وقتى مى توانســت حمله کند، ســعى 
مى کرد زمان بازى را تلف کند و از حمله ســرباز مى زد.
 کمتر تیمى را در لیــگ برتر دیده ایم که تــا این اندازه
گرایش داشــته باشــد. حــاال با حضور به ضدفوتبال

نظرمحمــدى در لیــگ برتــر، اتهــام ضدفوتبــال 

ب دیگــر
 اگر نمایش
از نمایش
میثاقیان
در کادر ف
شــاید د
ما مقابل
تیم جوان
لیگ برتر
 بله، سپی
روانخــو
تعریــف
خوب باز
مى کند و
نخورده،
ســپیدر
بازیکن س
فوتبال ر
اســت ک
حاال ســ
کند. تماش
دست کم
از سپاهان
بعد از بازى
در اصفها
تیترهایــ
«دروازه

اســتفاده مى کند و در نتیجه انصارى فرد نیز شانس حضور در ترکیب 
اصلى المپیاکوس را در مصاف با ابَرقدرت هــاى فوتبال اروپا خواهد 

داشت.
ىحتى مقابل بارسا و یووه در سال جام جهانى بازى کردن
لسال مى تواند سرنوشــت انصارى فرد را در تیم ملى در 
تغییر دهد. همچنان در تیم ملى اولویت جام جهانى هم
به استفاده از سردار آزمون و مهدى طارمى است اما اگرر

انصارى فرد درلیگ قهرمانان اروپا در ترکیب المپیاکوس 
م هم به میدان برود عمًال وضعیت خود را در تیم ملى

تغییر خواهد داد.
ققوفق فصل گذشته ســردار آزمون م
لابل شــد با پیراهن روســتوف مق
وووو دو بایرن مونیخ و اتلتیکومادرید
قدرت مطرح اروپا گلزنى کند. 

دیدارها  درخشش او در این
باعث شــد آزمون در این 
تابســتان در تیــررس
تیــم هایــى همچون 
التزیو و بشــیکتاش 
قرار بگیرد. باید دید 
کریم هم موفق مى 
شــود چنین راهى 
رررر درر را بــرود؟ او
موقعیتى بى نظیر

قرار گرفته هر چند 
باید دیــد در نهایت 

تصمیم ســرمربى المپیاکوسبراى استفاده ازز
انصارى فرد در ترکیب المپیاکوسبه چه ترتیب 

خواهد بود. 

 مقابله با 
ضد فوتبال هم 
راهکار دارد

  Bانتقاد از نداشتن پلن
براى سپاهان
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با سپرى شدن یک ششم ابتدایى لیگ 
هفدهم جایــگاه اصفهانى ها در جدول 
رده بندى لیگ برتــر چندان نویدبخش 

نیست.
تعویق دیدار تیم هاى گسترش فوالد و 
پرسپولیس مانع از آن شد تا ِشماى واقعى 
لیگ هفدهم با سپرى شدن یک ششم 
ابتدایى آن و تا قبل از آغاز اولین وقفه در 

مسابقات مشخص شود.
با وجود احتمال جدى تغییر صدرنشین 
لیگ در پایان رقابت هــاى هفته پنجم 
و عوض شــدن جاى پــارس جنوبى 
و پرســپولیس بــا یکدیگــر، جایگاه 
اصفهانى ها احتماًال پــس از برگزارى 
دیدار معوقه نیز دست نخورده باقى خواهد 
ماند زیرا گسترش فوالد در حال حاضر 
قعرنشین است و تنها به شرطى که تیم 
تبریزى با اختالف چند گل پرسپولیس را 
شکست دهد نمایندگان فوتبال اصفهان 

از رده فعلى پایین تر مى آیند.
در حال حاضر ذوب آهن و ســپاهان 6 
امتیازى اند و به ترتیب در رده هاى هفتم 
و دهم جدول جاى دارند. جایگاه فعلى 
دو تیم اصفهانى در سطح توقعات از آنها 
نیســت و اگر پس از تعطیالت تغییرى 
در این وضعیت ایجاد نشــود یک فصل 
فوتبالى ناامیدکننده دیگر در انتظار دیار 
نصف جهان خواهد بود. در صورت تداوم 
این شرایط ممکن است مثل دوره قبل 
کسب سهمیه پلى آف آسیایى به سقف 

آرزوى تیم هاى اصفهانى بدل شود.

نصف جهان  باشــگاه پرســپولیس در 
تدارك حضور پر تعــداد هوادارانش  در 
دیدار برگشت با االهلى عربستان است.

با وجود اینکه پرسپولیس در دیدار رفت 
مقابل االهلى میزبان بود تعداد هواداران 
این تیم در ورزشگاه سلطان قابوس به 
زحمت به 200 نفر مى رســید. دیدار با 
تیم هاى عربســتانى در ورزشگاه ثالث 
بیشــتر از اینکه به ضرر عربســتانى ها 
باشد به ضرر تیم هاى ایرانى است چه به 
لحاظ استفاده از امتیاز حضور هواداران و 

چه به لحاظ آب و هوا.
اما باشگاه پرسپولیس قصد دارد اقداماتى 
را براى حضور پر شور هوادارانش در دیدار 
برگشت مقابل االهلى در ابوظبى امارات 
انجام دهد. پرسپولیســى ها قصد دارند 
شرایط حضور ایرانى هاى حاضر در کشور 
امارات را در این دیدار بررسى کنند و تعداد 
هواداران پرســپولیس را افزایش دهند. 
پرسپولیس حتى اگر در این دیدار سهمیه 
10 درصدى از سکوها را داشته باشد باید 
حداقل چهار هزار هوادار در ورزشــگاه 
داشــته باشــد که مدیران پرسپولیس 
تالش مى کنند عالوه بر اینکه گروهى 
از ایرانیان را  از داخل کشور راهى امارات 
مى کنند،مقدمات حضــور ایرانى هاى 
حاضر در امارات هم در ورزشگاه فراهم 
کنند تا بر خالف دیدار رفت، پرسپولیس 

تماشاگران بیشترى داشته باشد.

باز هم اصفهان 
براى سهمیه؟

ابوظبى سرخ تر
 از سلطان قابوس!

حســاب هاى بانکى ســازمان لیگ به 
دلیل بدهى هاى مالیاتى مســدود شده 
و برگــزارى لیگ هــاى مختلــف را با 
مشــکل روبه رو کرده اســت. سازمان 
لیــگ اعتقــاد دارد مشــکل از لحاظ 
قانونى پیگیرى مى شــود و اداره مالیات 
هم همکارى خواهد کرد. اما مشــکل 
از جایى جدى مى شــود که بر اســاس 
ادعــاى ســازمان لیــگ، اداره مالیات 

هــم از حســا ب هاى ایــن ســازمان 
مالیات کســر مى کنــد و هــم وقتى 
بخشــى از پول  به حســاب باشگاه ها 
مى رود بــه آن مالیات تعلــق مى گیرد. 
به عبارتى ســازمان امورمالیاتى براى 
یک مبلغ، چندیــن بار از فدراســیون 
فوتبــال مالیــات دریافــت مى کنــد. 
اتفاق عجیبى که سازمان لیگ ادعا کرده 
تکرار آن در بلندمدت سبب ورشکستگى 

باشــگاه ها و ســازمان شــده است. در 
حال حاضــر آنطور که گفته مى شــود 
اســتقالل 64 میلیارد بدهــى مالیاتى 
دارد و ایــن بدهى براى پرســپولیس 
حدود 93 میلیارد اســت. سازمان لیگ 
در بیانیه این روند را اشــتباهاتى فاحش 
دانســته و وعده داده در روزهاى آینده 
اســناد بیشــترى را در این باره منتشر 

کند.

اداره مالیات ورشکست مان کرده!

پرسپولیس یکجا شش میلیارد تومان به دســتیاران «مانوئل ژوزه» پرداخت کرد!  تا از شر شکایت 
آنها رها شود.

  محممدعلى ترکاشوند در این باره مى گوید:  متأسفانه همه تالش ما براى آنکه بدهى دستیاران 
ژوزه را به صورت اقساط پرداخت کنیم به نتیجه نرسید و تمامى پول به طورت یکجا به حساب آنها 
واریز شده و ظرف یکى دو روز آینده قابل برداشت است. براى تأمین پول بدهى دستیاران ژوزه با 
کمک 400 میلیون تومانى هواداران فهیم پرسپولیس و البته حمایت اسپانسر جدید باشگاه مواجه 

شدیم و حاال باید خود را آماده کنیم تا بدهى مانوئل ژوزه را پرداخت کنیم. 
مدیر اقتصادى باشگاه پرسپولیس درباره میزان بدهى دقیق مانوئل ژوزه و اینکه باشگاه تا چه زمانى 
فرصت دارد تا این پول را بدهد، گفت:  در نامه اى که آمده و البته من موفق نشدم آن را مورد مطالعه 
قرار بدهم و تنها براساس شنیده هاى خود حرف مى زنم مبلغى بین یک میلیون و 200 هزار یورو تا 
یک میلیون و 300 هزار یورو میزان بدهى ژوزه است. اینکه باشگاه چقدر زمان دارد تا این بدهى را 
بدهد را نمى دانم اما باید این بدهى را هم به صورت یکجا بدهیم و براى مربى که نیم فصل در تیم 

سرمربیگرى کرده شش میلیارد تومان پرداخت کنیم. 

شر دستیاران ژوزه کنده شد

کاروان تیم ملى ایران براى بازى با تیم ملى کره جنوبى عازم این کشور شده است و گویا در این کشور 
امکانات خوبى در اختیار ایرانى  ها قرار گرفته. سایت سئول در چند روز باقیمانده تا آغاز دیدار تیم هاى 
ملى فوتبال کره جنوبى و ایران در هفته هشتم مرحله نهایى انتخابى جام جهانى 2018 روسیه از گروه 
A آسیا نوشت :ایران در حال رسیدن به کره جنوبى است و فدراسیون فوتبال ورزشگاه بسیار خوبى را 
براى تمرینات این تیم در نظر گرفته. ورزشگاه گانگدون جایى است که تیم ملى اسپانیا در جام جهانى 
2022 کره جنوبى بازى خود را برگزار کرد. ایران این  بار کمى شــرایط سخت تمرینى دارد، زیرا 12 
بازیکن بین المللى ایران با تاخیر یک روزه وارد کره جنوبى مى شــوند. اولین تمرین کامل ایران روز 

یکشنبه در برگزار خواهد شد. 
کره جنوبى و ایران  پنج شنبه 9 شــهریور به مصاف هم مى روند. ایران با 20 امتیاز صدرنشین گروه 
A است و صعود خود را به جام جهانى 2018 قطعى کرد. کره جنوبى 13 امتیازى هم رتبه دوم جدول 

رده بندى را در اختیار دارد.

ایران در ورزشگاه جام جهانى

مهدى رجب زاده کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تأکید کرد که تعداد گل هاى زده اش در 
تاریخ لیگ برتر باالتر از 109 گل است.

رجب زاده در مصاحبه با ورزش سه، در خصوص تعداد گل هایش در تاریخ لیگ برتر گفت: سایت 
شما نوشــته بود که من 109 گله هستم در صورتى که این آمار درســت نیست.من 93 گل در 
ذوب آهن زده ام و تعداد گل هایم در فجر سپاسى و مس کرمان هم 23 گل است. جمع این گل ها 
116 مى شود اما عادل فردوسى پور و برنامه 90 یک یا دو گل را جزو آمار من حساب نکرده اند ولى 

با این شرایط هم تعداد گل هاى من بیشتر از 109 گل است.
او ادامه مى دهد: اگر دو گل را هم به نام من ثبت نکنند در بدبینانه ترین حالت من 114 گله هستم 

ولى سایت ورزش سه اعالم کرده بود که من 109 گله هستم اما این آمار درست نیست.

رجب زاده:   114 گله هستم

نصف جهان هر چند ذوب آهــن در فصل هفدهم و تا 
بدینجاى رقابت ها در بحث نتیجه گیرى خوب عمل 
نکرده اما کامًال از نمایش هاى این تیم مشخص است 
که سبزپوشــان با تدابیر قلعه نویــى روزهاى خوبى 
را پیش روى دارنــد و قطعًا یکــى از مدعیان جدى 
قهرمانى خواهند بود.بهتریــن مربى تاریخ لیگ برتر 
فوتبال ایران، هرچند طبق معمول فصل را خوب آغاز 
نکرده اما امیدوار است امســال با ذوب آهن به دوران 

پرافتخارش بازگردد.
ذوب آهن از پنج بازى در لیگ برتر هفدهم 6 امتیاز به 
دست آورده و در رده هفتم جدول رده بندى قرار دارد.

امیر قلعه نویى بعد از یک فصل سخت با تراکتورسازى 
بار دیگر به اصفهان بازگشــت و این بار روى نیمکت 
ذوب آهن نشســت. تیم ذوب آهن از نظر امکانات و 

ساختار یکى از بهترین هاى لیگ ایران است.

ژنرال که با پنج قهرمانى بهتریــن مربى تاریخ لیگ 
برتر است، امسال در حالى به ذوب آهن پیوسته که این 
تیم در فصل گذشته نتایج خیلى خوبى کسب نکرده 
اســت و موضوع مهمتر اینکه این تیم همچون دیگر 
باشگاه هاى صنعتى در دوسال اخیر دیگر نمى تواند 
مثل گذشته در بازار نقل و انتقاالت ریخت و پاش کند.
امیر قلعه نویى امسال هم مثل اکثر سال هایى که در 
لیگ برتر مربیگرى کرده هنوز نتایج درخشان و در حد 
نام و اعتبار خودش به دست نیاورده است اما نمایش 
ذوبى ها با ژنرال به گونه اى بوده اســت که حتى در 
بازى هایى که ایــن تیم نتیجــه الزم را نگرفته این 
امیدوارى را به وجود آورده که ذوب تبدیل به یکى از 

بهترین هاى لیگ برتر امسال شود.
قلعه نویى مثل سال هاى اخیر یک کادر فنى پرتعداد 
را براى ذوب آهن در نظر گرفتــه و قصد دارد با خرد 

جمعــى روى نیمکت، تیمــش را بــه روزهاى اوج 
برگرداند.

 ژنرال امسال در ذوب آهن مشــکالت عدیده مالى 
و ســاختارى که در تراکتورسازى و اســتقالل با آنها 
دست و پنجه نرم مى کرد را ندارد، او تیمى متشکل از 
بازیکنان خوب در اختیار دارد که اکثر آنها سال هاست 
در ذوب آهن هســتند و هماهنگى باالیى دارند.امیر 
با ذوب آهن به روزهاى خوب مى اندیشــد و تعطیلى 
مسابقات در هفته پنجم نیز مى تواند کمک کند ژنرال 
و تیمش زودتر به باالترین سطح نمایش خود برسند. 
خواسته دوستداران ذوب آهن این است که جاى خالى 
قهرمانى لیگ برتر در ویترین افتخارات این باشگاه پر 
شود. خواسته اى که حاال با حضور قلعه نویى معقول تر 

از هر زمانى به نظر مى رسد.

 این ذوب آهن امیدوار کننده است

هافبک تیم فوتبال سپیدرود رشت معتقد است که این تیم در بین گزینه هاى سقوط به 
لیگ دسته اول قرار ندارد. 

توحید غالمى درباره شرایط سپیدرود بعد از گرفتن چهار امتیاز در دو بازى به خبرنگار 
ورزشى خبرگزارى تسنیم گفت: ما وضعیت خوبى داریم و حتى مى توانستیم بیشتر از 
این امتیاز جمع کنیم. مقابل نفت تهران بدشانسى آوردیم و در بازى با گسترش فوالد 

نیز همه دیدند که مستحق باخت نبودیم. خدا را شــکر که پیکان را بردیم و از تیم خوب 
و پرقدرت ســپاهان نیز در اصفهان امتیاز گرفتیم. واقعا مساوى خوبى از آنها 

گرفتیم. خوشبختانه شــرایط تیم ما بهتر شده و بازیکنان از فضاى 
لیگ دسته اول خارج شده اند و شرایط بازى در لیگ برتر را بهتر 

درك مى کنند. وى در واکنش به اینکه برخى سپیدرود را جزو 
گزینه هاى ســقوط مى دانند، تأکید کرد: من نمى دانم چرا 
چنین قضاوت هایى صورت مى گیرد و بعضى ها از حاال یک 
تیم را قهرمان و یک تیم را بین گزینه  هاى سقوط مى دانند. 
االن اســتقالل از ما پایین تر اســت، آیا باید بگوییم آنها 
جزو گزینه هاى سقوط هستند؟ من معتقدم که برخى از 
مربیان که بیرون مانده اند دنبال حاشیه  درست کردن 
براى سپیدرود هستند. در این رابطه خیلى چیزها واضح 

و روشن است.
هافبک تیم فوتبال سپیدرود رشت در مورد عملکرد 
خودش در پنج هفته گذشته   اظهار داشت: شرایط 
من بد نبوده اســت. در بازى با پیکان هم مصدوم 
شدم و مشغول درمان آسیب دیدگى ام بودم. براى 
بازى برابر ســپاهان نیز شــرایط تمرینى خوبى 
نداشتم. امسال هدف هاى بزرگى دارم و مى خواهم 
به تیم ملى برســم. امیدارم براى تیمم بازى هاى 

تأثیرگذارى انجام دهم. 

غالمى: مساوى خوبى از سپاهان گرفتیم
رامین هاى  دیگرى 

در راهند!
در دو سه روز پایانى هفته در توییتر پژمان راهبر،روزنامه نگار 
سرشناس که اتفاقًا ارتباط خوبى هم با برانکوى کروات دارند، 
درباره احتمال برخورد انضباطى او با چند دانه درشــت تیمش 
نوشتند. اینکه احتماًال غیر از کمال کامیابى نیا که براى دومین 
بازى متوالى بازى را از روى نیمکت شروع کرد، با حضور بشار 
رسن و احمد نوراللهى در ترکیب خط میانى، این دو 
بازیکنان اولویت اول تیم مى شوند و در خط 
حمله هم نوبت بازى مى رسد به گادوین 
منشــا. در موفقیت هاى این دو سال 
گذشته پرسپولیس، بازیکنانى چون 
کمال کامیابى نیا، محسن مسلمان و 
مهدى طارمى نقشى پررنگ داشتند 
اما این اطمینان خاطرشان از دردانه 
بودن در تیم، شرایط را سخت کرده 
بود.آنها اما در بازى با االهلى رفتن 
روى نیمکت را هم تجربه کردند و 
اتفاقًا بدون آنهــا بود که تیم جان 
گرفت. این تجربه سبب شده برانکو 
به برخورد جدى بــا بازیکنانى که 
گاهى پا را فراتــر از چارچوب هاى 
بازیکن بودن گذاشته اند، بیاندیشد 
و تکرار بعضى رفتارها شاید از خیلى 
از این بازیکنان، رامین رضاییان هاى 

جدیدى براى پرسپولیس بسازد.

د است که این تیم در بین گزینه هاى سقوط به 

د از گرفتن چهار امتیاز در دو بازى به خبرنگار 
یت خوبى داریم و حتى مى توانستیم بیشتر از
بدشانسى آوردیمو در بازى با گسترش فوالد

. خدا را شــکر که پیکان را بردیم و از تیم خوب 
ز گرفتیم. واقعا مساوى خوبى از آنها 

ىضاى ر شده و بازیکنان از ف
ى در لیگ برتر را بهتر 

خى سپیدرود را جزو 
: من نمى دانم چرا 
ضى ها از حاال یک 
ى سقوط مى دانند. 
بگوییم آنها  باید
دم که برخى از 
 درست کردن
 چیزها واضح 

رد عملکرد
ت: شرایط 
م مصدوم 
دم. براى 
نى خوبى 
ى خواهم 
زى هاى 

رامین هاىوبى از سپاهان گرفتیم
در را
در دو سه روز پایانى هفته در تو
سرشناس که اتفاقًا ارتباط خوبى
درباره احتمال برخورد انضباطى
نوشتند. اینکه احتماًال غیر از کم
از روى نیم بازى متوالىبازى را
احمد نوراللهى رسن و
بازیکنان اولوی
ن حمله هم
منشــا.
گذشته
کمال

مهدى
اما ای
بودن
بود.
روى
اتفاق

گرفت
به بر
گاهى
بازیکن
و تکرار
باز این از
جدیدى بر
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جوانى که 
با دعوت زن 
جوان به خانه اش 
او را به قتل رسانده بود 
و پس از مثله کردن جسد 
مقتــول، آن را در بیابان هاى 
اطراف تهران به آتش کشیده بود با 
تالش کارآگاهان اداره یازدهم دستگیر 

شد.
به گزارش میزان، 28 مردادماه امسال زن جوانى 
با مراجعه به دادسراى امور جنایى تهران عنوان 
داشت که خواهر35 ساله اش روز گذشته از خانه 
خارج شده و دیگر مراجعتى به خانه نداشته است و 

پاسخگوى تماس هاى تلفنى آنها نیست.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «فقدان افراد» 
و به دستور بازپرس شعبه نهم دادسراى ناحیه 27 
تهران، پرونده در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت.
خواهر فقدانى با حضــور در اداره یازدهم پلیس 
آگاهى در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «خواهرم 
حدود ساعت 11 روز جمعه(27مرداد) با خودروى 
شخصى پرایدش از منزل خارج شد. قرار بود عصر 
به خانه برگردد اما تاکنون مراجعتى به خانه نداشته 

است و پاسخگوى تماس هاى تلفنى نیست.»
با ثبت دستور توقیف خودروى فقدانى در سیستم 
جامع پلیس، واحد گشت انتظامى روز 31 مرداد و 
در محدوده شهر جدید پردیس موفق به شناسایى 
خودروى پراید فقدانى شــدند. در بررسى اولیه 
خودرو مشخص شد سارق یا سارقان با سرقت 
لوازم داخل خودرو، آن را به صورت رها شــده در 

ابتداى ورودى شهر جدید پردیس رها کردند.

با افزایش احتمال وقوع جنایت، کارآگاهان اداره 
یازدهم پلیس در اقدامات ویژه پلیســى موفق به 
شناسایى جوانى 33 ساله به نام «مجتبى» (متأهل 
و داراى یک فرزند چهار ماهه پسر) شدند که برابر 

دالیل پلیسى به تازگى با فقدانى آشنا شده بود.
با شناسایى مجتبى کارآگاهان اداره یازدهم پلیس 
آگاهى با مراجعه به محل ســکونت وى در شهر 
جدید پردیس، این محــل را تحت مراقبت هاى 
نامحسوس پلیسى قرار داده و سرانجام در ساعت 
11 روز پنج شنبه هفته گذشته(2شهریور) موفق 
به دستگیرى وى شدند. مجتبى در اظهارات اولیه 
عنوان داشــت که در روز گم شــدن زن جوان با 
فقدانى مالقات داشته اما پس از آن اطالعى از او 

ندارد.
با انتقال مجتبى بــه اداره یازدهم پلیس آگاهى، 
تحقیقات تخصصى از وى آغاز شد و سرانجام وى 
در ساعت 16 روز پنج شنبه لب به اعتراف گشود و 

به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.
مجتبى در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «چند روز 
پیش از طریق یکى از دوستان خود با مقتول آشنا 
شدم. روز جمعه خانواده ام در شهرستان به سر 
مى برد؛ با فقدانى تماس گرفتم و او را به خانه ام 
دعوت کردم؛ پس از چند ساعت مقتول به خانه من 
آمد؛ مدت کوتاهى از حضور او  در خانه  من نگذشته 
بود که از او درخواست کردم خانه را ترك کند اما او 
براى این کار درخواست مبلغ 300 هزار تومان وجه 
نقد کرد و تهدید کرد که اگر این پول را به او پرداخت 
نکنم، همسایگان را از حضورش در خانه من مطلع 
مى کند. به او گفتم که بیشتر از 150 هزار تومان نمى 
توانم به او پرداخت کنم اما او همچنان اصرار داشت 
تا 300 هزار تومان به او پرداخت کنم؛ باهم درگیر 

شــدیم که ناگهان روى زمین افتاد. مقتول نفس 
نمى کشید؛ ترسیده بودم و مى خواستم تا هرچه 
زودتر جسد را به بیرون از خانه منتقل کنم تا خانواده 

ام متوجه موضوع نشوند.»
 متهم ادامه داد: «یک چمدان مسافرتى تهیه کردم 
تا جسد را با آن به داخل ماشین پراید مقتول منتقل 
کنم اما جســد در داخل چمدان قرار نمى گرفت؛ 
تصمیم گرفتم تا جسد را مثله کنم تا داخل چمدان 
جا شود؛ پس از قرار دادن جسد در داخل چمدان، آن 
را به زحمت به داخل ماشین منتقل کرده و [به سمت 
غرب استان تهران] حرکت کردم؛ از تهران خارج 
و به سمت شهریار حرکت کردم؛ به منطقه بازیافت 
زباله در منطقه صفادشت رسیدم؛ چمدان را به محل 
نخاله و زباله منتقل کردم؛ در چمدان را باز کردم و 
داخل آن بنزین پاشیدم. جسد و چمدان را آتش زدم 
و به سرعت محل را ترك کردم؛ نزدیکى هاى خانه 
که رسیدم، ماشین را در ابتداى ورودى شهرك رها 

کردم و به خانه رفتم.»
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با 
جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ، در ادامه 
خبر اظهار داشت: «با توجه اعتراف صریح متهم به 
ارتکاب جنایت و انتقال جسد به منطقه صفادشت، 
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهى به همراه متهم 
پرونده به محل انتقال جســد اعزام و در بررسى 
محل موفق به کشف بقایاى جسد شدند.» سرهنگ  
مکرم، در پایان این خبر گفت: «با توجه به اعتراف 
صریح متهم به ارتکاب جنایت و در ادامه کشــف 
بقایاى جسد مقتول، قرار بازداشت موقت از سوى 
بازپرس  پرونده صادر و متهم براى انجام تحقیقات 
تکمیلى در اختیار پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار 

گرفت.»

جنایت، پایان 
مالقات شیطانى  با زن 35 ساله

جسد را داخل چمدان 
گـذاشتـم و آتـش زدم

دادگاهى در مالزى یک مرد 35 ساله ایرانى را به 
اتهام استعمال سیگار در خط هوایى «ایرآسیا» 
به زندان و جریمه نقدى محکوم کرد. خبرگزارى 
رســمى مالزى (برناما) روز شنبه اعالم کرد که 
این مرد ایرانى قصد داشــت با خطوط هوایى 
«ایر آسیا» در مســیر انتقالى از کوآالالمپور به 
هلند ســفر کند و به اتهام استعمال دخانیات در 
دستشویى هواپیما به دو روز زندان و دو هزار و 
500 رینگیت (حدود 590 دالر) جریمه نقدى 

محکوم شد.
دادگاه مالزى این ایرانى را که «ع.ف» نام دارد، 
به دلیل این جرم که ساعت 7و55دقیقه صبح 
23 اوت (اول شهریور) در دستشویى پرواز تهران 

به کوآ الالمپور رخ داد، مجازات کرد.
این اتهام بر اساس ماه 100 مقررات حمل و نقل 
هوایى سال 2016 و مجازات آن نیز بر اساس 

ماده 206 همین قانون اعمال شده است.
براساس این قوانین، فرد مرتکب چنین جرمى 
به جریمه نقدى تا دو هزار و 500 رینگیت و تا 

یکسال زندان محکوم مى شود.
دو روز حکم زندان ایــن ایرانى در مالزى از روز 
دســتگیرى وى اعمال شده اســت. براساس 
گزارش برناما، این فرد ایرانى قصد داشــت با 
هدف جســتجوى کار به هلند ســفر کند. این 
خبر به همراه اسم و عکس این ایرانى در برخى 
رســانه هاى انگلیســى زبان مالزى منعکس

 شد.
در این دادگاه دو نفر به ایــن اتهام محاکمه و 
محکوم شدند که این رســانه ها فرد ایرانى را 

برجسته کردند.

گمرك اعالم کرد، مأموران این سازمان موفق 
به کشــف 11060 کیلوگرم انواع مشــروبات 
الکلى شــدند. این محموله بزرگ مشــروبات 
الکلى با هوشیارى مأموران گمرك پرویزخان 
و از داخل یک تانکر حمل مازوت عراقى کشف 

و ضبط شد.
مأموران گمرك پرویزخان در حین بازرســى و 
نظارت بر محموله ها و با کمک دســتگاه هاى 
کنترلى پیشــرفته ایکــس رى کامیونى، یک 
تانکر حامل مازوت را از دستگاه ایکس رى عبور 
مى دهند و در کنترل هاى بیشــتر اسکن هاى 
دســتگاه ایکس رى، به محتواى داخل تانکر 

مشکوك مى شوند.
مأمــوران گمرك در بازرســى هاى بیشــتر 
متوجه مى شــوند که در داخــل تانکر مازوت 
کاالى دیگرى هم جاســازى شــده که پس 
از تخلیه کامل تانکر مازوت، تعداد دوهزار و727 
بطرى انواع مشروبات الکلى کشف و ضبط شد. 
ارزش تقریبى این محموله بزرگ مشــروبات 
الکلى به میزان چهار میلیارد و 200 میلیون ریال 
برآورد شده است که شــامل 45 نوع مشروبات 
الکلى به تعداد دوهــزار و727 بطرى و به وزن 

11060 کیلوگرم است.
در همین حال فرماندار و امام جمعه قصرشیرین 
از کشــف محموله بــزرگ مشــروبات الکلى 
توســط مأ موران گمــرك پرویزخــان تقدیر 

کردند. 

جانشین فرمانده انتظامى 
استان خوزســتان از دســتگیرى عامالن 
درگیرى منجــر به قتل در کمتــر از هفت 
ساعت توسط عوامل پلیس آگاهى شوش 

خبر داد.
سرهنگ ســید محمد صالحى در تشریح 
این خبرگفت: مأموران بــا حضور در محل 
درگیرى مشــاهده کردند، تعدادى افراد با 
یکدیگر درگیر شده که پیش از حضور عوامل 
انتظامى، عوامل درگیرى از محل متوارى و 

دو نفر مجروح به 
مرکــز درمانى منتقل 
شده اند و یکى از مجروحان به 
علت شدت جراحات وارده فوت کرده است.

وى  افزود: بــه دلیل حساســیت موضوع 
مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس 
آگاهى شهرســتان قرار گرفــت و پس از 
هماهنگــى قضائى با بررســى هاى فنى و 
اقدامات پلیسى و نیز اخذ اظهارات شاهدان، 
عوامل حاضــر در این نزاع دســته جمعى 
شناسایى شدند و دســتگیرى این افراد در 
دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار 

گرفت.

این مقام انتظامى با اشاره به اهمیت موضوع 
و انعکاس وســیع آن در بین شهروندان و 
افکار عمومى بیان داشت: با پیگیرى عوامل 
انتظامى مخفیگاه متهمان شناسایى شد و 
در یک اقدام مشــترك و هماهنگ شده در 
کمتر از هفت ســاعت از وقوع قتل، تعداد 
چهار متهم دســتگیر کــه بالفاصله براى 
تحقیقات اولیــه به پلیــس آگاهى منتقل

 شدند.
ســرهنگ صالحى در پایان بــا بیان اینکه 
یکى از متهمان که جوان 20 ساله اى است 
درتحقیقات پلیس به قتل نوجوان 15 ساله 
در درگیرى روز پنج شنبه گذشته اعتراف  و 
انگیزه خود را اختالفــات خانوادگى عنوان 
کرده است، تصریح کرد: یک قبضه سالح 
شکارى از قاتل کشف شد که پس از تکمیل 
پرونده مقدماتى متهمان به دادســرا ارجاع 

مى شوند.

پزشک تبریزى که سال گذشته در ســناریوى مرموز 
مرگ اعضاى خانواده اش دستگیر شده است در جلسه 

مقدماتى پرونده ادعاى جدیدى را مطرح کرده است.
پرونده پزشک تبریزى یکى از پرحاشیه ترین پرونده هاى 
سال هاى اخیر است؛ با سئوال هاى بى جواب، جزئیاتى 
ناقص و سربسته. دو مرگ مشکوك و سه نفرى که تا 
دم مرگ رفتند و برگشتند. همه عضو یک خانواده بودند؛ 
یک خانواده شش نفره. خانواده اى سرشناس در تبریز. 
چند غذاى سمى جان پنج نفر از اعضاى این خانواده را 
نشانه گرفت و فیلمى که نشان مى دهد این غذاها توسط 

نفر ششم این خانواده تهیه شده است.
یــک زن جوان و یــک مادربزرگ پیــر، قربانیان این 
مســمومیت غذایى مشکوك شــدند. پدر، مادر و پسر 
کوچک خانواده هم اگر اقدامات به موقع پزشکى نبود، 
االن زنده نبودند تا سرنوشت این پرونده جنایى را با چشم 
خود ببینند؛ اما نفر ششم این خانواده، کسى که از همان 
اول همه نگاه ها به ســوى او بود. این پرونده به دلیل 
حضور او خیلى سروصدا کرد. او نه تبهکار است، نه سارق 
و نه مجرمى ســابقه دار. او «علیرضا صلحى» پزشک 
معروف تبریزى است. همان پزشکى که از حدود دو سال 
پیش با نسخه هاى عجیبش حسابى در فضاى مجازى 
معروف شد. پزشــک خوش خطى که نسخه نویسى و 
تجویزهاى او در شــبکه هاى اجتماعى دست به دست 
مى چرخید. تجویز صداى شــجریان و شهرام ناظرى 
براى چند بیمار، نسخه محرمانه به داروخانه براى کمک 
به بیماران نیازمند و فعالیت هاى سیاسى او؛ همه اینها 
به ظاهر براى مبرى شدن از هر جرمى کافى است؛ چه 
برسد به قتل اعضاى خانواده اما این پرونده مشکوك و 
مستندات آن آرام آرام نگاه ها را به سویى برد تا مهمترین 
و تنها متهم این پرونده، پزشک معروف تبریزى باشد. 
پزشــکى که در ابتدا ادعا مى کرد خانــواده اش پس از 
خوردن غذاى نذرى مشــکوك از سوى فردى نامعلوم 

مسموم شده اند.
سوء قصد یا تصفیه حساب خانوادگى یا دالیلى به غیر 
از اینها، اصًال معلوم نیســت؛ اما هر چه هست پزشکى 
قانونى علت فوت دو نفر از اعضاى خانواده این پزشک 
را مسمومیت با سم فسفین اعالم کرد و وجود این سم 
در غذاها هم تأیید شد. همچنین نذرى نبودن این غذاها 
نیز تأیید شد تا دکتر علیرضا صلحى به اتهام قتل عمد 

خانواده اش بازداشت شود.
بازجویى هاى پلیــس براى روشن شــدن این پرونده 
آغاز شد. به گفته مسئوالن قضائى پزشک تبریزى به 
نذرى نبودن غذاها و تهیه آنها از یک غذاخورى اعتراف 
کرد. فیلم هاى دوربین غذاخورى نیــز که نحوه خرید 
این غذاها را ثبت کرده است، این گفته ها را تأیید کرد؛ 
اما دکتر صلحى هیچگاه به قتــل اعضاى خانواده اش 

اعتراف نکرد.
حاال نزدیک به یکســال از به جریان افتادن این پرونده 
مى گذرد، اما همچنان سکوت خبرى بارز ترین مشخصه 
این پرونده مبهم است. با وجود این، اما براساس برخى 
شنیده ها، جلسه مقدماتى دادگاه پزشک تبریزى برگزار 
شده و متهم این پرونده ادعاى جدیدى را مطرح کرده 
است. به گفته یکى از دوستان نزدیک پزشک تبریزى، 
در این جلسه متهم همه اعترافاتش درخصوص تهیه غذا 
از رستوران و نذرى نبودن آنها را به کلى انکار کرده است.
این منبع مطلع که نخواســت نامش فاش شود، درباره 
جزئیات مطرح شده در جلســه دادگاه  مى گوید: «قرار 
است نخستین جلسه دادگاه علیرضا 15مهرماه برگزار 
شود. البته چندى پیش یک جلسه مقدماتى برگزار شد 
که در آن جلسه هیچیک از اعضاى خانواده همسر این 
پزشک شرکت نکرده بودند، با این حال در همان جلسه 
علیرضا همه اعترافات قبلى اش را منکر شــد. البته این 
پرونده درحال  حاضر شکات بیشترى پیدا کرده است.»

 او ادامه مى دهــد: «مادربزرگ علیرضــا هم به دلیل 
مسمومیت در این حادثه جانش را از دست داد. بنابراین، 
دایى علیرضا به عنوان ولى دم مادرش تقاضاى قصاص 
کرده است. با این حساب پرونده علیرضا دو شاکى دارد 
که هردو خواهان قصاص هســتند.» دوست و همکار 
پزشــک تبریزى در ادامه صحبت هایش درخصوص 
این پرونده مى گوید: «با گذشــت نزدیک به یکســال 
از این حادثه عجیــب ما هنوز هم باورمان نمى شــود 
که علیرضا در این حادثه نقشــى داشته باشد، نه اینکه 
مستندات و صحبت هاى مطرح شــده مقامات قضائى 
را مردود بدانیم، اما قبول اینکه علیرضا شــخصًا باعث 
مرگ اعضاى خانواده اش شده باشد، باعث تعجب من 
شده است. او پســر خیلى خوبى بود، در این مدتى که با 
او آشنا شده بودم، حتى یک بار هم رفتارى به جز ادب، 

احترام ندیدم.»

پرونده پیچیده قتل دسته جمعى در اولین جلسه مقدماتى دادگاه بررسى شد

پزشک تبریزى همه اعترافاتش را انکار کرد

سخنگوى آتش نشانى تهران از حریق گسترده در انبار کاالى 
خیابان فداییان اسالم در پایتخت خبر داد. 

جالل ملکى اظهار داشت: ساعت 6 و 8 دقیقه صبح دیروز(شنبه) 
حریق در این خیابان به سامانه 125اعالم شــد. وى افزود: به 
دنبال اعالم این حادثه ایستگاه هاى آتش نشانى به همراه تانکر 
آب و خودروهاى تنفسى به محل حادثه اعزام شدند. سخنگوى 
آتش نشانى شــهر تهران با اشــاره به محل حادثه اضافه کرد: 
محل آتش سوزى دو انبار بزرگ هر کدام به وسعت حدودى سه 
هزار متر در کنار هم و مسقف بود، حیاط یکى از این انبارها پر از 
کاالهایى مانند کابل، الستیک، اسپرى خوشبوکننده و... بود و 
اسپرى ها در اثر حرارت تک تک منفجر مى شدند و این شرایط 
ســختى را به وجود آورده بود.در انبار مجاور نیز تعداد زیادى 
جنس وجود داشــت و آتش هر دو انبار را احاطه کرده و از آنها 

زبانه مى کشید.
وى با بیان اینکه آتش نشــان ها به فاصله دو دقیقه ازاعالم 
به محل حادثه رسیدند و عملیات اطفا آغاز شد، عنوان کرد: 
خوشــبختانه تلفات جانى یا مصدومیت گزارش نشده اما 
تلفات مالى بسیار سنگین بوده است. همچنین سقف هاى 
شیروانى دو انبار نیز به علت شــدت حریق تخریب شده 

است. سخنگوى آتش نشانى تهران تأکید کرد که محل حادثه 
فاقد هر گونه تجهیزات ایمنى بوده است.

به گفته ملکى، ده ایستگاه آتش نشانى به همراه 150 آتش 
نشــان در محل حادثه حضور داشتند و چون وسعت حریق 
حدود 5000 متر بود، آتش نشانان از چند طرف عملیات را 

آغاز کردند و آتش را تحت کنترل خود درآوردند.
همچنین به گفته ســخنگوى ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهر تهران با توجه به شدت حریق، دود 
برخاسته از آتش تا شعاع چندین کیلومترى تهران قابل 

مشاهده بود.

نبرد 150 آتش نشان با حریق گسترده در انبار 6000 مترى 
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 HMD نیروهاى قدیمى نوکیا در کشــور فنالند پشــت سر کمپانى
قرص و محکم ایستاده و با عرضه رسمى نوکیا 8 قصد دارند بزرگان 

قوم گوشى را شکست دهند.
فنالندى ها هنوز از کودتــاى آمریکایى علیه برنــد محبوب نوکیا 
عصبانى هستند و هرچند برخى کوتاهى هاى خود از جمله نپیوستن به 
کمپ اندروید را فراموش نکرده اند، اما حاال با گنجاندن ویژگى هاى 

متفاوت در پرچمدار 2017 قصد دارند رقبا را از میدان به در کنند.
نوکیا 8 مهمترین گوشى فنالندى-چینى است که ادعاى مبارزه با 
آیفون، گلکسى و گوشــى هاى هواوى را دارد و با بدنه آلومینیومى، 
دوربین مجهز به لنز زایس، فناورى صوتــى منحصربه فرد، ضبط  
360 درجه و برخى ویژگى هاى نرم افزارى مانند Bothie مى خواهد 
بخشى از کیک بزرگ بازار گوشى را از آن خود کند. اما به چه قیمتى؟
599 یورو / 546 پوند / 700 دالر / یا حــدود دو میلیون و 600 هزار 
تومان قیمتى است که براى بازارهاى برگزیده تعیین شده است و از 
سپتامبر به دست مصرف کننده مى رســد اما واقعًا کاربران حاضرند 
چنین پولى را بپردازند و در حالى که قرار اســت آیفون 8، نوت 8 و 

گوگل پیکسل 2 رونمایى و عرضه شود؛ نوکیا8 را جایگزین کنند؟
نوکیا از دهه 1990 ســال ها بدون رقیب بود تا اینکه آیفون در سال 
2007 آمد و سامســونگ توانست با بســتن قرارداد با گوگل براى 
اندروید، بازار را از آِن خود کند. نوکیاى ورشکسته را در سال 2013 
به مایکروسافت فروختند که همان موقع فنالندى ها آن را کودتاى 
آمریکایى نامیدند و تا امروز و با سِرپا ُشدِن نوکیا با کمک تیم چینى-

فنالندى روى حرف خود ایستاده اند. ریختن ویندوز روى گوشى هاى 
نوکیا با نام لومیا نیز نتوانست کمکى به آنها کند و سرانجام تیم جدید 
HMD Global تصمیم به پذیرش اندروید گرفته و حاال با گوشــى 

نوکیا 8 به عنوان پرچمدار قصد دارد بــا همه رقبا یک جا بجنگد. اما 

آیا واقعًا قدرت آن را دارند 
که همزمان در چند جبهه 

بجنگند؟

نوکیا 8 چه دارد که 
بقیه ندارند؟

مهمترین سئوال کاربران 
اندرویدى بــراى انتخاب 
گوشى پرچمدار این است 

که نوکیا 8 چه چیزهایى دارد که ســایر رقبا ندارند؟ پاســخ به این 
سئوال در خریدن یا نخریدن گوشى دو میلیون و 600 هزار تومانى 
نقش بســزایى دارد و در اینجا برخى ویژگى ها به شــرح زیر گفته 

مى شود:
1-  برند نوکیا به معناى داشتن یک گوشى قرص و محکم بوده که تا 
سال ها مى توان بدون دردسر و تعمیر از آن استفاده کرد. مدیران جدید 
مدعى هستند که همچنان مى توان به نوکیا چنین نگاهى را داشت.

2-  قابلیــت Bothie که همزمان مى توان بــه صورت پخش زنده 
روى فیسبوك و اینستاگرام از دو تصویر پشت و جلوى دوربین بهره 
برد. این قابلیت شــاید مهمترین دلیلى باشد که بتوان براى کاربران 

حرفه اى در نظر گرفت.
3-   فنــاورى OZO بــراى بازتولید صداى 360 درجــه مى تواند 
دوستداران موســیقى را مجاب به خرید کند. جک هدفون در باالى 
گوشى قرار گرفته و کاربرپسند طراحى شده است. فناورى OZO از 

روى واقعیت مجازى OZO VR اخذ شده است.
4-  نوکیا 8 اندرویــد 7,1,1 دارد و به محض ورود اندروید O آپدیت 

خواهد شد. در ضمن اضافات و مخلفات اندرویدى هم ندارد.

5-  با تشکر از فناورى کوآلکوم، باترى 3090 میلى آمپر ساعت آن 
با شارژ سریع نسخه 3 شارژ مى شود.

6-     لوله کشى مسى خاصى در گوشى انجام شده تا گرما به سرعت 
پخش شود و کاربر دچار مشکل داغى هنگام استفاده نشود.

7-     روشنایى در نور روز nits 700 تعریف شــده و کاربر مى تواند 
صفحه گوشى را زیر نور آفتاب به راحتى ببیند.(ادعاى سازنده)

8-     آلومینیوم سرى 6000 در ساخت گوشى به کار رفته (40 مرحله 
ماشینى به کار رفته تا قاب پشت آینه اى شــود) که در کنار محافظ 
گوریال گلس 5 به گوشى امکان ضد خش مى دهد اما متأسفانه ضد 
آب تعریف نشده و فقط ضد قطرات آب است.(استاندارد IP54 دارد 

نه 68)
9-     البته نوکیا 8 در حالى که برندهاى برتر 2017 نمایشــگر امولد 
دارند، به IPS بسنده کرده و نمایشگر 5,3 اینچى آن رزولوشن 2560 

در 1440 پیکسل را اخذ کرده است.
10-  خبرى از 6 گیگ رم نیست اما اسالت براى افزودن 256 گیگ 

حافظه جانبى براى گوشى تعبیه شده است.

اقعًا قدرت آن را دارند 
همزمان در چند جبهه 

گند؟

8نوکیا 8 چه دارد که 
ه ندارند؟

ترین سئوال کاربران 
ویدى بــراى انتخاب 
شى پرچمدار این است 

8 چه چیزهایى دارد که ســایر رقبا ندارند؟ پاســخ به این  8وکیا
600 هزار تومانى دو میلیون و نخریدن گوشى در خریدن یا ل
گفته ز ش ه ها ژگ خ نجا ا د د دا زا ش

0-  با تشکر از فناورى کوآلکوم، باترى 3090 میلى آمپر ساعت آن  5
ش ژ 3شا خ ن ژ شا 3ا

با نوکیا 8 مى توان 
اپل،  سامسونگ 
وهوآوى را
 شکست داد؟

اگر کامپیوتر شــما قدیمى اســت یا رم آن پایین است 
ویندوز 10 روى آن به کنــدى کار مى کند. کاربرانى که 
چنین شرایطى دارند همواره عصبى هستند. خوشبختانه، 
با انجام چند ترفند و حقه کوچــک در بخش تنظیمات 

سیستم مى توان تجربه بهتر و روان ترى داشت.
به طور مثال، تنظیمات استارتاپ ویندوز را به شکلى تغییر 
دهید که دستگاه سریع تر بوت شود. حتى، با تغییر وضعیت 
جلوهاى بصرى مى توانید تجربه بهترى  از کار با ویندوز 

10 روى دستگاه قدیمى خود داشته باشید.
براى دستکارى جلوه هاى بصرى کارهاى زیر را انجام 

دهید:
1- در وینــدوز System Properties را بــاز کنیــد. 
براى این کار روش هاى مختلفــى وجود دارد. از قابلیت 
جستجوى کورتانا استفاده کنید، عبارت Sysdm.cpl را 

تایپ و کلید Enter را بزنید. یا در ویندوز اکسپلورر، روى 
This PC کلیک راست کنید و از منویى که باز مى شود 

گزینه Properties را انتخاب کنید. در پنجره باز شــده 
Advanced System Settings را کلیک کنید.

2-در اینجا، یک پنجره پــاپ آپ کوچک با چندین تب 
مى بینید. تب Advanced را انتخاب کنید و زیر گزینه 

Performace، روى Settings کلیک کنید.

 Adjust For گزینه ،Visual Effects 3- در بخش
Best Performance را انتخاب کنید.

از حاال به بعد، تمام انیمیشن ها و جلوه هاى بصرى که تا 
پیش از این اجرا مى شدند به سرعت خاموش و غیرفعال 
مى شــوند. در این مرحله، متوجه تغییــرات بصرى در 
وضعیت ظاهرى سیســتم از جمله آیک ن ها و فونت ها 

مى شوید.

اس اس دى PT920 COMMANDO از PCIe نسل  
۳X۴ با سرعت خواندن و نوشتن 1350/2500 مگابایت 

 ،PT920 در ثانیه پشتیبانى مى کند، اس اس دى کماندو
همانگونه که از نامش پیداست هر حرکت بازى را دقیق 

و قدرتمند مى سازد.
طراحى PT920 COMMANDO الهام گرفته از یک 

تفنگ تهاجمى است.
PT920 در ظرفیت هــاى GB 240 و  GB 480 تولید 

 PCI Express Gen 3 x4 شــده که از آخرین ورژن
پشتیبانى مى کند و با اســتاندارد NVMe 1.2 مطابقت 
دارد. این محصول با فناورى مخصوص اپیسر و کیفیت 
MLC ساخته شده است. ظرفیت  GB 480 این مدل با 

سرعت چشمگیر خواندن  MB/s 2500 و نوشتن  1300 
MB/s به خوبى IOPs 175,000 رسیده که هر حرکت 

بازى فشرده را دقیق و سریع مى سازد.
PT920 COMMANDO  همــراه با چنــد فناورى 

پیشرفته که در ســاخت SSD به کار مى رود براى ارائه 
عملکرد بى نظیر ارائه شده است.

ظاهر PT920 COMMANDO‘ که به صورت اسلحه 
جنگى ساخته شــده اســت مفهوم حقیقى بازى را در 
سطح حرفه اى القا مى کند. دســتگیره تفنگ همراه با 
یک سیســتم خنک کننده طراحى شــده در حالى که 
قطعات دیگــر با جزئیات کامل و دقیــق همانند پورت 
تخلیه حرارت عمل مى کنند. بــه عالوه  انتقال حرارت 
به صورت مداوم باعث مى شود سیستم به صورت عالى 
حرارت را از درون خارج کند و گارانتى 3 ساله به همراه 
سیســتم حفاظتى باعث افزایش طــول عمر این کاال

 مى شود. 

دانشمندان در انگلســتان کوچک ترین روبات جراحى 
در جهان را با فنــاورى کم هزینه که در گوشــى هاى 
تلفن همراه و صنایع فضایى اســتفاده مى شود، توسعه 

داده اند.
این روبات که Versius نام دارد، از عملکرد بازوى انسان 
تقلید کرده و مى تواند براى انجام طیف وسیعى از روش ها 
که در آن یکسرى از برش هاى کوچک براى جلوگیرى 
از نیاز به جراحى باز سنتى ایجاد مى شود، مورد استفاده 

قرار گیرد.
این روش ها شــامل عمل جراحى گوش، بینى، گلو  و... 

است.
چنیــن روش هایى عــوارض و درد پــس از جراحى را 
کاهش داده و زمــان بهبودى را براى بیماران تســریع 

مى کند.

استفاده از این روبات بسیار ساده تر از سیستم هاى موجود 
بوده و حدود یک سوم از فضاى دســتگاه هاى فعلى را 

اشغال مى کند.
روبات هایى که براى انقالب در زمینه عمل هاى جراحى 
طراحى مى شوند، باید همه کاره و کوچک باشند و استفاده 
از آنها آسان باشد، به طورى که کارکنان جراحى بتوانند 
آنها را در اطراف اتاق عمل حرکت داده و از آنها استفاده 
کنند و یا زمانى که از آنها اســتفاده نمى شــود، آنها را 

بسته بندى کنند.
یکى از مزایاى اصلى این رو بات کوچک این اســت که 
مانند بازوى انســان کار مى کند و مجهز به یک فناورى 
اســت که مقاومت را تعیین مى کند تا وقتى که ابزار در 
درون بدن بیمار قرار مى گیرد مقدار مناسبى از نیرو مورد 

استفاده قرار گیرد.

Aliens Drive Me Crazy   یــک بــازى جدید با 

گرافیک رنگارنگ و دلربا در سبک بازى هاى اکشن 
از استودیوى بازیسازى Rebel Twins براى سیستم 
 Aliens Drive عامل محبوب اندروید است. با نصب
Me Crazy برروى دستگاه اندرویدى تان، یک بازى 

ساده و در عین حال جالب و چالش بر انگیز در فضایى 
دیوانه وار پر از هرج و مــرج و حادثه را تجربه خواهید 

کرد.
در Aliens Drive Me Crazy سفینه هاى مختلفى

 به زمین نفوذ کرده اند و با از دســت رفتن ارتباطات 
ماهــواره اى زمین، خطر بزرگى زمیــن را تهدید مى 
کند! هــم اکنون وظیفه  شماســت که بــا تاکتیک 

هاى چریکى خود بر ماشــین تان ســوار شــوید و 
با زیــر گرفتن انــواع دشــمنان مختلف بــه پایگاه 
بیگانگان برســید و انواع کارفرمایان و اشــغالگران 
را نابود سازید! در مســیر مســابقه انواع دستاوردها 
و قــدرت هاى یــو پــى اس وجــود دارنــد که با 
جمع آورى آنها مى توانید سالح هاى قدرتمندى را از 
آن خود کنید و یا ماشین خودتان را ارتقا دهید و هیجان 

بازى را دو چندان کنید. 
بازى Aliens Drive Me Crazy نسبت به حجم چند 
مگابایتى خود داراى گرافیکى عالى و انیمیشن هاى 
تقریبًا خوب اســت و آن را به همه کاربران دوستدار 

بازى هاى اکشن پیشنهاد مى دهیم.

 بازى اکشن «بیگانگان دیوانه ام مى کنند»

با این ترفند ساده سرعت ویندوز 10 را
 افزایش دهید

 PT920 COMMANDO اس اس دى
سالح مخفى گیمرها

کوچک ترین روبات جراح جهان 
ساخته شد

سازمان هاى امروزى حتماً از شبکه هاى کامپیوترى و اینترنت 
استفاده مى کنند پس طبیعى است که در معرض خطراتى مثل 
ویروس ها، بدافزارها و باج افزارها و... قرار گیرند. اگر فایل هاى 
اتوماسیون ادارى سازمان دچار مشکل شوند، تمام داده ها و 
سوابق پیشین از بین مى رود. و یا اگر فایل هایى که به صورت 
اشتراکى و پابلیک در سرورها قرار مى گیرند، با مشکلى مواجه 
شوند، نتیجه کار پرسنل سازمان از بین خواهد رفت. ایمیل ها، 
اطالعات شخصى و تمامى مستندات یک شرکت مى توانند 
آینده یک کسب وکار را رقم بزنند پس عقالنى ترین راه تأمین 
امنیت داده ها و اطالعات است. حال که به اهمیت امنیت در 
شبکه پى بردید، مى توانید اهمیت بکاپ گیرى از اطالعات را 
به عنوان راهى براى تأمین امنیت در شبکه بیشتر درك کنید.

در سطح کاربر خانگى و شخصى، کافى است اطالعات خود را 

روى هارد یا فلش ذخیره کنید اما در سطح سازمانى و شرکتى 
 Backup این کار ممکن نیســت. مناســب ترین راه، تهیه
به صورت متمرکز و همیشگى است که بتوان بر بخشى از 
مشــکالت امنیت اطالعات غلبه کرد. براى سازمان هاى 
کوچک تر استفاده از سرورهایى با ظرفیت ذخیره سازى باال 
مناسب است اما استفاده از دستگاه هاى مخصوص این کار 
که ظرفیت ها، امکانات و هزینه هاى قابل قبول ترى را ارائه 
مى دهند، بهتر است. با رشد تصاعدى این داده ها و اطالعات، 
آیا این کار، ممکن اســت؟ یکى از فناورى هاى پرکاربرد در 
  Tapeزمینه ذخیره سازى اطالعات در سطح شبکه، فناورى
یا نوار است. نمى شود به قدمت این فناورى در ذخیره سازى 
اطالعات، شک کرد اما این قدمت به معناى منسوخ شدن آن 
نیست بلکه بسیارى از سازمان ها براى تهیه نسخ پشتیبان و 

بکاپ گیرى از اطالعات شبکه خود و آرشیو آنها از این فناورى 
استفاده مى کنند.

چرا Tape مناسب ترین ابزار براى تهیه بکاپ 
است؟

Tape ها نسبت به سایر ذخیره سازها فضاى بیشترى را فراهم 

مى کنند و در برابر این حجم و ظرفیت، هزینه بسیار کمترى را 
اعمال مى کنند. طول عمر دستگاه هاى ذخیره سازى معمول 
هم نسبت به Tapeها کمتر اســت. نوارها همچنین برق 
 HPE ) کمترى نیز استفاده مى کنند و با وجود نرم افزارها) مثًال
Data Protector و فناورى هاى بکاپ گیرى، مى توان این 

کار را به صورت خودکار و بدون نیاز به نیروى ماهر انجام داد.
از جملــه شــرکت هایى کــه در زمینه فنــاورى Tape و 
بکاپ گیرى، فعالیت چشمگیرى دارد اچ پى است که همواره 

پیشرفته ترین فناورى ها را تأمین مى کند. اچ پى در Tapeهاى 
خود همواره از فناورى هاى به روز استفاده مى کند تا ظرفیت 
بهینه، کارایى و اطمینان باالیى را فراهم کند. اچ پى نوارها یا 

Tapeهاى خود را به چهار دسته کلى تقسیم مى کند:

Tape Cartridge،  Tape Drive،  Tape AutoLoader

Tape Library و
شما مى توانید بسته به بزرگى کســب وکار خود از بین این 
مدل ها، Tape مناســب را انتخاب نمایید. درصورتى که 
نیاز باشد پس از پر شدن یک نوار،Tape بعدى به صورت 
  Autoloader خودکار جایگزین شــود، باید بــر روى از
استفاده کرد و اگر بخواهیم همزمان از چند درایو براى تهیه 
 Tape Library پشتیبان از چند دستگاه استفاده کنیم، باید

استفاده کرد.

 بکاپ گیرى از اطالعات خود را دستکم نگیرید

چندى پیــش در خبرهــا داشــتیم کــه پنجمین 
بتاى iOS 11 با رفع بسیارى از باگ ها براى توسعه 
دهندگان اپل منتشر شد. تنها یک هفته پس از انتشار 
پنجمین بتاىiOS 11  اکنون پیش نمایشى تازه از این 

نسخه در اختیار توسعه دهندگان قرار گرقته است. 
درiOS 11 شاهد به روز رسانى  هاى فراوانى هستیم 
drag- and- که از مهمترین آنها مى  توان به قابلیت

drop و مالتى تسکینگ باز طراحى شده براى آیپد، 

کنترل سنتر جدید و بسیارى دیگر از قابلیت ها اشاره 
کرد.

اما امروز ششــمین بتاى iOS 11  در اختیار توسعه 
دهندگان اپل قرار گرفته اســت و بتاى عمومى آن 
طبــق روال معمول طــى روزهاى آینده به دســت 

کاربران خواهد رسید.
در این نسخه اکنون مشکالت موجود در لیست ارائه 
دهندگان TV و همچنین قابلیت مالتى تســکینگ و 

کنترل سنتر بهبود یافته است.

*برخــى از ویژگى  هــاى جدید در 
 iOS 11 ششمین بتاى

آیکون جدید براى اپل مپس (اپل پارك)، اپ استور و 
Reminders بهبود آیکون

.Photos صفحه معرفى براى-
-شش تصویر الیو حذف شده است.

 Display & از Auto-Brightness قابلیــت-
 Display Accommodations بــه Brightness

در Accessibility منتقل شده است.
-عددهاى آیکون ساعت بلدتر شده است.

در نظر داشته باشید که نسخه هاى بتا نسبت به نسخه 
هاى عمومى باگ هاى زیادى دارند و به همین دلیل 
بهتر است تنها توسعه دهندگان از آن ها استفاده کنند. 

ضمنًا نسخه نهایى iOS 11 پاییز از راه مى  رسد.

ششمین بتاى iOS 11 عرضه شد
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1010 روایتروایت  وو  آذربایجانآذربایجان
مهدى تمیزى

6 در مقیاس  شنبه 21 مرداد 1391، زلزله شدیدى مناطقى از استان آذربایجان شرقى را لرزاند. ساعت 16 و 53 دقیقه به وقت محلى زمین لرزه اى به بزرگى 4
6 در مقیاس ریشتر، در ساعت 17 و 4 دقیقه به وقت محلى در 10 کیلومترى ورزقان به وقوع پیوست.  ریشتر در 17 کیلومترى اهر و زمین لرزه اى با بزرگى 3
مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و سازمان زمین شناسى آمریکا، کانون هر دو زمین لرزه را در عمق حدود 10 کیلومترى زمین اعالم کردند. زمین لرزه، در 
استان هاى آذربایجان غربى، گیالن، زنجان و اردبیل نیز احساس شد. همچنین شدت این زلزله به حدى بود که در باکو پایتخت جمهورى آذربایجان، نیز 

احساس شد. در همان روزها شمار قربانیان بیشتر از 300 نفر اعالم شد اگرچه آمارها در این باره ضد و نقیض بود. شمار زخمى هاى این حادثه طبیعى نیز پنج 
هزار نفر اعالم شد.به دنبال زلزله آذربایجان شرقى، موجى از همدردى با آسیب دیدگان این حادثه ایران را فرا گرفت. آنچه در ادامه مى آید بخش اول

 سفرنامه اى است که از روزهاى کمک رسانى به زلزله زدگان تهیه شده و حاال در پنجمین سالگرد این رخداد غم انگیز از حضورتان مى گذرد. بخش دوم این 
 سفرنامه فردا منتشر خواهد شد.

77 7رریشتریشتر در در
فیزوفیزوفیزیکیکیک مؤسسمؤسسه ژئه ژئ
استااستان هان هاى آذى آذربایربایج
حساحساس شاس شد. دد. در هر ه
هزارهزار نفر نفر اعال اعال
اا سفرنسفرنامهامهاى اسى اس

ساعت از 11 شب گذشته بود که تهران 
را به سوى آذربایجان ترك کردیم. بین قزوین و زنجان، 

اتومبیل را پر از بنزین کردیم و خودمان را پر از ساندویچ الویه و چیپس 
و سپس چاى. البته افطارِى مفصلى در تهران خورده بودیم؛ اما شب هاى ماه 

رمضان بود و عادت نوك زدن به خوراکى هایى که در اطراف ما پَر مى زد. مقدارى 
هم زولبیا با خودمان داشتیم که چند تا از آنها را طبق سنت اصفهانى ها با دوغ خوردیم. 
بسیارى از مردم به این خوراکِى شور و شیرین مى خندند. خوب، بخندند؛ مگر خنده چیز 
بدى است؟!آفتاب زده بود که به تبریز رسیدیم. جاده منتهى به «اهر» و «ورزقان» بسیار 

شلوغ بود. مردم از گوشه و کنار ایران، ماشین هاى کوچک و بزرگشان را پر از کاال 
کرده بودند و به سوى مناطِق زلزله زده حرکت مى کردند. همگى تالششان این 

بود که خود را به زلزله زدگان برسانند و آنچه داشتند را با دست خودشان 
تقدیم کنند. اوضاع عجیبى بود. شور و شیرین. آنچنانکه جاى 

تلخى به شدت تنگ شده بود. یک

رداد
23 م

ردرداداد

2 ساعتى در 
گنجیگ بودیم تا آنچه از دستمان برمى آید 

انجام دهیم. «آقا ولى»، گنجیگِى باصفایى بود. اصرار داشت تا ما را 
به دیگر روستاهایى که به نظر او گرفتارترند ببرد. جاده اى خاکى را در پیش گرفتیم 

تا به روستاى «برمیس» رسیدیم. اوضاعى ناراحت کننده داشت. خرابى خانه ها از یک سو و 
نبودن محل امنى براى نگهدارى دام ها از سوى دیگر، مشکل اصلى بود.

به طور کلى مشکل مردم زلزله زده آذربایجان به شرایط موجود همان منطقه برمى گردد. به عبارتى،
آسیب هاى ناشى از بالیاى طبیعى و حتى غیرطبیعى در یک منطقه را نمى توان با منطقه اى دیگر سنجید. به 
طور مثال، اگر به دالیلى چون زمان وقوع زلزله در آذربایجان، آمار تلفات جانى کمتر از موارد مشابه در دیگر

 زلزله هاى پیش آمده در ایران است، اما وضعیت موجود، حاکى از شرایطى ناگوار از منظرى دیگر است.
پراکندگى جغرافیایى شهرها و روستاهاى آسیب دیده، مسافت هاى طوالنى جاده هاى آسفالت نشده، ویرانى 

خانه ها و به دنبال آن، بحران اسکان و بهداشت، نابودى تعداد باالیى از کارگاه هاى کوچک قالیبافى، تلفات باالى دام 
و طیور، سرماى استخوان شکِن منطقه، حمله گرگ ها و مواردى از این دست، گوشه اى از خسارت هاى خاِص 

این منطقه است.نمى دانم ماندنمان در برمیس چقدر طول کشید. مرد جوانى را مالقات کردیم که اوضاِع 
روستایش را زیر نظر گرفته بود. محکم و صبور. با دقت، خانواده هایى که مشکل شان بیش از دیگران 

بود را معرفى مى کرد. دست آخر هم پیش مرد کم حرفى رفتیم. قد کوتاهى داشت و چابک به 
نظر مى رسید. هم روستایى هایش مى گفتند که بسیار آدم ساده و مظلومى است. از 

خانه اش جز چند تکه وسیله، همگى در زیر آوار مانده بود. از خانواده اش 
هم فرزند یکسال و نیمه اش. پنج

رداد
25 م

یز یز ننن و و و ساز ساز سازمانمانمانز
ساساساس احس احس احس احس زنزنزنجانجانجانو ارو ارو اردبیلدبیلدبیلنیز نیز نیز نیز زززیگیگیالن،الن،الن،

آ آما آما آمارهارهارر اشد اشد اگرچهگرچهگرچهگرچه معالمعالمعالمشد اشد افر افر ا 30303003ن ن نفر 0ماماار قرر قرر قربانیبانیبانیان بان بان بیشتریشتریشتر از از از
ریریریر هاز هاز هاز همدمدردمدردمدردى باى باى باى با آسی آسی آسی آسیب دیب دیب دیب دیدگاندگاندگاندگان این این این این حاد حاد حاد حادثهثه اثه ممموجىوجىوجى ،قى،قى، ذربآذربآذربایجاایجاایجان شرن شرن شرق مممل زلل زللزلزلهزلهزله

از حاز حاز ح ننننگیزگیزگیزگیز الگسالگسالگسالگرد ارد ارد ارد این رین رین رین رخدادخدادخدادخداد غم غم غم غم و حاو حاو حاال درال درال در پ پن پنجمینمینمینمین ااااتتتهیههیههیهشدهشدهشده زلزلزلزلزلزله زده زده زدگانگانگان ىکاى کاى کمکرمک رمک رسانىسانىسانى به به به تتتهه
منتمنتمنتشر خشر خشر خخواهواهواهدواهدشد. شد. شد.شد. دارداردا مممس س سفرنافرنافرنامه فمه فمه ف

از ظهر 
گذشته بود و چون در ماه رمضان قرار 

داشتیم، همه خوراکى فروشى ها تعطیل بودند. بعد از گذر از 
چند روستا در منطقه هریس، روبه روى یک بقالى ماشین را پارك کردیم 

و کنار یخچال مغازه اش، یواشکى کلوچه شمالى و نوشابه شیشه اى خوردیم. 
دوساعت طول کشید تا از جاده اى فرعى خودمان را به اهر برسانیم. نزدیکى هاى اهر، 

بخش هایى از جاده به دلیل ریزش کوه گرفته شده بود. سرعت را کم کردیم تا هم از طبیعت 
زیباى اطراف لذت ببریم و هم ماشین را به صافکارى نبریم.

در سمت چپ جاده اصلى، جاده اى خاکى بود که میان درخت هاى سیب فرو مى رفت. جاده 
به روستایى مى رسید که نامش «گنجیگ» بود؛ وارد شدیم. تپه اى را رد کردیم. بعد از تپه، 

دشت زیبایى بود که رودخانه اى باریک از میانش مى گذشت. رودخانه را که پشت سر 
گذاشتیم، اهالى گنجیگ را بیرون از گنجیگ دیدیم. روستایى بدون خانه، 
بدون کوچه. روستایى بدون پدر براى پویا و امیرمحمد. روستایى اما مملو از 

سیب هایى که درخت ها را چراغانى کرده بودند.

چهار

رداد
25 م

شِب گذشته 
را در «مرند»، خانه یکى از تبریزى هاى 

باصفا خوابیدیم. صبح، صبحانه خوردیم و رفتیم بانک. غیر از 
آن واریزهاى پیشین، حدود سه میلیون تومان دیگر از سوى دوست و آشنا به 

حسابمان واریز شده بود. روز گذشته، بار کامیونى که حدود 14 میلیون تومان کاالهاى 
اساسى داشت، به پایان رسید و اکنون مقدارى خوراکى کنسرو شده، لوازم بهداشتى و پتو 

برایمان باقى مانده بود. همه را تا خرخره در ماشین حامد جا دادیم و به سوى منطقه راه افتادیم. «اهر» 
و «ورزقان» را به سمت «هریس» ترك کردیم. حدود 50 کیلومتر راه بود. راهى صاف و بدون 

بازى هاى جاده اى. ظهر نزدیک مى شد و گرما مثل مته به بدن فرو مى رفت. در بین راه، به جاده اى 
رسیدیم که به روستاى «سراى» مى رسید. فکرش را هم نمى کردیم که در این حوالى، زمین تکان 

خورده باشد. تصمیم گرفتیم که وارد روستا شویم و یک چیزى بخریم براى خوردن. البته آب و 
غذاهاى کنسرو شده داشتیم. اما وقتى مى دانستیم عده اى منتظر آنچه به همراه داریم هستند، 

جرأت دست زدن به خوراکى هایمان را از دست مى دادیم.پل روبه رویمان را دور زدیم و به 
سوى جاده سراى پیچیدیم. روستا از دور پیدا شد. سرایى فرو ریخته! پاى خانه اى 

که نبود ایستادیم. صاحبش هم آنجا بود. اصرار داشت که خانه اش 
هنوز خانه اش است. خانه عمو یحیى. سه

رداد
25 م

دو
رداد

24 م

پیش از ظهر 
به «ورزقان» رسیدیم. مردم از ترس

 پس لرزه هاى پى درپِى زمین، به چادرهاى ریز و درشِت لمیده در 
خیابان ها پناه آورده بودند. به ظاهر خرابى ها آنچنان نبود؛ اما لرزه ها تسمه از 

گرده  ساختمان ها کشیده بود. آنچنانکه بسیارى از آنها را مى بایستى از نو ساخت. خرابى 
و خسارت هاى جانى و مالى بیشتر مربوط به روستاهاست. روستاهایى که از ساختمان هاى مقاوم 

برخوردار نیستند. روستاهایى که حتى از جاده آسفالت هم برخوردار نیستند. روستاهایى با قواره کوچک؛ 
روستاهایى با مردمانى بزرگ.نزدیکى هاى غروب در حال برگشتن به تبریز بودیم. حرکت ماشین ها 

سانتیمترى شده بود. حامد* پشت فرمان بود و من کنار ماشین راه مى رفتم و با هم گپ مى زدیم. ناگهان 
احساس کردم اژدرى از زیِر زمین حرکت کرد و بدِن زمختش را به کف پاهایم مالید. زبانم بند آمده بود. ماشین 

تکان خورد و سپس گرد و خاکى در حوالِى کوهِ آن سوى جاده به روى غروب پاشیده شد. درنیافتیم که چه 
بود. آن شب، هنگام استراحت، باخبر شدیم که آن اژدر، زمین لرزه اى بوده به قدرت 5/2 ریشتر. این 

بزرگ ترین پس لرزه در میان صدها مورد مشابه اش بود. ما که دور از این منطقه خوابیدیم. 
اما دل شیر دارند آن مردمانى که شانه به شانه سرایشان، ستون استوار زندگى شان 

هستند.
* حامد تبار




