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ترافیک فیلم هاى جدید در سینماهاى شهر

پاى فرقه هاى شیطان پرستى در میان است؟برگزارى مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید اصفهان در هفته آیندهآیا نان ها جوهر قند دارند؟! محکومیت عضو تیم مذاکرات هسته اى قطعى شد موبایل هاى سرقتى غیرفعال مى شوند حوادثاستاناجتماع اقتصاد
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قسط اول
 مشموالن سهام عدالت
 40 هزار تومان است

موافقت با کلیات طرح 
سفر بانوان بدون اذن همسر 

124 چاه در اصفهان 
خشک شد

جوش ها ى صورت، زنگ 
خطر ابتال به بیمارى  است

صندوق هاى بازنشستگى 
در وضعیت هشدار

10

سهراب شهید ثالث
 به روایت یک مستند

اعضاى خانواده  رئیس قوه قضائیه 
در مظان جاسوسى نیستند

چشم انداز حوضه آبریز زاینده رود بهتر از سال پیش نیستچشم انداز حوضه آبریز زاینده رود بهتر از سال پیش نیست
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وزیر اطالعات:

جهان نما

ایران نگذاشت 
اربیل
 سقوط کند
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دستیار و مشاور عالى فرماندهى معظم کل قوا با اشاره به 
حمایت 50 ساله ایران در مقاطع زمانى مختلف 

از کردهاى عراق گفت: طى 50 سال گذشته 
از رژیم شاهنشاهى تا هم اکنون که 39سال 

از پیروزى انقالب اسالمى مى گذرد، 
حمایت ایران از کردهاى 

عراق ادامه داشت و آخرین 
حمایت ...

مدیرعامل شرکت حمل و نقل کانتینرى 
کشتیرانى از ایجاد سازو کارى خبر داد تا 

صاحبان کانتینر و صاحبان کاال در هر 
شهرمى توانند با ارتباط مستقیم نسبت 

به ارسال کاال و کانتینر به بندر 
اقدام کنند تا هر دو از این 

کار منتفع شوند.
حمزه کشاورز با اشاره به ...

7

«اسنپ» دریایى
 راه مى افتد

8 فیلم روز ایران در انتظار استقبال اصفهانى ها 

با 55 قابلیت جالب دوربین نوت  قابلیت جالب دوربین نوت 88 آشنا شوید آشنا شوید

سپاهان مى خواهد 
این بار مقاومت کند
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شهاب حسینى دوباره 
شهید بابایى مى شود

آگهى مزایده نوبت 
دوم

سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4620/ش 
مورخ 95/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد واحدهاى ادارى- تجارى- فرهنگى 
در شاهین شهر، خیابان شهید بهشتى، بین فرعى 7 و 8 غربى، فرهنگسراى دانش و خالقیت 
را از طریق مزایده عمومى به صورت بهره بردارى و اجاره ماهانه به اشخاص حقیقى یا حقوقى به 

مدت دو سال واگذار نماید.
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شرایط تا روز دوشنبه مورخ 96/07/17 به امور 
قراردادهاى ســازمان مراجعه و حداکثر تا روز سه شــنبه مورخ 96/07/18 نسبت به تحویل 
پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر- میدان فاطمیه- ساختمان نگارستان 

شهردارى- طبقه چهارم اقدام نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت farhangi.shaahinshahr.com مراجعه فرمایید.

روابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهرروابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر

اسرپرستى بانک شهر منطقه 3 اصفهان ف اا ف نطقه33ا انکش نطقه33ت انکش ت

جنابجناب آقاى دکتر قدرت ا...نوروزى  آقاى دکتر قدرت ا...نوروزى 
شهردار محترم اصفهانشهردار محترم اصفهان

انتصاب شایســته جنابعالى را در رأس مدیریت شــهرى اصفهان که 
مبین شایستگى و تجارب ارزنده شما در ســطوح مختلف مى باشد 
صمیمانه تبریــک و تهنیت عرض مى نماییم. بى شــک این انتصاب، 
سرآغاز راهى پر امید به سمت دستیابى به قله هاى رفیع توسعه شهر  و 

نوید بخش آینده اى روشن براى اصفهان خواهد بود.
سربلندى، تعالى و توفیق آن مقام محترم را در ایفاى وظایف محوله از 

درگاه ایزد منان خواستاریم.

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 مؤسسات تجارى و صنعتى
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دستیار و مشــاور عالى فرماندهى معظم کل قوا با اشاره 
به حمایت 50 ســاله ایران در مقاطع زمانى مختلف از 
کردهاى عراق گفت: طى 50 ســال گذشــته از رژیم 
شاهنشاهى تا هم اکنون که 39سال از پیروزى انقالب 
اســالمى مى گذرد، حمایت ایــران از کردهاى عراق 
ادامه داشــت و آخرین حمایت جمهورى اسالمى ایران 
از کردهاى عراق مربوط به پیشــروى داعش تا حدود
 30 کیلومترى اربیل  است و داعش به دنبال سقوط اربیل، 
مرکز اقلیم کردستان بود و جمهورى اسالمى ایران بود 
که حمایت کرد و نگذاشت  اربیل سقوط کند و داعشى ها 

را با نیروى نظامى سرکوب کرد.

سردار سرلشکر سیدیحیى صفوى با اشاره به همه پرسى 
اخیر در اقلیم کردستان عراق افزود: به نظر من این یک 
زیاده طلبى و فرصت طلبى جریان بارزانى اســت، براى 
آنکه شــخص رئیس حزب دموکرات عراق، خود را به 
عنوان رهبر اســتقالل طلب جریان کردى و یا رئیس 
جمهور آنچه در آینده مى خواهند شــکل دهند، معرفى 
کند. اما این ظرفیت در آقاى بارزانى وجود ندارد مگر با 
حمایت خارجى. آقاى بارزانى به احتمال زیاد از حمایت 
یک حامى برخوردار است و این انگشت اتهام به سمت 
صهیونیست هاست و بعد از آن اتهام متوجه آمریکایى ها 

و شاید برخى از کشورهاى عربى منطقه باشد.

عضو کمیســیون آموزش و تحقیقــات مجلس گفت: 
رئیس جمهور هرچه ســریع تر وزیر پیشنهادى علوم را 

معرفى کند.
حجت االسالم والمســلمین علیرضا سلیمى با اشاره به 
عدم معرفى وزیر پیشــنهادى علوم، اظهار داشت: این 
مسئله جاى تعجب دارد. انتظار داشــتیم آقاى روحانى 
زودتر با معرفى وزیر وضعیت این وزارتخانه مهم را تعیین 
تکلیف کند. وى با اشاره به بخشى از مشکالت آموزش 
عالى گفت: در بخش هاى مختلف از جمله بخش نیرو 
با مشکالت مختلفى روبه رو هســتیم لذا باید از االن به 
فکر حل این مشکالت باشــیم و براى آنها برنامه ریزى 

داشته باشیم. عضو کمیسیون آموزش مجلس یادآور شد: 
مجلس آمادگى خود را براى همکارى با دولت در زمینه 
تشکیل کابینه نشان داد تا فردا بهانه نگیرند که نگذاشتند 
دولت کار کند اما جاى تعجب اســت که چرا خود دولت 
به فکر نیست، نزدیک 60 روز است که وزارتخانه اى به 
این مهمى و با این اهمیت بدون وزیر است و کارها یله 
و رهاســت. این وضعیت به آموزش عالى آســیب هاى 
مختلفى وارد مى کند.وى با اشاره به انتشار اخبارى درباره 
معرفى چند نامزد وزیر علوم از ســوى مجلس گفت: با 
هیچیک از کمیسیون ها و نمایندگان مجلس در زمینه 

معرفى  وزرا  مشورت نشده است.

ایران نگذاشت 
اربیل سقوط کند

کارها در وزارت علوم 
یله و رهاست

برادر محمود احمدى نژاد 
درگذشت

  ایسنا| داود احمدى نژاد، برادر محمود احمدى 
نـژاد صبـح دیـروز چهارشـنبه در بیمارسـتان حضرت 
ولیعصر(عج) دار فانى را وداع گفت. وى در دوران ریاست 
جمهورى بـرادرش محمود احمدى نژاد ابتدا به سـمت 
ریاسـت بازرسـى نهاد ریاسـت جمهورى منصوب شد 
ولى در مرداد 1387 به دلیل برخى اختالفات از مقام خود 
کناره گیرى کرد. علت برکنارى یا کناره گیرى وى توسط 
برخى رسـانه ها اختالفش با محمود احمدى نژاد بر سر 
انتصاب کردان به پست وزارت کشور و نیز تأثیرپذیرى 
احمدى نژاد از مشـایى بود. داوود احمدى نـژاد در یکى 
از سـخنرانى هایش گفته بود: «مشـایى خود را نماینده
 امام زمان (عـج) مى داند.» داوود احمدى نـژاد در تاریخ
 24 دى مـاه 1395 هـم دچـار سـکته قلبى شـده و در 

بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفته بود.

انگلیسى ها 
مصباح را خراب مى کنند

  تسنیم| آیت  ا... سـیدکاظم نورمفیدى، امام 
جمعه گرگان گفـت: آقاى جنتـى و یـزدى و مصباح از 
السابقون انقالب هستند ممکن است سلیقه من با آقاى 
جنتى جور در نیاید اشـکالى هم ندارد. البته بحث آقاى 
مصباح مقـدارى متفاوت اسـت نه در حـدى که برخى 
مى گویند من و ایشـان رو در روى هم هسـتیم ایشـان 
به لحاظ علمـى قابل قبول هسـتند کاش ایشـان تنها 
به فلسـفه مى پرداختند چون امروز در دنیا خیلى نیاز به 
فلسفه وجود دارد من به لحاظ برخى دیدگاه هاى سیاسى 
با ایشان مخالفم اما از این نظر که انگلیسى ها ایشان را 
خراب مى کنند باید به انگلیسى ها بگوییم مردك، به شما 

چه ربطى دارد.

 صادق آهنگران خانه نشین شد
  مهر | صـادق آهنگـران مـداح و خواننـده 
پیشکسـوت موسـیقى انقـالب و دفـاع مقـدس بـا

 آسیب دیدگى از ناحیه پاى راست مواجه و با تشخیص 
پزشک متخصص مبنى بر تأیید شکستگى، پس از انجام 
عکسبردارى و معاینات پزشکى، پاى او گچ گرفته شد. 
طبق اعالم نزدیکان آهنگران، حال عمومى وى رضایت 
بخش بوده اما با تجویز استراحت مطلق بین چهار تا شش 
هفته، فعًال امکان حضور آهنگران  در برنامه هاى پیش 

رو وجود ندارد.

بازداشت 
شهردار سابق اشتهارد 

شهردار سابق اشتهارد به اتهام دریافت    فارس|
رشوه به دستور دادسراى عمومى و انقالب کرج بازداشت 
شد. حاجى رضا شاکرمى، دادستان کرج در تشریح این 
خبر گفت: مبلغ اولیه اخذ رشوه شـهردار سابق اشتهارد 
600 میلیون تومان بوده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. 
وى افزود: مبالغ رشوه از پیمانکاران شهردارى اخذ و در این 
ارتباط یکى از پیمانکاران نیز بازداشت شده و چند نفر دیگر 
نیز احضار شده اند. شاکرمى گفت: دستگیرى شهردار سابق 
اشـتهارد بنا به گزارش اداره اطالعات و دستور دادستانى 

کرج چهارشنبه هفته گذشته انجام شده است.

حسینیان کجاست؟
  تابناك | به تازگى خبرنگارى در توییتر با اشاره 
به نبودن روح ا... حسینیان در اخبار و اماکن عمومى، آن 
را به «پیچیـده بودن پرونده  رضا گلپور نویسـنده کتاب 
جنجالى "شنود اشباح" و سایت عماریون» مرتبط خواند؛ 
اما آقاى حسینیان این ادعا را تهمت دانسـت و آن  را رد 
کرد. روح ا... حسینیان در واکنش به توییت این خبرنگار، 
گفت: تهمت زدن کار بسیار آسانى است، من نه ارتباطى 
داشتم و نه اصًال در جریان هستم که آنها چنین سایتى 
داشته اند. در جریان دسـتگیرى آقاى گلپور هستم ولى 
من هیچ ارتباطى نداشـتم. این نماینده  سابق تهران در 
مجلس درباره  علت کمرنگ شـدن حضورش در اخبار 
و رسانه ها گفت: اتفاقاً اخیراً در گرگان سخنرانى داشتم 
و در آنجا صحبت هاى سیاسـى نیز کردم ولى وقتى که 
دیگر نماینده  مجلس نباشید اخبار مربوط به شما کمتر 

رسانه اى مى شود.

توئیتر

اخبار غیررســمى از احتمــال کاندیداتــورى محمود 
احمدى نژاد براى مجلس یازدهم از شهرستان گرمسار 

حکایت دارد. 
به گزارش انتخاب، احمدى نژاد شــب هشتم محرم را 
در منزل یکى از افــراد متعلق به حلقــه اول خود یعنى 
غالمحسین الهام  گذراند و گفته مى شود این خبر را در 

همان شب اعالم کرده است. 
انتخابات مجلس یازدهم اواخر سال 98 برگزار مى شود. 
احمدى نژاد اهل آرادان است؛ آرادان در اواخر دولت دهم 
در سال 90  با تصویب هیئت وزیران به شهرستان ارتقا 
یافت. در حال حاضر آرادان و گرمسار یک حوزه انتخابیه 

را تشکیل مى دهند و  یک نماینده در مجلس دارند. 
غالمرضا کاتب که نماینده فعلى گرمسار و آرادان است، 
در سال 94، با کســب 23 هزار رأى، نفر اول این حوزه 
انتخابیه شــد و  فاصله او با نفر دوم بیش از ده هزار رأى 
بود. یعنى اگر قرار است احمدى نژاددراین حوزه کاندیدا 
شود، به آرائى در همین  حدود و حتى کمتر از آن نیاز دارد 

تا به مجلس راه یابد. 
با وجــود ایــن، در مــورد این شــایعه تأیید نشــده، 
گفتنى هــاى فراوانى اســت که هریک از آنها شــاید 
بتواند در اصل کاندیدا شدن یا  نشــدن احمدى نژاد و یا 
پیش بینى نتیجه انتخابات با حضور احتمالى او، اثرگذار 
باشد.  اول اینکه محمود احمدى نژاد در دوران هشت ساله 
ریاست جمهورى خود نشان داده است اعتقاد چندانى به 
پارلمــان و به طــور  کلى امور مشــورتى گســترده با 
امکان ابراز نظرات مختلف و متنوع ندارد. بســیارى از 
تصمیمات او در هشت ســال حضورش در  پاستور یا به 
صورت شخصى اتخاذ شد و یا با اثرگذارى حلقه معدودى 

از اطرافیان او. 
به عالوه، احمدى نــژاد چند بارى به طور مســتقیم و 
بى واســطه، جایگاه مجلس شــوراى اســالمى را زیر 
ســئوال برد. او در ســال   89، به صراحت جمله مشهور 
امام خمینى(ره) مبنى بر اینکــه «مجلس در رأس امور 
است» را متعلق به دورانى دانســت که به گفته  او نظام 
ایران «پارلمانى» بود.  او گفت: «بعضی ها استقالل قوا 
را فقط براي قوه مقننه و قــوه قضائیه می خواهند. اتفاقًا 

قوه  مجریه، قوه اول کشور اســت، بعضی ها یک جمله 
حضرت امام(ره) را متعلق به زمانی که نظام ما پارلمانی 
بوده برجســته  می کنند، آن زمان رئیس جمهور مسئول 
اداره کشور نبوده بلکه نخست وزیر مسئول اداره کشور 
بوده که از طریق مجلس انتخاب  می شده است. آن موقع 
مجلس باال ترین بود. اکنون در قانون اساسی قوه مجریه 
بار اصلی اداره کشــور را بر دوش دارد و  قواي دیگر باید 

کمکش کنند.» 
از سوى دیگر، احمدى نژاد در دوره هاى مختلف انتخابات 
مجلس، با وجود آنکه اطرافیــان او فعاالنه در انتخابات 
شرکت کرده  و حتى لیست هاى انتخاباتى تهیه کرده اند، 

شخصًا به صورت علنى به انتخابات ورود نکرده تا شاید 
بى اعتنایى خود را بیش  از پیش نشان دهد. موارد دیگرى 
همچون بى اعتنایــى به مصوبات مجلــس، دور زدن 
مسئله سئوال از رئیس جمهور با پاسخ  هاى بى ربط و... 
همگى نشان مى دهد احمدى نژاد براى مجلس جایگاه

 ارزنده اى قائل نیســت.  از همین رو، اگر او در انتخابات 
مجلس شرکت کند، مى توان پیش بینى کرد که قصدش 
صرفًا نماینده شدن نیست و چه بســا به  مجلس صرفًا 
به عنوان ســکوى پرش دوباره به جایگاه هاى دیگرى 

استفاده کند. 
نکتــه دوم در مورد حضــور احتمالى احمــدى نژاد در 

انتخابات مجلس، آن اســت که تاکنون سابقه نداشته 
که احتمال یا شــایعه  کاندیداتورى او از تهران یا حتى 
دیگر کالنشــهرهاى کشور مطرح شــود. پیش از این 
در فروردین سال 93، شایعه شــده بود که  ممکن است

 احمدى نژاد با حضور در انتخابات میاندوره اى شهرستان 
نهاوند در استان همدان، وارد مجلس شود. البته این  اتفاق 
رخ نداد. اما قابل تأمل اســت که این بار هم حضور او در 
انتخابات از یک شهرســتان دیگر مطرح شده و باز هم 

خبرى از  تهران و کالنشهرها نیست. 
این موضوع بــى درنگ یک دلیل منطقــى و واضح را 
به دنبال خود مى کشــاند و آن اینکه احمــدى نژاد از 

عدم رأى آورى خود در  شــهرهاى بزرگ اطمینان دارد. 
به بیان ساده تر، محاســبات احمدى نژاد نشان مى دهد 
که او هیچ شانســى براى رأى آورى در  تهران یا سایر 
کالنشهرهارا ندارد و چه بســا خوشبین ترین مشاوران 
او تصور مى کنند کــه اگــر رأى آورى او محتمل هم 
باشــد،  احتماًال این اتفاق با رتبه اى نازل رخ خواهد داد 
که عمًال یک شکست به شــمار مى رود. از همین رو، 
انتخابات گرمســار و  آرادان با توجه به اینکه محل تولد 
احمدى نژاد هم به شمار مى رود مى تواند از این شکست 

قابل پیش بینى جلوگیرى کند. 
امــا نکته دیگرى کــه مى توانــد براى احمــدى نژاد 
ناامیدکننده باشد، این است که خواهر او پیش تر از حوزه 
انتخابیه پدرى شــان،  جواب منفى شنیده است. پروین 
احمدى نژاد در انتخابات مجلس نهم، در حوزه انتخابیه 
گرمسار شانس خود را براى ورود به  پارلمان آزمایش کرد 
که در نهایت با پاسخ منفى مردم زادگاهش مواجه شد.  
این هشدار شــاید تردیدهاى احمدى نژاد را براى چنین 
ریسکى بیشتر کند؛ با این حال، هنوز نمى توان به درستى 
حدس زد که  برنامه او براى باقى ماندن در صحنه سیاست 

کشور چیست. 
در این میان، احتمال دیگرى نیــز در خصوص حضور 
احمــدى نــژاد در انتخابــات مجلس وجــود دارد که 
اگرچه کمى دور از ذهن به  نظر مى رســد اما نمى توان
 با قطعیت آن را رد کــرد. این احتمــال، رد صالحیت

 احمدى نژاد اســت. او در انتخابات ریاســت  جمهورى 
ســال 96 ردصالحیت شــد. اگرچه شــوراى نگهبان 
بارها اعالم کرده که ردصالحیــت در یک انتخابات به 
معناى رد  صالحیت در انتخاباتى دیگر نیست – خاصه 
اینکه یکى نمایندگى مجلس و دیگرى ریاست جمهورى 
باشد – اما بعید هم نیســت  که همان دلیل ردصالحیت 
وى در سال 96، باعث رد شــدن او در انتخابات 98 هم 

بشود. 
در هر صورت آنچه مسلم است اینکه احمدى نژاد چنان 
راه عجیب و نامشــخصى را به ویژه پس از سال 92 در 
پیش گرفته که  صرفًا باید منتظــر ماند و تصمیم آتى او 

را به نظاره نشست. 

مجلس یازدهم یک عضو مهم پیدا خواهد کرد؟

خیز احمدى نژاد براى ورود به مجلس!

کشــورهاى اروپایى پــس از شکســت در ترغیب 
رئیس جمهور آمریکا به اعالم پایبندى ایران به توافق 
هسته   اى اکنون براى حفظ برجام به نمایندگان کنگره 

و مجلس سنا چشم دوخته اند.
بنا به گزارش پایگاه اینترنتى روزنامه «گاردین»، تالش 
دولت هاى انگلیس و فرانسه با شکست مواجه شده و 
پیش بینى مى شــود «دونالد ترامپ» در گزارش نیمه 
اکتبر خود به نمایندگان کنگره، نقض برجام از ســوى 
ایران را اعالم کند اما مجلس سنا مى تواند مانع برگشت 
تحریم هاى هسته اى علیه ایران شــود که لغو کامل 

برجام را در پى خواهد داشت.
طبق قانونى که پس از توافق هسته اى در کنگره آمریکا 
تصویب شده رئیس جمهور این کشور موظف است هر 
90 روز یک بار گزارش میزان پایبندى ایران به اجراى 
توافق هسته  اى را به کنگره اعالم کند. دونالد ترامپ 
تاکنون دوبار با اکره پایبندى ایران به  اجراى برجام را به 

کنگره گزارش داده است.
رئیس جمهور آمریکا اخیراً تهدید کرده در گزارش 15 

اکتبر به نمایندگان کنگره پایبندى ایران به مفاد برجام 
را اعالم نمى کند؛ اگر رئیس جمهور آمریکا نقض برجام 
را از سوى ایران اعالم کند، نمایندگان کنگره 60 روز 
فرصت دارند تــا درخصوص برگشــت تحریم هاى 

هسته اى علیه ایران تصمیم گیرى کنند.
به نوشته گاردین از آنجایى که اعمال تحریم هاى جدید 
علیه ایران مى تواند تهران را نیز به سمت خروج از برجام 
و از سرگیرى برنامه هسته اى خود سوق دهد و در پى 
آن خاورمیانه با یک گرفتارى بــزرگ دیگرى مواجه 
شــود کشــورهاى اروپایى به ویژه انگلیس و فرانسه
تالش هاى پشت پرده خود را براى ترغیب نمایندگان 
کنگره براى عدم اعمال تحریم هاى جدید و برگشت 

تحریم هاى هسته اى علیه تهران افزایش داده اند.

طرح «تیلرسون» براى حفظ برجام
در همین حال   شبکه CNN با اشاره به نزیک شدن 
موعد 15 اکتبر(23 مهر) براى ارائه گزارش کاخ سفید 
به کنگره در زمینه برجام به نقل از چند مقام آمریکایى 

و غربى گزارش داد، همزمان که دونالد ترامپ، رئیس 
جمهورى آمریکا به دنبال ارزیابى خروج واشــنگتن از 
توافق هسته اى است، «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه 
این کشور در پشــت صحنه در حال رایزنى با کنگره 
است تا از بروز یک بحران بین المللى در ارتباط با برجام 

جلوگیرى کند.

 گاردین: ترامپ نقض برجام از سوى ایران را اعالم مى کند

ســیدمحمود علوى درباره برخى مطالب منتشره در 
فضاى مجــازى مبنى بر اتهام جاسوســى بعضى از 
بســتگان رئیس قوه قضائیه، تصریح کرد: «یگانه 
مرجع حرفه اى تشخیص اقدامات جاسوسى در کشور، 

معاونت ضدجاسوسى وزارت اطالعات است».
 به گزارش جماران، وزیر اطالعات با تأکید بر اینکه 
هیچیک از اعضاى خانواده رئیس قــوه قضائیه در 
مظان اتهام جاسوسى یا اقداماتى از این دست نیستند، 
هدف از انتشار چنین شایعاتى را «وارد آوردن آسیب 

به اعتماد مردم نسبت به مسئوالن نظام» دانست.
حجت االسالم و المسلمین سیدمحمود علوى درباره 
برخى مطالب منتشــره در فضاى مجــازى مبنى بر 

اتهام جاسوسى بعضى از بستگان رئیس قوه قضائیه، 
تصریح کرد: یگانه مرجع حرفه اى تشخیص اقدامات 
جاسوسى در کشــور، معاونت ضدجاسوسى وزارت 
اطالعات اســت که این معاونت نیز هیچگونه اثرى 
از اقداماتى که حتى ظن جاسوسى در مورد آن وجود 
داشته باشد درباره هیچیک از اعضاى خانواده آیت ا... 
آملى  الریجانى، رئیس محترم قوه قضائیه مشاهده 

نکرده است.
وى با بیان اینکه آنچه در فضاى مجازى و شبکه هاى 
اجتماعى در این زمینه منتشر شده، صرفاً تهمت بوده 
و با هدف وارد آوردن آسیب به اعتماد مردم نسبت به 
مسئوالن ارشد نظام مقدس جمهورى اسالمى طرح 

شده است، تأکید کرد: خوشبختانه مردم هوشیار ایران 
اسالمى هیچگاه تحت تأثیر چنین دروغ پردازى هاى 
سخیف، خالف قواعد انسانى و فاقد صحت و صداقت 

حرفه اى رسانه اى قرار نخواهند گرفت.
وزیر اطالعــات دربــاره برخى شــایعات پیرامون 
دســتور رئیس جمهور براى رســیدگى به موضوع 
مورد ادعاى برخــى کانال هــاى تلگرامى مبنى بر 
اتهام جاسوســى یکى از بســتگان رئیس دستگاه 
قضائى نیز خاطرنشــان کرد: این مطلب از اســاس 
دروغ بوده و طبعًا تمام ادعاهاى پیرامون آن نیز دروغ 
و ناشى از خیال پردازى هاى طراحان چنین شایعاتى 

است.

اعضاى خانواده  رئیس قوه قضائیه 
نطق هاي میان دستور جلسه علنی دیروز مجلس،  یک در مظان جاسوسى نیستند

نقطه مشــترك داشــت؛ «اعتراض به آقازاده ها». سه 
نماینده مجلس در نطق هاى خود در پارلمان، از دستیابى 
آقازاده ها به رده هاى باالى مدیریتى و زندگى برخى از 

آنها در خارج از کشور اعتراض کردند.
محمدرضا ملکشاهى راد، نماینده مردم خرم آباد و دوره، 
اولین فردي بود کــه در نطقش به این موضوع اشــاره 
کرد و گفت: تأسفبار اســت که برخى آقایان، کشورمان 
را در کســوت قطار درجه2 مى بینند که لیاقت سکونت 
فرزندانشان را ندارد و آنها را با استفاده از منابع داخلی به 

کشورهاي دیگري می فرستند تا در آنجا زندگی کنند.
جهانبخش محبی نیا، نماینده اصولگراي مجلس هم در 
بخشی از صحبت هایش گریزي به شیوه تربیتی برخی از 
مسئوالن داشت و تصریح کرد: کسانی در مسئولیت هاي 
کالن کشور قرار می گیرند که در بین فرزندانشان، عرضه 
تربیت یک خادم براي انقالب را نداشتند. برخی از موالید 
آنها در ایــام انتخابات، در حال تخریب امور هســتند و 
هیچکسی قدرت و اختیار نظارت بر آنها و جواب خواستن 

از آنها را ندارد!

زنجیره نطق هــاي انتقاد آمیز مجلســه دیروز مجلس 
از آقازاده ها، به بهروز بنیادي هم رســید، نماینده مردم 
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد، تصریح کرد: باید بپذیریم تا 
زمانی که مدیران از بین خانواده هاي الیگاریشی انتخاب 
شوند و با پرتابی منجنیقی روي پست ها قرار گیرند،  مردم 
عزیز نباید انتظار بیشتري از عملکرد این دولت ها داشته 
باشند! آیا عقالي ایران محدود به همین چند نفرند؟ البته 
آقازاده هایی طی روند غیرشایسته ساالري بر مسند قرار 
گرفته اند و قرار خواهند گرفت؛ به نحوي که تا سال هاي 
سال ملت نتوانند خود را از کانون هاي قدرت نجات دهند.

اعتراض چند نماینده به آقازاده ها: 

با پرتاب منجنیقى پست مى گیرند

محکومیت یک عضو تیم مذاکرات هســته اى که پیش تر 
دستگیر شــده و با قرار وثیقه آزاد بود، در دادگاه تجدیدنظر 
استان تهران تأیید شــد. این فرد به تحمل پنج سال حبس 

محکوم شده است.
به گزارش تســنیم، مرداد سال گذشــته بود که رسانه ها از 
دســتگیرى یک عضو تیم مذاکره کننده هسته اى به اتهام 
جاسوســى خبر دادند؛ خبر چندى بعد یعنى در تاریخ هفتم 
شهریور 95 از سوى حجت االسالم والمسلمین غالمحسین 
محسنى اژه اى، معاون اول و ســخنگوى قوه قضائیه تأیید 
شد و او اسفند سال گذشته هم گفت: در پرونده این فرد قرار 
نهایى صادر شده و پرونده به دادگاه مى رود تا رسیدگى الزم 

انجام شود.
پرونده این عضو تیم مذاکره کننده هسته اى پس از تکمیل 
تحقیقات از سوى دادسرا، براى رسیدگى به شعبه 15 دادگاه 

انقالب به ریاست قاضى صلواتى ارجاع شد و نهایتاً دادگاه هم 
بعد از برگزارى چند جلسه محاکمه، حکم این فرد را صادر کرد.

دهم خرداد ماه امســال بود که حجت االسالم والمسلمین 
محسنى اژه اى از صدور حکم متهم این پرونده خبر داد و گفت: 
در ارتباط با این پرونده حکم دادگاه بدوى صادر شده اما قابل 

اعتراض است. 
به گزارش یک منبع آگاه، شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمى 
تهران براى این عضو دستگیرشده تیم مذاکرات هسته اى، 
پنج ســال حبس صادر کرده بود که پرونده با اعتراض متهم 
به رأى صادره به دادگاه تجدیدنظر ارســال شــد. این منبع 
مطلع به تســنیم گفت که «پرونده در دادگاه تجدیدنظر نیز 
مورد بررسى قرار گرفت و شعبه دادگاه تجدید نظر رأى شعبه
 بدوى یعنى پنج ســال حبس را تأیید کرد و حکم متهم این 

پرونده قطعى شد».

محکومیت عضو تیم مذاکرات هسته اى قطعى شد
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رئیس سازمان حج و زیارت خطاب به مدیران و مسئوالن 
سازمان حج و زیارت تأکید کرد: ما باید دغدغه همه مسائل 

حج، عمره و عتبات را داشته باشیم.
حمید محمدى در نشست آسیب شناسى حج سال جارى از 
مدیران سازمان حج و زیارت خواست که بر پیاده سازى سه 
اصل روانسازى، پویا سازى و کم هزینه تر کردن فرآیند ها 

در حج تالش کنند.
معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمى در این دیدار از 
مسئولین کارگروه هاى حج خواست اعضاى کارگروه هاى 
مربوطه را تشــکیل دهند و در انتخــاب اعضا عالوه بر 
نیرو هاى مجموعه حج و زیارت از توان افراد متخصص 

نیز استفاده کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت عنوان کرد: ما باید در آسیب 
شناسى مشکالت را ریشه یابى کنیم و بر اساس آن براى 
حج سال 97 برنامه ریزى کنیم و در برنامه ریزى ها ما از 
محدوده فرآیند هاى متعارف که طى این سال ها در حج 
جارى بوده، خارج شویم. گفتنى است، در حج سال جارى 
25 کارگروه تخصصى براى تصمیم گیرى و برنامه ریزى 
و آسیب شناســى عملیات حج تشکیل شد که قرار است 
این کارگروه ها با انتخاب اعضا، ضمن آسیب شناسى حج 
گذشته، راهکار هاى رفع و بهبود آسیب هاى حج گذشته را 

براى برنامه ریزى حج سال آینده تعریف کنند.

عضو کمیسیون فرهنگى مجلس از موافقت کمیسیون 
متبوعش با کلیات طرح خروج بانوان از کشور در شرایط 

خاص بدون اذن همسر خبر داد.
سیده فاطمه ذوالقدر اظهار داشت: طرح مذکور پیش از 
این نیز در کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى به 

عنوان کمیسیون اصلى بررسى شده بود.
وى افزود: طــرح مذکور درباره خروج بانوان از کشــور 
در شــرایط خاص بدون اذن و اجازه همسر است که با 
تصمیم اعضاى کمیســیون فرهنگى براى ابهام زدایى 
از تبصره هاى این طرح، مقرر شد در ستادى ویژه مورد 
بررسى قرار گیرد، این ستاد متشکل از دو نفر از اعضاى 

کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى، دو نفر از اعضاى 
کمیســیون فرهنگى، مســئوالن مرکز پژوهش هاى 
مجلس، وزارتخانه امور خارجه و اطالعات و اداره گذرنامه 

تشکیل شده و درباره این طرح تصمیم گیرى مى کند.
ذوالقدر تصریــح کرد: از کمیســیون فرهنگى، خانم ها 
سیاوشى و سلحشورى در کمیته مذکور حاضر خواهند 
شد، این طرح به خروج بانوان در شرایط خاص و اضطرار 
مى پردازد و به بانوان متأهل اجازه مى دهد براى سفرهاى 
زیارتى، المپیادها و مسابقات بین المللى ورزشى یا شرکت 
در سمینارها و همایش ها بدون اجازه همسر و با استعالم 

دستگاه مربوطه از کشور خارج شوند.

موافقت با کلیات طرح سفر 
بانوان بدون اذن همسر 

فرآیند ها در حج 
باید کم هزینه تر شود

تعطیلى مدارس رامسر 
به علت بارندگى

بارندگى شدید و کاهش محسوس دما عالوه بر تعطیلى 
مدارس شهرستان رامسر، ارتفاعات مازندران را سفیدپوش 
کرد. به همین دلیـل دیروز مدارس شهرسـتان رامسـر 
در تمامى مقاطع تعطیل بود. روز سـه شـنبه نیز مدارس 
ابتدایى شهرستان نور به دلیل بارندگى شدید و آبگرفتگى 
معابر تعطیل شده بود. بارندگى شدید که از روز سه شنبه 
در مازندران آغاز شده اسـت، منجر به آبگرفتگى معابر و 
خیابان هـاى شـهرى در مناطق مختلف اسـتان شـده 
اسـت. همچنین کاهش محسـوس دمـا در مازنـدران، 
ارتفاعات اسـتان در منطقه علم کوه، دماوند و شـاهکوه 

را سفیدپوش کرد.

ارمنستان آثار تاریخى اش را 
به ایران امانت داد

براسـاس توافق دو مـوزه بـراى برگزارى نمایشـگاهى 
مشترك در ایران، 103 شـىء ازمجموعه آثار فرهنگ و 
تمدن کهن ارمنستان روز سه شنبه11 مهر براى سه ماه 
به ایران وارد شد. این آثار همراه با دو نماینده از موزه تاریخ 
ارمنستان وارد ایران و به سالمت به موزه ملى ایران منتقل 
شـد. او تأکید کرد: این آثار مربوط به هزاره چهارم تا سده 
یکم پیش از میالد است و قرار است در نمایشگاه «ایران 
و ارمنستان: خاطره یک سرزمین» از 25 مهر ماه در موزه 

ملى ایران گشایش یابد و تا 27 دى ماه برپاست.

تولد اولین چهارقلوهاى آبادانى 
اولین چهارقلوهاى آبادانى صبح سـه شنبه (11 مهرماه) 
در بیمارستان 17 شـهریور این شهرستان دیده به جهان 

گشودند.
مادر 28 ساله در دومین زایمان خود صاحب دو نوزاد پسر 
و دو نوزاد دختر شـد. حال عمومى ایـن چهارقلوها که با 
جراحى سزارین به دنیا آمده اند رضایت بخش است و هم 
اکنون در بخش نوزادان تحت نظر هستند. این چهارقلوها 
با وزن متوسـط 2 کیلوگرم متولد شـدند. فرزند اول این 

خانواده نیز، شش سال دارد.

این نقاط مرگبار
علیرضا ساورى، مدیرکل پیشگیرى هاى وضعى معاونت 
اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضائیه به تمهیدات 
ویژه براى کاهش تصادفات اشـاره کـرده و مى گوید: بر 
اساس بررسى هاى کارشناسى به عمل آمده در حال حاضر 
حدود سه هزار و 420 نقطه حادثه خیز و پر تصادف توسط 
کمیسیون ایمنى راه هاى کشور با هماهنگى و همکارى 

دستگاه ها شناسایى شده است.

حکم جالب قاضى هرمزگانى 
قاضى سلیمان عفیف، دادرس دادگاه کیفرى 2 بندرعباس 
راننده بى احتیاط را به انجام 270 ساعت خدمات عمومى 
رایگان جهت خط کشى گذرگاه هاى عابرپیاده محکوم 
کرد. این قاضى هرمزگانى گفت: این فرد با بى احتیاطى در 
رانندگى منجر به تصادف و صدمه بدنى به شاکى شده بود 
که در بخش مجازات کیفرى عمومى، به جاى «چهارماه 
حبس» به انجام «270 ساعت خدمات عمومى رایگان» 

جهت «خط کشى گذرگاه هاى عابر پیاده» محکوم شد.

قاعده تابلونویسى 
مطب پزشکان

دکتر محمد جهانگیـرى،  معاون برنامه ریـزى و نظارت 
سازمان نظام پزشکى درباره پزشـکانى که روى تابلوى 
مطبشـان چندین تخصص و مهارت مربـوط به اعمال 
جراحى زیبایـى را قیـد مى کننـد، گفت: تابلـوى مطب 
پزشـکان، هم از نظر فرم هـم از نظر تعداد مـواردى که 
مى تواند روى آن قید شود، قاعده خاص خود را دارد. بر این 
اساس پزشکان نمى توانند خدمات تخصصى یا اقدامات 
جراحى را روى تابلویشـان قید کرده و اعـالم کنند مثًال 
فالن جراحى  را انجام مى دهیم. حتى متخصصین هم فقط 
باید رشته خود را روى تابلو ذکر کنند. پزشکان عمومى نیز 
مى توانند بدون استفاده از کلمه «تخصص» دو یا سه رشته 
مرتبط با خود را روى تابلوى خود ذکر کنند که این موارد 

شامل رشته هایى چون داخلى، اطفال و... است.    

چرك نویس

مهر- غار تازه کشف شده «ده شیخ» به مکانى براى گردش و تفریح 
مردم منطقه «پاتاوه» در اســتان کهگیلویه و بویراحمد تبدیل شده اما 
ساخت و ســازها در کنار آن موجب شده اســت تا بکر بودن این غار از 

بین برود.
سال 87، چوپانى از روستاى ده شیخ شهرستان پاتاوه در استان کهگیلویه 
و بویراحمد با گله خود از منطقه اى در دو کیلومترى روستا مى گذشت 
که ناگهان و به صورت کامًال اتفاقى ســگ گله درون حفره اى از کوه 
رفت. چوپان به دنبال سگ گشــت و او را در غارى پیدا کرد که اکنون 
روستاییان به آن غار «علیصدر دوم» مى گویند.  چوپان جوان تصور کرد 
مکانى که او پیدا کرده اگرچه بزرگ است اما حتمًا گنجى در آن نهفته 
اما چون بسیار ترســناك و تاریک بود به دو دوست خود خبر داد و قرار 
گذاشتند تا هر آنچه پیدا کردند بینشان نصف شود. اما سه سال از کاوش 
آنها در این حفره گذشت و هر بار ناامیدتر شدند و در آخر، از پیدا کردن 
چیزى به نام گنج گذشتند همین شد که دیگران را از وجود چنین غارى 
با خبر کردند. کم کم رفت و آمد کارشناسان و غارشناسان به این غار زیاد 
شد و در نهایت سازمان میراث فرهنگى نیز آن را به نام روستایى که در 

نزدیکى غار است، ثبت ملى کرد.
چوپان جوان هم مدتى در این مکان کار کرد اما دوباره به همان شغل 
چوپانى خود برگشت. مردم روستایى هم غار «ده شیخ» را به همین نام 
مى شناسند نه به نام کاشفش، چون چوپان و دوستانش در جریان کشف 
غار تفاهم نداشتند و هر یک خود را کاشف غار مى دانستند به همین دلیل 

این غار با نام نزدیک ترین روستایش شناخته مى شود. 
بعد از کشف این غار و ثبت ملى شــدن آن، یک سرمایه گذار از اهالى 
شهرســتان گناوه به این محدوده آمد و شروع به کار کرد. او خواست تا 
این غار را براى حضور گردشگران مهیا و آماده کند. به همین دلیل اقدام 
به ساخت و ساز کرد. چندین درخت قطع شــد تا به جاى آن پارکینگ 
براى حضور خودروها ساخته شود. همچنین در کنار این محدوده و در 
پایین کوهى که ورودى غار در آن است، تعدادى ساختمان براى فروش 
صنایع دستى و سوغات و سرویس بهداشتى ساخته شد. از کنار همان

 ساختمان ها راهى به باال براى رسیدن به دهانه غار باز شده است. مسیر 
کامًال سنگ فرش و پلکانى است. وقتى گردشگران با حدود نیم ساعت 
پیاده روى از همین مسیر پله اى، به باالى کوه مى رسند نماى تپه هاى 

سبز جلوه اى دیگر از شهرستان پاتاوه را به رخ مى کشاند.
دهانه غار اما عجیب به نظر مى رســد. درى آهنــى و نقره اى رنگ با 
قفلى بــزرگ روى آن، طورى مى زند در ذوق که گویى قرار اســت به 
تونلى وارد شــوى که در دل کوه ایجاد شده اســت. چراغ ها خاموش 
هســتند و اولین ورودى ها این فرصت را دارند که کمى جلوتر رفته  و 
وارد غار تاریک شوند بدون اینکه چشمشــان جایى را ببیند، بایستند و 
فکر کنند که قرار است با چه صحنه اى رو به رو شوند آنگاه، «مهران» 
که راهنماى گردشگران در این غار اســت چراغ ها را روشن مى کند 
و با هیجان بازدیدکنندگانى رو به رو مى شــود کــه تصور نمى کردند 
اطرافشــان را قندیل هاى زیبایى احاطه کرده باشــد و رو به رویشان 
ســالنى بزرگ از قندیل هاى آویــزان خودنمایى کند. هــر چه جلوتر
 مى روند هیجانشان بیشتر مى شــود. مهران برایشان قصه چوپان را 
تعریف مى کند و چگونگى کشف آن را. او مى گوید که وقتى براى اولین 
بار وارد غار شده اند مسیرى رشا سینه خیز مى رفتند تا اینکه راه را براى 

ورود گردشگر باز کرده اند. 
او در عین حال که مى گوید ســرمایه گذار غار ده شیخ قصد دارد تا این 
مکان را به منطقه گردشگرى تبدیل کند و به دنبال راحتى گردشگران 
است، در آهنى کار گذاشته شــده را براى امنیت داخل غار مى داند. او
 مى گوید نمى توان جلوى ورود حیوانــات را به داخل غار گرفت جز با 
همین در. اگر در وجود نداشته باشد ممکن است کفتار یا گراز به داخل 
برود آن وقت بیــرون کردن این حیوانات از داخــل غارى که راه هاى 

مخفى زیادى دارد کار مشکلى است.
مهران درباره نورپردازى هاى داخل غار هم مى گوید که از المپ هاى 
LED استفاده شده. این المپ ها گرم نیســتند و براى قندیل ها نیز 
مضر نبوده اند. این موضوع را کارشناسان تأیید کرده اند.  او مى گوید این 
غار مربوط به دوره دوم زمین شناسى یعنى 135 میلیون سال پیش است. 
کارشناسان زمین شناســى که به این غار آمده اند از روى قندیل هاى 
موجود، این دوره را براى غار تخمین زده اند. درست شدن هر یک سانت 
قندیل یک میلیون سال طول مى کشد. ما این موضوع را به گردشگران 
مى گوییم که باید مراقبت کنند اما برخى از آنها قندیل ها را مى شکنند. 
هر کجا که سر بچرخانى بخشى از این غار را به رنگ سبز و آبى مى بینى 
که المپ هاى بزرگى آنجا را رنگى کرده اند. هنوز قطرات آب از نوك 

قندیل ها روى زمین مى افتد و زمین آهکى و سنگى را سوراخ مى کند. 
مى توان حتى قندیل هاى شکسته شده را هم روى زمین و معلق روى 
هوا دید. گاهى خفاشى عبور مى کند و اگر گردشگران دقت کنند هنوز 
مى توان استخوان هاى فسیل شده حیواناتى مانند کفتار را دید. با همان 

دندان هاى بزرگش. 
ورودى این غار ده هزار تومان اســت و گردشــگرانى که تعداد آنها در 
روزهاى تعطیل به 300 تا 400 نفر مى رسند مى توانند از صبح ساعت 

9 و 10 تا زمانى که هنوز شب نشده از درون غار دیدن کنند. عید سال 
دیگر قرار است در مسیر آمدن تا دهانه غار یک آبشار مصنوعى هم ایجاد 
شــود و روى تپه هاى اطراف حدود 40 هکتار درخت کاشته شود. قرار 
است مســیرى که االن تنها 300 متر آن براى گردشگران قابل بازدید 
است بیشتر شود. چون اکنون این غار تنها در همین محدوده نورپردازى 
شده است. اما به نظر مى رسد که راه طوالنى ترى دارد که هنوز کشف 

نشده است.

با «غار علیصدر دوم» بیشتر آشنا شوید

گشت و گذار زیر قندیل هاى 
135 میلیون ساله

گفتگو با یکى از معتبرترین مجموعه داران حشرات

8000 نمونه پروانه دارم

یکى از مشــهورترین و معتبرترین مجموعه داران علمى 
حشرات و پروانه ها در ایران و جهان به چند  و چون کمبود 
موزه هاى پروانه در کشور و همچنین دنیاى خرید و فروش 
پروانه هاى گرانقیمت در ایران و جهان پرداخت. «علیرضا 
نادرى» در مجموعه علمى خود بیش از هشت هزار نمونه 
پروانه از ایران دارد. این پروانه شــناس و پژوهشگر حوزه 
اکولوژى در زمینه موزه هاى پروانه ها و همچنین گران ترین 
پروانه ایران و جهان با خبرگزارى تسنیم گفتگو کرده که در 

ادامه مى آید:
هنوز پروانه ناشناخته در ایران و جهان 

داریم؟
بله. هر ساله ما هنوز تاکسون هاى جدیدى از پروانه ها را در 

کشور پیدا مى کنیم.
چرا موزه هاى عمومى در زمینه پروانه 
نداریم، البته به جز مؤسسه گیاه پزشکى 

کشور.
موزه هاى تخصصى پروانه بسیار کمیاب هستند، موزه هاى 
پروانه ها معموًال در دل موزه هاى حشــره شناسى یا تاریخ 

طبیعى قرار دارند.
 شما چه تعداد پروانه جمع آورى کردید؟

در مجموعه علمى بنده بیش از هشــت هزار نمونه پروانه 

از ایران وجود دارد که شامل حدود 420 گونه از 430 گونه 
شناخته شده در ایران اســت. در حدود 16 تاکسون جدید 
براى علم  توصیف کرده ام و 17 گونه جدید نیز براى کشور 

ثبت کرده ام.
جمع آورى کدام حشرات منع قانونى 

دارد؟
در ایران به جز مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست 
منع قانونى براى جمع آورى علمى حشرات وجود ندارد. در 
جهان تعداد بسیار اندکى از گونه ها تحت حفاظت سازمان 
IUCN  قرار دارند. ولى در ایران گونه خاصى در این زمینه 

وجود ندارد.
 آیا روند فروش پروانه در دنیا مرسوم است؟

خرید و فروش پروانه در ایران و پروانه هاى ایرانى در جهان 
مرسوم نیست، اگرچه گاهى به صورت موردى در خارج از 
کشور دیده مى شود که بیش از 90 درصد این تبادالت بین 
مجموعه داران علمى صورت مى پذیرد که بیشــتر ترجیح 
مى دهند با گونه هاى دیگرى از نقاط دیگر که در مجموعه 
خودشان ندارند این تبادل را انجام دهند. پروانه هاى مناطق 
گرمسیرى به دلیل زیبایى جزو پروانه هایى هستند که خرید و 
فروش مى شوند که این بخش عمدتاً از پروانه هاى پرورشى 

در مزارع پروانه تأمین مى شود.

فصل دوم کاوش هاى باستان شناسى تپه «پوستچى» دستاوردهاى ویژه اى داشت، 
اسکلت هایى از دوران ساسانیان کشف شد و ادامه کاوش ها احتماًال تاریخ شیراز را به 

بیش از شش هزار و500 سال مى رساند.
تپه پوستچى در نزدیکى بلوار رحمت شیراز این روزها محلى براى کشف هاى تاریخى 
شده است. کشف هایى که نه تنها تاریخ شیراز را افزایش مى دهد بلکه اطالعاتى را از 
محلى ارائه مى دهد که باستان شناسان به عنوان نخستین استقرارگاه در دشت شیراز 

مى شناسند. 
فصل اول کاوش ها در خردادماه ســال 95 انجام و منجر به کشــف حدود هزار شىء 
باســتانى از این تپه شــد و البته کاوش ها باعث شــد تاریخ شیراز را ســه هزار سال 
افزایش دهد و به عدد شش هزار و 500 ســال برساند. حاال فصل دوم کاوش ها هم با 
دستاوردهایى آغازشده و باستان شناسان احتمال مى دهند ادامه الیه نگارى ها باعث 

افزایش تاریخ شیراز از این عدد شود و اطالعات بیشترى از این استقرارگاه به آنها بدهد.
در این رابطه حسنعلى عرب، سرپرست مشترك تیم کاوش تپه پوستچى شیرازگفت: 
«در واقع بر اساس مطالعاتى که تاکنون انجام شده نشان مى دهد تپه پوستچى نخستین 
استقرارگاه در دشت شیراز است. ما هنوز الیه هاى قدیمى تر از شش هزار و500 سال را 
داریم که کاوش نکردیم و آثار و شواهد نشان مى دهد که زندگى در دشت شیراز به بیش 

از شش هزار و500 سال قبل برمى گردد.»
این باستان شناس با اشاره به شــواهد دیگرى که در کاوش ها به دست آمده نیز بیان 
کرد: «ازجمله شــواهد دیگرى که از این فصل به دست آمد تعداد زیاد قطعات سفالى 
و ابزارهاى سنگى است که اطالعات زیادى در خصوص نحوه معیشت مردمان دوره 

شمس آباد مى دهد.»
وى بیان کرد: «داده هاى استخوانى نیز به دست آمد که به این نتیجه رسیدیم در این 
محل تدفین هایى از دوره ساسانى وجود داشته است و انسان ها به صورت گذرا تدفین 
انجام داده اند که احتماًال مربوط به کوچ نشینانى بوده که در دوره ساسانى در این منطقه 

حضور داشته اند.»
در این کاوش ها بقایایى از معمارى خشتى شناسایى شده که خیلى ساده است و نباید 
توقع معمارى بزرگ و فاخر را داشت اما با کشف این خشت ها مى توان به پالن خانه ها 
پى برد و با نوع نظام سکونتى در دوره هاى دور آشــنا شد. با استمرار کاوش ها در این 
بخش از شیراز به نظر مى رســد باید منتظر رونمایى فصل جدیدى از تاریخ این شهر 

پررمزوراز باشیم.

احتمال افزایش تاریخ شیراز

اسرار جدید «شهر راز» برمال شد

آیا نان ها جوهر قند دارند؟! 
بحث سالمت نان موضوع تازه اى نیست. چند سالى 
اســت که مطرح است و برخى مســئوالن نیز کامًال 
برســالمت این ماده غذایى تأکید دارند و برخى نیز 
برسالمت آن به دلیل استفاده از جوهر قند تردید دارند.

جوهرقند، ترکیبى گوگردى است که در قندریزى ها 
براى رنگبرى و ســفید کردن قندها استفاده مى شود.
این ماده در اثر حرارت ، گاز So2 آزاد کرده و در مقدار 
زیاد مصرف آن سرطان زاســت. درحالى که این ماده 
خطرناك در هیچ جــاى دنیا، یــک افزودنى غذایى 
محســوب نمى شــود اما در ایران برخــى نانواهاى 

متخلف، آن را به آرد نان اضافه مى کنند تا نانى سفید 
و خوش ظاهر به مردم ارائه کنند.

بیشتر نانوا ها فرصت الزم را به خمیر براى آماده شدن 
براى پخت نمى دهنــد و بالفاصله از موادى همچون 
جوش شــیرین و جوهر قند اســتفاده مى کنند تا نان 
را زود تر به دســت مصرف کننده برســانند. به گفته 
یک کارشــناس، مگر مى شود ســاعت 6 یا 7 صبح 
یک نانوایى خمیر را آماده کند و نیم ســاعت بعد، نان 
به مردم بدهد؟  این، میســر نیست مگر اینکه ماده اى 
به جز مخّمر به خمیر اضافه کنند که جوش شیرین و 

جوهر قند از جمله آنهاســت. به گفته این کارشناس 
نان هایى که در قدیم پخته مى شــد اگر چند روز هم 
از آن مى گذشت همچنان تازه بودند اما اکنون کافى 
است نانى را از نانوایى تهیه کنید، به ساعتى نمى گذرد 
که نان در اصطالح بیات مى شود. این موضوع نشان 
مى دهد که در ترکیب آرد نان از موادى همچون جوش 
شیرین و جوهر قند استفاده شــده است عالوه براین 
خمیرهایى که به جوهر قند آغشــته هستند به راحتى 
فرم مى گیرند و نان پخته شده داراى لبه هاى نافرم 

نیست همچنین رنگ نان، سفید وشفاف است.
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شناسایى
 235واحد صنفى متخلف

با اجراى طرح تشــدید پایش بازار، بازرسى و نظارت بر 
اصناف، 235واحد متخلف در استان اصفهان شناسایى 

شد.
مدیر بازرســى و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
در این طرح ویژه بازگشــایى مدارس در بیش از 9هزار 
بازرسى از واحدهاى صنفى زیرمجموعه فروش پوشاك، 
خرازى، کفش فروشى و نوشت افزار 235 پرونده متخلف 

به ارزش بیش از 253میلیارد ریال ثبت شد.
جواد محمدى فشارکى تعداد بازرسى هاى طرح نظارت 
را 22درصد بیشتر ازمدت مشابه پارسال دانست و افزود: 
همچنین در این بازرسى ها 329واحد صنفى بدون پروانه 

شناسایى شد.
وى ارزش پرونده هاى ثبت شــده را هم 2/5 برابر  مهر 
پارسال بیان کرد و گفت: همچنین شناسایى واحدهاى 
بدون پروانه کسب در حین بازرســى هاى این نهاد در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال 12درصد رشد داشته است.

124 چاه در اصفهان  خشک شد
 معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان گفت: 124 حلقه چاه طى چهار سال گذشته در 

استان اصفهان خشک شده است.
حسن غالمى اظهار داشت: از ابتداى سال تاکنون هیچ 
جیره بندى و یا قطعى آب ناشى از تنش آبى در استان رخ 
نداده و تنها در برخى از آپارتمان ها افت فشار گزارش شد.
وى با اشاره به کاهش 30 درصدى بارش ها در استان 
اصفهان نسبت به میانگین بلند مدت (44 ساله) اضافه 
کرد: سرانه مصرف آب در بخش مسکونى به ازاى هر نفر 
در شبانه  روز از 189 لیتر در سال 95 به 151 در سال 96 
لیتر رسید و این آمار بیانگر این است که شهروندان نیز در 

راستاى کاهش مصرف، خود را مسئول مى دانند.
معاون شرکت آبفاى استان اصفهان با رد شائبه هرگونه 
آلودگى در آب شرب تولیدى در استان اصفهان، گفت: 
فرآیند تصفیه و پایش بهداشت و سالمت آب شرب در 
استان اصفهان بنابر استانداردهاى الزم و با همکارى 
ارگان هاى مرتبط با سالمت و بهداشت نظیر دانشگاه 

علوم پزشکى انجام مى شود.

پیشرفت 94 درصدى خط 
راه آهن اصفهان- سیستان

مدیرکل راه آهن اصفهان از پیشرفت 94 درصدى خط 
دوم راه آهن اصفهان - سیستان به طول 40 کیلومتر در 

آینده نزدیک خبر داد.
رضا سادات حســینى گفت:  عملیات ساخت خط دوم 
قطعه اصفهان تا سیستان به طول 40 کیلومتر، با انجام 
مراحل پایانى عملیات روسازى، رو به اتمام است و با 94 
درصد پیشــرفت فیزیکى، به توفیق الهى در آینده اى 

نزدیک به بهره بردارى مى رسد.
وى با بیان اینکه قطعه اصفهان تا سیســتان شامل دو 
بالك اصفهان – فیروزه و فیروزه – سیســتان  است، 
یادآور شد: این قطعه از محورهاى پرتردد و با ترافیک باال 

و از جمله گلوگاه هاى این اداره کل است.  
مدیرکل راه آهن اصفهان با بیان میزان پیشرفت فیزیکى 
ســایر قطعات، افزود: درحال حاضر عملیات ســاخت 
قطعات سیستان - مشک با 40 درصد و ساسان - ارژنگ 
با 24 درصد در مرحله زیرســازى قــرار دارد و قطعات 
مشک - شبنم با 60 درصد، شبنم - ساسان با 65 درصد، 
اصفهان - آبنیل با 60 درصد و آبنیل - زرین شهر با 60 

درصد نیز در بخش روسازى درحال اجرا ست.

آگهى استخدام ذوب آهن 
اصفهان تکذیب شد

مدیر روابط عمومى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
گفت: آگهى استخدام نیروى کار براى خط تولید جدید 
ذوب آهــن که در هفتــه اخیر در برخى شــبکه هاى 

اجتماعى منتشر شده، کذب است.
علیرضا امیرى تصریح کرد: بیشتر شماره هاى تلفنى 
که در ذیل آگهى مذکور عنوان شده در دسترس نیستند 
و مالک یکى از شماره تلفن ها نیز به دلیل تماس هاى 

زیاد و مزاحمتى که براى وى ایجاد شده، شاکى است.
وى گفت: منبع اولیه انتشــار این آگهــى جعلى هنوز 

مشخص نشده است.

نایب رئیس اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان گفت: با توجه به اینکــه 90 درصد جرم زندانیان 
اصفهان ناشــى از بیکارى اســت، بنابراین تصمیم بر به 

کارگیرى زندانیان در واحدهاى تولیدى گرفتیم.
مصطفى رناسى اظهار داشت: اتاق بازرگانى به عنوان پارلمان 
بخش خصوصى مى تواند ارتبــاط بین فعاالن اقتصادى، 
خیریه و اداره کل زندان هاى اســتان با هدف تشویق و به 

کارگیرى زندانیان در واحدهاى تولیدى برقرار کند.
وى بیان داشت: آموزش مهارت و اشتغالزایى براى زندانیان 
مى تواند محور فعالیت مشترك اتاق بازرگانى و خیریه باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانــى اصفهان گفت: 90 درصد جرم 

زندانیان اصفهان ناشى از بیکارى است.
وى از فعاالن اقتصادى استان اصفهان خواست نگاه واقع 
بینانه به زندانیان داشته باشند و افزود: همه زندانى ها سارق 
و قاتل نیستند بلکه بخشى عمده آنها به دلیل مسائل مالى و 
دیه زندانى شده اند و با حمایت مالى و فرهنگى مى توان آنها 

را به دامن جامعه باز گرداند.
رناسى خواستار نصب پابند الکترونیکى براى زندانیانى که 
داراى واحد تولیدى یا خدماتى هســتند شد و گفت: نباید 
یک بنگاه اقتصادى به دلیل مجرم بودن مدیر آن و زندانى 
شدنش تعطیل شود بلکه با  پابند الکترونیکى مى توان آن 

را محدود ساخت.

سرپرست جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان گفت: 
خدمات رایگان پزشکى و مشاوره اى به بیش از هزار و 305 

نفر از اهالى «لیمجیر» رهنان ارائه شد.
شهریار انصارى طادى اظهار داشــت: به همت داوطلبان 
جمعیت هالل احمر اصفهان با همکارى و مشارکت بسیج 
کارکنان استان با حضور پزشکان داوطلب، سالمت یاران و 
داوطلبان، کاروان سالمت به محله لیمجیر رهنان اعزام شد.

وى تصریح کرد: در این کاروان جمعًا هــزار و 305 نفر از 
ساکنان منطقه از خدمات رایگان پزشــکى و مشاوره اى 

بهره مند شدند.
سرپرست جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان تصریح 

کرد: 310 نفر توســط پزشــکان داوطلب، ویزیت رایگان 
شدند و همچنین 220 نفر از بیماران نیازمند به همت خّیران 
جمعیت شهرســتان به مراکز طرف قرارداد و اســتفاده از 

خدمات دارویى مستقر در داروخانه کاروان معرفى شدند.
وى افزود: همچنین در قالب این کاروان ســالمت، تست 
قند و کنترل فشار خون به تعداد 678 نفر، مشاوره خانواده 
و تحصیلى به تعداد 35 نفر و غربالگرى بیمارى هاى شایع 

زنان به تعداد 62 نفر صورت گرفت.
انصارى طادى گفت: توزیع 120 بســته بهداشتى و لوازم 
التحریر میان دانش آموزان خانــواده هاى نیازمند از دیگر 

خدمات ارائه شده در این کاروان بود.

به کارگیرى زندانیان
 در واحدهاى تولیدى اصفهان

ارائه خدمات رایگان پزشکى به 
1300 نفر در اصفهان

آزاده بیگى

رئیس شوراى شــهر بویین و میاندشت گفت: در طول 
چهار سال آینده مدیریت شــهرى که طى برنامه ریزى 
مکتوب به شهردار داده شده است مهمترین اولویت هاى 
ما توســعه فضاهاى ســبز شــهر با توجه به نیازهاى 
موجــود اعــم از پارك هــاى جنگلى و داخلى شــهر

 است.
مصطفى مرتضایى در ادامه اظهار داشت: اولویت دوم 
پیگیرى تکمیل فاضالب شهرى است و اولویت بعدى 
اصالح و بهبود معابر مانند آســفالت و زیرسازى هاى 

مربوط به آن است.
وى افزود: همکارى با مســئوالن شهرستان در ارتباط 
با استقرار ادارات موردنیاز مردم مانند اداره ثبت احوال، 
تأمین اجتماعى، پزشکى قانونى و... از دیگر برنامه هاى 

مدنظر شوراست.
رئیس شوراى شهر بویین و میاندشت آزادسازى برخى 
خیابان هاى شهر به منظور رفع مشکل عبور و مرور که 
چند سالى است نیمه تمام باقى مانده است مانند بلوار امام 

خمینى (ره) را از دیگر موارد در دست بررسى تلقى کرد.
مرتضایى اصلى ترین موضوع شهر که با سالمتى مردم 
ارتبــاط دارد را دفن زباله هاى عفونى و غیربهداشــتى 
که داخل خود شــهر قرار گرفته دانســت و گفت: باید 
هرچه سریع تر نسبت به جابه جایى آن با کمک ادارات 
ذیربط اقدام و محل دفن زباله ها به خارج شــهر منتقل

 شود.
وى خاطرنشان کرد: محل و مکان نخاله هاى ساختمانى 
در نزدیک ترین قسمت شــهر و در مجاورت هنرستان 
شبانه روزى و یک ورزشگاه اســت که محیط را براى 
همشــهریان نامطبوع و نامناســب کرده است و باید 
با توجه به توسعه شــهر و اســتقرار مراکز آموزشى و 
ادارى نســبت بــه جابه جایــى ایــن زباله هــا اقدام 

شود.
مرتضایــى یکــى از مشــکالت مهم شــهر بویین 
و میاندشــت را مســئله بیکارى و کمبــود درآمد بیان 
داشــت که موجب مهاجرت بیشــتر مردم این  شــهر

 شده است. 

نصف جهان رئیس شوراى شهر خور و بیابانک با اشاره به 
اینکه این شهر در کویر مرکزى ایران است، بیان داشت: 

کمبود آب مسئله مهم در مدیریت شهرى آینده است. 
حسن زرگر افزود: شهردارى خور با کمبود درآمد مواجه 
است و هیچگونه درآمد پایدارى ندارد و بنابراین توجه 
به ایجاد منابع درآمدهاى پایدار به منظور کمک به امور 

مالى شهردارى در دستور کار قرار دارد. 
وى در مورد اولویت بعدى شوراى شــهر چنین اظهار 
داشت: صنعت توریسم امروز یک صنعت بسیار مهم در 
تمام جهان است که باید با بسترسازى مناسب به جذب 
توریست که موجب افزایش درآمد و اشتغالزایى مى شود 

توجه شایان داشت.
زرگــر در ادامــه گفت: در حــوزه اجتماعــى توجه ما 
فراهم ســازى امکانات رفاهــى و فرهنگى براى مردم 

شریف و فهیم شهر خور است.
رئیس شــوراى شــهر خور و بیابانک توجه به فضاى 
ســبز و مبلمان شــهرى که باعث زیباســازى شهر و 
ایجاد جاذبه ورودى و خروجى شهر مى شود را از دیگر 

اولویت هاى شورا دانست و تأکید کرد: با مشارکت مردم 
در زیباسازى شهر و نگهدارى از فضاهاى سبز به کمک 
فرهنگســازى مى توانیم حوزه اجتماعى را از مشکالت 

احتمالى پاکسازى کنیم.
زرگر افزود: امکانات بهداشــتى در خور ضعیف اســت 
و هنوز پزشــک متخصــص در درمانــگاه نداریم که 
خوشــبختانه با احداث بیمارستان در آستانه افتتاح، این 
معضل که یکى از نگرانى هاى شهر مى باشد حل شدنى

 است.
وى تأکید کرد: احیــاى بافت هاى ســنتى و تاریخى، 
ایجاد ایســتگاه هاى نجــوم، برگزارى جشــن هاى 
فرهنگى و محلــى در آینده، احــداث مجتمع خدمات 
فرهنگى و رفاهى بــراى زائران امام رضــا (ع)، ایجاد 
فضاى ســبز، ایجاد سیستم فاضالب شــهرى و چهار 
بانده کردن جاده خــور از مهمترین اقدامات الزم براى 
مدیریت شهرى آینده ما ســت و این نوید را مى دهیم 
که بــا جدیــت تمام درصــدد بــرآورده کــردن آنها

 هستیم.

رئیس شوراى شهر اصفهان گفت: حکم شهردار اصفهان 
امضا شد.

فتح ا... معین با اشاره به ارســال حکم شهردار اصفهان 
گفت: حکم شــهردار اصفهان توسط وزیر کشور امضا و 
براى اجرا به معاونت عمرانى وزرات کشــور ارسال شد. 
وى افزود: هم اکنون حکم به دســت شهردار اصفهان 

رسیده است.
رئیس شوراى شــهر اصفهان از برگزارى مراسم تودیع 

و معارفه شهردار جدید اصفهان، در هفته آینده خبر داد.

شهردار اصفهان: مشکالت بر زمین مانده 
اصفهان در اولویت کارى ام قرار دارد

شهردار اصفهان گفت: مشکالت بر زمین مانده اصفهان 
در اولویت کارى ام قرار دارد.

قدرت ا... نــوروزى درباره برنامه  معارفه اظهار داشــت: 

برنامه هاى معارفه قانونًا برعهده شوراى شهر است اما از 
هم اکنون مسئولیت شهردارى برعهده بنده است.

وى پیرامــون مهمترین موضــوع و رویکــرد خود در 

شهردارى اصفهان گفت: براساس برنامه ها و اولویت هایى 
که از قبل مشــخص کردم عمل مى کنم اولویت بندى 
کارهایى که از گذشــته باقى مانده است دسته بندى و 
مشکالت و تأخیراتى که ایجاد شده را در چند روز آینده 

حل و فصل مى کنم.
شهردار اصفهان درباره آغاز به فعالیت خود تصریح کرد: 
از مدتى قبل در یکى از ساختمان هاى شهردارى حضور 

داشتم و موضوعات را مورد بررسى قرار دادم.
وى پیرامون تغییر و تحول در شهردارى اصفهان گفت: 
در هیچ کارى شــتاب و عجله نداریــم، اولویت بندى 
مى کنم و تغییر و تحوالت براساس اولویت بندى صورت 

مى گیرد.
نــوروزى پیرامــون برگــزارى شــوراى معاونــان 
خود نیز بیــان کــرد: هفته آینــده شــوراى معاونان 

برگزار مى شود.

مشهد اردهال کاشــان، امروز میزبان نخستین همایش 
بین المللى میراث جهانى قالیشویان و توسعه گردشگرى 
فرهنگى، آیینى و مذهبى با حضور 28 سفیر کشورهاى 

اسالمى است.
دبیــر ایــن همایــش بیــن المللــى گفــت: معرفى 
آییــن قالیشــویان بــه عنــوان میراثــى جهانى به 
کشــورهاى اســالمى، جــذب گردشــگران خارجى 
بــا همــکارى مؤسســه فرهنگــى اکــو و ایجــاد

 زیرساخت ها براى ترویج گردشگرى فرهنگى و آیینى 
در ایران، معرفى  ایده و برند جدید گردشگرى فرهنگى 
و آیینى ویژه مشهد اردهال و معرفى و تجلیل از فعاالن و 

کارآفرینان گردشگرى منطقه فرهنگى کاشان از اهداف 
رویداد مذهبى بین المللى است.

مجتبى حمیدى افزود: برگزارى هفته فرهنگى قالیشویان 
و برپایى نمایشگاه عکس قالیشویان از جمله برنامه هاى 

جنبى این همایش بین المللى است.
وى همچنین با اشاره به حضور بیش از 300 شرکت کننده 
از استان هاى مختلف در این همایش بین المللى گفت: 
همایش بین المللى میراث جهانى قالیشــویان و توسعه 
گردشگرى فرهنگى، آیینى و مذهبى با همکارى دبیرخانه 
توسعه گردشگرى استان هاى اصفهان، قم و مرکزى، 
اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى کاشان 

و مؤسســه فرهنگى اکو امروز در مجتمع گردشــگرى 
خورشید اردهال در کنار آستان مقدس سلطانعلى بن امام 

محمد باقر (ع) برگزار مى شود.
 

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد گلپایگان گفت: درحال 
حاضر 550 دانشــجو در مقطــع کاردانى، کارشناســى و 

کارشناسى ارشد در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند.
حمید رضا خدایى با بیان اینکه در حال حاضردانشــجویان 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد گلپایگان به 600 نفر کاهش یافته 
است، افزود: در سال 92 این تعداد از هزار و 700 نفر به هزار و 
300 نفر، در سال 93 تعداد هزار نفر دانشجو و در حال حاضر 

به حد ثابت رسیده است.
وى با اشاره به اینکه سال تحصیلى گذشته(96-95) تعداد 

چهار میلیون نفر دیپلم گرفتند که تنها 900 هزار نفر در کنکور 
سراسرى شرکت کردند، افزود: ســه چهارم دانش آموزان 
پس از مدرك دیپلم در کنکور شرکت نمى کنند و در کنکور 
سراسرى ســال جارى از تعداد 900 هزار نفر شرکت کننده  

تعداد 520 هزار نفر در رشته علوم تجربى شرکت کردند.
وى گفت: مهمترین مشکل دانشگاه آزاد گلپایگان موقعیت 
جغرافیایى آن است و به دلیل برخى مشکالت و عدم امکانات 
ارتباطى مدیریت در این دانشــگاه دشوارترین مدیریت در 

سطح کل ادارات گلپایگان است. 

رئیس شوراى شهر بویین و میاندشت: 
برگزارى مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید اصفهان در هفته آینده

کاشان، امروزمیزبان همایش بین المللى قالیشویان

اصلى ترین موضوع بویین و میاندشت
 دفن زباله هادر مکانى دور از شهر است

امکانات بهداشتى در خور ضعیف است

حکم شهردار اصفهان امضا شد

550 دانشجو در دانشگاه آزاد گلپایگان مشغول تحصیل هستند

با پایان یافتن تعطیالت تاسوعا و عاشوراى حسینى، سینماها 
کار خود را از سر گرفته  و میزبان عالقه مندان به هنر هفتم 
خواهند بود، اگر چه طرح نیم بها شدن بلیت سینماها در ایام 
هفته دفاع مقدس چندان مورد استقبال واقع نشد اما با نزدیک 
شدن به جشنواره فیلم فجر و ترافیک و تعدد فیلم هاى اکران 
نشده، سه ماهه پیش رو، روزهاى شلوغى را براى سینماهاى 
کشور به همراه خواهد داشت و هر فیلمى که نتواند به سرعت 
سقف فروش را به دست آورد، از گردونه اکران خارج خواهد 

شد.
پردیس سینمایى چهارباغ هم اکنون میزبان سه فیلم جدید 
است، «ماالریا» آخرین ساخته پرویز شهبازى با بازى ساعد 
سهیلى، ساغر قناعت، آزاده نامدارى و آذرخش فراهانى است 
که داستان دختر و پســرى را در شهر تهران روایت مى کند 
که در تهران گردى هاى خود با مردى برخورد مى کنند که 
مشکلى دارد. آنها سعى مى کنند راه حلى براى این مشکل 

پیدا کنند.
«ماالریا» در همه سانس ها در سالن شیخ بهایى پردیس 
سینمایى چهارباغ اکران مى شود و تهیه بلیت آنالین از این 
https://goo.gl  قابلخریداری است. ۱zoGBU / لینک

■■■
« ایتالیا ایتالیا»  اولین تجربه کارگردانى کاوه صباغ زاده است 
که در ژانر کمدى، موزیکال، فانتزى ســاخته شده است و 
حامد کمیلى، سارا بهرامى، فرید سجادى حسینى، همایون 
ارشادى، رضا سخایى و جهانگیر میرشکارى از جمله بازیگران 
آن هستند. خالصه یک خطى این فیلم هم این گونه است: 

«من دوستت دارم و این به تو هیچ ربطى نداره.»
« ایتالیا ایتالیا» در سالن چهارسوق پردیس سینمایى چهارباغ 

و در همه سانس ها به روى پرده است. 
■■■

«قهرمانان کوچک» هم فیلم جدید دیگرى اســت که در 
ژانر کودك و نوجوان اکران خواهد شــد. این اثر به عنوان 
آخرین ساخته حسین قناعت در ســى امین جشنواره فیلم 

کودك و نوجوان در اصفهان هم شایسته تقدیر شناخته شد 
و چندین بار به سانس فوق العاده کشیده شده بود، این فیلم 
داستان چهار کودك و نوجوان هفت تا 11 ساله تکواندوکار 
را روایت مى کند که پدرانشان، کارگران یک کارخانه تولید 
لوازم التحریر در ُشرف تعطیلى هستند، آنها براى جلوگیرى 
از بیکارى پدرانشــان و گیر انداختن قاچاقچیان این کاال، 
که در واقع عاملین اصلى این تعطیلى هســتند، به تعقیب 
آنها مى پردازند و ماجراهایى شاد، اکشن و سرگرم کننده را 

رقم مى زنند.
ســالن نقش جهــان پردیــس ســینمایى چهاربــاغ به 
عنــوان بزرگ تریــن ســالن ایــن مجموعــه در همه 
ســانس هــاى خــود میزبــان « قهرمانــان کوچک» 

خواهد بود.
■■■

از دیروز همچنین فیلم ســینما ســپاهان هم تغییر کرد و 
«زرد» اولین ساخته مصطفى تقى زاده در این سینما به روى 

پرده رفت. این فیلم پیش از اکرانش در ایران در فســتیوال 
شانگهاى چین، جایزه بزرگ هیئت داوران و جایزه بهترین 

بازیگر زن را دریافت کرده بود.
■■■

«ملى و راه هاى نرفته اش» به عنوان تازه ترین اثر تهمینه 
میالنى، داستان دخترى به نام «ملیحه» را روایت مى کند 
که عاشــق جوانى به نام «سیامک» مى شــود و بر خالف 
میل خانواده، با او ازدواج مى کند اما به زودى تفاوت دیدگاه و 

اختالف فرهنگى بین این دو آشکار مى شود. میالد کى مرام، 
ماهور الوند، السا فیروزآذر، جمشید هاشم پور و افسراسدى از 

جمله بازیگران این فیلم هستند.
خرید بلیت« ملى و راه هاى نرفته اش» که مدتى اســت بر 
  yon.ir/GT۰wa پرده سینما فلسطین است، از طریق لینک

امکانپذیر خواهد بود.
***

«نگار»، چهارمین ساخته بلند سینمایى رامبد جوان که سال 
گذشته در جشنواره فیلم فجر سال در 9 بخش نامزد دریافت 
سیمرغ بلورین شد و جایزه بهترین موسیقى متن را از آن خود 
کرد، هنوز در اصفهان روى پرده اکران اســت، این فیلم به 
داستان زندگى «نگار» دختر خانواده اى نیمه مرفه و اصیل 
پرداخته که پدرش در یک معامله اقتصادى شکست خورده و 
به دلیل فشارهاى زیاد مرده است؛ اما نگار این تحلیل را باور 
ندارد و تصمیم مى گیرد که روزهاى آخر پدر را مرور کند تا به 

اصل ماجرا پى ببرد.
«نگار» در همه سانس هاى سینما ساحل همچنان در حال 

اکران است.
■■■

«بیســت و یک روز بعد»، نخستین ساخته بلند محمدرضا 
خردمندان هم در ژانر کودك و نوجــوان هنوز در اصفهان 
اکران مى شــود، این فیلم که در ســى امین جشنواره فیلم 
کودك و نوجوان هم توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم 
نوجوان را از آن خود کند، داستان پسرى را روایت مى کند که 
براى بهبود مادرش از بیمارى سرطان به کارهاى مختلفى 
دست مى زند، ســاره بیات، حمیدرضا آذرنگ، امیرحسین 
صدیق، مهدى قربانى و جالل فاطمى از جمله بازیگران این 
فیلم هستند که به تازگى در جشنواره هاى خارجى متعددى 

هم شرکت کرده است.
ســالن چهلســتون پردیــس ســینمایى چهاربــاغ 
در ســانس هــاى 10 ، 12 و 14 میزبــان ایــن فیلــم

 است.

ترافیک فیلم هاى جدید در سینماهاى شهر
8 فیلم روز ایران در انتظار استقبال اصفهانى ها
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20میلیارد براى تکمیل جاده 
بادرود-کاشان نیاز است

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: براى 
تکمیل و اتمام باند دوم جاده بادرود - کاشان 200 

میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
حجــت ا...غالمى با بیــان اینکه این پــروژه جزو 
مصوبات سفر ریاســت جمهورى است، افزود:جاده 
بادرود – کاشان، اصلى ترین پروژه از محل اعتبارات 
ملى در شهرستان نطنز است که 370 میلیارد ریال 

براى آن هزینه خواهد شد.
مدیــر ســاخت وتوســعه راه هــاى اداره کل راه 
وشهرسازى استان اصفهان نیز گفت: با تأمین اعتبار 
و تزریق 20 میلیارد تومان اعتبــار به پیمانکار، این 
پروژه در کوتاه ترین زمان تکمیل و به بهره بردارى 

خواهد رسید.
حمیدرضــا امیرخانــى با بیــان اینکه این مســیر 
در دو قطعــه در حــال ســاخت اســت، افــزود: 
قطعــه اول آن از طرف کاشــان به ســمت بادرود 
و قطعه دوم از بادرود به ســمت کاشــان در دست

 اجراست.

هر دوشنبه یک فیلم ببینید
خانه خورشــید، جدول پخش فیلم هاى فصل پاییز 
خود را با عنوان «دور دنیا با ســینما از مســیر کن» 

منتشر کرد.
مؤسســه فرهنگى- ادبى خانه خورشید در نظر دارد 
از 17 مهر ماه هر هفته روزهاى دوشنبه، یک فیلم را 
در این مؤسسه براى عالقه مندان به نمایش بگذارد.

بر اساس جدول منتشر شــده از سوى این مؤسسه، 
فیلم هایى چون «ربان سفید»، «تبعیدى»، «مردى 
از لندن»، «داگویل»، «زمانى براى مســتى اسب 
ها»، «مکعب غواصى و پروانــه»، «زیبا» و «بادى 
بر مرغزارهاى زرد» تا 29 آذر مــاه در این برنامه به 

نمایش در مى آیند.
عالقه مندان براى شرکت در این برنامه تا 15 مهر 
ماه فرصت دارند با توجه به اطالعات درج شــده در 
جدول پخش فیلم هاى این مؤسسه، نسبت به ثبت 

نام خود اقدام کنند.

دستگیرى خواهران سارق
 در شاهین شهر

فرمانده انتظامى شهرســتان شاهین شهر گفت: در 
پى وصول شکایاتى مبنى بر ســرقت از مغازه هاى 
شهرستان شاهین شهر توسط دو خانم، شناسایى و 
دستگیرى آنها در دستور کار مأموران پلیس آگاهى 
این شهرستان قرار گرفت و هر دو سارق حین سرقت 

از دخل یک مغازه دستگیر شدند.
رجبعلى مختارى اظهار داشــت: مأموران با انجام 
یکســرى کارهاى تخصصى موفق شــدند هر دو 
سارق را شناسایى و حین سرقت از دخل یک مغازه 

دستگیر کنند.
وى تصریح کرد: این دو خانم دستگیر شده که خواهر 
بودند در بازجویى هاى پلیس به ســرقت از دخل و 
اجناس چندین مغازه در شهرســتان شاهین شــهر 

اعتراف کردند. 

تخصیص وام براى احداث 
اقامتگاه هاى بومگردى 

 مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اســالمى استان 
اصفهان گفت: بنیاد مسکن اســتان اصفهان آماده 
ارائه تسهیالت براى احداث اقامتگاه هاى بومگردى 

است.
غالمحسین خانى با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید 
بهره مندى از ظرفیت هاى گردشگرى روستایى با 
تأمین تأسیسات گردشگرى مورد نیاز شامل اقامتگاه 
هاى بومگردى مورد توجه قرار گرفته است، اظهار 
داشت: دهیارى ها براى دریافت تسهیالت مى توانند 

اقدامات الزم را انجام دهند.
وى در ادامــه افزود: در یک فضاى تعاملى توســط 
بخشــداران، دهیاران و شــوراهاى روســتا شاهد 
وضعیــت عمرانى خوبى بوده ایــم و امیدواریم این 
روند در دولت دوازدهم با روند بیشتر و بهترى ادامه 

داشته باشد.

خبر

مدیرکل کمیته امــداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: 31 میلیارد و 662 میلیون تومان کمک معیشت طى 
شش ماهه ابتداى سال جارى به مددجویان تحت حمایِت 

نیازمند پرداخت شده است.
حمیدرضا شیران اظهار داشــت: 89 هزار و  685 خانوار از 
خدمات کمک  معیشت کمیته امداد استان اصفهان بهره مند 
 مى شوند. وى افزود: ارائه خدمات فرهنگى آموزشى، تأمین 
کمک هزینه جهیزیه و ازدواج، ارائه خدمات بهداشتى، درمانى 
و توسعه و بهسازى مسکن مددجویان ازجمله فعالیت هاى این 
نهاد در حمایت از خانواده هاى تحت حمایت و اقشار نیازمند 

جامعه است.

مدیر کل کمیته امــداد اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
توانمندسازى مددجویان و کاهش آمار افراد تحت حمایت 
ازجمله سیاســت هاى مهم کمیته امداد است، گفت: تعداد 
خانوار معیشــت بگیر تحت حمایت کمیته امداد اســتان 
اصفهان 5 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 95 کاهش 

داشته است.
شیران با اشــاره به اینکه ساالنه ســرفصل هاى خدماتى 
بسیارى به مددجویان کمیته امداد ارائه مى شود، بیان کرد: 
رویکرد این نهاد ارائه خدمات هدفمند بر اســاس نیازهاى 
مددجویان و درنهایت توانمندسازى و خروج تدریجى آنان 

از چرخه حمایتى است.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: دفتر کنسولگرى 
موقت عراق در اصفهان تأسیس شده است و صدور روادید 

براى زائران اربعین شروع شده است.
غالمحســین زاهدى در خصوص آخرین آمار افراد ثبت نام 
شده در سایت «سماح» براى راهپیمایى اربعین اظهار داشت: 
ثبت نام از اول شهریور ماه شروع شده و همچنان ادامه دارد 
که تاکنون بیش از پنج هزار نفر از مردم استان اصفهان در این 
سامانه ثبت نام کرده اند. وى در خصوص هزینه هاى ثبت نام 
در سامانه سماح بیان کرد: هزینه صدور روادید 40 دالر است، 
25 هزار تومان بابت بیمه زائر و 11 هزار تومان براى هزینه 

فرآیند اجرایى کار دریافت مى شود.

زاهدى تأکید کرد: مســئولیت اعزام بر عهده سازمان حج و 
زیارت است که شامل مراحل ثبت نام، صدور روادید و تحویل 
به زائر مى شود.وى با بیان اینکه سال قبل 85 هزار نفر از طریق 
سامانه سماح ثبت نام کرده بودند، خاطرنشان کرد: پیش بینى 
مى شــود که تعداد نفرات ثبت نامى سامانه سماح در استان 

اصفهان امسال به صد هزار نفر برسد.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان درباره تعداد موکب هاى 
اســتان اصفهان در مســیر پیاده روى اربعین تصریح کرد: 
مسئولیت صدور پروانه و برپایى موکب ها با ستاد بازسازى 
عتبات است اما طبق آخرین آمار  درحدود 60 درخواست جهت 

برپایى موکب اعالم شده است.

صدور روادید براى 
زائران اربعین شروع شد

پرداخت 31میلیارد تومان 
کمک معیشت به مددجویان

رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان گفت: در دهه اول 
محرم شاهد مشارکت گردشــگران و حضور آنها در 
شهر اصفهان با هدف شــرکت در مراسم تاسوعا و 

عاشورا بودیم.
مهدى نریمانى با اشــاره به اینکه هر ســاله مهر و 
آبان فصل مناســب براى ورود گردشگران خارجى 

به اصفهان است، اظهار داشت: در این دو ماه شاهد 
حضور گسترده گردشگران در اصفهان هستیم و این 
در حالى است که در ایام محرم و صفر هرچند از تعداد 
گردشگران کاسته مى شــود اما در دو ماه عزادارى 
بیشتر شاهد حضور گردشگرانى هستیم که با هدف 
تماشاى مراسم ســوگوارى و فرهنگى- مذهبى به 

اصفهان سفر مى کنند.
وى با بیان اینکه در دهه اول محرم حتى شاهد حضور 
خبرنگاران خارجى در اصفهان بودیم، تصریح کرد: 
گردشــگرانى که به میدان امام(ره) آمدند در مراسم 
عزادارى شــرکت کردند و شــاهد حضور گسترده 

گردشگران در شهرستان هاى دیگر بودیم.
رئیس اتحادیه هتلداران اصفهــان تصریح کرد: در 
ایام محرم با توجه به اینکه شهرســتان هاى اطراف 
اصفهان برنامه هاى فرهنگى ویژه سوگوارى بومى 
مختلف دارند در نوع خود یک جاذبه گردشــگرى و 
فرهنگى است و بر همین اساس از شهرهاى مختلف 

ایران به عنوان گردشگر به اصفهان سفر مى کنند. 

نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: وزیر آموزش و پرورش از برخى مسائل خبر دارد، 
قائدیها باید عزل شود و ما نیز ساکت نمى نشینیم چرا 
که اداره کل آموزش و پرورش شرایط مناسبى ندارد.

به گزارش فارس سید جواد ابطحى در تشریح علت 
این تذکر بى ســابقه اظهارداشت: ســوءمدیریت و 
یکسرى مســائل اخیر که نخواستیم بیش از این آن 
را باز کنیم از جمله علت هاى اساسى این درخواست 

براى عزل مدیرکل آموزش و پرورش است.
وى با بیان اینکه مدیرکل آموزش و پرورش توانایى 
مدیریتى ندارد، افزود: وى از افرادى استفاده کرده که 
توانمند نیستند و قوانین و مقررات نیز در این اداره کل 

نقض مى شود، گســترش بى رویه مدارس حامى آن 
هم در مناطقى که محروم نیستند یکى از این موارد 

نقض مقررات است.
نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: خود وزیر آموزش و پرورش از برخى مســائل 
خبر دارد، قائدیها باید عزل شــود و ما نیز ســاکت 

نمى نشینیم.
ابطحى ادامه داد: قائدیها اشراف کافى روى مسائل 
آموزش و پرورش ندارد و دخالت هاى نا بجا در نقل و 
انتقاالت از مواردى است که تأییدکننده عدم کفایت 
مدیریتى وى است، در این چهار سال نیز ما شاهد این 

ضعف مدیریت بوده ایم.

ساسان اکبرزاده

«دهه محرم امسال در اصفهان با حضور گسترده و میلیونى 
مردم، با معنویت، امنیت و آرامش باشــکوه و ابهتى خاص 
برگزار شد و نکته مهم اینکه با توجه به برنامه هاى فرهنگى 
و اقناعى امسال شاهد کاهش 20 درصدى مراسم خرافى در 
برخى نقاط استان اصفهان نسبت به سال گذشته بودیم که 

موضوعى مثبت به شمار مى آید.»
اســتاندار اصفهان در جمع خبرنگاران با اعالم این مطلب و 
بیان مقدمه اى گفت: امسال استان اصفهان شاهد دو رویداد 
فرهنگى- مذهبى برگــزارى پانزدهمین اجالس تجلیل از 
پیرغالمان و تشییع پیکر مطهر شهید محسن حججى بود که 
پانزدهمین اجالس تجلیل از پیرغالمان نسبت به سال گذشته 

با کیفیت و کمّیت، امنیت و ابهت در اصفهان برگزار شد.
از سوى دیگر پیکر شهید محســن حججى ابتدا در مشهد 
و تهران و ســپس در میدان امــام (ره) اصفهان با جمعیت 
انبوه مردم که مثال زدنى و بى نظیر بود تشــییع شــد و در

 نجف آباد نیز بیش از نیم میلیون نفر یعنى سه برابر جمعیت 
نجف آباد، با شکوه خاصى مراسم بدرقه این شهید را انجام 
دادند و بدینسان به پیشواز مراســم محرم رفتیم و همه این 

مراسم ها بدون کمترین مسئله امنیتى برگزار شد.
رســول زرگرپور پس از ایــن مقدمه در بخــش دیگرى از 
ســخنانش، وضعیت هواى اصفهان را نقــل مجلس و از 
موضوعات مهم برشــمرد و افزود: در شش ماهه اول سال 
جارى ما در اصفهان 173 روز هواى سالم داشتیم در حالى که 
در مدت مشابه سال 92، روزهاى هواى سالم اصفهان تنها 
33 روز بود، به این معنا که ما در شش ماهه اول سال 96، در 
اصفهان فقط یک روز هواى ناسالم را شاهد بودیم در حالى که 
در شش ماهه سال 92، هواى ناسالم در اصفهان 24 روز بود.

وى ادامه داد: در شش ماهه اول سال 96، هواى ناسالم براى 
گروه هاى حساس از 128 روز در شش ماه اول سال 92، به 11 
روز در سال جارى رسید و همه اینها، مؤید آن است که ما در 
راستاى کاهش آلودگى هواى اصفهان به اهدافمان رسیده ایم 

و از سال 97، هواى پاك مدنظر خواهد بود. 
اســتاندار اصفهان با اشاره به تعیین شــهرداران شهرهاى 
استان اصفهان هم گفت: استان اصفهان با 107 شهردارى، 
بیشترین تعداد شهردارى هاى کشــور را دارا بوده و تا امروز 
براى شهرداران 75 شهر استان حکم صادره ابالغ و معارفه 

شهرداران برگزار شده است. در 15 شهر، احکام شهرداران 
در دست بررســى است، در 11 شهر، شــوراها شهرداران را 
معرفى نکرده اند و در شش شهر نیز شهردار معرفى شده ولى 
صالحیت شهرداران براساس شرایط، رد شده و در شوراى حل 

اختالف استان در دست بررسى است.
زرگرپور در ادامه اظهار داشــت: براى 103 شهر استان که 
جمعیتى زیر 200 هزار نفر دارند شــهردار با حکم استاندار 
منصــوب مى شــود و در چهار شــهر اصفهان، کاشــان، 
نجف آباد و خمینى شــهر که جمعیت بــاالى 200 هزار 
نفر دارند شــهردار با حکم وزیر کشــور، مشــغول فعالیت 

مى شود.
اســتاندار اصفهان گفت: با برنامه ریزى و تالش هاى انجام 
شده، امســال 280 هزار ُتن گندم در استان اصفهان تولید 
شــد که 220 هزار تن آن خریدارى و 80 هزار تن جو تولید 
شــد که 45 هزار تن آن خریدارى شــد. این در حالى است 
که روزانه در استان اصفهان ســه هزار و 400 تن شیر تولید 
مى شود که هزار تن آن به خارج از اســتان ارسال مى شود 
و در آینده در نظر است پاالیشگاه شــیر در اصفهان احداث 

شود.
وى اذعان داشت: بخش خصوصى استان اصفهان در سال 
گذشــته، 335 طرح با اعتبار هزار و 600 میلیارد ریال و 12 

طرح با اعتبار 187 میلیــون دالر و در مجموع 347 طرح با 
اعتبار هشت هزار و 600 میلیارد ریال از صندوق توسعه ملى 
تسهیالت گرفتند. همچنین در سال گذشته، 67 طرح با 11 
هزار میلیارد ریال واحدهاى بحران زده داراى بیش از صد نفر 
مثل ذوب آهن و... از صندوق توسعه ملى تسهیالت گرفتند. 
این در حالى است که 134 طرح با اعتبار 28 هزار میلیارد ریال 

معرفى شده بودند.
اســتاندار اصفهان از تخصیص اعتبارات هم سخن گفت و 
افزود: در شش ماهه سال جارى 47 درصد اعتبارات هزینه اى 
یا جارى، تخصیص یافتــه ودر اعتبــارات عمرانى هم در 
بخش طرح هاى استانى 36 درصد و ملى استانى 27 درصد 

تخصیص گرفته اند.
زرگرپور در خصوص اجراى طرح هاى مختلف هم گفت: هر 
طرحى ممکن است مهم و اثرگذار و داراى بودجه و امکانات 
باشد اما نیازمند مجوزات الزم، تشریفات و دریافت الزامات 

است تا در جایگاه واقعى قرار گیرد.
وى آب را مطالبه اصلى مدیریت اســتان و مردم دانست و 
خاطرنشان کرد: ما بیشترین زمان را براى رفع مشکالت آب 
در استان گذاشته ایم و فعالیت هاى زیادى هم انجام دادیم. 
زاینده رود ابعاد فنى، مالى و سیاسى- اجتماعى دارد که ما در 
طرح 9 ماده اى مسائل فنى و مالى را کار کردیم و حل مسائل 

اجتماعى- سیاسى در سطح ملى باید صورت گیرد و به نظر 
مى رسد اولین دستور کار استاندار آینده، احیاى زاینده رود و 

پیگیرى طرح 9 ماده اى آب است. 
استاندار اصفهان درخصوص آمارهاى ارائه شده درخصوص 
نرخ بیکارى استان گفت: مبناى کار ما در ارائه آمار، فقط مرکز 
آمار ایران است و آمار بیکارى هم باید سالیانه اعالم شود و بر 
این مبنا آمار نرخ بیکارى در کشور 12/2 درصد و در استان 
اصفهان 14/2 درصد اســت که براى این افزایش در استان 
اصفهان، هشت عامل احصا شده و هدفگذارى ما آن است تا 
پایان سال جارى نرخ آمار بیکارى در استان اصفهان به میزان 
متوسط نرخ بیکارى کشور برسدو امسال در نظر است 90 هزار 
شغل جدید در استان اصفهان ایجاد کرده و اولویت اصلى ما 

اشتغال و کاهش نرخ بیکارى است.
زرگرپور با بیان اینکه در سال گذشته بیش از یکصد هیئت 
خارجى براى سرمایه گذارى به استان اصفهان آمدند، گفت: 
بعد از برجام، برآورد آن اســت که شرکت هاى اصفهانى دو 
میلیارد دالر به صورت مستقیم با ســرمایه گذاران خارجى 

قرارداد منعقد کردند.
وى با بیان اینکه مى توان گفت در استان فساد ادارى نداریم، 
افزود: اگر مدیران دستگاه هاى اجرایى در مقابل فساد ادارى 
از خود حساسیت نشان دهند و برخوردى جدى در برابر فساد 
ادارى داشته باشند و مسائل را رصد کنند، فساد ادارى بسیار 

کاهش خواهد یافت.
استاندار اصفهان در پاسخ به یک سئوال ورزشى درخصوص 
برگزارى مسابقات تیم فوتبال ذوب آهن در قم هم اینطور 
گفت: سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در مصاحبه اى خواستار 
کمک استاندار در اســتفاده تیم فوتبال ذوب آهن از چمن 
ورزشگاه نقش جهان شد که خودم با آقاى قلعه نویى تماس 
گرفتم و جویاى مسئله شــدم و ظاهراً مشکل در خصوص 

قیمت اجاره براى هر بازى بود.
زرگرپور اضافه کرد: ورزشگاه نقش جهان به گونه اى ساخته 
شده است که در طبقه اول مى تواند پذیراى 30 هزار تماشاگر 
باشــد و من آمادگى دارم جلســه اى در این خصوص براى 
برگزارى مسابقات تیم فوتبال ذوب آهن در ورزشگاه نقش 
جهان، بین دو طرف برگزار کنم تا تفاهم الزم صورت پذیرد و 
مسابقات تیم فوتبال ذوب آهن هم در ورزشگاه زیباى نقش 

جهان برگزار شود . 

استاندار خبر داد

قرارداد 2 میلیارد دالرى شرکت هاى اصفهانى با خارجى ها

آزاده بیگى

رئیس شوراى شهر خالدآباد بیان کرد: در حوزه مدیریت 
شــهرى آینده ســه طرح عمده خواهیم داشت؛ طرح 
اول احداث جاده آنتنى براى اتصــال جاده ترانزیت به 
شهر است و طرح دوم رســیدگى به وضعیت معیشتى 
مــردم خواهد بود کــه تصمیم داریم بــه دلیل کمبود 
آب هاى زیرزمینى، کشت محصوالت صیفى را به کشت 

محصوالتى که آب کمترى نیاز دارند، تبدیل کنیم.
محمدعلى شریعتى در مورد اجراى طرح سوم که مربوط 
به صنعت گردشگرى شهر خالدآباد است، اظهار داشت: 
شهر خالدآباد با قدمتى دیرینه همپاى سیلک کاشان بوده 
و داراى خانه هاى قدیمى و کوچه ها و محله هاى قدیمى 
است و الزم به ذکر است که با بازسازى و نگاه مدیریتى 
بیشتر تصمیم داریم اقامتگاه بومگردى براى گردشگران 
فراهم آوریم و به درآمد هرچه بیشتر مردم کمک کنیم.

وى تأکیــد کــرد: مــردم شــهر خالدآبــاد لیاقت و 
اســتحقاق بهترین امکانات را دارند چــون در تمامى 
صحنه هــاى انقالبى حضــور گســترده اى به عمل

 مى رسانند.
رئیس شوراى شــهر خالدآباد با اشاره به سابقه قالیبافى 
مردم این شــهر و غیرفعال شــدن شــرکت قالیبافى 
جهانى شادسر بیان داشت: مسئله اقتصادى مهمترین 
مشکل شهر ماست، شــهرى که سابقه هنر بافتن قالى 
را دارد تا این هنــر ایرانى را به جهانیــان عرضه کند، 
حاال به علت گرانى و با توجه به ســود کــم این حرفه 
کســى زیاد وارد این کسب و کار نمى شــود و این هنر 
با وجود سابقه اى درخشان به دســت فراموشى سپرده

 شده است.
شــریعتى در پایان افزود: قصد داریــم فرهنگ غنى و 
برجسته شــهر خالدآباد و مردمانش را به مرحله عمل 
برسانیم تا جایى که کمیسیون فرهنگى  شورا به عنوان 
اولین اقــدام، تصمیم به بهره بــردارى از پروژه احداث 

فرهنگسرا و کتابخانه گرفته است.

3 طرح عمده براى
 شهر خالدآباد

نماینده  خمینى شهر در مجلس:

وزیر آموزش و پرورش از علت درخواست
 براى عزل فورى قائدیها اطالع دارد

مشارکت گردشگران خارجى
 در مراسم مذهبى اصفهان

بررسى اعداد و ارقام ارائه شده بیانگر تداوم مشکالت در حوضه 
آبریز ســد زاینده رود دارد، چراکه  براساس گزارش سازمان 
هواشناسى انتظار مى رود براى سال آبى جدید در حوضه آبریز 
زاینده رود با خشکسالى خفیف مواجه باشیم و در مقایسه با 

سال آبى گذشته چشم انداز بهترى نخواهیم داشت.
خشکسالى هاى ده سال گذشته و کاهش بارش ها در منطقه 
فالت مرکزى باعث شده تا سد و حوضه  آبریز زاینده رود در 
کمبود شدید آبى قرار گیرند، این منطقه که همواره به عنوان 
یکى از حوضه هاى مهم کشور مورد توجه مسئوالن استانى 
و ستاد آب کشــور بوده، در ســال آبى 1396-1395شاهد 

بارش هاى متفاوتى در باالدست و پایین دست خود بوده است.
حجم بارش هاى ســال آبى 96-95در پایین دست حوضه 
آبریز زاینده رود 54 میلیمتر بوده که این اعداد و ارقام حکایت 
از کاهش 40 درصدى ریزش هاى جوى این منطقه نسبت 
به متوسط بلندمدت و افت 55 درصدى نسبت به سال آبى 
گذشته دارد. بارش باال دست حوضه آبریز زاینده رود نیز هزار 
و 350میلیون مترمکعب تخمین زده شــده، بررسى میزان 
بارش هاى سرشاخه هاى این حوضه آبریز کاهش چندانى را 
نسبت به سال آبى گذشته نشان نمى دهد و نسبت به متوسط 

بلندمدت نیز برابرى مى کند.

بر اســاس آمار، شــرایط روان آب هاى منطقه در سال آبى 
گذشته نرمال نبوده، به طورى که در سال آبى 96-95ورودى 
به ســد زاینده رود هزار و 200 میلیــون مترمکعب بوده که 
نســبت بــه متوســط درازمــدت کاهــش 13 درصدى 

داشته است.
حجم مخزن ســد زاینده رود نیز تا پایان شــهریورماه 206 
میلیون مترمکعب بوده که در این بخش نیز رجوع به گذشته 
ســد و حجم مخزن 775 میلیون مترمکعبى آن در متوسط 
درازمدت، حاکى از کاهش 70 درصدى مخزن این سد فالت 

مرکزى است.

چشم انداز حوضه آبریز زاینده رود 
بهتر از سال پیش نیست
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ابالغ وقت رسیدگى
 خواهان رســول حاج امینى با وکالــت محمدلطفى و عظیمه صادقى دادخواســتى به 
خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده یوســف فالح به شوراى حل اختالف 
شعبه 11 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 688/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/13 ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا 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 است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 6131/ 

م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد 7/360 
حصر وراثت

فاطمه رضائى وجى داراى شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 2046/96 
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
شکراله دوستى دولت آبادى به شناســنامه 6 در تاریخ 96/6/18 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 پســر، یک دختر، 
همسر و مادر: 1- رسول دوستى ش.ش 3117 نسبت با متوفى پسر 2- رحمان دوستى 
دولت آبادى ش.ش 1259 نسبت با متوفى پسر 3- زهره دوستى دولت آبادى ش.ش 
1763 نســبت با متوفى دختر 4- فاطمه رضائى وجى ش.ش 3 نسبت با متوفى همسر 
5- رقیه رضائى وجى ش.ش 6 نســبت با متوفى مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 21084 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /7/264 
حصر وراثت

سکینه نقى پور خانه سر داراى شناسنامه شــماره 1070 به شرح دادخواست به کالسه 
2043/96 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد نقى پور خانه سر به شناسنامه 188 در تاریخ 96/5/15 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک همسر و سه 
دختر و سه پسر: 1- پریزاد محمودى ش.ش 921 نســبت با متوفى همسر 2- نرگس 
نقى پور خانه سر ش.ش 737 نسبت با متوفى دختر 3- مریم نقى پور خانه سر ش.ش 
408 نســبت با متوفى دختر 4- هادى نقى پور خانه سر ش.ش 3614 نسبت با متوفى 
پسر 5- سکینه نقى پور خانه سر ش.ش 1070 نسبت با متوفى دختر 6- اصغر نقى پور 
خانه سر ش.ش. 406 نسبت با متوفى پســر 7- اکبر نقى پور خانه سر ش.ش 7898 
نسبت با متوفى پسر والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقد یم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 21085 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/265
حصر وراثت

سیدمحمد حسینى رنانى داراى شناسنامه شــماره 218 به شرح دادخواست به کالسه 
2054/96 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سیدکاظم حســینى رنانى به شناســنامه 5675 در تاریخ 95/4/27 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر، 
6 دختر، همسر: 1- سید محمدحسین رنانى ش.ش 218 نسبت با متوفى پسر 2- ربابه 
بیگم حسینى رنانى ش.ش 200 نسبت با متوفى دختر 3- صدیقه بیگم حسینى رنانى 
ش.ش 36 نسبت با متوفى دختر 4- سکینه حسینى رنانى ش.ش 103 نسبت با متوفى 
دختر 5- زینب حسینى رنانى ش.ش 108 نسبت با متوفى دختر 6- طیبه حسینى رنانى 
ش.ش 256 نسبت با متوفى دختر 7- زهرا حسینى رنانى ش.ش 650 نسبت با متوفى 
دختر 8- مریم میرسیدحسینى رنانى ش.ش 7214 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 21087 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /267 /7
حصر وراثت

اشرف قلى زاده خوراسگانى داراى شناسنامه شماره 26 به شرح دادخواست به کالسه 
1964/96 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده 
که شادروان اسماعیل قلى زاده خوراسگانى به شناســنامه 2191 در تاریخ 73/12/5 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به دو پســر و پنج دختر و یک همســر: 1- مصطفى قلى زاده خوراســگانى به ش.ش 
7199 نسبت با متوفى  فرزند 2- عباس قلى زاده خوراسگانى به ش.ش 130 نسبت با 
متوفى فرزند 3- بتول قلى زاده خوراســگانى به ش.ش 6521 نسبت با متوفى فرزند 
4- شهناز قلى زاده خوراسگانى به ش.ش 65 نســبت با متوفى فرزند 5- صدیقه قلى 
زاده خوراسگانى به ش.ش 851 نســبت با متوفى فرزند 6- فاطمه قلى زاده به ش.ش 
89 نسبت با متوفى فرزند 7- اشرف قلى زاده خوراسگانى به ش.ش 26 نسبت با متوفى 
فرزند 8- سکینه اســماعیلیان قلعه نوئى به ش.ش 98 نسبت با متوفى همسر والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 21091 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/269
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139504002003000926/1 شــماره بایگانى پرونده: 9501824/1 
شماره آگهى ابالغیه: 139603802003000158 بدینوســیله به لیال احمد انفردینى، 
شماره شناســنامه 726، شناسه ملى 1971953253، به نشــانى اصفهان سپاهانشهر 
بلوار شاهد ساختمان پردیس و فردین هاشمى، به نشانى: اصفهان جاده شیراز خیابان 
راه هفت نبش بن بســت 11 بدهکار پرونده کالسه 9501824 که برابر گزارش مامور 
شــناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر قرارداد بانکى شــماره 20302-2995 
مورخ 92/9/5 بین شــما و بانک مســکن مبلغ 353715786 ریال بابت اصل طلب و 
مبلغ 13494319 ریال بابت خســارت تاخیر تادیه تاریخ 95/8/4 و ذمه روزانه به مبلغ 
176858 ریال بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح 
مى باشــد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد 
از تاریخ انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب اســت فقط یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرایى 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 21195 شعبه اول اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /7/270 
حصر وراثت

حمید فضیله داراى شناسنامه شماره 4333 به شرح دادخواست به کالسه 2055/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 
یزدانى باغملکى به شناسنامه 854 در تاریخ 95/4/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر و دو پسر: 1- زهرا  فضیله 
ش.ش 1516 نسبت با متوفى دختر 2- سعید فضیله ش.ش 659 نسبت با متوفى پسر 
3- حمید فضیله ش.ش 4333 نسبت با متوفى پســر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 21092 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /7/271
حصر وراثت

اکبر سنائى فر داراى شناسنامه شــماره 36 به شرح دادخواست به کالسه 2058/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه 
شاه ســنائى گنیرانى بشناســنامه 34 در تاریخ 90/10/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر: 1- اکبر 
سنائى فر به ش.ش 36 نسبت با متوفى فرزند 2- مجید شاه سنائى گنیرانى به ش.ش 
13 نسبت با متوفى فرزند 3- فاطمه شاه سنائى کنیرانى به ش.ش 24 نسبت با متوفى 
فرزند 4- طاهره شاه ســنائى گنیرانى به ش.ش 9 نسبت با متوفى فرزند 5- صغرا شاه 
سنائى گنیرانى به ش.ش 25 نسبت با متوفى فرزند 6- طیبه شــاه سنائى گنیرانى به 
ش.ش 16 نسبت با متوفى فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 21100  شعبه 10 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

7/273/
حصر وراثت

زهره حکیمى فرد داراى شناســنامه شــماره 519 به شــرح دادخواســت به کالسه 
2062/96ح10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان على اصغر حکیمى فرد بشناسنامه 1039 در تاریخ 96/3/4 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پســر و چهار 
دختر و یک همسر به اسامى: 1- حسین حکیمى فرد به ش.ش 2638 نسبت با متوفى 
فرزند 2- عباس حکیمى فرد به ش.ش 71400 نسبت با متوفى فرزند 3- زهره حکیمى 
فرد به ش.ش 519 نسبت با متوفى فرزند 4- زهرا حکیمى فرد به ش.ش 520 نسبت 
با متوفى فرزند 5- نیره حکیمى فرد به ش.ش 1239 نسبت با متوفى فرزند 6- نعیمه 
حکیمى فرد به ش.ش 77851 نســبت با متوفى فرزند 7- طلعت رسائیان به ش.ش 
1637 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: 21098 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/274 

حصر وراثت
حسینعلى هاشمى داراى شناسنامه شماره 967 به شرح دادخواست به کالسه 2008/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایران 

احمدى پیرانى به شناســنامه 54 در تاریخ 94/3/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر 1- یداله هاشمى ش.ش 966 
نسبت با متوفى پسر 2- رضا هاشمى ش.ش 459 نســبت با متوفى پسر 3- حسینعلى 
هاشمى ش.ش 967 نسبت با متوفى پســر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم  دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 21099 شعبه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /7/275
حصر وراثت

داریوش کریمى داراى شناسنامه شماره 403 به شرح دادخواست به کالسه 2063/96 
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حســن على کریمى گله به شناســنامه 1091 در تاریخ 96/6/15 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 پسر، 5 دختر و همسر 
1- تیمور کریمى گله به ش.ش 296 نسبت با متوفى پسر 2- داریوش کریمى ش.ش 
403 نسبت با متوفى پســر 3- احمد کریمى گله ش.ش 517 نسبت با متوفى پسر 4- 
محمد کریمى گله ش.ش 115 نسبت با متوفى پسر 5- صادق کریمى ش.ش 1089 
نسبت با متوفى پسر 6- الهام کریمى گله ش.ش 4038 نسبت با متوفى دختر 7- اشرف 
کریمى گله ش.ش 402 نسبت با متوفى دختر 8- لیال کریمى گله ش.ش 327 نسبت 
با متوفى دختر 9- الهه کریمى گله ش.ش 13824 نســبت با متوفى دختر 10- پروین 
کریمى گله ش.ش 1271304031 نسبت با متوفى دختر 11- فاطمه جوان مرد ش.ش 
671 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال  گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: 21094 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/ 7/276

حصر وراثت
طوبى امینى اشنى داراى شناســنامه شماره 1271947250 به شــرح دادخواست به 
کالسه 2060/96ح10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حفیظ اله امینى اشنى به شناســنامه 47 در تاریخ 96/2/14 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار دختر و 
یک همسر دائمى به نام هاى ذیل: 1- فاطمه امینى اشنى ش.ش 3200 (دختر متوفى) 
2- محبوبه امینى اشــنى ش.ش 3150 (دختر متوفى) 3- طوبى امینى اشنى ش.ش 
1271947250 (دختر متوفى) 4- معصومه امینى اشنى ش.ش 2059 (دختر متوفى) 
5- زهرا امینى اشــنى ش.ش 33 (همســر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 21095 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان / 7/277
حصر وراثت

میثم پیرعلى زفره داراى شناســنامه شــماره 63745 به شــرح دادخواست به کالسه 
2061/96ح10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زهره رجبى زفره ئى به شناســنامه 255 در تاریخ 95/9/7 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک دختر و یک 
همســر و مادر به نام هاى ذیل: 1- پرنیا پیرعلى زفره ش.ش 1276666640 (دختر 
متوفى) 2- میثم پیرعلى زفره ش.ش 63745 (همســر متوفى) 3- زهرا عبداله قاضى 
ش.ش 39 (مادر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: 21097 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  /7/278

حصر وراثت
سید میالد اسکندرى داراى شناسنامه شــماره 1271306050 به شرح دادخواست به 
کالسه 2059/96  از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید عیسى اسکندرى آهى دشتى به شناسنامه 16 در تاریخ 96/5/20 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
سه پسر و یک دختر و یک همسر 1- ســید بابک اسکندرى به ش.ش 3594 نسبت با 
متوفى فرزند 2- سید مجید اسکندرى به ش.ش 1270620584 نسبت با متوفى فرزند 
3- سید میالد اسکندرى به ش.ش 1271306050 نســبت با متوفى فرزند 4- مریم 
السادات اســکندرى آهى دشــتى به ش.ش 836 نســبت با متوفى فرزند 5- شهناز 
افشــاریان به ش.ش 738 نســبت با متوفى همســر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 21093  شــعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /7/279
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 1400/95 دادنامه 631-
96/06/27 مرجع رسیدگى شعبه دوم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: حمید 
مهدیه نشــانى: نجف آباد-کمربندى جنوبى- جنب دادگســترى-تاالر شــهر وکیل 
خوانده: امین کلیشادى نشانى: نجف آباد خ امام شرقى قبل از تقاطع 22 بهمن موسسه 
مشاور حقوقى خوانده: حمیدرضا مرادیان به نشــانى مجهول المکان موضوع: مطالبه 
وجه یک فقــره چک به شــماره 656930-94/06/30 جمعا به مبلغ بیســت میلیون 
ریال. گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى

 شورا درخصوص دعواى حمیدمهدیه باوکالت آقاى کلیشــادى به طرفیت حمیدرضا 
مرادیان به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک 
محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانــده دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 
و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 340/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خســارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
1394/06/30 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشد. م 

الف: 6095 قاضى شعبه2  شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/7/309 
دعوت به افراز

شماره: 961318641382829 نظربه اینکه آقاى پیام نوربخش و خانم شهال جوادى 
طى درخواستهاى وارده بشماره هاى  41382829 و 41382845 و 41382823 مورخ 
96/05/02 تقاضاى افراز سهم مشــاعى خود را از پالکهاى 2727 الى 2729 فرعى از 
391 اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان را نموده اند و اقامتگاه خوانده محسن جوادى 
فرزند حسن که طبق آدرس ارسالى از دفترخانه به آدرس تهران قلهک پشت شهردارى 
منزل پالك شش و به علت شناخته نشدن مخاطب، خواهان تقاضاى اخطاریه ازطریق 
صدور و انتشار آگهى به منزله ابالغ را نموده اســت لذا به استناد ماده 3 و قسمت اخیر 
ماده 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب آذرماه 1357 ازنامبردگان 
باال دعوت بعمل مى آید درتاریخ 96/08/07 درساعت 8 صبح جهت افراز سهم مشاعى 
خواهان فوق الذکر درمحل وقوع ملک مذکور حضوربهم رســانند. متذکر میگردد برابر 
نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضاییه بشماره 2454/7 مورخ 61/06/07 که بدین 
شرح اعالم میگردد و اصوًال عدم حضور شــرکاء و مالکیت هاى مشاعى مانع از انجام 
عملیات افراز نخواهد بود. لذا این آگهى وفق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسنادرسمى 
الزم االجرا و به کلیه اشخاص ذینفع ابالغ تا درصورتى که بین شرکاء و مالکین مشاعى 
مهجور (صغیر،مجنون،غیررشــید) و یا غائب یا مفقوداالثر وجود دارد به اســتناد ماده 
313 قانون امورحسبى و طبق راى وحدت رویه بشماره 3530 مورخ 60/01/15 هیئت 
عمومى دیوان عالى کشور مراتب توســط نمایندگان آنان به اداره ثبت محل اعالم تا 
تصمیم مبنى بر رد افراز به شایستگى دادگاه محل وقوع ملک صادر شود این آگهى فقط 
یک نوبت منتشر و در تاریخ مقرر درساعت 9 صبح عملیات افرازى انجام خواهد شد. م 

الف: 6099 حسین زمانى-رئیس ثبت اسنادو امالك نجف آباد/ 7/318 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103731503564 شــماره پرونده: 9609983731500207 
شــماره بایگانى شــعبه: 960208 خواهان: محمود محمدى هرســتانى فرزند محمد 
دادخواســتى به طرفیــت خوانــدگان احمدحضرتــى و ابوالفضل خــوش اخالق به 
خواسته مطالبه تقدیم دادگاه عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى
 به شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجــف آباد ارجاع و 
به کالســه 960208 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 96/09/05 و ساعت 8/30 
تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده احمدحضرتى و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور 
مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا 
خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى

 کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقــت مقرر فوق جهت 
رســیدگى حاضر گردد. م الف: 6081 منشــى شــعبه 5 حقوقى دادگاه عمومى نجف 

آباد/7/325 
اجراییه

 شــماره 120/96 به موجب راى شــماره 509 تاریخ 96/05/02 حوزه 4 شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه رضا ابراهیمى به 
نشانى مجهول المکان محکوم اســت به حضور دریکى از دفاتر اسنادرسمى و تنظیم 
سندرســمى خودروى موصوف در حق خواهان بیژن گوروئى به نشانى یزدانشهر بلوار 
توحید یــک پ195 کدپســتى 8519643611 محکوم مى نمایــد و پرداخت هزینه 

دادرســى به مبلغ 310/000 ریال مى باشــد. 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: 6118 شــعبه 4 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 7/338 
ابالغ راى

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 105/96 دادنامه 487-
96/06/08 مرجع رسیدگى شعبه یازده شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: صندوق 
قرض الحسنه ولى عصر بشــماره ثبت 13 با مدیریت آقاى محسن کرداریان نشانى: 
نجف آباد-خ شهدا صندوق قرض الحسنه ولى عصر وکیل خواهان: علیرضا پاینده به 
نشانى: نجف آباد خ شیخ بهایى جنوبى، مقابل کوچه شماره 30، خوانده: مهدى صافى 
نجف آبادى فرزند رمضان نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک 
به شماره 144/884738 جمعا به مبلغ سى و چهار میلیون و سیصد هزار ریال. گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى 
صندوق قرض الحسنه ولى عصر بشماره ثبت 13 با مدیریت آقاى محسن کرداریان با 
وکالت علیرضا پاینده به طرفیت مهدى صافى نجف آبادى به خواسته مطالبه تقدیمى 
از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را 
دارد، لذا چون خوانــده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه 
خود اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 34/300/000 ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 524/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب 
تسبیب و پرداخت خســارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 1395/12/10 لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشــد. م الف: 6121 قاضى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه یازده حقوقى/  7/339 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه به طرفیت خوانده الهام عقبا به شــوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف 
آباد واقع درشهردارى امیرآباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1349/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/20 ساعت 8 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا 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 است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 

6100 شعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/340 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه به طرفیت خوانده رحیم افشارى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف 
آباد واقع درشهردارى امیرآباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1350/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/20 ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد 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 است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 

نمود. م الف: 6101 شعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/341 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه به طرفیت خوانده نرمان عظیمى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف 
آباد واقع درشهردارى امیرآباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1352/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/22 ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد 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 است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 

نمود. م الف: 6103 شعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/342 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه به طرفیت خوانده فرج اله سعادت به شــوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان 
نجف آباد واقع درشهردارى امیرآباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1351/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/22 ساعت 8 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد 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 است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 

نمود. م الف: 6102 شعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/343 
ابالغ راى

کالســه پرونــده:597/96 ش ح 9 تاریخ رســیدگى: 96/06/11 مرجع رســیدگى 
کننده: شــعبه نهم شــوراى حل اختالف نجــف آباد خواهــان: فاطمه قلــى پور به 
نشــانى آزادگان فاز3 جنب پارك خوانــده: مجیدباورصاد به نشــانى مجهول المکان

 خواسته: مطالبه نفقه. گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دادخواست 
خانم فاطمه قلى پور فرزند خداداد بطرفیت آقاى مجیدباورصاد فرزند محمدعلى مبنى 
بر مطالبه نفقه معوقه ازسال 93 لغایت صدورحکم بدوى و مطالبه نفقه فرزند مشترك 
از زمان تقدیم دادخواست به انضمام هزینه هاى دادرسى با عنایت به کپى سند ازدواج 
علقه زوجیت دائم طرفین محرز و مســلم اســت و باتوجه به عدم حضور خوانده على 
رغم ابالغ درروزنامه شورا خواسته خواهان را حمل بر صحت دانسته و مستنداً به مواد 
1111 و 1106 و 1107 قانون مدنى خوانده را به پرداخت ماهیانه مبلغ دویست و هشتاد 
هزارتومان درسال 93 از 93/01/01 الى 93/12/30 و ماهیانه مبلغ سیصدهزارتومان 
از 94/01/01 الــى 94/12/30 و ماهیانه مبلــغ سیصدوبیســت هزارتومان از مورخ 
95/01/01 الى 95/12/30 و ماهیانه مبلغ سیصد و چهل هزارتومان از مورخ 96/01/01 
الى 96/06/11 بعنوان نفقه خواهان و مســتنداً به ماده 1199 قانون مدن به پرداخت 
ماهیانه مبلغ دویســت هزارتومان از مورخ 96/05/01 به عنوان نفقه حال و آتیه فرزند 
مشــترك متناســب با شــاخص تورم بانک مرکزى و نیز هزینه هاى دادرسى درحق 
خواهان محکوم مى نماید.راى صادره غیابى و ظــرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در یکى از شــعب دادگســترى

 نجف آباد مى باشد. م الف: 6119 قاضى شوراى حل اختالف نهم حوزه قضائى نجف 
آباد/ 7/344 

مزایده
در پرونده کالســه 940416 و غیره اجرایى و به موجب دادنامه هاى صادره از شعب 
حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى شــرکت شــیمیایى آالس محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ 1/364/710/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره 
در حق محکوم لــه و مبلغ 6/000/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت 
که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط
 کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهندس على صابرى به شرح ذیل ارزیابى 
گردیده است: یک دستگاه نوارنقاله بطول 10 متر دو تکه ثابت با کلیه متعلقات 2-یک 
دستگاه نوار نقاله بطول 8 متر یک تکه متحرك با کلیه متعلقات 3-یک دستگاه نوار 
نقاله بطول 8متر یک تکه ثابت با کلیه متعلقات 4-دو دســتگاه نوارنقاله بطول 6متر 
یک تکه ثابت با کلیه متعلقات 5-یک دستگاه پمپ باد 250 لیترى موتور 4کیلووات 
و ... با ســایر متعلقات 6-یک دســتگاه جداثقال سیاردستى با سیســتم هیدرولیک 
1 تنى با کلیه متعلقات 7-حدود 1ت ن ضایعــات که جمعا بارزش 80/000/000 ریال 
اقالم 1 تا 7 ارزیابى گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و عــدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد درتاریخ 1396/07/30 ســاعت 10 صبــح و در محل اجراى احــکام به فروش 
میرســد. برنده مزایده شــخصى اســت که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را 
انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظــرف مهلت مقرر نســبت به واریــز مابقى آن اقــدام ننماید مبلغ 
ســپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنــج روز قبل از مزایــده از مال/اموال/ملک موردنظر

 بازدید به عمل آورد. م الف : 6018  مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد 
7/345/

آگهى ثبت طالق
شماره: 96/206د آقاى حسن حالج مفرد فرزند فرج اله مجهو ل المکان پیرو انتشار در 
روزنامه بعلت عدم حضور جنابعالى همسر شما با وکالت از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر 
اصفهان کالسه پرونده 951152 دادنامه 9609970369800625 مورخ 1396/5/3 
مطلقه گردید طى سند طالق 509 مورخ 96/7/10 لذا علقه زوجیت فى مابین ساقط 

گردید. م الف: 21610 سارنج- سردفتر دفتر 52 طالق اصفهان /7/353
احضار

شماره ابالغنامه: 9610103640904707 شماره پرونده: 9509983641900765 
شماره بایگانى شــعبه: 961041 در پرونده کالسه 961041 براى قاسم خدادادى به 
اتهام ایراد ضرب و جرح عمدى و تخریب تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع 
به این شعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 96/8/16 ساعت 9 تعیین گردیده 
اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم در اجراى مقررات 
مواد 115 و 180 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى 
مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به 
عمل خواهد آمد. م الف: 898 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (101 جزایى 

سابق) /7/354
احضار

شماره ابالغنامه: 9610103640904709 شماره پرونده: 9209983641901298 
شماره بایگانى شعبه: 961042 در پرونده کالسه 961042 براى فرزاد جمشیدى به 
اتهام ایراد ضرب و جرح عمدى تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 96/8/15 ســاعت 9 تعیین گردیده است. 
با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســى به متهم در اجراى مقررات مواد 
115 و 180 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب 
یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل
 خواهد آمد. م الف: 900 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (101 جزایى سابق) 

7/355/
اجراییه ابالغ 

شــماره پرونده: 139604002129000104/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600131 
شــماره ابالغیــه: 139605102129000691 آگهى ابالغ اجرائیه قــرارداد بانکى 
پرونده کالسه 9600131 به آقاى سیاوش حیدریان بدین وســیله به آقاى سیاوش 
حیدریان، نام پدر: جعفر، شماره شناسنامه: 10، شماره/ شناسه ملى: 6209787800، 
متولد: 1352/01/01، به نشــانى: چرمهین خیابان شــهید قادرى ابالغ مى شود که 
بانک کشاورزى چرمهین به استناد قرارداد بانکى شماره 703894363 جهت وصول 
مبلغ 296/394/268 ریال بابت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیالت تا تاریخ 
1396/03/01 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى روزانه مبلغ 110/000 ریال 
بانضمام حق االجراى متعلقه طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به شماره کالسه 9600131 در این واحد اجرا تشــکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1396/05/15 مامور ابالغ، ابالغ واقعى به شما در آدرس فوق به شرح اعالمى 
بستانکار میســر نگردید، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 895 

رییسى زاده- رییس واحد اجراى اسناد  رسمى لنجان /7/327
اجراییه ابالغ 

شــماره پرونده: 139604002129000104/1 شــماره بایگانى پرونده : 9600131 
شــماره ابالغیــه: 139605102129000695 آگهى ابالغ اجرائیه قــرارداد بانکى 
پرونده کالسه 9600131 به آقاى محمدعلى احمدى چرمهینى بدین وسیله به آقاى 
محمدعلى احمدى چرمهینى، نام پدر: ملک محمد، شــماره شناســنامه: 31، شماره/ 
شناسه ملى: 6209802680، متولد: 1357/05/17، به نشانى: چرمهین خیابان شهید 
ترزبان ابالغ مى شــود که بانک کشاورزى چرمهین به اســتناد قرارداد بانکى شماره 
703894363 جهت وصول مبلغ 296/394/268 ریال بابت اصل و ســود و خسارت 
تاخیر تادیه تســهیالت تا تاریخ 1396/03/01 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل 
بدهى روزانه مبلغ 110/000 ریال بانضمام حق االجــراى متعلقه طبق مقررات علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به شــماره کالسه 9600131 در این واحد 
اجرا تشــکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1396/05/15 مامور ابالغ، ابالغ واقعى 
به شما در آدرس فوق به شرح اعالمى بســتانکار میســر نگردید، لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 890 رییســى زاده- رییس واحد اجراى 

اسناد رسمى لنجان /7/328
اجراییه ابالغ 

شــماره پرونده: 139604002129000105/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600132 
شــماره ابالغیــه: 139605102129000693 آگهى ابالغ اجرائیه قــرارداد بانکى 
پرونده کالسه 9600132 به آقاى سجاد نعمتى چرمهینى بدین وسیله به آقاى سجاد 
نعمتى چرمهینى، نام پدر: نعمت اله، شــماره شناسنامه: 118، شــماره/ شناسه ملى: 
6209818234، متولد: 1362/03/23، به نشــانى: چرمهین فلکه شهردارى خیابان 
دانش ابالغ مى شــود که بانک کشاورزى چرمهین به اســتناد قرارداد بانکى شماره 
679538809 جهت وصول مبلغ 343/365/308 ریال بابت اصل و ســود و خسارت 
تاخیر تادیه تســهیالت تا تاریخ 1396/01/26 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل 
بدهى روزانه مبلغ 160/000 ریال بانضمام حق االجــراى متعلقه طبق مقررات علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به شماره کالسه 9600132 در این واحد اجرا 
تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1396/05/16 مامور ابالغ، ابالغ واقعى به شما 
در آدرس فوق به شــرح اعالمى بستانکار میســر نگردید، لذا بنا به تقاضاى بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامه اجــرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبــه در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى 
که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 896 رییســى زاده- رییس واحد اجراى اســناد 

رسمى لنجان /7/329 
احضار

شماره: 961300 بدینوســیله به اســتناد ماده 174 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امــور کیفرى به مهدى نوربخش فرزنــد کریم مجهول المکان 
که متهم به مزاحمت و تهدید مى باشــد ابالغ مى گردد که در ســاعت 9/30 مورخ 
1396/9/8 در شعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت رسیدگى به اتهام خود حاضر 
گردد نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد بود. م الف: 698 محمودى 

تبار- رئیس دادگاه عمومى بخش باغبهادران /7/331 
احضار

شماره: 960541 بدینوســیله به اســتناد ماده 174 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امــور کیفرى به اســماعیل یزدان پناه فرزند حســین مجهول 
المکان که متهم به ترك انفاق مى باشــد ابالغ مى گردد که در ســاعت 9/30 مورخ 
1396/10/16 در شــعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت رسیدگى به اتهام خود 
حاضر گردد نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ تصمیــم قانونى خواهد بود. م الف: 892 

عرب سعیدى- دادرس دادگاه عمومى باغبهادران /7/335 
احضار

شماره: 961690 بدینوســیله به اســتناد ماده 174 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امــور کیفرى به محمد ترکى فرزند اســداله مجهول المکان که 
متهم به صدور چک بالمحل مى باشــد ابالغ مى گردد که در ســاعت 9/30 مورخ 
1396/10/17 در شــعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت رسیدگى به اتهام خود 
حاضر گردد نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ تصمیــم قانونى خواهد بود. م الف: 894 

محمودى تبار- رئیس دادگاه عمومى بخش باغبهادران /7/336 
احضار

شماره: 960204 بدینوســیله به اســتناد ماده 174 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى به اکبر محقق فرزند حسین مجهول المکان که متهم 
به فروش مال غیر مى باشد ابالغ مى گردد که در ساعت 11/30 مورخ 1396/10/18 
در شــعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت رســیدگى به اتهام خود حاضر گردد 
نتیجه عدم حضور موجــب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد بــود. م الف: 893 محمودى 

تبار- رئیس دادگاه عمومى بخش باغبهادران /7/337 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى

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

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023000786 مورخ 1396/06/30 آقاى 
فضل اله سعیدفر به شماره شناسنامه 1744 کدملى 1286526671 صادره از اصفهان 
فرزند محمد بر ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 95/33 مترمربع مفروزى 
از پالك شــماره 3760- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان کــه در ازاى مالکیت 
مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1396/7/13 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1396/7/29 م الف: 21620  صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/368



اقتصاداقتصاد 07073053 سال چهاردهمپنج شنبه  13 مهر ماه   1396

اعالم مهلت تسلیم اظهارنامه  
مالیات بر ارزش افزوده تا 15 مهر 
در بخشـنامه سـازمان مالیاتى آمده اسـت، بـا توجه 
بـه اینکـه آخریـن مهلـت تسـلیم اظهارنامه هـاى
مالیـات بـر ارزش افـزوده دوره دوم (فصـل 
تابسـتان) 15 مهـر مى باشـد، ضـرورى اسـت کلیه 
ادارات کل امـور مالیاتـى و مالیات بـر ارزش افزوده 
در راسـتاى ارائه خدمـات بهتر بـه مؤدیـان مالیاتى 

اقدام کنند.

اعالم شرایط جدید 
وام مسکن در هفته آینده

حامـد مظاهریـان، معاون وزیـر راه و شهرسـازى از 
اعالم جزئیات سیاست هاى جدید اعطاى وام مسکن 

در هفته آینده خبر داد. 

آغاز پیش فروش بلیت 
اتوبوس اربعین از 9 آبان 

رئیـس اتحادیـه شـرکت هاى تعاونـى مسـافربرى 
کشورى از آغاز پیش فروش بلیت اتوبوس ایام اربعین 

از 9 آبان ماه 96 خبر داد.
احمدرضا عامرى بـا تأکید بر اینکـه پیش بینى هاى 
الزم بـراى تأمیـن اتوبـوس مورد نیـاز انجام شـده 
اسـت، تصریح کـرد: بـراى ایـام اربعین هـر میزانى 
به اتوبوس نیاز داشـته باشـیم، تأمین مى شـود. این 
مسـئله به میزان زائران بسـتگى دارد و هیچ نگرانى 

در این باره نداریم. 

قیمت جوجه یکروزه
 1200 تومان ارزان شد

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى با بیان 
اینکه جوجه یکروزه، هزار و 200 تومان ارزان شـده 
اسـت، گفت: با توجه بـه کاهش شـدید قیمت مرغ 
و جلوگیـرى از زیـان تولیدکننـدگان، بایـد افزایش 

صادرات را در دستور قرار دهیم.
محمد یوسـفى درباره دالیل کاهـش قیمت مرغ در 
بازار، عنوان کرد: تولید زیاد، دلیل این مسـئله است؛ 
ضمن اینکه جوجه نیز  هزار و 200تومان ارزان شده 
و در حـال حاضـر، میانگین قیمـت آن هـزار و 500 

تومان است.
وى بـا بیـان اینکـه شـرکت پشـتیبانى امـور 
دام در حـال حاضـر، شـروع بـه خریـد مـرغ مـازاد 
مرغداران کرده است، افزود: تأثیر این خرید بر بازار، 

طى هفته هاى آینده  مشخص خواهد شد.
 

کاهش چشمگیر 
درآمد کافى نت ها

رئیـس اتحادیـه فنـاوران رایانـه گفـت: بـا توسـعه 
اینترنت، حجم کار کافى نت ها کاهش یافته و از نظر 
درآمد ضعیف شـده اند که در حال رایزنـى براى ارائه 
توأمان برخى خدمات در کافى نت و دفاتر پیشخوان 

هستیم.
مهـدى میرمهـدى بـا اشـاره بـه مشـکالت دفاتـر 
خدمات اینترنتـى (کافى نت ها) از تشـکیل کارگروه 
ویژه بـراى سـاماندهى و رفع مشـکالت ایـن دفاتر 

خبر داد. 
وى افزود: در حال حاضر تنها در زمان ارائه اظهارنامه 
مالیاتى کافى نت ها پرکار هسـتند و در بقیه ایام سال 

کار چندانى ندارند.
میرمهـدى تصریـح کـرد:  در حـال حاضـر برخـى 
از خدمـات متعلـق بـه کافى نت هـا هسـتند امـا

 توسـط دفاتـر پیشـخوان دولـت ارائه مى شـود که 
معتقدیم هر کدام بایـد به حق خـود فعالیت و درآمد 

کسب کنند. 
رئیس اتحادیه فناوران رایانه  در ادامه  اظهار داشت: 
براى مثال خدماتى از جمله ثبت نام شناسنامه، کارت 
ملى و اتبـاع خارجى جـزو فعالیت کافى نت هاسـت 
رائـه مى شـود  کـه توسـط دفاتـر پیشـخوان ا
و در حـال رایزنـى بـا اتـاق اصنـاف بـراى ارائـه

 توأمـان این دفاتـر در کافى نـت و دفاتر پیشـخوان 
هستیم.

ویترین

مدیرعامل شــرکت حمل و نقل کانتینرى کشتیرانى از 
ایجاد سازو کارى خبر داد تا صاحبان کانتینر و صاحبان 
کاال در هر شــهرمى توانند با ارتباط مستقیم نسبت به 
ارســال کاال و کانتینر به بندر اقدام کنند تا هر دو از این 

کار منتفع شوند.
حمزه کشاورز با اشــاره به عملکرد شرکت حمل ونقل 
کانتینرى کشتیرانى جمهورى اســالمى ایران در پنج 
ماهه اول امسال، گفت: در حالى اکنون 17 خط کانتینرى 
بزرگ به طور مســتقیم، منظم و هفتگى به بندر شهید 
رجایى تردد دارند این شــرکت حدود 50 درصد از کل 
محموالت کانتینر کشــور را حمل مى کند. وى افزود: 

در این میان بخش واردات با رشد 35 درصدى نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته و بخش بین الملل 203 درصد 

رشد داشته است.
کشاورز با اشاره به فروش اینترنتى در برخى مسیرهاى 
بین المللى، ایجــاد «اســنپ» کانتینــرى را از دیگر 
برنامه هاى تحت بررســى بخش کانتینــرى در آینده 
بیان کرد و گفت: از این طریق افرادى که در شــهرهاى 
داخلى داراى کانتینر خالى هستند و قصد دارند آن را به بندر 
بازگردانند مى توانند کانتینرهــا را به صاحب کاالیى که در 
همان شهر احتیاج به کانتینر دارد تحویل دهند تا با این روش 

هزینه هاى جا به جایى کانتینر خالى به حداقل برسد.

تجارت خارجى ایران در شــش ماه امســال با 6 درصد 
افزایش به 44 میلیارد و 139 میلیون دالر رسید.

ارزش صادرات غیرنفتى ایران در شهریور امسال  نسبت 
به مرداد هم 1/75 درصد بهبــود یافته و واردات کاال به 
ایران در سومین ماه تابستان نســبت به ماه دوم 1/12 
درصد کاهش داشته است.تجارت خارجى ایران امسال 
تا ابتداى مهر نسبت به مدت مشــابه پارسال 6 درصد 
بیشتر شده است. همچنین در شش ماه امسال  تشریفات 
گمرکى 75 میلیون و 830 هزار ُتــن کاال در گمرکات 
کشــور به صورت الکترونیک و با کنترل کامل به روش 
هوشمند انجام شده است که 17 میلیون و 195 هزار تن 

سهم واردات و 58 میلیون و 635 هزار تن سهم کاالهاى 
صادراتى غیرنفتى بود.

در شش ماه نخست امسال  23 میلیارد و 595 میلیون دالر 
انواع کاال وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال 15/37 درصد افزایش نشان مى دهد. 
عمده ترین دالیل افزایــش واردات، به خودرو و قطعات 
منفصله خودرو، کاالهاى سرمایه اى و برخى کاالهاى 

اساسى مربوط مى شود. 
همچنین متوســط قیمت کاالهاى وارداتى کشورمان 
به ازاى هر تــن به هــزار و 372 دالر افزایش یافت که 

در مقایسه با پارسال 6/85 درصد افزایش داشته است.

تجارت خارجى ایران از
 44 میلیارد دالر عبور کرد

«اسنپ» دریایى
 راه مى افتد

قیمت بازارقیمت کارخانه اىخودرو
25 میلیون و 600 هزار تومان25 میلیون و 550 هزار تومانتیبا

SE111 22 میلیون و 400 هزار تومان21 میلیون و 250 هزار تومانپراید
21 میلیون و 400 هزار تومان21 میلیون و 300 هزار تومانپراید 131

SLX 405 31 میلیون و 300 هزار تومان31 میلیون و 500 هزار تومانپژو
EF7 31 میلیون و 900 هزار تومان31 میلیون و 600 هزار تومانسمند
37 میلیون تومان37میلیون و 331 هزار تومانپژو پارس سال
38 میلیون و 500 هزار تومان38 میلیون و 100 هزار تومانپژو 206 تیپ 5
34 میلیون و 400 هزار تومان33 میلیون و 300 هزار تومانپژو 206 تیپ 2
39 میلیون تومان39 میلیون تومانپژو 206 وى 8

34 میلیون و 100 هزار تومان34 میلیون و 600 هزار تومانرانا
44 میلیون و 800 هزار تومان42 میلیون و 800 هزار توماندنا

S110 32 میلیون تومان32 میلیون تومانام وى ام
56 میلیون و 500 هزار تومان56 میلیون و 500 هزار تومانام وى ام 550
s5 85 میلیون تومان84 میلیون و 600 هزار تومانجک

64 میلیون تومان63 میلیون تومانجکJ5  اتومات
47 میلیون تومان43 میلیون و 800 هزار تومانساندرو

53 میلیون و 400 هزار تومان49 میلیون و 900 هزار تومانساندرو اتومات
54 میلیون تومان49 میلیون و 200 هزار تومانساندرو استپ وى
62 میلیون و 200 هزار تومان55 میلیون و 700 هزار توماناستپ وى اتومات

42 میلیون و 500 هزار تومان41 میلیون و 450 هزار تومانپارس تندر
51 میلیون تومان48 میلیون و 900 هزار تومانتندر 90 پالس اتومات

E2 90 42 میلیون تومان39 میلیون و 500 هزار تومانتندر

یک بانکدار ارشد ایرانى گفت: تعداد بانک هاى فعال 
در ایران باید  طى شش سال آینده حداقل نصف شود 
و براى نوسازى صنعت بانکدارى ایران باید تعدادى از 

بانک هاى ایرانى تعطیل و ادغام شوند.
پرویز عقیلى افزود: مدیریت بانک ها سه سال فرصت 
خواهند داشت تا ترازنامه هاى خود را بهبود ببخشند. 
پس از آن، بانک هایى که دارایى هاى تجارى شــان 
همچنان کمتــر از 6 درصد کل دارایــى هاى داراى 

ریسکشان باقى بماند، به کلى تعطیل خواهند شد.
وى ادامــه داد: در مقابــل، بانک هایــى که درصد 
دارایى هاى تجارى شــان بین 6 تا 10 درصد باشد، 

ممکن است ادغام شوند و براى ادامه فعالیت به دنبال 
جذب سرمایه جدید باشند و تا زمانى که آنها بتوانند به 
میزان کافى ســرمایه جمع آورى کنند، تقسیم سود 

توسط آنها میان سهامداران ممنوع خواهد بود.
عقیلى افزود: طى بازه زمانى شش ساله، از 35 بانکى 
که ما داریم، حدود 13 تا نیمــى از کل بانک ها باقى 

خواهند ماند.
این بانکدار ایرانى افزود: چه بخواهیم و چه نخواهیم 
دولت باید شــجاعت بــه خرج دهد و برخــى از این 
بانک ها را تعطیل کندچون این بانک ها واقعًا شکل 

قابل قبولى ندارند.

مدت هاست سرقت گوشى هاى موبایل و درز اطالعات آن 
دغدغه مردم شده و براى حل این مشکل تاکنون راه حل 
مناسبى ارائه نشده است؛ در حالى که با اجراى «طرح احراز 
اصالت گوشى تلفن همراه » این مشکل پایان یافته و عالوه 
بر آن، گارانتى هاى غیرمعتبر از بازار IT جمع و خدمات پس 

از فروش استاندارد به تلفن هاى همراه ارائه خواهد شد.
یکى از مجوزهاى الزم براى واردات رسمى تلفن همراه به 
کشور، «مجوز سالمت گوشى هاى وارداتى» است؛ در این 
صورت اگر تست SAR گوشى هاى تلفن همراه شرایط 
مربوطه را دارا باشد، اجازه ورود به کشور را پیدا خواهد کرد 
و در غیر اینصورت خیر. این در حالى است که گوشى هاى 
قاچاق، تست هاى سالمت را طى نکرده و به همین دلیل 
بعد از استفاده از گوشــى هاى تلفن همراه، دماى گوش و 
نقاط اطراف آن به طور غیرمعمول افزایش یافته و نیز امواج 
گوشى هاى غیراستاندارد در دراز مدت ممکن است موجب 
بروز ســرطان و یا بیمارى هاى خاص شوند، همچنین در 
برخى موارد نیز شاهد اتفاقات خطرناکى همچون انفجار 

گوشى خواهیم بود.
عالوه بر این، به اذعان بسیارى از مسئوالن، روزانه بیش از 
سه میلیارد تومان درآمد قاچاق گوشى تلفن همراه در کشور 
است که ســاالنه به بیش از هزار میلیارد تومان مى رسد؛ 
این بدان معناست که ساالنه بیش از هزار میلیارد تومان 
ضرر به دولت و اقصاد کشور تحمیل مى شود که با بودجه 
دو وزارتخانه «ارتباطــات» و «صنعت، معدن و تجارت» 

برابرى مى کند.

 احراز اصالت گوشى تلفن همراه چیست؟
«رجیسترى» یا همان «احراز اصالت گوشى تلفن همراه» 
طرحى است که در آن گوشى هاى تلفن همراه در حین ورود 
به کشور با اختصاص کدهایى منحصر به فرد، در گمرك 
هویت دار مى شــوند و با توجه به تبادل اطالعاتى که بین 
دو وزارتخانه «ارتباطات و فناورى اطالعات» و «صنعت، 
معدن و تجارت» وجود دارد، تنها گوشى هایى فعال خواهند 

شد که قبًال در گمرك ثبت شده باشند.
 به جرأت مى توان گفت که دزدیده شــدن گوشى تلفن 
همراه و درز اطالعات موجود در آن، دغدغه همه صاحبان 
گوشى هاى تلفن همراه است که تا کنون راه حل مؤثرى 
براى حل این معضل وجود نداشــته است؛ در حالى که با 
اجرایى شــدن طرح «احراز اصالت گوشى تلفن همراه» 
هر گوشى موبایل داراى یک کد تجارى و یک سیمکارت 
معتبر هم ردیف مى شود چنانکه به محض سرقت موبایل، 
صاحب گوشــى تنها از طریق یک تماس با اپراتور خود 
مى تواند شرایطى را ایجاد کند تا گوشى سرقت شده نتواند 
میزبان سیمکارت هاى دیگر باشد؛ به عبارت دیگر، دزدیدن 

گوشى هاى تلفن همراه دیگر به صرفه نخواهد بود. 

یک مدیر در سازمان خصوصى سازى با بیان اینکه سود 
سهام دریافتى 60 شرکت ســرمایه پذیر سهام عدالت 
تاکنون به حدود 440 میلیارد تومان رسیده، گفت: واریز 
نخستین سود نقدى ســهام عدالت در انتظار امضاى 

رئیس جمهور است.
اسماعیل مختارى دولت آبادى گفت: واریز نخستین 
ســود نقدى ســهام عدالت به حســاب دارندگان آن 
به محض امضاى درخواست سازمان خصوصى سازى 

از سوى رئیس جمهور در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مدیر دفتر سهامدارى سازمان خصوصى سازى بابیان 
اینکه نامه درخواست ســازمان خصوصى سازى براى 
واریز سود نقدى سهام عدالت به حساب مشموالن در 
اواسط هفته گذشــته به نهاد ریاست جمهورى ارسال 
شــده، گفت: در صورت امضاى این درخواست در این 

هفته، واریز نخستین سود نقدى سهام عدالت از هفته 
آینده آغاز خواهد شد.این مقام مسئول بابیان اینکه سود 
نقدى دریافتى از شرکت هاى سرمایه پذیر سهام عدالت 
با احتســاب روزهاى اخیر به حدود 440 میلیارد تومان 
رسیده اســت، گفت: با تعاملى که میان این شرکت ها 
صورت گرفته، مقرر شــده در هر ماه مبالغى به حساب 
سهام عدالت واریز شود تا به این ترتیب بتوان تا پایان 
سال سود نقدى چهار هزار میلیارد تومانى مجامع سال 

مالى 95 این شرکت ها را تسویه کرد.
دولت آبادى با اشــاره به جزئیات پرداخت نخســتین 
سود نقدى ســهام عدالت گفت: چنانچه این سود در
 31 شهریورماه امسال پرداخت مى شد، براى هر مشمول 
برخوردار از ســهام عدالت یک میلیــون تومانى مبلغ 
40 هزار تومان سود نقدى در نخستین مرحله از واریز 

سود سهام عدالت دریافت مى کرد اما با توجه به افزایش 
سودهاى دریافتى در هفته هاى اخیر به احتمال فراوان 
رقم نخستین سود سهام عدالت با افزایش مواجه شده 
و یا طیف بیشترى از مشــموالن سهام عدالت بتوانند 
جزو نخستین دسته دریافت کنندگان سود سهام عدالت 

قرار گیرند.
وى با اشــاره به دالیل عدم واریز نخســتین ســود 
نقدى ســهام عدالت در پایان شــهریورماه امســال 
گفت: شــوراى اصل 44 قانون اساسى با توجه به عدم 
تبلیغات صورت گرفته براى تسویه الباقى ثمن اقساط 
ســهام عدالت با تمدید یک ماه براى فرصت قانونى 
باقیمانده به منظور تسویه اقســاط از سوى مشموالن 
موافقت کرد که بر این اســاس باعث شد، تا واریز سود 

سهام عدالت به تعویق بیافتد.

هفته جارى قیمت خودروهاى داخلى در بازار تغییر خاصى نسبت به نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشته است.
 قیمت برخى خودروهاى داخلى به شرح زیر است:

ثبات در بازار خودروهاى داخلى قسط اول مشموالن سهام عدالت، 40 هزار تومان است

نیمى از  بانک هاى کشور باید تعطیل یا ادغام شوند

با توجه به وجود مشــکالت صندوق هاى بازنشســتگى 
کشــور، لزوم ســاماندهى آنهــا بیش از بیش احســاس 
مى شود و متأســفانه آنچنانکه باید از متولیان امر توجهى 

دیده نمى شود.
چند  نکته مهم و اساسى درباره صندوق هاى بازنشستگى 
وجــود دارد کــه نخســتین مــورد چگونگــى اداره این 
صندوق هاســت، چراکه اکنون بخش عمده اى از آنها به 
صورت دولتى اداره مى شــود و این نحــوه مدیریت دولتى 
مشکل زیاندهى را در مجموعه ها ایجاد کرده و بسیارى از 

آنها دچار چالش جدى شده اند.
رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى در این 
خصوص گفت: مهمترین اقدام براى ساماندهى صندوق ها، 
تغییرات اساسى در حوزه ساختار و چگونگى اداره آنهاست، 
صندوق ها باید از رویکرد اداره دولتى جدا شوند و تحت اداره 
ذینفعان قرار گیرند، یعنى افرادى که صاحب صندوق هستند.

***
بر اساس اصل 44 قانون اساســى نظام مى تواند آنچه را از 
اداره بنگاه هاى اقتصادى مربوط بــه دولت بوده با توجه به 
ناکارآمدى آنها به بخش خصوصــى واگذار کند، زمانى که 
این تصمیم براى اداره امالك دولتى عملیاتى مى شــود به 
بهترین طریق باید براى امالك مــردم هم صورت گیرد، 
چرا که دارایى هاى صندوق هاى بازنشســتگى عام بوده و 
متعلق به ذینفعان آن است، همانند صندوق تأمین اجتماعى 
که به 50 درصد جمعیت کشــور که کارگــر و کارفرما هم 

خانواده آنها هستند، باز مى گردد.
همچنین زمانى که از صندوق بازنشستگى کشورى نام برده 
مى شود یعنى تمام کارکنان دولت که ذینفعان مى شوند، یعنى 
افرادى که خودشان صاحب منابع هستند و از حقوق آنها در 
زمان خدمت کم شده و دولت باید رقمى را روى این منابع قرار 
مى داده تا منابع این صندوق و ذینفعان فراهم مى شده است.

بزرگ ترین چالش صندوق هــا اداره آنها 
توسط دولت است

به گفته محمدرضا پورابراهیمى، رئیس کمیسیون اقتصادى 
خانه ملت،بزرگ ترین چالش صندوق ها هم اکنون اداره آنها 
توسط دولت اســت، اگر هم اکنون نحوه فعالیت اقتصادى 
صندوق ها بررسى شود متوجه مى شــویم که وضعیت آنها 
به مراتب از وضعیت شرکت هاى دولتى پیش از خصوصى 

شدن بدتر است.
نکته قابل توجه که از ســوى این نماینده مطرح شده این 
اســت که، در مدیریت صندوق ها دولت امالك دیگران را 
اداره مى کند، در حالى که در اداره امالك خود مانده اســت 
و اداره امالك دیگران توســط دولت فاجعه است و اکنون 
بزرگ ترین چالش این موضوع بوده که دولت دارایى هایى 
را اداره مى کند که مالک آن نیست و براى گروه هاى مختلف 

و ذینفع آن است.
***

البته در این میان باید گفت اگر صنــدوق تأمین اجتماعى 
صندوق دانســته مى شــود که در حوزه مســائل مرتبط با 
بازنشســتگى و درمانى ورود کرده و کار مــى کند، باید به 
مجموعه ذینفعان خود که شامل بازنشستگان، کارگران و 
کارفرمایان اســت بازگردد، یعنى این افراد ذینفع حق دارند 
این صنــدوق را اداره کنند، چراکه دولت یــک ریال در این 
صندوق ها منابع ندارد که بخواهد آن را اداره کند، اما عمًال 
دولت به جاى سه جانبه گرایى یکجانبه گرایى مطلق را در 
این صندوق ها پیش مى برد و این موضوع کامًال مشخص 
اســت که در حالى که دولت نمى تواند امالك خود را اداره 
کند، امالك دیگران را به مراتب نابسامان تر از ملک خود اداره 
مى کند که نتیجه آن وضعیت نابسامان است صندوق ها مى شود.

مهمترین راهکار پورابراهیمى به دولت این است که دولت 
باید در کوتاه مدت به صندوق ها کمک کند، تا کسرى آنها 
پوشش داده شود و بر اساس یک روش منطقى صندوق ها 

به نقطه تعادلى برسند.

بدهى120 هزارمیلیــارد تومانى دولت به 
تأمین اجتماعى

با توجه به اینکه صندوق هاى بازنشستگى به هیچ وجه متعلق 

به دولت نبوده و متعلق به افرادى است که تحت پوشش آن 
صندوق هســتند، باید گفت صندوق بازنشستگى کشورى 
متعلق به کارکنان دولت اســت و نام صندوق بازنشستگى 
کارگران ســازمان تأمین اجتماعى است که این صندوق ها 
مهمترین صندوق هاى کشور هســتند و بیش از 90 درصد 
از جمعیت کشور یا بیش از 90 درصد بیمه شدگان را این دو 

صندوق پوشش مى دهند.
در این باره نایب رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى 
اســالمى گفت: البته صندوق ســومى به نام صندوق بیمه 
عشایر و روســتاییان نیز وجود دارد که روستاییان و عشایر 
را تحت پوشش قرار مى دهد که این سه صندوق مهمترین 
صندوق هاى بازنشستگى و بیمه هستند که بخش درمان 

بازنشستگى را پوشش مى دهند.
به گفته علــى اکبرکریمى این صندوق هــا تابع ضوابط و 
قوانین خــود بــوده و دولت هیــچ مبلغى را بــراى اینکه 
به این صنــدوق ها کمک کنــد نمى پــردازد، در صندوق 
بازنشســتگى کشــورى و تأمین اجتماعــى دولت مبلغى 
را که بــه این صندوق هــا مى دهــد در واقع بــه عنوان 
کارفرما ســهم خود را پرداخت مى کند، نــه اینکه به این 
صندوق هــا کمک کنــد، در نتیجه منابع حاصــل در این 
صندوق ها به کارکنانى که حق بیمه مى پردازند و کارفرمایانى 

که پرداخته اند تعلق دارد.

امــا کاســتى هــا دربــاره نحــوه اداره و مدیریــت 
صندوق ها به مدیریت کــردن بر منابع ایــن صندوق باز 
مى گــردد، منابع این صنــدوق ها باید طــى زمان، صرف

 ســرمایه گذارى هایى شــود که بــا عنایت بــه تورم طى 
ســال هاى طوالنى ارزش این منابع حفظ شــود و در دوره 
30 ســال ســرمایه گــذاران  طوالنــى پــس از 
بتوانند حقوق بازنشستگى به ارزش روز زمان خود دریافت 

کنند.
این درحالى است که  ســرمایه گذارى هاى صورت گرفته 
باید تکافوى پرداخت حقوق بازنشســتگى افــراد و منابع 
سرمایه گذارى شده و رشد داشته باشد و این دو عامل مهم 
چالش و بحران اصلى صندوق هاى بازنشستگى را رقم زده 
است، که عامل نخست نابسامانى در نحوه اداره منابع موجود 
در این صندوق اســت که منابع صرف خرید یــا اداره امور 

بنگاه هاى اقتصادى زیان ده مى شود. 
 اما حاال با توجه به اینکه در قانون برنامه ششــم توســعه 
پیش بینى شــده که باید شرایطى فراهم شــود که دولت 
به تدریج بدهى خود به صنــدوق ها را بپــردازد و منابع از 
صندوق ها پرداخت شــود تا صندوق بتواند تعهدات خود را 
انجام دهند اما همچنان شاهد این هستیم که هیچ اقدامى 
در خصوص پرداخت بدهى دولت به این صندوق ها صورت 

نگرفته است.

صندوق هاى بازنشستگى در وضعیت هشدار با اجراى طرح رجیسترى

موبایل هاى سرقتى 
غیرفعال مى شوند
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ابعادى دیگر از آتش زدن پسر 19 ساله 
مهابادى این بار به روایت دایى مقتول

پاى فرقه هاى 
شیطان پرستى در 

میان است؟
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تلویزیون بودجه تولید سریال  تاریخى- مذهبى جدید را ندارد

10تلویزیون بودجه تولید سریال  تاریخى- مذهبى جدید را ندارد

مصرف زیادکاهو و خیار باعث سفیدى مومى شود

مصرف زیادکاهو و خیار باعث سفیدى مومى شود
چاپ    آگهى تجدید فراخوان مناقصه عمومى

اول

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد نسبت به برگزارى مناقصات عمومى ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
به نشانى www.setadiran.ir اقدام نماید:

تاریخ انتشار مناقصه در سایت: 96/07/11
شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 96/07/18

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 96/07/29
زمان بازگشائى پاکات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 07/30 /96

نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى
کدپستى: 45775- 86316 دورنگار: 52472214- 031   تلفن: 03152472733   

www.majlessi-ntoir.gov.ir سایت اینترنتى
کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

شرکت عمران شهر جدید مجلسىشرکت عمران شهر جدید مجلسى

مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره فراخوان
مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه شرکت در 
شرایطمناقصه (ریال)

حفاظت فیزیکى شهر جدید مجلسى، اراضى 200961397000011
دولتى و ساختمان هاى شرکت عمران مجلسى

5/000/000/000
داراى تأیید صالحیت حفاظتى و مجوزات الزم از 250/000/000یکسال

نیروى انتظامى و پلیس پیشگیرى

م الف: 92255
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محمود بهرازنیا، فیلمساز و بازیگر ایرانى مقیم آلمان، مراحل 
پایانى مستند بلندى را درباره «سهراب شهیدثالث» با عنوان 

«ستاره  دنباله دار» به اتمام مى رساند.
سهراب شــهیدثالث (7 تیر 1323 تهران – 10 تیر 1377 
شــیکاگو)  کارگردان، فیلمنامه نویس، مترجم، و تدوینگر 
ســینما بود. این کارگردان مطرح ایرانــى به عنوان یکى 
از آغازگران موج نوى ســینماى ایران شناخته مى شود. او 
براى مدتى کوتاه از اعضاى کانون سینماگران پیشرو بود. 
فیلم هاى او مانند: «یک اتفاق ســاده» (1352)، «طبیعت 
بى جان» (1353) و «در غربت» (1354) برنده جایزه هاى 

بین المللى شده اند.
محمود بهرازنیا مى گوید: مستند «ســتاره دنباله دار» که 
ساخت آن از حدود یکسال و نیم گذشته آغاز شده است به 
فعالیت شهید ثالث پس از ورود به آلمان، زندگى و ساخت 14 
فیلم بلند سینمایى این هنرمند در غربت مى پردازد، چرا که 
بیشترین بخش زندگى شهید ثالث در آلمان سپرى شده و 
فیلم هاى این سینماگر ایرانى به زبان آلمانى و درباره مسائل 
جامعه آلمان است. جایى که براى ســاخت چنین آثارى 

همواره با موانع و مصائب بسیارى روبه رو بوده است. 
کارگردان و تهیه کننده  مســتند «ســتاره  دنباله دار» که 
درگذشته در حرفه  مهندسى شیمى در آلمان فعالیت داشته، 
فارغ التحصیل دانشــکده هنرهاى زیبا و تجسمى شهر 
هامبورگ است و موضوع پایان نامه تحصیلى خود را نیز به 
سینماى سهراب شهید ثالث اختصاص داده و در زمان حیات 

شهید ثالث به نگارش درآورده است.
وى پس از ســال ها تحقیق و پژوهش در بــاب زندگى و 
سینماى شهیدثالث، ســرانجام پس از گذشت یکسال و 
نیم، فیلمبردارى مستمر و گفتگو با شخصیت هاى برجسته  
سینماى آلمان از جمله «ورنر هرتســوگ»، کارگردان و 
حامى سهراب شهید ثالث و همچنین همکاران و عواملى 
که طى سالیان با شهید ثالث همکارى داشته اند را به پایان 
رســانده و این روزها مراحل نهایى این مستند سینمایى را 

سپرى مى کند.

به گفته محمود بهرازنیا عالوه بر حضور بازیگران اصلى فیلم 
«اتوپیا»، «در غربت»، «نظم» و...  دستیاران، صدابرداران، 
فیلمبرداران و هنرمندانى که در خارج از ایران با او همکارى 
داشته اند، «ماشا شهیدثالث» تنها فرزند سهراب شهیدثالث 

نیز در این مستند حضور دارد.
همچنین چند تن از چهره هاى شاخصِ منتقد، فرهنگى و 
هنرى ســینماى آلمان  که در معرفى شهیدثالث به جهان 
سینما نقش بسزایى داشته اند، در این مستند از تجربیات، 

همکارى و دوستى خود با شهید ثالث صحبت مى کنند. 
به گفته محمود بهرازنیا، مستند «ستاره دنباله دار»، براى 
اولین بار تصاویر هرگز دیده نشده اى از اثر تازه یافته  سهراب 
شهیدثالث را نیز تقدیم دوستداران این هنرمند استثنایى و 

بنیانگذار سینماى نوین ایران خواهد کرد.

سهراب شهید ثالث، کارگردان، فیلمنامه نویس، مترجم 
و تدوینگر ایرانى که بیش از 20 سال ساکن آلمان بوده 
و 14 فیلم بلند سینمایى در این کشور ساخته، هم دوره 
هنرمندانى همچون ناصر تقوایى، على حاتمى، بهرام 
بیضایى، داریوش مهرجویى، پرویز کیمیایى، مسعود 

کیمیایى و عباس کیارستمى بوده است.
او بیش از 22 فیلــم کوتاه و بلند مســتند و 14  فیلم 
سینمایى ساخت؛ دستکم دو فیلم نخست او، «طبیعت 
بى جان» و«یک اتفاق ســاده» که در ایران ســاخته 
شده اند، در زمره آثار مهم ســینماى ایران و جهان به 
شمار مى روند. وى که از آغازگران موج نوى سینماى 
ایران به شمار مى رود، از بنیانگذاران کانون سینماگران 

پیشرو  نیز بوده است.

محمود بهرازنیا کــه آثارى از جمله «راه بهشــت»، 
«عروســى دیجیتالى»، «زنان قدرتمند ایران»، «در 
نزدیکى کیارستمى» و «شاهزاده» و همچنین مستند 
بلند «پاره اى از تن من» را با همکارى «ویم وندرس» 
کارگردان آلمانــى در کارنامه خود دارد، از دوســتان 
نزدیک و همکاران ســهراب شــهید ثالث در آلمان 

بوده است.
این فیلمســاز و بازیگر ایرانى مقیم آلمان 15 ســال 
پیش هم بــراى اولین بــار در ایران بزرگداشــت و 
نمایش فیلم ها و عکس هاى ســهراب شهیدثالث را 
با همراهى و حمایت اعضاى «انجمن ســینماگران 
آزاد ایــران» در خانــه هنرمنــدان ایــران برگــزار 

کرده است.

سهراب شهید ثالث به روایت یک مستند

سریال پلیسى «نوار زرد» به کارگردانى پوریا آذربایجانى 
و تهیه کنندگى محمدرضا شفیعى در حال حاضر آخرین 
روزهاى تصویربردارى را پشت سر مى گذارد و تدوین 
آن توسط خشــایار موحدیان و مژده قاجاریه در حال 

انجام است.
همچنین تیتراژ پایانى این سریال پلیسى توسط پرواز 
هماى خوانده شد. این اولین بار است که هماى تیتراژ 
یک مجموعه تلویزیونى را خوانده اســت. مجموعه 
تلویزیونى «نوار زرد» به مناسبت هفته ناجا از شنبه 15 

مهر از شبکه 2 سیما پخش خواهد شد.
ژانر ســریال «نوار زرد» جنایى - پلیسى است و کریم 

لک زاده آن را در 20 قسمت به نگارش در آورده است.
در خالصه داســتان «نوار زرد» آمده است: «سرگرد 
گره پرونده هاى جنایى را بــاز مى کند در این میان به 
پرونده اى برمى خورد که کشف واقعیت پاى زندگى 

شخصى اش را به میان مى کشد...»
امیر آقایى در این مجموعــه تلویزیونى ایفاى نقش 
یک ســرگرد پلیس را بر عهــده دارد همچنین بهاره 
کیان افشار، سیروس گرجســتانى، قاسم زارع، کمند 
امیر سلیمانى، محســن بهرامى، سمیرا حسینى، نادر 
مشایخى، امید روحانى، شهین تسلیمى، امیر غفارمنش 

و... از بازیگران سریال « نوار زرد» هستند.

با حضور هنرمندان مشهور تلویزیون؛ 

پنجمین ساخته سینمایى حسین 
شــهابى با عنــوان «آزاد به قید 
شرط» که اواخر ســال 95 تولید 
و در ســى و ششــمین جشنواره 
فیلــم فجــر رونمایى شــد، در 
تاریخ 26 مهرمــاه اکران عمومى 
مى شــود. «آزاد به قید شــرط» 
با 20 ســالن ســینما در تهران و 
85 ســینما در شهرســتان هاى 
کشور اکران عمومى خود را آغاز

 مى کند.
امیر جعفرى، شــقایق فراهانى، 
لیال اوتادى، دیبا زاهدى، امیررضا 
دالورى، رامیــن راســتاد، امیر 
د ژاکام و احمد نیکپور از بازیگران 

این فیلم هستند.

آغاز اکران فیلمى با بازى امیر جعفرى از 26 مهر

فیلمبردارى فیلم ســینمایى «چهار راه استانبول» به 
تهیه کنندگى و کارگردانى مصطفى کیایى که از اواسط 
شهریورماه آغاز شده بود این روزها در خیابان جمهورى 

تهران پیگیرى مى شود.
تاکنون بازیگران اصلى فیلم از جمله بهرام رادان، محسن 
کیایى، سحر دولتشــاهى، رعنا آزادى ور، ماهور الوند، 
مهدى پاکدل، مسعود کرامتى، پوریا رحیمى سام و بابک 
بهشاد جلوى دوربین حسین جلیلى رفته اند و بازى سایر 

بازیگران هم به زودى آغاز مى شود.
«چهار راه استانبول» تولید دشوارى خواهد داشت و پیش 

بینى مى شود فیلمبردارى فیلم تا اواخر آبان ماه ادامه 
داشته باشد. به احتمال فراوان و در صورت پایان مراحل 
فنى فیلم، اولین نمایش «چهار راه استانبول» در سى و 

ششمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.
بهرام رادان، محسن کیایى، سحر دولتشاهى، رعنا آزادى 
ور، ماهور الوند، سعید چنگیزیان، پوریا رحیمى سام، بابک 
بهشاد، خسرو احمدى، تینو صالحى، حسین امیدى و با 
هنرمندى مســعود کرامتى، مهدى پاکدل و بازیگران 
خردســال  کارن کیایى و باران صوفى گروه بازیگران 

«چهار راه استانبول» را تشکیل مى دهند.

ادامه فیلمبردارى «چهار راه استانبول» 

مجید برومند، بازیگر فیلم مشهور «دونده» 
به کارگردانــى امیر نادرى عکســى از خود 
و ایــن کارگردان در فیســبوکش منتشــر
 کرد. نادرى که سال هاست در لس آنجلس 
زندگــى مى کند، «دونده» را در ســال هاى 
نخست دهه 60 در ایران ساخت؛ اثرى که در 
داخل و خارج از ایران مورد توجه قرار گرفت. 

در دوران پس از پول نفت، حمایت ها کمتر شده اند اما طلب  سلفى بازیگر فیلم معروف «دونده» و امیر نادرى 
حمایت ها به قوت خودش ادامه دارد. حاال کیومرث پوراحمد 
پس از درخواست همان حمایت ها، گفته هاى جالبى از «نظم 
قدیم» و سینماى دهه 1360 و 1370 دارد. او در گفتگویى 
با فرهیختگان و در برابر سئوال علت کم کار شدن اش گفته:
«هیچ وقت به اندازه االن پرکار نبوده ام. انبوهى فیلمنامه 
کامل و خالصه فیلمنامه نوشــته ام و دائم این در و آن در 
مى زنم که کار کنم ولى کو ســرمایه ؟ در مراسمى رئیس 
ســازمان ســینمایى را دیدم ، گفتم آقا  ما در دهه 60 و 70 
پادشاهى مى کردیم . کافى بود اراده کنیم فیلم بسازیم فوراً 
همه چیز مهیا مى شد. فرقى هم نمى کرد که فیلم "خواهران 
غریب" پرفروش باشد یا "به خاطر هانیه" که فقط یک 
هفته در ســینما آزادى اکران شد و بعد حوزه هنرى 
فیلم را هدیه کرد به تلویزیون. اما حاال کار به جایى 
رسیده که هر پنج شش سال امکان ساختن یک 
فیلم دست مى دهد. مگر ما چقدر دیگر زندگى 
مى کنیم؟  رئیس سازمان سینمایى گفت 
ما کمک مى کنیم ، ما حمایت مى کنیم و 
چه و چه و چه ها. عین همین مکالمه را 
چهار سال قبلش با رئیس قبلى سازمان 
سینمایى داشتم ، باز هم توى مراسمى 

بود. رئیس ســازمان ســینمایى گفت چه مى کنى ؟ گفتم 
پروانه ساخت گرفته ام که فیلم بسازم . گفت عالى! حتماً باید 
فیلم بسازى. توى چهار سال گذشته تو مغضوب سازمان 
ســینمایى بودى و در این دولت هم (آقــاى روحانى تازه 
رئیس جمهور شده بود) اگر فیلم نسازى خیلى بد است. در 
 واقع على قائم مقامى (تهیه کننده) فیلم دست من را کشید و 
من را هل داد و ما شیرجه زدیم توى استخرى که یک وجب 

آب داشت، وقتى نیاز داشــتیم که سازمان 
سینمایى و فارابى کمک کند، 

برهــوت. همــان 200 
میلیونى کــه به همه وام 
مى دادند به من هم دادند 

آن هم قطره چکانى !  
با هزار مکافات 
تنگدســتى  و 
و در واقــع به 

همت 

على قائم مقامى، "کفش هایم کو؟" را ســاختیم. چهل و 
چند سال سابقه و تجربه در گوشــه انزوا خاك مى خورد، 
کپک مى زند و مى پالســد. من نمى دانــم این نکته براى  
مدیران سینماى کشــور هیچ اهمیتى دارد یا نه؟ نمى دانم 
وزیر ارشاد مى داند که من و نسل ما در چه شرایطى هستیم

 یا نه؟»

کیومرث پوراحمد: در دهه 60 و 70 پادشاهى مى کردیم

مهدى فخیم زاده با اشاره به دلیل بازپخش برخى سریال ها 
در تلویزیون گفت: زمانى کــه تلویزیون براى تولید آثار 
نمایشــى جدید بودجه ندارد، مجبور مى شــود به اینکه 
سریال هاى قدیمى را بازپخش کند و تکرار یک سریال 

دیده شده دیگر جذابیتى براى بیننده ندارد.
این کارگردان در گفتگو با ایسنا با اشــاره به روند تولید 
ســریال هاى تاریخــى- مذهبى، بیان کرد: ســاخت 
سریال هاى مذهبى و تاریخى بودجه زیادى الزم دارد و 
مدت زمان زیادى طول مى کشد تا به نتیجه برسد. تولید 
سریال «مختارنامه» هفت سال طول کشید. همچنین 
مجموعه «والیت عشق» را دو سال و نیم فیلمبردارى 
کردیم؛ البته از زمانى که من شروع به تحقیق و نگارش 
فیلمنامه این سریال کردم تا زمانى که پخش سریال تمام 

شود، پنج سال زمان برد.
فخیم زاده به مشکالت مالى تلویزیون اشاره کرد و گفت: 
ساخت این نوع سریال ها سنگین و دشوار است و هزینه 
زیادى براى تولید آنها نیاز است. تلویزیون از اواسط دوره 
آقاى ضرغامى، رئیس سابق سازمان صدا وسیما گرفتار 
معضل بودجه شد در نتیجه اگر بودجه نباشد اصل قضیه 

یعنى تولید و کیفیت هم دچار مشکل مى شود.
او با اشــاره به دلیل پخش تکرارى برخى ســریال ها از 
تلویزیون ادامه داد: بازپخــش برخى کارهاى قدیمى از 

تلویزیون به مدیران سازمان ارتباطى ندارد، بلکه به بودجه 
تلویزیون مربوط مى شــود. در حال حاضر تلویزیون به 
دلیل مشکالت مالى، تحمل مخارج سنگین براى تولید 
یک پروژه را ندارد، بنابراین زمانى که تلویزیون براى تولید 
آثار نمایشى جدید بودجه ندارد، مجبور مى شود سریال هاى 
قدیمى را بازپخش کند و تکرار یک سریال دیده شده دیگر 

جذابیتى براى بیننده ندارد.
این بازیگر درباره محتواى برخى مجموعه هاى تلویزیونى 
اظهار داشــت: من به دلیل اینکه تمامى ســریال هاى 

تلویزیون را ندیده ام، نمى توانم قضــاوت کلى کنم  اما 
کیفیت محتواى ســریال هاى تلویزیونى هم به بودجه 

بستگى دارد و مدیران هم نمى توانند کارى کنند.
او درباره تأثیر بودجه بر کیفیت ساخت یک سریال توضیح 
داد: زمانى که برآورد بودجه سریالى که تولید آن هفت یا 
هشت ماه زمان مى برد، پایین باشد باعث مى شود که آن 
سریال در چهار ماه فیلمبردارى و تمام شود؛ بنابراین،  این 
کم وقت گذاشتن بر روى تولید یک سریال، به کیفیت آن 

لطمه خواهد زد.

تلویزیون بودجه تولید سریال  تاریخى- مذهبى جدید را ندارد

«نوار زرد» از 15 مهر،مهمان منازل مى شود

قرار است در بخش هایى از سریال «کارگاه 48»، شهاب 
حسینى براى دومین بار نقش شهید بابایى را ایفا کند. 

نگارش سریال «کارگاه 48» به نویسندگى رسول صانعى 
به پایان رسیده است و لوکیشن اصلى این سریال پایگاه 
هوایى شهر اصفهان است. این سریال 25 قسمتى درباره 
تولید قطعه اى مهم از هواپیماى F14 است که یکى از 
مهمترین هواپیماهاى جنگنده در دوران جنگ تحمیلى 

ایران و عراق بود.
پیش تر این سریال به تهیه کنندگى حمید آخوندى وارد 
مرحله پیش تولید نیز شده بود، اما بعد از درگذشت او هنوز 

تهیه کننده اى براى «کارگاه 48» انتخاب نشده است.
به گزارش فارس، ماجراى ســریال از این قرار است که 
یک جوان مخترع از اهالى نجف آبــاد اصفهان موفق 
به ســاخت این قطعه مى شــود و کشــور را از بحرانى 
اســتراتژیک نجات مى دهد. این قصه از روى واقعیت 
نوشته شده است اما بنا به مقتضیات درام،  بخش هایى به 

آن اضافه شده است.
ماجراى «کارگاه 48» به سال هاى 60 تا 64 برمى گردد 
و با شهادت شــهید بابایى به پایان مى رسد. همچنین از 
شهاب حسینى که پیش تر در سریال «شوق پرواز» در 
نقش شــهید عباس بابایى به ایفاى نقش پرداخته بود، 
براى بازى در این ســریال هم دعوت به همکارى شده 
است و در اصل تولید این قطعه از هواپیماى F14  زیر نظر 

شهید بابایى صورت مى گیرد.

شهاب حسینى دوباره 
شهید بابایى مى شود

ی ى بو
و آن در ئم این در

ر مراسمى رئیس 
0 و 70 0ما در دهه 60

 فیلم بسازیم فوراً 
"که فیلم "خواهران

نیه" که فقط یک 
و بعد حوزه هنرى 
 حاال کار به جایى 
مکان ساختن یک 
چقدر دیگر زندگى 
ن سینمایى گفت 
حمایت مى کنیم و 
ن همین مکالمه را

یس قبلى سازمان 
هم توى مراسمى 

و ی نر م ی ( هی ى( م ى ع و
من راهل داد و ما شیرجه زدیم توى استخرى که یکوجب

آب داشت، وقتى نیاز داشــتیم که سازمان 
سینمایى و فارابى کمک کند،

برهــوت. همــان 200
میلیونى کــه به همه وام
مى دادند به من هم دادند 

آن هم قطره چکانى !  
با هزار مکافات 
تنگدســتى  و 
و در واقــع به 

همت 

ی

تصاویر هرگز دیده نشده اى از اثر تازه یافته  کارگردان بزرگ ایران به نمایش در خواهد آمد

در دوران پس از پول نفت،
حمایت ها به قوت خودش
پس از درخواست همان حم
0قدیم» و سینماى دهه 60
با فرهیختگان و در برابر س
«هیچ وقت به اندازه االن
کامل و خالصه فیلمنامه
مى زنم که کار کنم ولى ک
ســازمان ســینمایى را د
پادشاهى مى کردیم . کافى
همه چیز مهیا مى شد. فرقى
غریب" پرفروش باشد
هفته در ســینما آز
فیلم را هدیه کرد
رسیده که هر پ
فیلم دست
مى کنیم

ما کمک
چ چه و
چهارس
سینم

بابایى صورتمى گیرد. شهید
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جوش صورت تنها به دلیل بروز دگرگونى هاى هورمونى 
در دوران بلوغ نیست، بسیارى از بیمارى ها و عادت هاى 
نادرست زندگى مى توانند ســبب بروز آکنه و التهاب در 

صورت شوند.
 آکنه صورت یک پدیده شایع بین انسان ها با شدت کم و 
زیاد است، در برخى افراد تنها چند لکه کوچک دردوران 
بلوغ است اما در برخى دیگر در غالب یک مشکل مزمن 

تا سالیان سال ادامه دارد.
درمان آکنه صورت نیازمند حوصله، تشــخیص علت و 
صرف هزینه هاى سنگین است، افزون بر آکنه مى توانند 
سبب آسیب رساندن به ظاهر صورت و بروز ضعف اعتماد 

به نفس در افراد شوند.
جوش صورت به دلیل هاى مختلفى ایجاد مى شود، اما 
بیمارى و آســیب برخى از اعضاى بدن، رعایت نکردن 
بهداشت شخصى، داشتن استرس و اضطراب، کم خوابى 
و دیرخوابى، کم آبى بدن، یبوست، خوردن مواد غذایى 
ناسالم و سرشــار از چربى همگى مى تواند سبب آکنه و 

جوش صورت در افراد شود.
محققان به تازگى کشــف کرده اند صورت انسان مانند 
یک نقشه است و مى تواند درباره ســالمت اندام هاى 

درونى بدن به فرد اطالعات مناسب و صحیحى دهد.
هرکــدام از بخش هاى صورت که دچار مشــکل آکنه 
مى شوند نشان دهنده بروز آسیب یا نارسایى در عملکرد 

بخشى از بدن است که شامل موارد زیر مى شود:
جوش در ناحیه پیشانى: کم آبى بدن و رژیم غذایى 

نامناسب.
جوش در ناحیه چانه: دگرگونى هاى هورمونى در 
زنان و مردان، باکترى هاى موجود در روده بزرگ، آلرژى 

غذایى و نیز رژیم غذایى نامناسب و سرشار از چربى.
جوش در ناحیه گونه ها: آسیب ریوى، آلودگى هوا، 
آسم وآلرژى هاى تنفسى و بیمارى هاى دستگاه تنفس، 

چون آنفلوآنزا و سرفه هاى خشک و خلط دار.
جوش بین 2 ابرو: بیمارى هاى کبدى، رژیم غذایى 
نامناســب، خوردن شــام دیروقت و نیز تحمل نکردن 
الکتوز موجود در شیر و لبنیات مى تواند سبب آکنه دراین 

ناحیه از صورت شود.
جوش بین بینى و لب باالیى: بــروز آکنه در این 
ناحیه بسیارخطرناك است، زیرا به دلیل تجمع رگ هاى 
خونى دراین ناحیه ورود هرگونــه آلودگى و عفونت از 
طریق پوست مى تواند به سرعت وارد جریان خون شده 

و فرد را با بیمارى هاى جدى مواجه کند؛ علت بروز آکنه 
در این ناحیه مصرف مواد غذایى چرب وروغنى، کم آبى 

و نیز محصوالت آرایشى در بانوان است.
جوش در ناحیه اطراف لب ها: کمبود فیبر کافى 

مى تواند سبب آکنه در این ناحیه از صورت شود.
جوش در ناحیه گوش، زیر گلو و چشــم ها: 
بروز آکنــه در این ناحیه ها از صورت به دلیل اســترس 
و کمبود خواب اســت، بــراى جلوگیــرى از بروز این

مشــکل درطول شب حداقل هفت ســاعت استراحت 
کنید و نیــز به میزان هشــت لیــوان آب در طول روز 

مصرف کنید.
جوش در ناحیه گردن:

بروز آکنــه در ناحیه گردن به دلیــل بیمارى هاى غده 
تیروئید است و رســیدگى و طى کردن مراحل درمانى 

مى تواند سبب بهبود آکنه صورت شود.
درمان جوش:

روش هاى مختلفــى براى درمان آکنــه وجود دارد که 
باید تحت نظارت پزشک انجام شود، از جمله دارو هاى 
موضعى، خوراکى، تزریقى، لیزردرمانى و مواردى از این 

دست که مى تواند آکنه را کنترل کند و از بین ببرد.

جوش ها ى صورت، زنگ خطر ابتال به بیمارى  است

افســردگى فصلى یک نوع افســردگى است که هر 
ســال طى یک فصل اتفاق مى افتد. ممکن است در 
طول زمستان دچار افسردگى فصلى شوید و در بهار و 
تابستان خیلى حالتان بهتر باشد. برخى افراد هم ممکن 

است در طول تابستان دچار افسردگى فصلى شوند.

هرکسى ممکن است دچار افسردگى 
فصلى شود اما این اتفاق بیشتر در این افراد 

شایع است:
-خانم ها.

-افرادى که دور از خط استوا و جایى که زمان روشنایى 
در فصل زمستان بسیار اندك است زندگى مى کنند.

-افراد در سنین 15 تا 55 سال. خطر ابتال به افسردگى 
فصلى براى اولین بار با باال رفتن سن کاهش مى یابد.

-افرادى کــه یکى از بســتگان نزدیکشــان دچار 
افسردگى فصلى است.

چه چیــزى باعث افســردگى فصلى 
مى شود؟

متخصصان مطمئن نیســتند که چــه چیزى عامل 
افسردگى فصلى اســت اما فکر مى کنند که دلیلش 
کمبود نور خورشید اســت. کمبود نور خورشید ممکن 
است ساعت بیولوژیک بدن که الگوى خواب و بیدارى 
را کنترل مى کنــد و دیگر ریتم هاى شــبانه روزى 
را تحت کنترل دارد دچار مشــکل کنــد و همچنین 
سروتونین را دچار مشــکل کند(ماده شیمیایى در مغز 

که روى خلق و خو تأثیر مى گذارد).

عالئم افســردگى فصلى 
چیست؟

اگر دچار افســردگى فصلى 
ممکن است:شده باشید 

-احساس ناراحتى، 
بد خلقى، دم دمى مزاج شدن یا 

اضطراب کنید.
-عالقه تان به فعالیت هاى معمول را از دست 

بدهید.
-بیشتر غذا بخورید و میل به کربوهیدرات ها 

داشته باشید، مانند نان و پاستا.
-وزن اضافه کنید.

-بیشتر بخوابید اما همچنان احساس خستگى 
کنید.

-براى تمرکز با مشــکل 
مواجه شوید.

عالئــم هر ســال در زمانى 
معین مى آیند و مى روند. بیشتر 
افــرادى که دچار افســردگى 
فصلى مى شــوند اواخر پاییز شــاهد 
عالئم خواهند بود و اواخر زمســتان نیز 
کم کــم احســاس بهبودى 

مى کنند.

 افسردگى فصلى چگونه درمان 
مى شود؟

درمانى  نور 
از ابــزار اصلى 
درمــان افســردگى 

فصلى است. 
دارو و مشاوره نیز ممکن است 
مورد اســتفاده قــرار بگیرد. 
متخصصان بر این عقیده هستند که 
نور درمانى با تنظیم مجدد ساعت بیولوژیک بدن 

مى تواند به فرد کمک کند. 
این ابزار به بســیارى از افرادى که مشکل افسردگى 
فصلى دارند کمک مى کند و اســتفاده اش نیز ساده 

است. 

افسردگى فصلى چگونه روى انسان تأثیر مى گذارد؟

یک متخصص طب ســنتى گفت: مصرف 
خیار و کاهو به صورت روزانه و مدام به دلیل 
برخوردارى از طبع سرد، بر سفید شدن موها 

تأثیرگذار خواهد بود.
ابراهیم ایران دوست در خصوص علل و منشأ 
ریزش موى افراد، گفت: یکى از علت هاى 
اصلى ریزش مو در افراد مختلف باال رفتن 

میزان آنزیم هاى کبدى است. 
وى گفت: همچنین بــاال رفتن چربى کبد 
باعث به هم ریختــن میزان آنزیم ها خواهد 
شــد. کبد به عنوان پاالیشــگاه بدن نقش 
بسیار اساسى در جذب و هضم مواد غذایى را 
بر عهده دارد به طورى که پس از مغز و قلب 
به عنوان ســومین عضو مهم بدن شناخته 

مى شود.
ایران دوست تصریح کرد: درحدود 500 آنزیم 
در کبد ترشح مى شود که هر یک از آنها انجام 

کار خاصى را در بدن بر عهده دارند.
این متخصص طب ســنتى گفت: همانطور 
که مى دانید موهاى متفاوتى در بدن وجود 
دارد به طورى که تنها در ناحیه صورت افراد 
شاهد رویش موهاى ابرو، مژه و موى صورت 
هســتیم که هر یک از آنها از رشد متفاوتى 
برخوردار هســتند که اگر در میــزان آنزیم 
تغذیه کننده هر کدام از آنها خللى ایجاد شود، 
باعث کاهش رشــد موى آن منطقه خواهد 
شــد و همچنین باید توجه داشت که براى 
درمان موهاى هر یک از ایــن نواحى باید 

شاخص هاى خاصى مدنظر قرار گیرد.
وى در خصوص تغذیه مناســب براى رشد 
موها، گفت: اســتفاده زیاد از فســت فودها 
و غذاهاى نامناســب باعث نامنظم شــدن 
آنزیم هاى بدن مى شود که ریزش مو یکى 
از علل بى نظمى در این آنزیم ها به شــمار 

مى رود؛ روغن زیتون و کنجد از جمله مواد 
غذایى هستند که مى توانند در روند رشد موها 

تأثیر خوبى داشته باشند. 
ایران دوســت در خصوص علل ریزش مو، 
گفت: حدود 90 درصد ریزش مو به بیمارى  یا 
اختالل در کارکرد کبد افراد، تغذیه نامناسب، 
استفاده از شــوینده هاى نامناسب، وراثت و 

آلودگى هاى شغلى مربوط مى شود.
این متخصص طب ســنتى با بیــان اینکه 
مصرف خیار و کاهو به صورت روزانه و مدام 
بر سفید شدن موها تأثیر زیادى دارد، گفت: 
مصرف این مواد غذایى به دلیل داشتن طبع 
سرد باعث سفید شدن زودهنگام مو مى شود 
همچنین سرکه، آبلیمو، آبغوره نیز از طبع سرد 
برخوردار هستند و توصیه مى شود که به طور 
روزانه و همیشگى از مصرف این مواد غذایى 

پرهیز شود. 

مصرف زیاد 
کاهو و خیار

 باعث سفیدى مو 
مى شود

به گفته متخصصان، تمام افراد 45 سال به باال باید 
تحت آزمایش هاى روتین تست قند خون قرار گیرند 
حتى اگر ســبک زندگى شان ســالم باشد و سابقه 

خانوادگى ابتال به دیابت هم نداشته باشند.
در اینجا برخى علل شگفت انگیز که فرد را به مرحله 
پیش دیابت مى رســاند و مســتعد ابتال به دیابت 

مى کند، معرفى مى شوند.

6 دلیل عجیب ابتال 
به پیش دیابت را 

بشناسید!

این باکترى ها در ارتباط با سالمت متابولیک 
بدن هســتند و مى توانند در کنترل قند خون 
نقش داشته باشند. تحقیقات نشان مى دهد 
عــدم تعــادل در باکترى هاى خــوب روده 
مى تواند منجر به التهاب شــود و متابولیسم 
گلوکز را مختل کند. بــراى تغییر در این روند 
باید به رژیــم هاى غذایى سرشــار از فیبر و 
محصوالت پروبیوتیک روى آورد چون باعث 
افزایش رشــد و فعالیت میکروب هاى سالم 
در روده مى شــود. مصرف روزانــه 25 گرم 
فیبر براى زنان و 38 گرم براى مردان توصیه 
مى شــود. لوبیا، آجیل، غالت کامل و میوه و 

سبزیجات سرشار از فیبر هستند.

 ایــن اختالل عامل خطر شــناخته 
شــده پیش دیابت و دیابت اســت. 
محققان اعالم کرده انــد زنانى که 
دچار کمبود خواب مزمن هســتند از 
چربى شکمى بیشتر رنج مى برند که 
خود عاملى براى مقاومت به انسولین 
است. سندروم متابولیک نیز در این 
زنان شایع تر اســت که با خطر ابتال 
به بیمارى هاى قلبى، سکته مغزى 

و دیابت رابطه دارد.

محققان بر ایــن باورند که فقدان 
کلى اســیدهاى چــرب مفید در 
رژیم غذایى ما مــى تواند به بروز 
سندروم متابولیک کمک کند. در 
مقابل افزایش مصرف چربى هاى 
اشــباع منجر به افزایش گلوکز و 
ترى گلیسیرید مى شود. اجتناب از 
مصرف مواد غذایى پرچرب مانند 
لبنیات پرچرب یا غذاهاى فرآورى 
شده و جایگزینى آنها با چربى هاى 
مفید از این سیکل غلط جلوگیرى 

مى کند.

 مطالعــات محققان نشــان 
داده اســت که احتمــال ابتال 
به دیابــت نــوع 2 در زنان با
گروه هاى خونى A، 10 درصد 
 21 ،B و در زنان با گروه خونى
درصد نســبت به افراد به گروه 

خونىOبیشتر بود.

این ویتامین به جذب کلسیم، 
حفظ اســتخوان ها و سالمت 
عضالت و سیستم ایمنى بدن 
کمک مى کند. ویتامین D در 
متابولیسم گلوکز نیز مؤثر است 
به طورى که کمبود آن با خطر 

ابتال به دیابت در ارتباط است.

خطر ابتال به دیابت و پیش دیابت 
با افزایش سن بیشــتر مى شود 
و این خطر در افراد 60 ســال به 
باال بیشتر اســت. آن هم به این 
دلیل که چربى ها در طول زمان 
در شکم، عضالت و کبد رسوب 
مى کنند و توده عضالنى کاهش 

مى یابد.  

عدم تعادلعدم تعادل
 در باکترى هاى  در باکترى هاى 

خوب رودهخوب روده

کمبودکمبود
 مزمن خواب مزمن خواب

مصرفمصرف
 چربى هاى اشباع

داشتن برخى داشتن برخى 
گروه هاى خونىگروه هاى خونى

میزان پایین میزان پایین 
DD ویتامین ویتامین

سنسن

مصرف زیاد 
کاهو و خیار

غال ل آج ا لوب ود ش م

افســردگى
ســال طى
طول زمستا

تابستان خیلى
است در طول

هرکس
فصلى شو

شایعاست
-خانم ها.
ک ا اف

افسر

 مو 

مىکند.الت کامل و میوه و مى شــود. لوبیا، آجیل، غالت کامل و می
سبزیجات سرشار از فیبر هستند.

عالئم افســردگى فصلى 
چیست؟

دچار افســردگى فصلى  اگر
ممکن است:شده باشید

-احساس ناراحتى، 
بد خلقى، دم دمى مزاج شدن یا 

اضطراب کنید.
-عالقه تان به فعالیت هاى معمول را از دست 

بدهید.
-بیشتر غذا بخورید و میل به کربوهیدرات ها 

داشته باشید، مانند نان و پاستا.
-وزن اضافه کنید.

-بیشتر بخوابید اما همچنان احساس
کنید.

-براى تمرکز با
مواجه شوید.

عالئــم هر ســال
معین مى آیند و مى رو
افــرادى که دچار افس
فصلى مى شــوند اواخر پاییز
خواهند بود و اواخر زمسـ عالئم
کم کــم احســاس

مى کنند.

افسردگى فصلى چگونه
مى
نور
از ابــز
درمــان افس

فصلى است. 
دارو و مشاوره نیز ممک
مورد اســتفاده قــر
متخصصان بر این عقیده ه
نور درمانى با تنظیم مجدد ساعت بیولوژ

مى تواند به فرد کمک کند.
ا ابزار به بســیارى از افرادى که مشکل این
فصلى دارند کمک مى کند و اســتفاده اش

اااست. 

؟ ر ى یر ن روى و
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 در شــماره هاى گذشته روزنامه نوشــتیم که برخى 
هواداران تندرو ســپاهان در قالب گروه هاى مجازى 
اعالم کرده اند که بازى تیمشــان با ســیاه جامگان 
آخرین فرصت براى «زالتکو کرانچــار» خواهد بود 
و وى اگر نتواند پیروز این دیدار باشــد باید سپاهان را 
ترك کند. طبق گزارش هاى نصف جهان آنها اعالم 
کرده اند که مرد کروات فقط براى یک دیدار دیگر در 
سپاهان فرصت دارد و باخت در هفته پیش رو به منزله 
خداحافظى زالتکو با اصفهان و ســپاهان خواهد بود. 
هرچند مدیران باشگاه سپاهان در پیام ها و بیانیه هایى 
اعالم کرده اند که مى خواهند تا پایان فصل از کرانچار 
حمایت کنند و زیر بار تغییر در این مقطع نمى روند، اما 
برخى هواداران تندرو باشگاه که سابقه درگیرى هاى 
فیزیکى و اغتشاش در کارنامه آنها به کرات دیده مى شود 
گفته اند کارى به این حمایت باشگاه از سرمربى ندارند 
و فقط یک باخت دیگر کافى است تا آنها اجازه ندهند 

کرانچار زندگى خوشى در اصفهان داشته باشد!
اما مدیران ســپاهان مى خواهند این بــار در مقابل 
هجمه هاى احتمالى هوادارى مقاومت کنند و زیر بار 

تغییرات نرونــد. تغییراتى که 
در سال هاى اخیر نتایجى 
منفى در ســپاهان داشته و 
عمومًا نتوانسته در سپاهان 
به عنوان راه نجات، عملیاتى 

شود.
با همه این احــوال برخى از 

سایت ها و روزنامه هاى 
ورزشــى بــا احتمال 

تداوم  این وضعیت 
سپاهان در هفته هاى 
بــه  رو  پیــش 
گمانه زنى هاى 
براى  متفاوتى 
تعیین جانشین  

ســرمربى فعلى  پرداخته اند و در مورد جانشین آقاى 
جنتلمن ســئواالتى را مطرح کرده اند. در یکى از این 
گزارش ها آمده: سپاهان با زالتکو کرانچار، بدترین و 
ضعیف ترین رکوردهاى تاریخ این باشگاه را ثبت کرده 
و ضعیف ترین شروع را در تاریخ این تیم در لیگ برتر 
داشته است. براى نخستین بار در رده چهاردهم جدول 
قرار گرفته، براى نخســتین بار به تفاضل گل منفى 5 
رسیده، براى نخســتین بار امتیازات تیم کمتر از تعداد 
بازى هایش شده، براى نخســتین بار موفق به کسب 
پیروزى خانگى نشده و چندین رکورد منفى دیگر که 
کارنامه این فصل ســپاهان و کرانچار را از سیاه ترین 
کارنامه هاى تاریخ این باشگاه مى سازد. با این وضعیت 
تا چند هفته دیگر مدیرعامل باشگاه و مجموعه سپاهان 
از کرانچار حمایــت خواهند کرد؟ اگــر کرانچار کنار 
گذاشته شود، کدام گزینه پیش روى سپاهانى ها قرار 

خواهد گرفت؟
باشگاه سپاهان تا چه زمانى مى تواند مقابل فشارى که از 
هوادارانش و جامعه فوتبال دریافت مى کند، بایستد و از 
کرانچار حمایت کند؟ هوادارانى که از سپاهان چیزى جز 
قهرمانى نمى خواهند و با کوچک ترین نتیجه ضعیفى، 
علیه سرمربى و مدیرعامل شعار سر مى دهند حاال شاهد 
رقم خوردن ضعیف ترین نتایجى هستند که تیمشان در 
تمام طول تاریخ حضورش در لیگ برتر رقم زده است. 
مدیریت باشگاه هم این وضعیت را مى بیند و شک نکنید 

که براى بهبود اوضاع بیکار ننشسته. درست است که 
هنوز براساس مناسبات باقیمانده در باشگاه سپاهان 

از سال هاى دور، کمتر خبرى از پشت درهاى 
این باشگاه به بیرون درز مى کند اما از 

البه الى همین معدود خبرهایى 
که از باشــگاه مى رسد، شنیده 

مى شــود که مهلــت دو 
هفته اى باشگاه سپاهان 

بــه کرانچــار جدى 
اســت و او در دو 

بــازى پیش رو 

با ســیاه جامگان و گســترش فوالد فرصت دارد که 
در روند نتیجه گیرى هاى تیــم تغییراتى 
ایجاد کند. در غیر این صورت سپاهان به 
احتمال قوى با تغییراتى در کادرفنى خود، 
سعى در بهبود اوضاع خواهد کرد. موضوع اما 
همینجاست که در حال حاضر خیلى ها سعى 
دارند از این شرایط باشــگاه استفاده کنند و با 
مطرح کردن نام هایــى، روند این تغییرات را 
به بیراهه بکشــند. مثل خبرهاى عجیبى که 
در روزهاى اخیر درباره مذاکره مدیریت باشــگاه 
سپاهان با علیرضا منصوریان مطرح شده بود و خیلى 

زود از سوى مدیرعامل باشگاه تکذیب شد.
واقعیت این است که با توجه به رفت و آمدهاى اخیرى 
که در اصفهان و اطراف باشگاه سپاهان دیده مى شود، 
محرم نویدکیا بدون شــک جدى تریــن گزینه براى 
جایگزینى کرانچار خواهد بود چرا که نشســتن زوج 
محرم و محمــود کریمى روى نیمکــت تیم فوتبال 
سپاهان، موضوعى است که زمزمه هاى آن از اواخر 
فصل گذشته مطرح شده بود و حتى خود کرانچار 
هم به کیفیتى کــه ایــن زوج مى توانند در 
کادرفنى ایجاد کنند، صحه گذاشته بود. 
کرانچار در مصاحبــه اى که در تاریخ 
11 فروردین 96 با خبرگزارى فارس 
انجام داده، گفته بود:  محرم نقش 
مهمى در نتایج سپاهان داشته 
و اکنون هم مى توانم بگویم 
او اسطوره باشگاه سپاهان 
است. باید صاحب نقش 
بزرگــى در باشــگاه 
شود همانطور که در 
باشگاه هاى جهانى 
این روال هســت. 
محمــود کریمــى 
و محــرم نوید کیا 
زمانى که من بودم 
خوبى  بازیکنان 
بودند و در 

کنار بازیکنان جوان از بازیکنان با تجربه استفاده کردیم. 
با محمود کریمى و محرم نوید کیــا صحبت کردم و 
اصرارى هم نکردم براى این شش هفته بیایند اما اگر 
من بیشــتر بمانم آن زمان مى توانیم ادامه همکارى 

بدهیم. این افراد جزو گنجینه هاى ما هستند. 
بعد از این صحبت ها، کرانچار موفق شد محمود کریمى 
را به عنوان یکى از دســتیاران خود بــه کادرفنى تیم 
اضافه کند اما محرم نیامد و همچنان نامش به عنوان 
سرمربى آینده این تیم محفوظ مانده است. هرچند که 
همین حاال  موانعى هست که شاید حضور او به جاى 
کرانچار را با اما و اگرهایــى همراه کند. حضور محرم 
روى نیمکت ســپاهان با توجه به محبوبیتى که نزد 
هواداران دارد، به همان اندازه که مى تواند فشار سکوها 
را روى بازیکنان و تیم کم کند، مى تواند براى خود او 
پروژه سنگین و خطرناکى به حساب بیاید. تردید محرم 
براى پذیرفتن این عنوان هم بدون شک به همین دلیل 
است. از طرفى طبیعى است که محرم نخواهد کارش 
را با بدترین سپاهان تاریخ شروع کند و از طرف دیگر 
کار در این تیم معامله دو سر بردى خواهد شد براى او 
که اگر نتیجه بگیرد، محبوبیتش دو چندان خواهد شد 
و اگر نتیجه نگیرد، تقصیر چندانى به گردنش نمى افتد.

با همه این تفاســیر، ســپاهان در حــال حاضر زوج 
محرم – محمود کریمى را بــراى جایگزینى کرانچار 
پیش رو دارد و کافى است که ناکامى این مربى کروات 
در دو هفته آینده ادامه یابد تا شاهد وقوع زلزله اى عظیم 

روى نیمکت طالیى پوشان باشیم.
طبق گزارشى هم که دیروز در نصف جهان در رابطه با 
پشت پرده حمایت  على کریمى از محرم نوید کیا منتشر 
کردیم، کاپیتان سابق سپاهان و هوادارانش تحرکاتى 
را براى بازگشت به سپاهان آغاز کرده اند. محرم بارها  
در محافل محرمانه اعالم کرده که اگر قرار اســت در  
کادر فنى سپاهان فعالیت کند حاضر نیست کمک مربى 
باشد و گوش به حرف بقیه دادن در مرامش نیست! به 
همین علت هم وى فراخوان کرانچار براى دستیارى 

در سپاهان را ابتدا بى پاسخ گذاشت و سپس رسمًا 
به آن جواب منفى داد.محرم دوســت دارد دوباره 
مانند ســال هاى طالیى مورد توجــه اصفهان 

و اصفهانى ها باشــد و  چه چیز بهتــر از آنکه پس از
ناکامى هاى کرانچار و شــاگردانش نــام او به عنوان  
فرشته نجات زردها از روى ســکوها شنیده شود. باید 
دید در نهایت مقاومت مدیران سپاهان براى حمایت 
از کرانچار با احتتساب نتایج بد احتمالى در هفته هاى 
آینده تا چه حد پایدار مى مانــد و در این بین هواداران 
تندرو  و عموماً ناراضى، موفق به شکستن این مقاومت 
مى شوند یا  مدیران ســپاهان پس از مدت ها درست 
و حسابى به پاى مربى خود مى ایســتند و جانانه از او 

حمایت خواهند  کرد.

 

گزارش نصف جهان از تحرکات جدید محرم نویدکیا  

سپاهان مى خواهد این بار مقاومت کند
الهه مهرى دهنوى

خواهران سانداکار اصفهانى به مدال طالى مسابقات 
ووشو قهرمانى جهان دست یافتند.

  در روز پایانى چهاردهمین دوره پیکارهاى ووشوى 
بزرگساالن جهان در شــهر «کازان» روسیه «الهه 
منصوریان» (سانداکار اصفهانى) در فینال وزن منهاى 
52 کیلوگرم با «لوان تاى هوانگ» از ویتنام روبرو شد 
و با برترى در 2 راند متوالى به مدال طالى این رویداد 

مهم دست یافت.
این دومین مدال طالى الهه منصوریان در مسابقات 

قهرمانى جهان محسوب مى شود.
منصوریان پیش از این «سیلویا پراتوى» از اندونزى 
را ناك اوت کرده بود و مقابل «هى بین کیم» نماینده 
عنوان دار کره جنوبى و رقیــب دیرینه خود در دو راند 

متوالى به پیروزى رسیده بود.
  شهربانو منصوریان  سانداکار وزن منهاى 65 کیلوگرم 
تیم ملى ووشوى ایران  هم ســزاوارنه مدال طالى 

مسابقات ووشوى قهرمانى جهان را کسب کرد.
«شهربانو منصوریان» (سانداکار اصفهانى) در رقابت 
پایانــى وزن منهاى 65 کیلوگرم ســانداى بانوان به 
مصاف «زکى احمــد» از مصر رفــت و در دیدارى 
تماشایى در 2 راند به پیروزى رسید و طالى جهان را 

برگردن آویخت.
وى پیش از این براى رســیدن به فینال حریفانى از 

قزاقستان، آمریکا و هند را شکست داده بود.
این چهارمین مدال طالى شــهربانو منصوریان در 

مسابقات قهرمانى جهان است.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: امیدواریم با درایت 
اســتاندار اصفهان و تعامل بهرام سبحانى، مدیرعامل 
فوالد مبارکه 2 دیدار خــود را در زمان تعویض چمن 
ورزشگاه فوالدشهر در ورزشــگاه نقش جهان برگزار 

کنیم.
سعید آذرى در گفتگو با تســنیم درباره اجاره ورزشگاه 
نقش جهان به باشگاه ذوب آهن در زمان تعویض چمن 
ورزشگاه فوالدشــهر و رقم باالى پیشنهادى از سوى 
باشگاه سپاهان، بیان کرد: اگر توانایى تأمین منابع مالى 
جهت اجاره این ورزشگاه را نداشــته باشیم، ورزشگاه 
دیگرى را با توجه وســع مالى خود انتخاب مى کنیم، با 
مسئوالن هیئت فوتبال قم در این زمینه مذاکراتى انجام 
گرفته و نرخ اجاره ورزشگاه یادگار امام (ره) قم به باشگاه 

ذوب آهن اعالم شده است.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن ادامه داد: اگر در شــهر 
اصفهان کمکى به باشگاه ذوب آهن نشود 2 دیدار خود 
را در زمان تعویض چمن ورزشگاه فوالدشهر در شهر قم 

انجام مى دهیم.
وى درباره واکنش استاندار اصفهان مبنى بر تعامل 2 
باشگاه اصفهانى جهت برگزارى دیدارهاى ذوب آهن 
در نقش جهان، خاطرنشــان کرد: استاندار اصفهان به 
ذوب آهن اصفهان محبت داشته و تالش هاى فراوانى 
را براى مجموعه ذوب آهن انجام داده است و امیدوارم 
با درایت اســتاندار اصفهان و تعامل با بهرام سبحانى، 
مدیرعامل فوالد مبارکه این اتفاق رخ دهد و دیدارهاى 

خود را در ورزشگاه نقش جهان برگزار کنیم.
آذرى تأکید کرد: به هیچ عنوان تمایل ندارم دیدارهاى 
خود را خارج از اصفهان برگزار کنیم اما ”دست ما کوتاه 
و خرما بر نخیل“، زمانى که با کاهش 13 میلیارد تومانى 
بودجه مواجه هستیم در نتیجه توان مالى براى پرداخت 

رقم پیشنهادى باشگاه سپاهان را نداریم.
مدیر عامل باشــگاه ذوب آهن خاطرنشــان کرد: این 
قضیه هیچ گونه خدشه اى بر روابط 2 باشگاه اصفهانى 
وارد نمى کند، بنده بر واقعیات واقف هستم و مسئوالن 
باشگاه ســپاهان نیز از دوســتان خوب ما هستند، اما 

مشکل ما از لحاظ مالى است.
وى درباره کیفیت چمن ورزشــگاه فوالدشهر پس از 
بازســازى، بیان کرد: این اتفاق براى نخستین بار در 
کشور ایران در حال رخ دادن است، چمن جدید ورزشگاه 
فوالدشهر در کنار این ورزشــگاه کاشته شده و این در 
حالى است که چمن ورزشــگاه یادگار امام (ره) تبریز 

که مورد انتقاد نیز بوده است، از اطراف شهر کرج 
به این شهر انتقال داده شده اما خزانه چمن 

ورزشگاه فوالدشهر به صورت اختصاصى 
بوده است و با بذرى از کشور هلند کاشته 

شده است. 
آذرى اظهار داشت: از نزدیک ترین 

منطقــه ممکــن چمــن جدید 
را بــه ورزشــگاه فوالدشــهر 
منتقــل مى کنیــم و چمــن 

اصلى ورزشــگاه فوالدشهر پس از
25 ســال بهره بــردارى نیــاز به 
تعویض شدن داشــت، هدفمان 
ایجاد 2 چمن آماده در مجموعه 

ورزشى فوالدشهر است.
مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهن 
عنوان کــرد: چمن ورزشــگاه 
فوالدشــهر به زمین جدید کنار 
این ورزشــگاه منتقل مى شود و 
به عنوان یک زمین تمرینى براى 

تیم ذوب آهن تأســیس مى شــود و با توجه به این که 
ارتفاع فوالدشهر باالتر از ارتفاع شهر اصفهان نسبت به 
سطح دریا است زمانى که در شهر 
اصفهان میزبان هستیم 
تمرینات خود را در این 

چمن برگزار مى کنیم.

 على کریمــى، هافبک تیم فوتبال ســپاهان 
بعد از پشــت ســر گذاشــتن مراحل درمانى، 
نســبت به روزهاى گذشــته وضعیت بهترى 
دارد و 90 درصد مصدومیتش بهبود پیدا کرده 

است.
قرار اســت کادر پزشکى ســپاهان روز شنبه 
وضعیت کریمى را براى بازى برابر سیاه جامگان 
بررســى کند تا تکلیف وى براى حضور در این 

بازى روشن شود. 
 همچنین عــزت ا... پورقاز، مدافع ســپاهان 
نیز همچنان مصدوم اســت و به بــازى برابر 

سیاه جامگان نخواهد رسید.
دیدار سپاهان اصفهان - سیاه جامگان مشهد در 
چارچوب هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر 
باشگاه هاى کشور از ساعت 17 روز پنج شنبه 
20 مهر ماه در ورزشــگاه نقش جهان اصفهان 

برگزار مى شود.
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خواهران منصوریان باز هم طالیى شدند

جردن باروز نابغه کشتى آمریکا و دارنده 4 مدال طالى جهان و یک طالى المپیک موافقت خود 
را براى حضور در ترکیب تیم کشــتى آزاد بیمه رازى اعالم کرده و قرار است براى این تیم در 

رقابت هاى جام باشگاه هاى جهان که در ایران برگزار مى شود به روى تشک برود.
کیومرث محرابى سرپرست تیم کشتى بیمه رازى  با اعالم این خبر افزود:درباره مسائل مالى با 

باروز به توافق رسیده ایم و انشاءا... این موضوع طى روزهاى آتى نهایى خواهد شد.
باروز نیز عالقه زیــادى براى حضور در ایــران دارد و مطمئناً حضــور او همانند رقابت هاى 

جام جهانى با استقبال بسیار خوب مردم کشتى دوست روبرو خواهد شد.
وى خاطرنشــان کرد: همچنین زائور اوگایف نفر ســوم اروپا در وزن 57 کیلوگرم و ختیک 
تسابولوف قهرمان جهان در وزن 74 کیلوگرم قرار است براى تیم بیمه رازى در دیدارهاى نیمه 

نهایى و فینال باشگاه هاى کشور به روى تشک بروند.

جردن باروز در راه ایران

تمایل نداریم دیدارهاى خود را خارج از اصفهان برگزار کنیم

آذرى: امیدوارم 2 دیدار خود را در نقش جهان برگزار کنیم

2بط 2 باشگاه اصفهانى 
قف هستم و مسئوالن 
ن خوب ما هستند، اما 

ـگاه فوالدشهر پس از 
ق براى نخستین بار در 
ت، چمن جدیدورزشگاه 
اه کاشته شده و این در 
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سطح دریا است زمانى که در شهر 
اصفهان میزبان هستیم 
تمرینات خود را در این 

چمن برگزار مى کنیم.

رئیس کمیته پزشکى فدراسیون فوتبال گفت: شایعه دوپینگ دو بازیکن لیگ برترى 
صحت ندارد.

 توحید سیف برقى  در خصوص شایعه دوپینگ دو بازیکن لیگ برترى گفت: برخى 
از رســانه ها به نقل از من خبرى مبنى بر مثبت بودن دوپینگ بازیکنان لیگ برتر 
مطرح کرده اند که اعالم مى کنم با هیچ رســانه گروهى در این خصوص مصاحبه 
نکرده و این گمانــه زنى ها به هیچ عنــوان صحت ندارد. در همین راســتا اخبار

 و شــایعات درخصوص دوپینگ بازیکنــان تیم هاى لیگ برتــرى صددرصد 
کذب محض اســت و از رســانه هاى گروهى درخواست مى شــود ضمن حفظ 

شــأن بازیکنــان فوتبــال، از دامــن زدن بــه شــایعات جــدا خــوددارى 
کنند.

وى افزود: کمیته پزشکى فدراسیون در حال پیگیرى منبع این خبر در فضاى رسانه اى 
است و از طریق مراجع قانونى این موضوع را پیگیرى مى کند.

ســیف برقى خاطرنشــان کرد: در صورت اعالم تســت مثبت دوپینــگ بازیکنان 
بــه فدراســیون فوتبال، کمیته پزشــکى براســاس آییــن نامه هاى جــارى فیفا 
درخصوص موارد مثبــت دوپینگ از طریق ســایت رســمى فدراســیون فوتبال 

اطالع رسانى مى کند.

شایعه دوپینگ 2 بازیکن لیگ برترى صحت ندارد

ـماره هاى گذشته روزنامه نوشــتیم که برخى 
ن تندرو ســپاهان در قالب گروه هاى مجازى 
کرده اند که بازى تیمشــان با ســیاه جامگان 
 فرصت براى «زالتکو کرانچــار» خواهد بود 
گر نتواند پیروز این دیدار باشــد باید سپاهان را 
ند. طبق گزارش هاى نصف جهان آنها اعالم 
د که مرد کروات فقط براى یک دیدار دیگر در 
ن فرصت دارد و باخت در هفته پیش رو به منزله 
ســپاهان خواهد بود. ظى زالتکو با اصفهان و

 مدیران باشگاه سپاهان در پیام ها و بیانیه هایى 
کرده اند که مى خواهند تا پایان فصل از کرانچار 
 کنند و زیر بار تغییر در این مقطع نمى روند، اما 
هواداران تندرو باشگاه که سابقه درگیرى هاى 
 و اغتشاش در کارنامه آنها به کرات دیده مى شود

د کارى به این حمایت باشگاه از سرمربى ندارند 
اجازه ندهند  یک باخت دیگر کافىاست تا آنها

ر زندگى خوشى در اصفهان داشته باشد!
ران ســپاهان مى خواهند این بــار در مقابل 
 هاى احتمالى هوادارى مقاومت کنند و زیر بار 

ت نرونــد. تغییراتى که
هاى اخیر نتایجى ل

ر ســپاهان داشته و 
نتوانسته در سپاهان 
ن راه نجات، عملیاتى 

این احــوال برخى از 
ها و روزنامه هاى 

ـى بــا احتمال 
 این وضعیت 
 در هفته هاى 
بــه  رو 
زنى هاى 
براى  ى 
جانشین  

جانشین آقاى در مورد فعلى  پرداخته اند و ســرمربى
جنتلمن ســئواالتى را مطرح کرده اند. در یکى از این 
گزارش ها آمده: سپاهان با زالتکو کرانچار، بدترین و 
ضعیف ترین رکوردهاى تاریخ این باشگاه را ثبت کرده 
و ضعیف ترین شروع را در تاریخ این تیم در لیگ برتر 
داشته است. براى نخستین بار در رده چهاردهم جدول 
5قرار گرفته، براى نخســتین بار به تفاضل گل منفى 5

رسیده، براى نخســتین بار امتیازات تیم کمتر از تعداد 
بازى هایش شده، براى نخســتین بار موفق به کسب 
پیروزى خانگى نشده و چندین رکورد منفى دیگر که 
کرانچار را از سیاه ترین کارنامه این فصل ســپاهان و

کارنامه هاى تاریخ این باشگاه مى سازد. با این وضعیت 
تا چند هفته دیگر مدیرعامل باشگاه و مجموعه سپاهان

از کرانچار حمایــت خواهند کرد؟ اگــر کرانچار کنار 
گذاشته شود، کدام گزینه پیش روى سپاهانى ها قرار 

خواهد گرفت؟
باشگاه سپاهان تا چه زمانى مى تواند مقابل فشارى که از 
جامعه فوتبال دریافت مى کند، بایستد و از  هوادارانش و
کرانچار حمایت کند؟ هوادارانى که از سپاهان چیزى جز 
قهرمانى نمى خواهند و با کوچک ترین نتیجه ضعیفى، 
علیه سرمربى و مدیرعامل شعار سر مى دهند حاال شاهد 
رقم خوردن ضعیف ترین نتایجى هستند که تیمشان در 
تمام طول تاریخ حضورش در لیگ برتر رقم زده است. 
مدیریت باشگاه هم این وضعیت را مى بیند و شک نکنید 

اوضاع بیکار ننشسته. درست است که  که براى بهبود
نهان هنوز براساس مناسبات باقیمانده در باشگاه سپا

ىىىىىىهاى از سال هاى دور، کمتر خبرى از پشت در
این باشگاه به بیرون درز مى کند اما از 

البه الى همین معدود خبرهایى 
که از باشــگاه مى رسد، شنیده 

مى شــود که مهلــت دو 
هفته اى باشگاه سپاهان 

بــه کرانچــار جدى 
اســت و او در دو 

بــازى پیش رو

با ســیاه جامگان و گســترش فوالد فرصتدارد که 
در روند نتیجه گیرى هاى تیــم تغییراتى 
ایجاد کند. در غیر این صورت سپاهان به 
احتمال قوى با تغییراتى در کادرفنى خود، 
سعى در بهبود اوضاع خواهد کرد. موضوع اما 
همینجاست که در حال حاضر خیلى ها سعى 
دارند از این شرایط باشــگاه استفاده کنند و با 
مطرح کردن نام هایــى، روند این تغییرات را 
به بیراهه بکشــند. مثل خبرهاى عجیبى که 
در روزهاى اخیر درباره مذاکره مدیریت باشــگاه 
سپاهان با علیرضا منصوریان مطرح شده بود و خیلى 

زود از سوى مدیرعامل باشگاه تکذیب شد.
واقعیت این است که با توجه به رفت و آمدهاى اخیرى 
که در اصفهان و اطراف باشگاه سپاهان دیده مى شود، 
محرم نویدکیا بدون شــک جدى تریــن گزینه براى 
زوج جایگزینى کرانچار خواهد بود چرا که نشســتن

محرم و محمــود کریمى روى نیمکــت تیم فوتبال 
موضوعى است که زمزمه هاىآن از اواخر سپاهان،

فصل گذشته مطرح شده بود و حتى خود کرانچار 
هم به کیفیتى کــه ایــن زوج مى توانند در 
کادرفنى ایجاد کنند، صحه گذاشته بود. 
کرانچار در مصاحبــه اى که در تاریخ 
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انجام داده، گفته بود:  محرم نقش 
مهمى در نتایج سپاهان داشته 
و اکنون هم مى توانم بگویم 
او اسطوره باشگاه سپاهان 
است. باید صاحب نقش 
بزرگــى در باشــگاه 
شود همانطور که در 
باشگاه هاى جهانى 
این روال هســت. 
کریمــى محمــود

و محــرم نوید کیا 
زمانى که من بودم 
خوبى  بازیکنان 
بودند و در 

کنار بازیکنان جوان از بازیکنان با تجربه استفاده کردیم.
با محمود کریمى و محرم نوید کیــا صحبت کردم و 
اصرارى هم نکردم براى این شش هفته بیایند اما اگر 
من بیشــتر بمانم آن زمان مى توانیم ادامه همکارى 

بدهیم. این افراد جزو گنجینه هاى ما هستند. 
بعد از این صحبت ها، کرانچار موفق شد محمود کریمى 
را به عنوان یکى از دســتیاران خود بــه کادرفنى تیم 
اضافه کند اما محرم نیامد و همچنان نامش به عنوان 
سرمربى آینده این تیم محفوظ مانده است. هرچند که 
همین حاال  موانعى هست که شاید حضور او به جاى 
کرانچار را با اما و اگرهایــى همراه کند. حضور محرم

روى نیمکت ســپاهان با توجه به محبوبیتى که نزد 
هواداران دارد، به همان اندازه که مى تواند فشار سکوها

را روى بازیکنان و تیم کم کند، مى تواند براى خود او 
پروژه سنگین و خطرناکى به حساب بیاید. تردید محرم 
براى پذیرفتن این عنوان هم بدون شک به همین دلیل 
است. از طرفى طبیعى است که محرم نخواهد کارش 
از طرف دیگر  را با بدترینسپاهان تاریخ شروع کند و
کار در این تیم معامله دو سر بردى خواهد شد براى او 
که اگر نتیجه بگیرد، محبوبیتش دو چندان خواهد شد 
و اگر نتیجه نگیرد، تقصیر چندانى به گردنش نمى افتد.

با همه این تفاســیر، ســپاهان در حــال حاضر زوج 
بــراى جایگزینىکرانچار –محرم – محمود کریمى را

پیش رو دارد و کافى است که ناکامى این مربىى کروات 
در دو هفته آینده ادامه یابد تا شاهد وقوع زلزله اى عظیم 

روى نیمکت طالیى پوشان باشیم.
طبق گزارشى هم که دیروز در نصف جهان در رابطه با 
پشت پرده حمایت  على کریمى از محرم نوید کیا منتشر 
کردیم، کاپیتان سابق سپاهان و هوادارانش تحرکاتى 
را براى بازگشت به سپاهان آغاز کرده اند. محرم بارها  
در محافل محرمانه اعالم کرده که اگر قرار اســت در  
کادر فنى سپاهان فعالیت کند حاضر نیست کمک مربى 
باشد و گوش بهحرف بقیه دادن در مرامش نیست! به
همین علت هم وى فراخوان کرانچار براى دستیارى 

در سپاهان را ابتدا بى پاسخ گذاشت و سپس رسمًا 
به آن جواب منفى داد.محرم دوســت دارد دوباره 
مانند ســال هاى طالیى مورد توجــه اصفهان 

بهتــر از آنکه پس از چیز ها باشــد و چه اصفهانى و
ناکامى هاى کرانچار و شــاگردانش نــام او به عنوان
فرشته نجات زردها از روى ســکوها شنیده شود. باید
دید در نهایت مقاومت مدیران سپاهان براى حمایت
کرانچار با احتتساب نتایج بد احتمالى در هفته هاى از
آینده تا چه حد پایدار مى مانــد و در این بین هواداران
تندرو  و عموماً ناراضى، موفق به شکستن این مقاومت
مى شوند یا  مدیران ســپاهان پس از مدت ها درست
و حسابى به پاى مربى خود مى ایســتند و جانانه از او

حمایت خواهند  کرد.

ههمهرى دهنوى

واقعیت این است 
که با توجه به رفت 
و آمدهاى اخیرى که 
در اصفهان و اطراف 

باشگاه سپاهان 
دیده مى شود، محرم 
نویدکیا بدون شک 
جدى ترین گزینه 
براى جایگزینى 
کرانچار خواهد بود
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نصف جهــان نتایج و ناکامى هاى اخیر سپاهان نوك 
پیکان انتقاد برخى رسانه ها را متوجه مدیرعامل این 
باشگاه کرد. برخى کانال ها و ســایت هاى ورزشى 
محلى و یکى دو رسانه سراسرى در مطلبى مشترك 
محسن طاهرى  هندبالیست دیروز و مدیرعامل امروز 
زردها را به باد انتقاد گرفتند و  اعالم کردند که سپاهان 
با این مدیرعامل دو شغله که هم دوست دارد رئیس 
باشــگاه و هم ســرمربى تیم هندبال باشد به جایى 

نمى رسد.
بخشى از این گزارش ها علیه طاهرى که بازتاب هاى 

مختلفى داشت را با هم مى خوانیم:
 ســپاهان در لیگ هفدهم ضعیف ترین شروع تاریخ 
خود را تجربه مى کند، آنها در هشــت هفته ابتدایى 
تنها 7 امتیاز کسب کرده اند و در کل تنها یک بار پیروز 
شــده اند. این آمار براى تیمى که بیشترین قهرمانى 
لیگ برتر را کسب کرده است دقیقًا فاجعه به حساب 
مى آید، در هیچ دوره اى از لیگ برتر سابقه نداشته است 
سپاهان پس از گذشت هشت هفته تنها 7 امتیاز کسب 

کند و تا این حد هوادارانش را ناامید کند.
 وقتى یک مجموعه در طول چند سال به اهداف خود 
نمى رســد و مدام دچار ناکامى مى شود بدون شک 
تقصیرات متوجه رأس هــرم مدیریتى آن مجموعه 
مى شود. در سپاهان نیز باید مقصر اول این ناکامى ها 
را شخص بهرام ســبحانى، مدیرعامل فوالد مبارکه 
بدانیم که با گماردن افراد ضعیف و بدون رزومه قابل 
توجه در رأس مدیریت باشگاه محبوب اصفهان زمینه 
ساز احوال ناخوش این سال هاى سپاهان شده است. 
او در سال هاى اخیر از اصغر باقریان و محسن طاهرى 
به عنوان مدیرعامل و مدیرانى ضعیف در هیئت مدیره 
باشگاه اصفهانى استفاده کرده است و با در پیش گرفتن 
سیاست صرفه جویى، نقش اصلى را در نتایج اسفبار سه 

فصل اخیر سپاهان ایفا کرده است.
 بخش عمده اى از علل حال و روز ناخوش ســپاهان 
این فصل را باید در نحوه مدیریت محسن طاهرى، 
مدیرعامــل کنونى این باشــگاه جســتجو کنیم، 
مدیرعاملى غیر اصفهانى که پیش از این اصًال رزومه 
قابل توجهى نداشته است و در حال حاضر نیز عالوه بر 
مدیرعاملى، سرمربیگرى تیم هندبال سپاهان را نیز بر 
عهده دارد. او فصل گذشته وقتى از میانه راه مدیرعامل 
سپاهان شد با این استدالل که تیم هندبال با تفکرات 
او بسته شده است و نمى تواند میانه راه آن را رها کند تا 
پایان فصل به مربیگرى اش در کنار مدیرعاملى ادامه 
داد اما در فصل جدید خبرى از اســتعفا نبود و گویا او 
نتوانست قید قراردادش در تیم هندبال را بزند و تمام 
و کمال به امورات باشــگاه بچســبد. براى سپاهان، 
پرافتخارترین تیم ایران این فاجعه مدیریتى است که 
مدیرعاملش با تمام تمرکز و حواس به امورات باشگاه 
نپردازد و در کنار این شغل، سرمربى تیم هندبال باشگاه 
هم باشد! باشگاه سپاهان با انبوهى از مسئولیت ها در 
حوزه هاى ورزشى و تیمدارى، مدیر عاملى تمام وقت 
مى خواهد. طاهرى هر چقدر هم که با درایت و حواس 
جمع باشد، با سرمربیگرى تیم هندبال بخش عمده اى 
از تمرکز و انــرژى خود را صرف ایــن تیم مى کند و 

بخشى از وظایف مدیرعاملی اش فراموش مى شود.
شاید بهتر باشد مدیرعامل سپاهان عالوه بر جریمه 
اعضاى تیم فوتبال، خود را نیــز جریمه کند، قطعًا او 
و اعضاى هیئت مدیره سپاهان نیز در این ناکامى ها 
نقش دارند، نقشى چه بسا فراتر از بازیکنان و کادر فنى.

این گزارش که به نوعى باعث شــد خشم هواداران 
سپاهان در فضاى مجازى افزایش یابد و آنها از طاهرى 
بخواهند که از سمت خود استعفا کند با واکنش رسمى 

مدیرعامل و روابط عمومى سپاهان مواجه شد. 
محســن طاهرى در واکنــش به ایــن مطالب به 

خبرگزارى ایلنا گفت:
« - متأسفانه نتایج تیم نه دلخواه ماست، نه باشگاه و 
نه هواداران و هر چه زودتر باید شــرایطى ایجاد شود 
که تیم به نتایج خوب خودش برگردد و از این اوضاع 

خارج شویم.
 - این مورد را هم باید در نظر گرفــت که ما تنها دو 
نتیجه بد داشتیم که مقابل فوالد و نفت بود و تساوى 
مقابل سپیدرود هم کمى ناراحت کننده بود. به جز اینها 

ما با تیم هایى مثل پرسپولیس و پدیده که صدرنشین 
اســت بازى داشــتیم. ذوب آهن را بردیم و با پارس 
جم مساوى کردیم. ولى شــرایط تیم و بازى را آنالیز 
مى کنیم شــرایط آنقدرها هم بد نیســت. بازى هاى 
سخت ما پشت سر هم بوده و دیدارهاى راحت تر باقى 

مانده است و امیدوارم شرایط بهتر شود.
- ما هیچ برنامه اى براى کنار گذاشــتن یا اولتیماتوم 
به کرانچار نداریم. در دو سال پنج مربى تغییر دادیم و 
این روش مناسب نیست که تا تیم در چند بازى نتیجه 

نمى گیرد مربى را عوض کنیم.
  -من به عنــوان مدیرعامل وظیفه دارم شــرایط را 
براى موفقیت باشگاه فراهم کنم و هر بازیکنى مربى 
مى خواهد برایش جذب کنم که این کار را هم کردیم. 
دیگر نمى توانم خودم به زمین بروم و براى تیم گلزنى 

کنم. نمى دانم این مسائل براى چه مطرح مى شود.
- بحث دو شــغله بودن من مطرح نیست. من داخل 
مجموعه هستم و اینجا فعالیت مى کنم و بهتر است 
یک نفر از داخل مجموعه کار را در اختیار بگیرد تا اینکه 
از بیرون یک نفر بیاورنــد. چرا به مدیران دیگرى که 
دوشغله بودند کارى نداشتند؟ متأسفانه نان عده اى در 

جوسازى براى سپاهان است.
 - نتایج حال حاضر سپاهان باعث ناراحتى هواداران 
شده است. هیچ هوادار فوتبالى باخت را دوست ندارد 
و این در مورد هواداران سپاهان بیشتر است. امیدوارم 

هرچه زودتر به نتایج دلخواه آنها برسیم.»
اظهارات بعضــًا نســنجیده طاهرى باعث شــد تا 
خبرگزارى ایمنا حسابى به آقاى مدیرعامل گیر دهد و 
بنویسد: اظهارات شگفت انگیز مدیرعامل سپاهان در 
دفاع از نتایج دور از شأن این تیم هواداران را بیش از 

پیش ناراحت و نگران کرد.
سپاهان در هشت هفته ابتدایى لیگ هفدهم تنها یک 
مرتبه برنده شده، هنوز در ورزشگاه نقش جهان رنگ 
برد را به خود ندیده، با قبول سه باخت و چهار تساوى 
تنها 7 امتیاز به حساب خود واریز کرده، به طور متوسط 
از هر مسابقه کمتر از یک امتیاز گرفته و با تفاضل گل 
5- در رده چهاردهم جدول جا خوش کرده است. به 
بیان خالصه تر، ُپرافتخارترین تیم لیگ برتر تمامى 
رکوردهاى منفى تاریخش را جابه جا کرده و با گذشت 
بیش از یک چهارم از زمان لیگ رســمًا به کاندیداى 

سقوط بدل شده است.
به سیاهه ناکامى هاى سپاهان در فصل جدید البته باید 
حذف در مرحله یک شانزدهم نهایى جام حذفى که به 
مثابه ناامیدى زودهنگام از کسب یکى از دو جام  بالقوه 

قهرمانى بود را هم اضافه کرد.

در شــرایطى که براى هیچکس جاى تردیدى باقى 
نمانده که نتایج سپاهان در فصل جارى بسیار پایین تر 
از حد انتظار بوده و حتــى بدبین ترین هواداران را هم 
غافلگیر کرده اســت مدیرعامل ســپاهان با دفاع از 

کارنامه کلى این تیم همگان را شگفت زده کرد.
شکى نیســت که نشســتن روى صندلى مدیریت 
سپاهان با وجود هواداران همیشــه متوقعى که دارد 
به خودى خود چالش دشوارى است و وقتى به مراتب 
چالش برانگیزتر مى شــود که تیم نتوانســته باشــد 
انتظارات را برآورده کنــد. به همین خاطر قابل درك 
است که محسن طاهرى این روزها زیر سنگین ترین 
فشارهاى ممکن باشد اما هیچکس هم درك نمى کند 
که چگونه ممکن است نتایج فاجعه بار سپاهان از سوى 

او قابل قبول ارزیابى شود؟
باخت تحقیرآمیز در مشــهد که حکم سنگین ترین 
شکست تیم اصفهانى در تاریخ مسابقات لیگ برتر را 
داشت چگونه ممکن است آبرومندانه تلقى شود فقط 

با این توجیه که حریِف نه چندان مدعى بهتر از تمامى 
تیم هاى بزرگ و مدعى نتیجه گرفته است؟ توقف در 
ورزشگاه نقش جهان برابر یک تیم تازه وارد به لیگ 

برتر چگونه ممکن است به واسطه صدرنشینى 
حریف رضایت بخش توصیف شود و تقسیم 
امتیازات خانگى با دیگــر تیم تازه وارد تنها 

کمى ناراحت کننده باشد؟
دفاع مدیرعامل باشــگاه از نتایج سپاهان 
اگرچه با هدف آرام کردن و امید دادن به 
هواداران مغموم سپاهان صورت گرفت 
اما آنها را بیش از پیش غمگین کرد زیرا 
این واقعیت غم انگیز و شوکه کننده را هم 
به مجموعه ناراحتى هایشان اضافه کرد که 
مدیرانى که قرار است کشتى طوفان زده 

سپاهان را به ســاحل آرامش برسانند خود 
هنوز عمق فاجعه را درك نکرده اند و متوجه 

نیستند که سپاهان همان تیمى است که 
داعیه شکستن فضاى دوقطبى 

فوتبال ایران داشــت 
و بــراى اولیــن 

بــار عنــوان 
میز  تحقیرآ
ین  بهتر

تیــم 

شهرســتانى را به تاریخ ســپرد. مدیرانى که ظاهراً 
خبر ندارند شعار «حاال حاال قهرمانیم» براى سپاهان 
افسانه یا آرزو نبود بلکه واقعیتى عینى بود که واقعاً در 

مقطعى از تاریخ این باشگاه اتفاق مى افتاد.
در گذشــته اى که اصًال هم دور نیست سپاهان اگر 
قهرمان لیگ نمى شــد در جام حذفى جبران مافات 
مى کرد و اگر هیچیــک از این دو اتفــاق نمى افتاد 
دستکم سهمیه آسیایى مى گرفت و به نوار حضورهاى 
متوالى اش در لیــگ قهرمانان تداوم مى بخشــید. 
ســپاهان همان تیمى اســت که یک تنه نزدیک به 
یک ســوم تمامى جام هاى قهرمانى لیگ حرفه اى 
را در ویترین افتخارات خود جاى داده اســت و یک 
دهه پیش به فینال لیگ قهرمانان رسیده یعنى همان 
دستاوردى را کسب کرده که با سپرى شدن یک دهه 
از آن هنوز نصیب هیچ تیم ایرانــى دیگرى به غیر 

همشهرى اش، ذوب آهن نشده است.
حاال باید یک بار دیگر از مدیرعامل سپاهان پرسید که 

آیا واقعاً بدل شدن تیمى با این ویژگى ها به کاندیداى 
سقوط از نظر او عادى است؟

حاال نوبت روابط عمومى و مدیران رسانه اى سپاهان 
بود کــه وارد کارزار 
این جنگ شــوند 
بیانیــه  در  و 
عملکــرد  اى 
یکساله آقاى 
مدیرعامــل 
هندبالدوست 
قابــل  را 
دفــاع بدانند. 
ها  ســپاهانى 
در این بیانیه خود 
سعى کردند تقریبًا با 
زبانى منطقى و به 

دور از چاپلوسى هاى رایج در روابط عمومى ها از افکار 
عمومى بخواهند که عملکرد این باشگاه را نقد کنند 
و البته با ذکر دالیلــى از اتهامات وارده به مدیرعامل 

خود دفاع کنند.
زردها در متن بلندباالى خود آورده اند: آنچه ما وظیفه 
داریم به عنوان روابط عمومى باشگاه به اطالع برسانیم 
این است که در یکسال گذشته باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان که عزم خود را براى بازگشت به دوران طالیى 
جزم نموده گام هاى چشمگیرى را براى تحقق این 
هدف برداشــته است. شــاید در نگاه اول از آنجا که 
ویترین این باشگاه تیم فوتبال بزرگساالن است، این 
گونه به نظر برسد که با توجه به جایگاه فعلى و موقت 
زردپوشــان در جدول لیگ برتر، سپاهان یک ناکام 
محض بوده که این دیدگاه نیز خود جاى بحث دارد. 
اما وقتى از لزوم بازگشت به دوران طالیى سخن مى 
گوییم منظورمان مجموعه باشگاه با همه رشته ها و 

فعالیت هاى آن است.

در یکســال اخیر بسیارى از رشــته هاى باشگاه که 
یا با فاجعه انحالل مواجه شــده و یا به طرز ناگهانى 
مسکوت مانده بودند احیا و مجدداً شادابى در این رشته 
ها به واســطه تیمدارى و ورود سپاهان در لیگ هاى 

مربوطه آغاز شد.
بســیارى از بدهکارى هاى قدیمى ســنگین و چند 
میلیاردى که مى توانســت عواقب سنگین و فاجعه 
آمیزى را براى سپاهان در پى داشته باشد و برخى از 
شکایات بین المللى در طول یکسال اخیر، با مساعدت 
ویژه مالى دکتر سبحانى پرداخت و حل و فصل شد تا 
این باشــگاه با تلنبارى از بدهى هاى سال هاى اخیر 
خداحافظى کند و در این حوزه آرامش قابل توجهى بر 

فضاى باشگاه حاکم شود. 
پس از سال ها زحمت و دردسر سپاهان و هواداران بى 
شمارش براى میزبانى مسابقات فوتبال در ورزشگاه 
فوالدشهر و اجاره هاى ســنگینى که براى در اختیار 
گرفتن این ورزشگاه پرداخت مى شد، شرکت فوالد 
مبارکه بى آنکه وظیفه اى در این موضوع داشــته 
باشد، وارد میدان شد و با صرف هزینه هاى 
سنگین، ورزشگاه نقش جهان را به مردم 
اصفهان و هواداران سپاهان تقدیم 
کرد تا ضمن حفظ آبروى ورزش 
اصفهان، هواداران این باشــگاه 
بتواننــد در هر دیــدار قدرت و 
شکوه حضور خود را به نمایش 
گذارنــد و با طى مســافت 
طوالنى براى تماشــاى هر 

دیدار خداحافظى کنند. 
 امــا آن موضوعــى که در 
راســتاى حرکت به سمت 
و ســوى دوران طالیى به 
عنوان تنهــا محور اصلى 
اقدام باشــگاه از ســوى 
مخاطبین و رسانه ها مورد 
قضاوت قرار مى گیرد تیم 
فوتبال بزرگساالن است. 
اعتقــاد مدیران و دســت 
اندرکاران باشــگاه بر این 
اســت که هر چند تاکنون 
در  این فصل نتایج به دست 
آمده دور از شأن سپاهان بوده 
است، ولى قطعًا حرکتى که 
در این حوزه آغاز شــده مى 
تواند از همیــن فصل جارى 

با کمى صبورى و خویشتندارى هواداران نتایج مثبت 
خود را نمایش دهد. 

در کنــار این توضیحــات، با توجه بــه طرح برخى 
سئواالت در رابطه با بحث حضور همزمان مدیرعامل 
این باشگاه در کنار تیم هندبال سپاهان نیز الزم مى 
دانیم مطالبى را جهت اطالع بیشــتر افکار عمومى 

اعالم کنیم:
محسن طاهرى، مدیرعامل فعلى باشگاه فوالد مبارکه 
ســپاهان یکى از قهرمانان هندبال ایران است که 
سال ها به عنوان کاپیتان تیم ملى هندبال و سپاهان 
در مســابقات ملى و بین المللى درخشید و عناوین 
متعددى همچون عنوان بازیکن ســال جام باشگاه 
هاى آسیا را به دست آورد. وى در ادامه به استخدام 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان و پس از چند ســال 
با توجه به تجربیات ورزشــى غنى خود با صالحدید 
مدیرعامل کارخانه به عضویت هیئت مدیره باشگاه در 
آمد. وى تا قبل از  اینکه به عنوان مدیرعامل از سوى 

هیئت مدیره این باشــگاه مورد اعتماد قرار بگیرد به 
طور همزمان سرمربیگرى تیم هندبال سپاهان و تیم 
ملى هندبال بزرگساالن ایران را عهده دارد بود. پس از 
تصدى پست مدیریت باشگاه از سرمربیگرى تیم ملى 
هندبال استعفا کرد، اما از آنجا که تیم هندبال سپاهان 
با نظارت وى بسته شده و مدت ها تحت نظر طاهرى 

مشــغول فعالیت بودند، این دیدگاه در باشگاه وجود 
داشت که تداوم حضور طاهرى در تیم هندبال فوالد 
مبارکه ســپاهان خللى در فعالیت هاى مدیرعاملى 
وى ایجاد نمى کند و با گذشت زمان نیز این موضوع 
به اثبات رســید. حضور در تیم هندبال باعث نشده تا 
کوچک ترین وظایف مدیرعاملى توسط وى فراموش 
شــود و ضمن نظارت و حمایت کامل از تیم فوتبال، 
طاهرى حضور و نظارتى همه جانبه و فراگیر را بر همه 
تیم هاى ورزشى باشگاه اعمال کرده است. قرار دادن 
یک کادر فنى و سرپرســتى توانمند در تیم هندبال 
باعث شــد تا دغدغه هاى موجود در این عرصه رفع 
شود و محســن طاهرى به عنوان سرمربى، نظارتى 
کلى را بر روند فعالیت هاى این تیم داشته باشد. ضمن 
اینکه  از رســانه هایى که از این کار و اقدام  طاهرى 
تعبیر دوشغله داشــته اند دعوت مى کنیم تا بر روى 
تعریف دوشغله تأمل و تحقیقى دوباره داشته باشند. 
وقتى فردى در یک مجموعه مسئولیت دیگرى را در 
همان مجموعه و دستگاه براى پیشبرد اهداف تعیین 
شده تقبل مى کند جزو موارد دوشغله تعریف نمى شود 
و موضوع چند وظیفه یک فرد در یک دستگاه براى 
افراد متعدد وجود دارد که هیچگاه در دایره دوشغله ها 

تعریف نمى شود.
به گزارش نصف جهان، این ماجرایى از کشــمکش 
و بحث رســانه اى چند کانال و سایت محلى استان 
و یکى از رسانه هاى سراسرى با سپاهانى ها بود که 
در چند روز اخیر ادامه داشت. به نظر مى رسد هرچند 
کارنامه طاهرى در طول یکسال اخیر قابل قبول است 
و وى با توجه  به گذشته ورزشى خود توانسته اقدامات 
قابل توجهى را در سطح کلى باشــگاه  انجام دهد و 
روزنه هاى خوبى براى بازگشت همه جانبه زردها به 
دوران طالیى نشان دهد، اما بهتر است همه ذهن و 
تمرکز خود را بر روى کرسى مدیرعاملى اش بگذارد. 
به او پیشــنهاد مى دهیم که از سمت سرمربیگرى 
تیم هندبال سپاهان اســتعفا کند و نظارتى دورادور 
را بر روى تیم هندبال و در ســطح مشــاوره داشته 
باشــد و از نیمکت این تیم فاصله بگیرد. این استعفا، 
بخشى از حواشــى مهم تیم فوتبال که مى تواند به 
هندبال هم منتقل شود را کاهش مى دهد و طاهرى

 مى تواند به ثبات بیشتر خود در پست مدیریت باشگاه 
که سال هاست در سپاهان تبدیل به یک آرزو براى 

مدیران عامل شده کمک کند.

  در آیتم آنالیز دیدار الهالل و پرسپولیس در برنامه 90، عملکرد شجاع 
خلیل زاده، مدافع پرسپولیس حسابى مورد نقد قرار گرفت و مشخص 
شد او روى حداقل دو گل الهالل مستقیماً مقصر بوده است. همین امر 
باعث شد سپاهانى ها در فضاى مجازى حسابى به مدافع سابق خود 
طعنه بزنند و ویدئوى آنالیز 90 را به اشتراك بگذارند. سپاهانى ها بابت 
قرارداد بستن شجاع با پرسپولیس در میانه فصل گذشته دل خوشى از 

او ندارند و معتقدند این عمل او بى معرفتى بود.

مدیرعامل باشگاه آینده سازان میهن گفت: با وجود اینکه چیزى به شروع مسابقات لیگ نمانده اما هنوز تیم بدون حامى مالى است و باشگاه 
سپاهان هم عنوان کرده زمانى که مشکلش با فدراسیون برطرف شود مى تواند براى حمایت از تیم فوتبال آینده سازان اقدام کند.

سعید موحدى در گفتگو با ایمنا در مورد تکلیف تیمش براى حضور در مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان و جذب اسپانسر، اظهار داشت: هنوز 
بالتکلیف هستیم و تا االن حامى مالى براى این تیم اعالم آمادگى نکرده است. وى در مورد اینکه موضوع حمایت باشگاه سپاهان از این تیم 
به کجا رسید، ادامه داد: باشگاه سپاهان که تمایل به حمایت از تیم فوتبال بانوان آینده سازان دارد این طور عنوان مى کند که تیم را تشکیل 
دهید و زمانى که مشکل باشگاه با فدراسیون فوتبال (بخشیدن 2 درصد مالیات) حل شود براى حمایت از این تیم بر سر میز مذاکره خواهیم 
نشست. موحدى بیان کرد: از طرفى یکى از اعضاى هیئت مدیره باشگاه سپاهان به هراتیان رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان گفته 

حمایت کامل باشگاه سپاهان از تیم فوتبال بانوان آینده سازان در جلسه هیئت مدیره سپاهان به تصویب رسیده است.
مدیرعامل باشگاه آینده سازان میهن افزود: بازیکنان هنوز منتظر مشخص شدن تکلیف تیم هستند و به تیم هاى دیگر نرفته اند اما نگران 

مسائل مالى و قراردادشان هستند که البته حق دارند.

زمــان دیــدار تدارکاتــى تیم هــاى ملــى فوتبــال ایــران و توگــو اعالم
 شد.

با توجه به درخواســت صدا و سیما و موافقت فدراســیون فوتبال، دیدار دوستانه 
تیم هاى ملى فوتبال ایران و توگو پنج شنبه ســیزدهم مهرماه(امشب) از ساعت 
18 و 30 دقیقه در ورزشگاه آزادى تهران برگزار مى شود. پیش از این قرار بود این 
دیدار از ساعت 18 و 15 دقیقه برگزار شود. گفتنى است، داوران عمانى این دیدار 

را قضاوت مى کنند.

  آنالیز 90 
ضد شجاع!

آینده سازان 
هنوز 
بالتکلیف است

ایران و توگو؛ 
یک ربع 
دیرتر

پیشنهاد نصف جهان به آقاى مدیر عامل

از سرمربیگرى هندبال سپاهان استعفا کن!

نصف جهــان نتایج و ناکامى هاى اخیر سپاهان نوك 
پیکان انتقاد برخى رسانه ها را متوجه مدیرعامل این 
باشگاه کرد. برخى کانال ها و ســایت هاى ورزشى 
مطلبى مشترك رسانه سراسرى در محلى و یکى دو

محسن طاهرى  هندبالیست دیروز و مدیرعامل امروز 
زردها را به باد انتقاد گرفتند و  اعالم کردند که سپاهان 
با این مدیرعامل دو شغله که هم دوست دارد رئیس 
هم ســرمربىتیمهندبال باشد به جایى باشــگاه و

نمى رسد.
بخشى از این گزارش ها علیه طاهرى که بازتاب هاى 

مختلفى داشت را با هم مى خوانیم:
 ســپاهان در لیگ هفدهم ضعیف ترین شروع تاریخ 
خود را تجربه مى کند، آنها در هشــت هفته ابتدایى 
7تنها 7 امتیاز کسب کرده اند و در کل تنها یک بار پیروز 
شــده اند. این آمار براى تیمى که بیشترین قهرمانى 
لیگ برتر را کسب کرده است دقیقًا فاجعه به حساب 
مى آید، در هیچ دوره اى از لیگ برتر سابقه نداشته است 
7سپاهان پس از گذشت هشت هفته تنها 7 امتیازکسب

کند و تا این حد هوادارانش را ناامید کند.
 وقتى یک مجموعه در طول چند سال به اهداف خود 
نمى رســد و مدام دچار ناکامى مى شود بدون شک 
تقصیرات متوجه رأس هــرم مدیریتى آن مجموعه 
باید مقصر اول این ناکامى ها  نیز مى شود. در سپاهان
را شخص بهرام ســبحانى، مدیرعامل فوالد مبارکه 
بدون رزومه قابل گماردن افراد ضعیف و بدانیم که با

توجه در رأس مدیریت باشگاه محبوب اصفهان زمینه 
ساز احوال ناخوش این سال هاى سپاهان شده است. 
او در سال هاى اخیر از اصغر باقریان و محسن طاهرى 
به عنوان مدیرعامل و مدیرانى ضعیف در هیئت مدیره 
باشگاه اصفهانى استفاده کرده است و با در پیش گرفتن 
سیاست صرفه جویى، نقش اصلى را در نتایج اسفبار سه 

فصل اخیر سپاهان ایفا کرده است.
 بخشعمده اى از علل حال و روز ناخوش ســپاهان

این فصل را باید در نحوه مدیریت محسن طاهرى، 
مدیرعامــل کنونى این باشــگاه جســتجو کنیم، 
مدیرعاملى غیر اصفهانى که پیش از این اصًال رزومه 
قابل توجهى نداشته است ودر حال حاضرنیزعالوه بر

مدیرعاملى، سرمربیگرى تیم هندبال سپاهان را نیز بر 
عهده دارد. او فصل گذشته وقتى از میانه راه مدیرعامل 
سپاهان شد با این استدالل که تیم هندبال با تفکرات 
او بسته شده است و نمى تواند میانه راه آن را رها کند تا 
پایان فصل به مربیگرى اش در کنار مدیرعاملى ادامه 
داد اما در فصل جدید خبرى از اســتعفا نبود و گویا او 
نتوانست قید قراردادش در تیم هندبال را بزند و تمام 
و کمال به امورات باشــگاه بچســبد. براى سپاهان، 

دیده که صدرنشین ما با تیم هایى مثل پرسپولیس و پد
ن را بردیم و با پارس اســت بازى داشــتیم. ذوب آهن
 تیم و بازى را آنالیز جم مساوى کردیم. ولى شــرایط
نیســت. بازىهاىمى کنیم شــرایط آنقدرها همبد نی
رهاى راحت تر باقى سخت ما پشت سر هم بوده و دیدار
شود.مانده است و امیدوارم شرایط بهترش
شــتن یا اولتیماتوم- ما هیچ برنامه اى براى کنار گذاش
 مربى تغییر دادیم و به کرانچار نداریم. در دو سال پنج
 در چند بازى نتیجه این روش مناسب نیست که تا تیم

نمى گیرد مربى را عوض کنیم.
فه دارم شــرایط را  -من به عنــوان مدیرعامل وظیف
هر بازیکنى مربىبراى موفقیت باشگاه فراهم کنمو  و
ن کار را هم کردیم. مى خواهد برایش جذب کنم که این
م و براى تیم گلزنىدیگر نمى توانم خودم به زمین بروم
ه مطرح مى شود.کنم. نمى دانم این مسائل براى چه
ح نیست. من داخل - بحث دو شــغله بودن من مطرح
ى کنم و بهتر است مجموعه هستم و اینجا فعالیت مى
ختیار بگیرد تا اینکه یک نفر از داخل مجموعه کار را در اخ
مدیران دیگرى که از بیرون یک نفر بیاورنــد. چرا به
سفانه نان عده اى در دوشغله بودند کارى نداشتند؟ متأس

جوسازى براى سپاهان است.
ث ناراحتى هواداران  - نتایج حال حاضر سپاهان باعث
خت را دوست ندارد شده است. هیچ هوادار فوتبالى باخ
شتر است. امیدوارمو این در مورد هواداران سپاهان بیش
رسیم.»هرچه زودتر به نتایج دلخواه آنها بر
هرى باعث شــد تا اظهارات بعضــًا نســنجیده طاه
دیرعامل گیر دهد و خبرگزارى ایمنا حسابى به آقاى مد
یرعامل سپاهان در بنویسد: اظهارات شگفت انگیز مدی
ه  هواداران را بیش ازدفاع از نتایج دور از شأن این تیم

پیش ناراحت و نگران کرد.
گ هفدهم تنها یک سپاهان در هشت هفته ابتدایى لیگ
ه نقش جهانرنگمرتبه برنده شده، هنوز در ورزشگا
ندیده، با قبول سه باخ خت و چهار تساوى برد را به خود
رده، به طور متوسط  امتیاز به حساب خود واریز کر 7تنها 7
رفته و با تفاضل گل از هر مسابقه کمتر از یک امتیاز گر
وش کرده است. به - در رده چهاردهم جدول جا خو 5
م لیگ برتر تمامى بیان خالصه تر، ُپرافتخارترین تیم
 جا کرده و با گذشت رکوردهاى منفى تاریخش را جابه

ســمًا به کاندیداىبیش از یک چهارم از زمان لیگ رس
سقوط بدل شده است.

صل جدید البته باید به سیاهه ناکامى هاى سپاهان در فص
ى جام حذفى که به حذف در مرحله یک شانزدهم نهایى
یکى از دو جام  بالقوه مثابه ناامیدى زودهنگام از کسب یک

قهرمانى بود را هم اضافه کرد.

با این توجیه که حریِفنه چندان مدعى بهتر از تمامى 
تیم هاى بزرگ و مدعى نتیجه گرفته است؟ توقف در 
ورزشگاه نقش جهان برابر یک تیم تازه وارد به لیگ 

برتر چگونه ممکن است به واسطه صدرنشینى
حریف رضایت بخش توصیف شود و تقسیم 
امتیازات خانگى با دیگــر تیم تازه وارد تنها 

کمى ناراحت کننده باشد؟
دفاع مدیرعامل باشــگاه از نتایج سپاهان 
کردن و امید دادن به  اگرچه با هدف آرام
هواداران مغموم سپاهان صورت گرفت 
اما آنها را بیش از پیش غمگین کرد زیرا 
این واقعیت غم انگیز و شوکهکننده را هم

به مجموعه ناراحتى هایشان اضافه کرد که 
مدیرانى که قرار است کشتى طوفان زده

سپاهان را به ســاحل آرامش برسانند خود 
هنوز عمق فاجعه را درك نکرده اند و متوجه 

نیستند که سپاهان همان تیمى است که 
داعیه شکستن فضاى دوقطبى 

فوتبال ایران داشــت 
ـنـنـنــنـنـنـننـن و بــراى اولی

ننننننوان بــار عنــ
میز تحقیرآ
ین  بهتر

تیــم 

آیا واقعاً بدل شدن تیمى با این ویژگى ها به کاندیداى 
سقوط از نظر او عادى است؟

حاال نوبت روابط عمومى و مدیران رسانه اى سپاهان 
بود کــه وارد کارزار 
این جنگ شــوند 
بیانیــه  در  و
عملکــرد  اى 
یکساله آقاى 
مدیرعامــل 
هندبالدوست 
قابــل  را 
بدانند.  دفــاع
ها  ســپاهانى 
خود در این بیانیه

سعى کردند تقریبًا با 
زبانى منطقى و به 

یکســال اخیر بسیارى از رشــته هاى باشگاه که  در
یا با فاجعه انحالل مواجه شــده و یا به طرز ناگهانى 
مسکوت مانده بودند احیا و مجدداً شادابى در این رشته 
لیگ هاى  به واســطه تیمدارى و ورود سپاهان در ها

مربوطه آغاز شد.
بســیارى از بدهکارى هاى قدیمى ســنگین و چند 
میلیاردى که مى توانســت عواقب سنگین و فاجعه 
آمیزى را براى سپاهان در پى داشته باشد و برخى از 
شکایات بین المللى در طول یکسال اخیر، با مساعدت 
ویژه مالى دکتر سبحانى پرداخت و حل و فصل شد تا 
این باشــگاه با تلنبارى از بدهى هاى سال هاى اخیر 
آرامش قابل توجهى بر در این حوزه خداحافظى کند و

فضاى باشگاه حاکم شود. 
پساز سال ها زحمت و دردسر سپاهان وهواداران بى

شمارش براى میزبانى مسابقات فوتبال در ورزشگاه 
فوالدشهر و اجاره هاى ســنگینى که براى در اختیار 
گرفتن این ورزشگاه پرداخت مى شد، شرکت فوالد 
مبارکه بى آنکه وظیفه اى در این موضوع داشــته 
میدان شد و با صرف هزینه هاى  بببببباباشد، وارد
سنگین، ورزشگاه نقش جهان را به مردم 
اصفهان و هواداران سپاهان تقدیم 
کرد تا ضمن حفظ آبروى ورزش

اصفهان، هواداران این باشــگاه 
بتواننــد در هر دیــدار قدرت و 
شکوه حضور خود را به نمایش 
گذارنــد و با طى مســافت 
طوالنى براى تماشــاى هر 

دیدار خداحافظى کنند. 
 امــا آن موضوعــى که در

راســتاى حرکت به سمت 
و ســوى دوران طالیى به 
عنوان تنهــا محور اصلى

اقدام باشــگاه از ســوى 
مخاطبین و رسانه ها مورد 
قضاوت قرار مى گیرد تیم 
فوتبال بزرگساالن است. 
اعتقــاد مدیران و دســت 
اندرکاران باشــگاه بر این 
اســت که هر چند تاکنون

در  این فصل نتایج به دست 
آمده دور از شأن سپاهان بوده 
است، ولى قطعًا حرکتى که 
در این حوزه آغاز شــده مى 
تواند از همیــن فصل جارى 

هیئت مدیره این باشــگاه مورد اعتماد قرار بگیرد به 
طور همزمان سرمربیگرى تیم هندبال سپاهان و تیم 
ملى هندبال بزرگساالن ایران را عهده دارد بود. پس از 
تصدى پست مدیریتباشگاه از سرمربیگرى تیمملى 
هندبال استعفا کرد، اما از آنجا که تیم هندبال سپاهان 
با نظارت وى بسته شده و مدت ها تحت نظر طاهرى 

فعالیت بودند، این دیدگاه در باشگاه وجود  مشــغول
تیمهندبال فوالد داشت که تداوم حضور طاهرى در

مبارکه ســپاهان خللى در فعالیت هاى مدیرعاملى 
وى ایجاد نمى کند و با گذشت زمان نیز این موضوع 
به اثبات رســید. حضور در تیم هندبال باعث نشده تا 
کوچک ترین وظایف مدیرعاملى توسط وى فراموش 
شــود و ضمن نظارت و حمایت کامل از تیم فوتبال، 
طاهرى حضور و نظارتى همه جانبه و فراگیر را بر همه 
تیم هاى ورزشى باشگاه اعمالکرده است. قرار دادن

یک کادر فنى و سرپرســتى توانمند در تیم هندبال 
باعث شــد تا دغدغه هاى موجود در این عرصه رفع 
شود و محســن طاهرى به عنوان سرمربى، نظارتى 
کلى را بر روند فعالیت هاى این تیم داشته باشد. ضمن 
اینکه  از رســانه هایى که از این کار و اقدام  طاهرى 
تعبیر دوشغله داشــته اند دعوت مى کنیم تا بر روى 

 به نظر مى رسد 
هرچند کارنامه طاهرى 
در طول یکسال اخیر 

قابل قبول است و وى 
با توجه  به گذشته 

ورزشى خود توانسته 
اقدامات قابل توجهى 

را در سطح کلى باشگاه  
انجام دهد و روزنه هاى 

خوبى براى بازگشت 
همه جانبه زردها به 
دوران طالیى نشان 
دهد، اما بهتر است 
همه ذهن و تمرکز 

خود را بر روى کرسى 
مدیرعاملى اش بگذارد
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رهایى قاتل تازه داماد از اعدام

قاتل مدیر مسئول نشریه «شمارش» دستگیر شد

خاور، 9 خودرو را در هم کوبید

عصر نهم شهریور 93 درگیرى داماد و برادرزن که هر دو در یک رستوران در جاده فشم 
کار مى کردند به خون کشیده شد و داماد 35ساله به نام «حمید» که از ناحیه سفید ران پا 
زخمى شده بود به بیمارستان منتقل شد اما به علت شدت خونریزى جان سپرد. برادر زن 
وى به نام «جعفر» که از محل گریخته بود بیست و سوم شهریور ماه ردیابى و بازداشت 
شد و به چاقوکشى خونین اعتراف کرد. وى در شعبه هشتم دادگاه کیفرى یک استان 
تهران به ریاست قاضى حسین اصغرزاده و با حضور دو مستشار پاى میز محاکمه ایستاد.
در آن جلســه مادر قربانى براى قاتل حکم قصاص خواست. سپس جعفر 35ساله در 
جایگاه ویژه ایستاد و گفت: «من و حمید با هم رفیق بودیم و به همین دلیل هم با هم 
در یک رستوران در جاده فشم کار مى کردیم. او مأمور خرید بود و من هم در کارها به 
او کمک مى کردم.آن روز من با یکى از دوستانم در حیاط رستوران نشسته بودیم. من 
دوستم را نصیحت مى کردم تا مواد مخدر را کنار بگذارد و زندگى مشترك تشکیل دهد 
که حمید به من اعتراض کرد و از من خواست تا سر کارم برگردم. او با لگد به من زد و 
من که عصبانى شده بودم کارد قصابى را از روى میز برداشتم و براى ادب کردن حمید 
ضربه اى به پایش زدم.» وى در دادگاه به بازسازى صحنه جنایت پرداخت و گفت: «من 
قصد کشتن شوهر خواهرم را نداشتم و اصًال نمى دانستم چاقویى که به دست گرفته ام 
مى تواند موجب قتل کسى شود. من فقط یک ضربه از پشت به ساق پاى حمید زدم و از 
دوستانم خواستم تا او را به بیمارستان برسانند اما وقتى آنها به بیمارستان رفتند کار از کار 
گذشته بود.» در پایان جلسه هیئت قضائى وارد شور شد و وى را به جرم قتل شبه عمد 
به پرداخت دیه محکوم کرد. این حکم در هفته جارى در شعبه چهارم دیوان عالى کشور 

مهر  تأیید خورد و قطعى شد.

ساعت  7و23دقیقه صبح دیروزچهارشنبه یک دســتگاه خودروى خاور که پمپ تزریقى بتن را 
براى ساختمان هاى در حال ساخت حمل مى کرد در ولنجک تهران  به دالیل نامشخصى با یک 
دستگاه موتورسیکلت با سه سرنشین برخورد کرده، کنترل خودرو از دست راننده خارج شده و پس 
از برخورد با 9 دستگاه انواع خودروى سوارى عبورى و آسیب رساندن فراوان به آنها و شکستن تیر 

چراغ راهنمایى وارد محوطه میدان شده و در نهایت متوقف شد.
در حالى که راکبان موتورسیکلت دو پسر بچه 8 و 12 ساله دانش آموز و پدر یکى از این دانش آموزان 
بودند، آتش نشانان به ســرعت عملیات را آغاز کرده و همزمان مشــغول امدادرسانى به راکبان 
موتورسیکلت شدند، بر اثر این حادثه، تعدادى از رانندگان خودروهاى سوارى از خودروهایشان 
خارج شده بودند اما دو راننده در حالى که به شدت مصدوم شده بودند داخل خودروها محبوس شده 
که توسط آتش نشــانان از داخل خودرو خارج و به عوامل اورژانس تحویل داده شدند. این حادثه 

تلفانى در بر نداشت.

مرکز اطالع رسانى پلیس آگاهى تهران بزرگ از دستگیرى قاتل مدیر 
مسئول نشریه «شمارش» خبرداد.

با تالش کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى، قاتِل «مجید شمس»، 
مدیرمســئول نشــریه شــمارش که طى یک نــزاع و درگیرى در 
پارکینگ یک مجتمع مســکونى اقدام به ارتــکاب جنایت کرده و 
از آن زمان متوارى شــده بود، به نام «مهــدى. م.» (متولد 1351) 

دستگیر شد. 
قاتل ســاعت 16 روز ســه شــنبه 11 مهــر در مخفیــگاه خود در 
غرب تهران دســتگیر شــد و صراحتاً  به ارتکاب جنایــت اعتراف 

کرد.

آتش گرفتن پراید در مجتمع 80 واحدى
در  پرایــد  خــودروى 
پارکینــگ مجتمــع 80 
واحدى دچار آتش سوزى 

شد.
10دقیقه صبح  ساعت 6و
روز سه شنبه هفته جارى، 
ســاکنان یــک مجتمع 
مســکونى در تهــران با 
سامانه 125 تماس گرفته 
و حادثــه آتش ســوزى 
در این مجتمــع را اعالم 

کردند.
محمود آرین مهر، رئیس 
ایســتگاه 70 آتش نشانى 

دربــاره جزئیــات ایــن 
حادثه اظهار داشــت: در 
قســمت پارکینــگ یک 
مجتمــع مســکونى پنج 
طبقــه داراى 80 واحــد 
مســکونى، یک دستگاه 
خودروى ســوارى پراید 
از قســمت موتــور دچار 
و  شــده  آتش ســوزى 
ساکنان مجتمع مسکونى 
پیش از رسیدن نیروهاى 
آتش نشــانى این وسیله 
نقلیــه را بــه خــارج از 
پارکینــگ انتقــال داده 

بودند.
وى ادامه داد: آتش نشانان 
بى درنگ با مجهز شدن به 
تجهیزات خاموش کننده 
مشــغول مهار شعله هاى 
آتش شدند و در کوتاه ترین 
زمــان ممکن آتــش را 
مهــار و کامــًال خاموش 
کردند و از ایجاد خسارت 
بیشتر جلوگیرى به عمل 
آوردنــد. در ایــن حادثه 
بــه هیچ یک از ســاکنان 
مجتمع مسکونى آسیبى

 نرسید.

«صادق برمکى»، جوان 19ســاله اى است که چندى پیش 
توسط دوستان صمیمى خود به قتل رســید و سپس به طرز 
فجیعى سوزانده شد. حاال دایى این جوان مهابادى که دانشجوى 
حسابدارى بود و یک خواهر کوچک تر از خود هم دارد، جزئیات 

دیگرى از قتل خواهرزاده خود را تشریح کرده است.
 شنبه هفته جارى چوپان رهگذرى در روستاى کهریز از توابع 
شهرستان مهاباد جسد سوخته یک فرد ناشناس را پیدا مى کند 
و موضوع را به پلیس گزارش مى دهد. با حضور پلیس در محل 
مشخص مى شود چند روز قبل پسر جوانى همراه دوستانش 
از خانه خارج شده و دیگر برنگشــته است که احتمال مى رود 
این جسد متعلق به وى باشد. با انتقال جسد به پزشکى قانونى 
مشخص شد که جسد ســوخته متعلق به پسر 19 ساله به نام 
صادق است که شب پنج شنبه هفته گذشته همراه با دوستانش 
براى تفریح از خانه خارج شده اســت. در ادامه، پلیس در گام 
نخست دوستان صادق را دستگیر و به اداره آگاهى منتقل کرد، 
دوستان صادق در بازجویى به قتل هولناك وى اعتراف کردند.

دایى مقتول در تشریح ماجرا گفت: «ساعت 9 شب پنج شنبه 
هفته گذشته صادق به مغازه مادرش مى رود و به او مى گوید با 
دوستانش به تفریح مى رود و به احتمال زیاد شب برنمى گردد. 

فرداى آن روز گوشــى تلفن همراه صادق خاموش مى شود و 
دیگر جواب مادرش را نمى دهد. زمانى که مادر صادق ســراغ 
پسرش را از دوست صمیمى صادق به نام "دانیال" مى گیرد، 
دانیال مى گوید: "صادق در تبریز نامــزد دارد و تا دو روز دیگر 

برمى گردد".»
دایى مقتول در ادامه گفت: «من و پدر و مــادر صادق به این 
موضوع مشکوك مى شویم و ماجرا را به پلیس خبر مى دهیم 
که متأسفانه چند روز بعد جسد وى پیدا مى شود. من که براى 
شناسایى جسد به سردخانه رفته بودم، از روى انگشتر و کلید 

خانه مادربزرگ صادق توانستم او را شناسایى کنم.»
دایى مقتول درباره فیلمبردارى قاتــالن از لحظه قتل صادق
 مى گوید: «فیلم که پخش مى شــود، صادق را در حال خون 
ریزى و بى هوش در صندلى عقب نشان مى دهد و در یک جاى 
دیگر فیلم، دانیال، صادق را از خودرو پیاده مى کند و با ساطور به 
جانش مى افتد که یک ضربه به کمر صادق و یک ضربه دیگر 
به گلویش مى زند، صادق به طور کامل بى هوش مى شود و در 
آنجا دانیال فریاد مى زند: "من شیطان هستم. به جهنم دانیال 
خوش آمدى، حاال با "ملیکا" (نامزد دانیال) صحبت مى کنى". 
دانیال فرداى آن شب به محل جنایت باز مى گردد و مى بیند که 

صادق هنوز زنده است در آن لحظه دانیال به صادق مى گوید: 
"هنوز زنده اى؟" و در این لحظه بنزین روى صادق مى ریزد و او 
را زنده زنده به آتش مى کشد. مقتول از شدت درد سعى مى کند 
خود را نجات دهد ولى با ریختن بنزین روى او، مرگش را حتمى 
مى نمایند. دانیال هم در آن زمان با جسد در حال سوختن صادق 

به صورت سلفى از خود فیلم مى گیرد.»
دایى صــادق در آخر گفت: «یقین دارم کــه صادق عضو باند 
شیطان پرستى نبوده، به دلیل اینکه خود صادق قربانى عقاید 
اعضاى یک باند شیطانى شده است. حتى شایعه هایى درباره 
مصرف زیاد موادمخدر آنها در فضاى مجازى منتشر شده که 
اصًال درست نیست، متأسفانه صادق قربانى یک باند شیطانى 
شده است. من شنیده ام حتى قاتالن تا به این لحظه از این کار 

ابراز پشیمانى نکرده اند.»

پلیس چه مى گوید؟
یک منبع آگاه در پلیس آگاهــى جزئیاتى از این جنایت فجیع 

را تشریح کرد.
براســاس این گزارش چهار جوان که همگى در سنین 18 تا 
20 ســال بودند از لحظات مختلف قتل دلخراش دوستشان 

فیلمبردارى کرده و حتى از به آتش کشــیدن جســد وى نیز 
تصاویر سلفى گرفته اند. براســاس اطالعات به دست آمده از 
این پرونده این چهار جوان که ســه نفر به عنوان معاونت در 
قتل و یک نفر به عنوان عامل این جنایــت اعتراف کرده اند 
بیش از ارتکاب این جنایت، با مســموم کردن مقتول در یک 
مهمانى شبانه غیرمتعارف، پس از آنکه مقتول به حالت خواب 
و بیهوشى در مى آید اقدام به وارد کردن ضربات متعدد چاقو به 
بدن وى کرده و در اعترافات خود عنوان کردند که پس از مرگ 
دوستشان با این هدف که پرده بر این جنایت هولناك بیاندازند 
جسد وى را در یکى از مناطق حاشــیه اى به آتش کشیدند. 
آنها در بازجویى ها به قتل صادق به دلیل اختالفات شخصى 

اعتراف کردند.
 به گفته مسئوالن این پرونده جنایى، چهار جوان که در عرض 
24 ساعت دستگیر شدند در حالى از این صحنه هاى دلخراش 
فیلم گرفتند که هیچکدام به دلیل شــرب خمر، حالت عادى 
نداشتند. براساس اعتراف چهار عامل جوان این جنایت که به 
سرعت توسط مأموران پلیس شناسایى و دستگیر شدند، تصور 
مى کردند که با سوزاندن جسد دوست صمیمى شان، هیچگاه 

راز این جنای ت فاش نمى شود.

ابعادى دیگر از آتش زدن پسر 19 ساله مهابادى این بار به روایت دایى مقتول

پاى فرقه هاى شیطان پرستى در میان است؟

سارق سابقه دار بعد از ســرقت از طعمه هایش با مالباخته ها تماس مى گرفت 
و در ازاى دریافت مژدگانى بازهم دست به سرقت مى زد. پلیس بااجازه انتشار 

عکس بدون پوشش متهم، از شکات خواست او را شناسایى کنند.
ساعت 3 و 30 دقیقه روز 23 شهریورماه سال جارى یکى از شهروندان تهرانى 
با مراجعه به واحد گشت کالنترى 159 بى ســیم به مأموران اعالم کرد که 
گوشى تلفن همراهش توسط راکب یک دستگاه موتورسیکلت هوندا سرقت 
شده و این سارق طى تماس تلفنى که با اعضاى خانواده اش داشته، در ازاى 
بازپس دادن گوشــى تلفن همراه درخواست مبلغ 200 هزار تومان پول کرده 

است.
مأموران کالنترى 159 بى ســیم با اطالع از موضوع، بالفاصله آموزش هاى 
الزم را به مالباخته ارائه دادند و ضمن هماهنگى با تجسس کالنترى، محل 
تردد سارق را در محدوده بیمارستان مهدیه تهران تحت مراقبت پلیسى قرار 

دادند.
سرانجام با حضور شخص سارق در محل و شناســایى وى توسط مالباخته، 
طرح دستگیرى سارق توسط مأمورین به مرحله اجرا گذاشته شد و متهم به نام 
«سعید. ك» 30 ساله دستگیر و در بازرسى اولیه از وى، چندین دستگاه گوشى 

تلفن همراه مسروقه کشف شد.
یکى از مالباختگان ضمن شناسایى متهم در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 
«چند روز پیش متهم  اقدام به سرقت کیف دستى حاوى عابربانک حاوى رمز، 
گوشى تلفن همراه و دیگر مدارك شناسایى ام کرد. زمانى که به خانه رفتم، 
اعضاى خانواده ام که از دیدنم متعجب شــده بودند عنوان داشتند که یکى از 
دوستانم ضمن جواب دادن گوشــى تلفن همراه بنده به آنها عنوان کرده که 
من تصادف کرده ام و براى بسترى شدنم در بیمارستان و انجام عمل جراحى 
نیاز فورى به دو میلیون تومان پول است. خانواده بنده نیز پس از ارائه شماره 
کارت عابر بانکم توسط این شــخص به او اعتماد کرده و در حالى که امکان 
تماس تلفنى با مرا نداشتند، بالفاصله اقدام به واریز دو میلیون تومان پول به 
حســاب عابر بانکم کردند غافل از آنکه آن شخص همان سارق کیف دستى 

ام بوده است.»
«سعید. ك» که داراى سوابق متعدد دستگیرى به اتهام ارتکاب جرائم مختلف 
همچون نزاع و درگیرى و... اســت، در همان تحقیقات اولیه صراحتًا به ده ها 

فقره موبایل قاپى در سطح شهر تهران اعتراف کرد.
وى در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «چند ماهى است که به تهران آمدم. 
جا و مکان مشــخصى نیز ندارم. پس از مدت کوتاهى، با تهیه یک دســتگاه 
موتورســیکلت طرح هوندا 125 شروع به ســرقت کردم. اعتیاد شدیدى به 
مصرف قرص دارم و گوشى هاى تلفن همراه مسروقه را معموًال به قیمت صد 

و نهایتاً 150 هزار تومان به خریداران اموال مسروقه مى فروختم.» 

اخاذى از طریق موبایل مالباختگان

چاقوکشى در هیئت عزاداران
مداح چاقوکش در هیئت عزاداران حسینى در 

خرم آباد خون راه انداخت.
به گــزارش رکنا، محله «بیرانشــهر» خرم 
آباد در شــب عاشورا شــاهد حادثه خونینى 
بود. مراسم عزاداراى در یکى از هیئت هاى 
این محله آغاز شــده بود و عزاداران حسینى 
نیــز در محل حاضر شــده بودنــد، دقایقى 
نگذشته بود که ناگهان درگیرى خونینى رقم 

خورد.

یکــى از شــاهدان ماجــرا در خصــوص 
این درگیــرى خونین گفت: «"جــواد"، در 
حال مداحــى بود که "ســتار" بــه او گفت

 میکروفــن را بــراى ادامــه مداحــى به 
فــرد دیگــرى دهــد امــا ناگهــان جواد 
بــا چاقــو ضربــات هولناکــى به ســر و 
گــردن ســتار وارد کــرد و او را زمین گیر 

کرد.»
وى اضافــه کــرد: «بــا چاقوکشــى مداح 

در هیئــت، نظــم هیئــت به هــم ریخت 
و مأمــوران پلیــس پــس از دقایقــى در 
محــل حاضر شــدند و جــواد را دســتگیر 
کردنــد و تحقیقــات درایــن رابطــه

 آغاز شد.» 
بیمارســتان  در  اکنــون  هــم  ســتار 
عشــایر خــرم آبــاد بســترى اســت و 
وضعیــت وى نامطلــوب گــزارش شــده

 است.

راننده اسنپ، زن جوان را به جاى 
فرودگاه مهرآباد به بیابان برد 

پسر جوان که راننده خودروى تاکســى اینترنتى اسنپ بود قبل از سوار کردن مسافر 
زن بر خودرویش مواد مخدر مصرف کرد و زن جوان را هدف نیت شوم خود قرار داد.

عصر 23 شهریور ماه امسال زن جوانى سراســیمه پاى در کالنترى 103 گاندى در 
تهران گذاشت و از ماجراى گرفتار شدن در دام جوان شیطان صفتى پرده برداشت. 
این زن به مأموران گفت: «چندى قبل براى عمــل جراحى به تهران آمدم و در این 
مدت در خانه یکى از بستگانم زندگى مى کردم تا اینکه پس از بهبودى تصمیم گرفتم 

به شیراز  بازگردم و یک بلیت هواپیما تهیه کردم.»
وى افزود: «از طریق اسنپ درخواست ماشــین کردم و زمانى که قصد سوار شدن 
بر صندلى عقب خودرو را داشتم پســر جوان که راننده پراید بود ادعا کرد که کمک 
فنر عقب خودرویش عقب اســت و از من خواست که در صندلى جلو بنشینم. خودرو 
به سمت فرودگاه حرکت کرد که در مســیر به ترافیک برخوردیم که راننده با ادعاى 
اینکه مسیر میانبرى مى شناسد تغییر مسیر داد و وارد جاده خاکى شد. ترسیده بودم 
و از او خواستم که به مســیر اصلى بازگردیم اما او در محلى خلوت خودرو را متوقف 
کرد و با تهدید چاقو و در حالى که التماســش مى کردم مرا هدف نیت شومش قرار 
داد. پسر جوان پس از آزار و اذیت پشت فرمان خودرویش نشست و شروع به حرکت 
کرد و در یک خیابان براى خریدن ســیگار توقف کرد که بهترین لحظه بود که پا به 

فرار بگذارم.»
بدین ترتیب تیمى از مأموران اداره 16 پلیس آگاهى تهران براى دستگیرى عامل این 

اقدام سیاه وارد عمل شدند.
کارآگاهان در گام نخست با توجه به اینکه پسر جوان از راننده هاى تاکسى اینترنتى 
اسنپ است تحقیقات خود را آغاز کردند و خیلى زود تجسس هاى فنى را آغاز کرده و 
موفق به شناسایى «محمد» 22 ساله شدند و وقتى تصویر پسر جوان پیش روى زن 

جوان قرار گرفت وى به عنوان همان عامل شیطانى معرفى شد.
تیم پلیسى با شناسایى خانه محمد زمانى که به در خانه وى رفتند پى بردند پسر جوان 
پس از اقدام شــوم به خانه مراجعه نکرده که در این مرحله مأموران با اقدامات فنى 
توانستند محل تردد محمد را رد زنى کنند و ساعت 3 بعد ازظهر 27 شهریور این جوان 

در فلکه اول تهران پارس دستگیر شد.
محمد 22 ســاله در گفتگو بــا رکنا ادعاهاى زیــاد مى کند که بــا تحقیق پلیس و 
بازجویى هایش متفاوت است او مدعى شــد که هیچ تهدیدى در کار نبوده و این در 
حالى است که پزشکى قانونى ضرب و جرح و آزار و اذیت زن جوان را تأیید کرده است.

اعتیاد دارى؟
بعضى وقت ها حشیش مى کشیدم.

کى متوجه شدى پلیس در تعقیبت است؟
پس از چند روز از اسنپ به من زنگ زدند و اعالم کردند که از من شکایت شده است.

چرا با مسافر زن رابطه شیطانى برقرار کردى در حالى که 
به تو گفته بود مریض است؟

قرص خورده بودم و مواد مخدر مصرف کرده بودم و نمى دانستم چه کارى مى کنم.
چرا قبل از سوار کردن مسافر مواد کشیدى؟

وقتى آخرین مسافرم را پیاده کردم مواد کشیدم که از اسنپ براى من پیام درخواست 
مسافر آمد که قصد داشتم کلید انصراف را بزنم که دستم به گزینه دیگرى خورد که 

تصمیم گرفتم این مسافر را به مقصد برسانم و به خانه بروم که این اتفاقات رخ داد.
چرا با اسم و هویت خودت در اسنپ کار نمى کردى؟

2 ماه قبل در اسنپ کار مى کردم که به علت خالکوبى و جاى چاقویى که روى سرم 
بود اخراج شدم و در خیابان بودم که دیدم چند نفر کنار خیابان ایستادند و راننده اسنپ 
استخدام مى کنند که با یکى از آنها در مورد اتفاقى که افتاده صحبت کردم که پسر 
جوان اعالم کرد که اگر گواهینامه و مشخصات فرد دیگرى را تهیه کنى مى توانى 

دوباره مشغول به کار شوى.
مدارك را تهیه کردى؟

بله، گواهینامه و مشخصات یکى از بســتگانم را تهیه کردم و وقتى گفتم با عکسم 
چه مى کنید وى ادعا کرد که مى تواند کارى کند که عکسم در اسنپ ثبت نشود که 
شــماره اش را گرفتم و مدارکى که مى خواســت را تهیه کردم و بعد از آن دوباره با 

مشخصات یکى دیگر در اسنپ مشغول به کار شدم.
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در این نوشتار قصد داریم در مورد ترفندهاى دوربین 
نوت 8 صحبت کنیم. در این راستا به معرفى پنج ترفند 

جالب خواهیم پرداخت. 

ترفند اول: راه اندازى سریع دوربین با دو 
بار فشردن دکمه پاور

کاربران فبلت گلکسى نوت 8 سامسونگ در هر شرایط 
مى توانند خیلى ســریع اپلیکیشــن دوربین دستگاه را 

راه اندازى کنند. 
به منظور انجام این کار کافى است که دو بار پیاپى دکمه 
پاور (Power) یا الك (Lock) دســتگاه را فشــار 

دهید. 
ایــن ویژگــى از قابلیت هــا و ترفندهــاى کاربردى

 است که اغلب کاربران فبلت نوت 8 از وجود آن مطلع 
نیستند.

 «Beauty» ترفند دوم: افکت زیبایى یا
بسیار خوب

دوربین سلفى فبلت گلکسى نوت 8 سامسونگ از یک 
حالت زیباســازى صورت اختصاصى بهره مى برد که 
اصطالحًا به آن «Face Beauty» گفته مى شود. 
این قابلیت به صورت پیش فرض به همراه دوربین سلفى 
دستگاه فعال مى شــود و به موجب آن شما مى توانید 

تصاویر بسیار زیبا و روتوش شده اى از خود ضبط کنید.
 اگر تمایل دارید که عکس هاى سلفى شما واقع گرایانه تر 
باشند، مى توانید این افکت جالب را از تنظیمات اپلیکیشن 

دوربین غیرفعال کنید.

UHD ترفند سوم: ضبط ویدئوهاى
با استفاده از دوربین فبلت گلکسى نوت 8 سامسونگ 
مى توانیــد ویدئوهاى بــا وضوح تصویــر UHD یا 
اصطالحاً  4K را ضبط کنید. این ویدئوها بسیار باکیفیت 
هستند و بالطبع حجم باالیى هم دارند. براى ضبط ویدئو 

با کیفیت UHD توسط دوربین اصلى فبلت نوت 8 بعد 
از اجراى اپلیکیشن دوربین، آیکون چرخ دنده را لمس 
کنید و سپس گزینه Video Size را انتخاب کنید. 
حاال در لیست ارائه شده، گزینه UHD را انتخاب کنید 
و از ضبط ویدئوهاى با وضــوح تصویر 3840 در 2160 

پیکسل لذت ببرید.

ترفند چهارم: کنترل شاتر دوربین با بیان 
کلمات

یکى دیگر از ترفندهایى که در دوربین گلکسى نوت 8 
وجود دارد با نام اختصاصى «Voice Contorl» یا 
«کنترل صوتى» شناخته مى شود. به موجب این قابلیت 
شما مى توانید بدون نیاز به لمس دکمه شاتر و فقط با بیان 
کلماتى مثل Cheese،  Shoot یا Smile دستور 
ضبط عکس را صادر کنید. این قابلیت در برخى شرایط 
و به ویژه مواقعى که تمایل به عکسبردارى سلفى دارید 

بسیار کاربردى خواهد بود.

ترفند پنجم: ضبط عکس هاى با فرمت 
(RAW) خام

دوربین گلکســى نوت 8 سامســونگ از قابلیت ارائه 
تصاویر با فرمت خام هم پشــتیبانى مى کند. تصاویر 
یا عکس هاى خــام در واقع عکس هایى هســتند که 
هیچ افکــت و تغییر دیجیتالــى بر روى آنهــا انجام 
نشــده اســت. براى فعال کردن این حالت شما باید 
ابتدا حالت «Pro Mode» دوربیــن را فعال کنید. 
بدین منظور در اپلیکیشــن دوربین گوشــى انگشت 
خود را به سمت راست صفحه بکشید و گزینه Pro را 
انتخاب کنید. سپس آیکون چرخ دنده را لمس کنید و 
گزینه Rear Camera را انتخاب کنید. حال گزینه 
Picture Size را لمــس کرده و گزینــه با عنوان 
Save RAW and   JPEG files   را فعــال

 کنید. 
بدین صورت گلکسى نوت 8 نسخه  خام عکس هایى که 

ضبط مى کنید را هم ذخیره خواهد کرد.

Tactile Wars  بــازى فوق العــاده زیبا در ســبک بازى هاى 
 ANKAMA GAMES استراتژیک از استودیوى بازیسازى
است که براى سیستم عامل هاى اندروید و آى او اس عرضه شده 
است. در این بازى شما مدیریت ارتشى قدرتمند از سربازان کوچک را بر 
عهده مى گیرید که با تفنگ ها و گلوله هاى رنگى مسلح شده اند! هدف 
کامًال مشخص است؛ به قلمرو دیگر کاربران سراسر جهان حمله و آنها 
را تصرف کنید! رنگ مورد عالقه تان را براى تیم خود انتخاب کنید و به 
رنگ هاى دیگر حمله نمایید تا آنها را نابود کنید! شــما قادر خواهید بود از 
تاکتیک هاى مختلف در پیروز شدن در جنگ استفاده کنید و همچنین پیاده 
نظام، مین، تانک، جان پناه، اجیر کردن سرباز، سربازگیرى براى ارتش، ارتقاى 
نیرو و متحد شدن با بازیکنان دیگر مى تواند شما را شکست ناپذیر کند.  اگر به 
دنبال یک بازى استراتژیک با محیط زیبا و متفاوت هستید تحت هیچ شرایطى 

بازى Tactile Wars را از دست ندهید.

سیستم عامل یونیورسالى که بتواند پلتفرم هاى مختلف 
را یکجا جمع کرده و اجرا کند؛ به نام «آندرومدا» توســط 

مایکروسافت تعریف شده و در حال توسعه است.
 (AndromedaOS  ) سیســتم عامــل آندرومــدا 
طورى تعریف شــده اســت که ویندوز 10 را نیز در خود 
جاى مى دهد و به گفته بچه هاى ویندوز ســنترال اســم 
رسمى براى آن Windows Core OS است. البته
 مانند پروژه Midori نیســت که به طور مستقل ایجاد 
شده و ســپس براى همیشه توســط خود مایکروسافت 

نابود شد.
 OneCore در واقع مایکروسافت سیستم عاملى به نام
یــا Core 10 Windows را توســعه داده که روى 
موبایــل، تبلت، لپ تــاپ و پى ســى، اینترنت اشــیاء 
و هولولنــز و ابــزار واقعیــت مجــازى کار مى کنــد و 
ویندوزدهــى که روى هر کــدام از این ابزار مى نشــیند 
ظاهراً در ابتدا یکى نبوده و حاال قرار اســت یکى شــود. 

بر همین اســاس، سیســتم عامل آندرومدا پیاده سازى 
ویندوز 10 بر وراى OneCore است تا بتواند کار اصلى 

یکپارچه سازى را انجام دهد.
به عنوان مثال چارچوب یک خودرو را در نظر بگیرید که با 
ویندوز 10 مجهز مى شود و سپس بدنه هاى مختلف روى 
آن سوار شده و شکل و شمایل جدیدترى پیدا مى کند که 

همان آندرومدا خواهد بود.
از ســوى دیگر شــل (Shell) ویندوز با عناصر اصلى 
 Start، Windows Management، آن ماننــد
Settings و Activity Center توسط آندرومدا به 

شکلى واحد درخواهد آمد.
بنابرایــن ویندوزهــاى مختلــف بــه 10 ختم شــده 
و داخل هر یک از ســخت افزارهاى تعریف شــده قرار 
مى گیرند. سپس با آندرومدا یکپارچه سازى شده و کاربران 
از هر یکى از ابزار مایکروسافت قادر به اتصال به دیگرى 

خواهن د بود.

شــاید براى شــما هم این اتفاق رخ داده باشــد که 
فردى بدون اجازه شــما یا بدون تمایل شــما وارد 
تلگرامتان شــود و پیام هایتان را ببندد. خوشبختانه 
تلگرام براى جلوگیرى از این مســئله و حفظ حریم 
خصوصــى کاربرانش قابلیتــى را تحــت عنوان 
«Passcode Lock» ارائــه مى کند. به موجب 
این قابلیت کاربران تلگرام مى توانند اپلیکیشن مذکور 
را قفل گذارى کنند.زمانى که شما اپلیکیشن تلگرام 
را قفل گذارى کنید، هر بار که وارد آن مى شوید باید 
رمز عبورى که تعیین شده را وارد کنید. بدین صورت 
افراد ناشــناس قادر به اجراى اپلیکیشــن تلگرام در 
گوشى شما نخواهند بود. به منظور فعال سازى قابلیت 
Passcode Lock و قفل گــذارى روى تلگرام 

کافى است که به شرح زیر عمل کنید:
اپلیکیشن تلگرام را اجرا و آیکون سه خطى موجود در 

گوشه سمت چپ و باالى صفحه را لمس کنید.
گزینه Settings را انتخاب کنید.

گزینه Privacy and Security را انتخاب کنید.
گزینه Passcode Lock را انتخاب کنید.

 Passcode Lock اسالیدر موجود در کنار گزینه
را لمس کنید تا دستور فعال سازى آن صادر شود.

رمز مورد نظرتان را وارد کنید.در صفحه بعدى هم بار 
دیگر همان رمز را وارد کنید.به همین سادگى قابلیت 
Passcode Lock تلگرام شما فعال شده است. 
براى قفل کردن دستى اپلیکیشن تلگرام مى توانید 
بعد از ورود به صفحه چت ها، آیکون قفل موجود در 
گوشه سمت راست و باالى صفحه را لمس کنید. بدین 
صورت اگر از تلگرام خارج شوید یا صفحه گوشى را 
قفل کنید و دوباره وارد تلگرام شوید، ملزم به وارد کردن 
رمز عبور خواهید بود. همچنین تلگرام شــما با فعال 
کردن قابلیت Passcode Lock به طور خودکار 
و در بازه هاى زمانى مشخص هم قفل مى شود. براى 
تنظیم این بــازه زمان گزینــه Auto-Lock را 

انتخاب کنید.
سپس از لیست ارائه شــده بازه زمانى مورد نظرتان 
براى قفل شدن خودکار تلگرام را تعیین کنید. براى 
مثال اگر گزینه  Minutes 1 را انتخاب کنید، تلگرام 
شما بعد از یک دقیقه  خروج از آن به طور خودکار قفل 
مى شود. براى تغییر رمز عبور هم مى توانید از گزینه

 Change Password استفاده کنید.

محققان حوزه رایانه در دانشگاه لنکستر، سیستمى ساخته اند که به کاربر امکان مى دهد با حرکات بدن 
خود یا تکان دادن اشیا، نمایشگر تلویزیون را کنترل کند. 

به این ترتیب در آینده نزدیک شاهد حذف دستگاه هاى کنترل از راه دور تلویزیون ها خواهیم بود.
در این سیستم به نام Matchpoint فقط به یک وبکم ساده نیاز است. سیستم هدف هاى متحرکى را 

نشان مى دهد که دایره وار دور یک «ویجت» کوچک در گوشه نمایشگر مى چرخند.
برخى از تلویزیون ها از هم اکنون قابلیت شناسایى حرکات 
دست را دارند اما دانشمندان معتقدند این فناورى جدید 
انعطاف پذیرى بیشترى فراهم مى کند زیرا فقط حرکات 

بخش خاصى از بدن را ردیابى نمى کند.
این سیســتم جدید حتى حــرکات فــرد هنگامى  که 
دست هاى او مشغول کارى است، ایستاده یا روى کاناپه 

دراز کشیده را ردیابى مى کند.

در پى گزارشــات مردمى از باگ ها و مشکالتى 
اعم از مصرف زیاد باترى کــه در iOS 11 وجود 
دارد، اپل پــس از عرضه نســخه 11.0.1 حال 
تنها بعد از یک هفته مجبور به عرضه نســخه بتا

 iOS 11,1 شده است.
در iOS 11 و iOS 11.0.1 باگ ها و مشــکالت 
سیســتم عامل جدید آیفون از قبیل مصرف زیاد 
باترى، دیر باز شدن برنامه ها و کرش کردن آنها 

(بیرون پریدن از برنامه ها) گزارش شده است.
حاال مسئوالن اپل اقدام به عرضه نسخه عمومى 
بتاى iOS 11.1 براى توســعه دهندگان کرده اند 

تا به زودى براى همه کاربران در دسترس باشد.
در حالى کــه iOS 11.0.1 تنهــا دو هفته پس از 
عرضه iOS 11 براى رفع نواقص و مشکالت آن 
عرضه شده بود، گویا نتوانسته مشکالت آن را به 
خوبى رفع کند و اپل حــال پس از تنها یک هفته 
و در پى عدم رفع باگ ها، به فکر ارائه نســخه بتا

 iOS 11.1 افتاده است.
مصرف باترى نســخه جدید به حــدى بوده که 
کاربران نام «قاتل باترى»  را براى این نســخه 
برگزیده اند. ضمــن اینکه گــزارش گیر کردن 
برنامه ها، دیر باز شدن و کرش کردنشان هم زیاد 
بوده است. این مشکالت برنامه هایى نظیر ردیت، 
اسنپ چت، یاهو، توییتر، فیسبوك و حتى سافارى 

را نیز شامل مى شود.

با 5 قابلیت جالب دوربین نوت 8 آشنا شوید
رامین مشکاه

بازى استراتژیک
 «جنگ هاى لمسى» 
اندروید 

بســیارى از ما تمایل داریم که با ثبــت تصاویر و یا 
نوشتن خاطرات تمامى اتفاقات خوب و یا بد زندگى 
خود را ثبت کرده تا در آینده به آنهــا مراجعه کنیم. 
ثبت خاطرات به صورت دستى و با استفاده از دفترها 
منسوخ شــده و کاربران به ســمت اپلیکیشن هاى 

هوشمند روى آورده اند.
Fine Diary (Paid عنــوان برنامــه اى  )
فوق العــاده براى ثبــت عکس و خاطــرات روزانه 
اســت کــه توســط Han Chang Lin براى 
اندروید توســعه و منتشر شده اســت. به وسیله این 
نرم افزار قــادر خواهید بود که تنها بــا انتخاب روز 
مورد نظر از تقویم موجــود، هر گونه متن و یا تصویر 
را انتخاب کنیــد و آن را بــه بایگانى دیوایســتان 
منتقل ســازید؛ تــا در هر زمــان و مکانــى بتوانید 
به خاطراتى شــادى آور دسترســى داشــته باشید. 
یکــى از بــزرگ تریــن وجــه تمایزهــاى ایــن 
نرم افــزار نســبت بــه دیگــر اپلیکیشــن هاى 
مشــابه نبود هیچگونــه محدودیتــى در انتخاب 
تصاویــر مــى باشــد، بــه گونــه اى کــه حتى

مى توانید در هر روز هزاران تصویر را به تاریخ مورد 
نظرتان بیافزایید. 

در صورت رفتــن به روزهــاى گذشــته و مطالعه 
یادداشت هاى خود نیاز نیست که صفحات زیادى را 
براى رســیدن به روز کنونى رد کنید بلکه تنها کافى 
است که گزینه مورد نظر را لمس کنید تا همه چیز به 
صورت کامًال خودکار و به سرعت به روز فعلى برسد. 
جدا از تمامى توضیحات داده شــده اگر مى خواهید 
که برخى از خاطرات را با دوســتان خود به اشتراك

 بگذارید تنها کافى اســت به تقویــم مراجعه کنید و 
به ساده ترین سیســتم ممکن آنها را براى دیگران 

ارسال کنید .

اپلیکیشن ثبت عکس و 
خاطرات روزانه 

Wars
استر
است

است. در این
عهده مى گ
کامًال مشخ
را تصرف ک
رنگ هاى د
تاکتیک هاى مخ
نظام، مین، تانک
نیرو و متحد شدن
دنبال یک بازىا
leWarsبازىs

عرضه زودهنگام
iOS 11.1  به دلیل 

مشکالت به روزرسانى قبلى

چگونه براى ورود به تلگرام 
رمز عبور بگذاریم؟

به تازگى بنچمارك هایى در زمینه نحوه عملکرد مرورگر 
بتاى کوانتوم فایرفاکس منتشر شده است که بر اساس 
آن، این مرورگر مى تواند سرعت وبگردى را به میزان 

دو برابر مرورگرهاى عادى افزایش دهد.
پــس از اعــالم برنامه هــاى پــروژه مرتبــط

 با این نرم افزار در ســال گذشــته، شــرکت موزیال 
سرانجام نسخه تکمیل شده بتاى فایرفاکس را عرضه 
کرده که موجب به چالش کشــیده شدن کروم شده 

است.
گفتنى است این مرورگر، بهینه ســازى هاى فراوان 
نرم افزارى را نسبت به نسخه اصلى فایرفاکس تجربه 
کرده کــه البته مهمترین آنها، ســرعت عملکرد این 

مرورگر در وبگردى است.
موزیال اعالم کرده است که دلیل اصلى این افزایش 
سرعت، به استفاده از موتور CSS جدیدى بازمى گردد 
که به زبان برنامه نویسى موزیال یعنى Rust نوشته 

شده است.
 از ویژگى هــاى مهم این موتور جدید این اســت که 
مى تواند به جاى اینکه به عنوان یک پردازش تشــنه 
حافظه، یک هسته را در اختیار بگیرد، به سراغ تعدیل 
بار پردازشــى در میان هســته هاى مختلف پردازنده 

برود.
این مرورگر همچنین مى تواند تب هاى مختلف را نیز 
اولویت بندى  کرده و تب هاى در حال استفاده را پیش 
از تب هاى بک گراند باز کند. بدین  ترتیب اســتفاده از 
حافظه رم در این مرورگر بــه میزان 30 درصد بهتر از 

مرورگر کروم خواهد بود.
همچنین در این نســخه بتــا، گروه مســئول پروژه 

موفق به شناســایى و رفع تعداد 49 مورد از باگ هاى 
موجود در سیستم شده اند که همگى موجب کند شدن 

مرورگرهاى وب مى شدند.
این مرورگر براى سیستم هاى عامل لینوکس، مک، 
ویندوز، اندروید و iOS قابل دسترســى خواهد بود و 
پیش بینى مى شود که عرضه رسمى آن، 14 ماه نوامبر 

انجام شود.

دو برابر شدن سرعت وبگردى با فایرفاکس کوانتوم بتا

Andromeda؛ سیستم عامل مایکروسافت

کنترل تلویزیون با حرکات دست
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منبع: ایرنا 

منبع: فارس

منبع: جام جم آ نالین

منبع: تسنیم 

منبع: مهر 

منبع: مهر 

سنا 
ع: ای

منب

منبع: ایرنا

منبع: ایرنا 

شوراى عالى انقالب فرهنگى
جلسه 

این روزها سطح تراز آبى 
دریاچه ارومیه پایین ترین 

سطحى است که طى 20 
سال اخیر ثبت شده است.

دیدار 
رئیس مجلس 
سناى ایرلند با 

روحانى

بارش شدید باران، صبح دیروز 
باعث آبگرفتگى و مسدود 

شدن جاده ها و همچنین تعطیلى 
مدارس شهر رامسر 

در استان مازندران شد.

شور بوده است که در
ر باران ترین مناطق ک

 و بویراحمد یکى از پ
کهگیلویه

شکسالى، بسیارى از چشمه هاى آن از جوشیدن 
 سال هاى اخیر متأثر از خ

ستاها به علت خشک شدن چشمه هاى آب ناچارند 
. مردم بسیارى از رو

بازماندند

 کنند تا آب مصرفى خانوارهاى شان 
هر روز چند مرتبه مسافت هاى طوالنى را طى

را تأمین کنند.  

زندگى عشایر در خراسان شمالى

 در قزوین
هداى کربال

خاکسپارى ش
م نمادین 

مراس

گردشگران خارجى 
کنجکاو  مراسم 

عزادارى
 حسین بن على (ع)

صحن علنى مجلس شوراى اسالمى


