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کمبود شدید کادر قضائی در اصفهان
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امروز 
استاندار اصفهان 
مشخص مى شود؟

خواب زودرس زمستانى
 بازار مسکن را فراگرفت

«غروب آفتاب» 
تحریم هاى ایران را 

باز مى گرداند؟

هشدار جدى بدن به شما 
در مورد کمبود ویتامین ها!

 سپاهان به طور مستقل وارد
 لیگ برتر بانوان شد
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پارسا را پیدا کنید
500 میلیون مژدگانى بگیرید

«نهادسازى» را در شهردارى 
«نهادینه» کنید

باالدست و پایین دست علیه زاینده رودباالدست و پایین دست علیه زاینده رود
ظرفیت آب در حوضه زاینده رود، دو برابر شده اما آب نه تنها به اصفهان، بلکه به تاالب گاو خونى هم نمى رسدظرفیت آب در حوضه زاینده رود، دو برابر شده اما آب نه تنها به اصفهان، بلکه به تاالب گاو خونى هم نمى رسد
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آنچه شهردار اصفهان در اولین گام جدى خود باید به آن توجه کند

جهان نما

اقدامات 
یکجانبه آمریکا 
همه را عصبانى 
کرده است

2

رئیس مجلس شوراى اسالمى گفت: اقدامات 
یکجانبه آمریکا در برجام همه را عصبانى 

کرده است.
على الریجانى در جریان سفر به کشور 

روسیه در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به 
سئوالى درباره مذاکرات آستانه 

اظهار داشت: ایران و روسیه 
نقش مهمى در...

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
با اشاره به تهیه طرح تحقیق و تفحص از 

مجلس گفت: طرح تحقیق و تفحص از خود 
مجلس کلید خورد و این طرح به امضاى 

بیش از 15 نماینده هم رسیده است.
سید محمد جواد ابطحى، نماینده 

خمینى شهر با بیان اینکه 
نمایندگان خواستار....
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تحقیق و تفحص 
نمایندگان

 از خود 
مجلس

است155
مشخ

هشدار
در مورد

 سپاهان
 لیگ

پار
500 میلی

مهاجم تیم تراکتورسازى در پیامى طعنه آمیز هواداران این تیم 
را تهدید به جدایى کرد.

از دست رفتن دو موقعیت گلزنى خوب توسط مهدى شریفى در 
جریان بازى تراکتورسازى و پارس جنوبى باعث شد تا برخى 

هواداران در ورزشگاه علیه شریفى شعارهایى را سر بدهند. 
برخى هواداران نیز در صفحه شخصى شریفى از عملکرد این 
بازیکن انتقاد کردند. این مسائل باعث ناراحتى شریفى شد و 

واکنش او را در پى داشت.
شریفى که با وجود مصدومیت و با گارد ویژه بینى در زمین حاضر 

شد، در صفحه اینستاگرامش نوشت: « ببخشید، حالل کنید. 
من همه توانم همین بود، آن هم با وضعیت صورتم. ان شاءا... 

بهترین ها اینجا مى آیند و آنها گل مى زنند. »

رئیس کل دادگستري استان خبر داد؛

یک نرم افزار مناسب یک نرم افزار مناسب 
محافظ باترىمحافظ باترى

تـوانم همین است!
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رئیس مجلس شوراى اســالمى گفت: اقدامات یکجانبه 
آمریکا در برجام همه را عصبانى کرده است.

على الریجانى در جریان سفر به کشور روسیه در گفتگو با 
خبرنگاران در پاسخ به سئوالى درباره مذاکرات آستانه اظهار 
داشت: ایران و روسیه نقش مهمى در سرکوب تروریست ها 
داشته اند. وى افزود: مبارزه با تروریسم باید توسط ائتالفى 
انجام شود که واقعاً در عمل بخواهند این کار را انجام دهند، 
نه اینکه در رسانه ها حرف درباره مبارزه با تروریسم بزنند ولى 
در عمل و پشت صحنه پول و سالح به تروریست ها بدهند، 
این رفتار فریب دادن است و نتیجه اى نخواهد داشت؛ برخى 

کشورها با تروریسم، بازى مى کنند.

رئیس مجلس در ارزیابى از اولین روز ســفرش به روسیه، 
به انجام گفتگوها با مقامات این کشور اشاره کرد و تأکید 
کرد: در این دیدارها به گسترش روابط اقتصادى آن هم در 
شرایط بعد از تصویب برنامه ششم توسعه در ایران تأکید و 
راهکارهاى توسعه روابط و اجرایى شدن تصمیم ها تبادل 

نظر شد.
الریجانى افزود: از سوى دیگر گفتگوهایى درباره مسئله 
هســته اى ایران و اقدامات دردسرســاز آمریکا داشتیم، 
اقدامات یکجانبه اى که همه را عصبانى کرده است، زیرا 
پشت پا زدن به همه اقداماتى است که همه این کشورها 

به نحوى در آن نقش داشته اند. 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به 
تهیه طرح تحقیق و تفحص از مجلس گفت: طرح تحقیق 
و تفحص از خود مجلس کلید خورد و این طرح به امضاى 

بیش از 15 نماینده هم رسیده است.
سید محمد جواد ابطحى، نماینده خمینى شهر با بیان اینکه 
نمایندگان خواســتار تحقیق و تفحص از خود مجلس، 
سازمان ادارى و نحوه هزینه کرد بودجه مجلس هستند، 
افزود: محور این تحقیق و تفحص در خصوص تخلفات 
صورت گرفته در زمینه هزینه هاى مالى، استخدام نیروها 
بدون توجه به شایســتگى ها و برخى از اقدامات خالف 

قانون در مجلس است.

وى افزود: شکایاتى در این زمینه به نمایندگان مجلس 
رســیده که اســتخدام ها در مجلس با سفارشات انجام

 مى شود و به شایستگى ها توجهى نمى شود.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلــس با بیان 
اینکه طرح مذکــور به امضاى بیــش از 15 نماینده هم 
رسیده، تصریح کرد: گزارشاتى از تخلفات در مجلس به ما 
نمایندگان رسیده و به همین دلیل قصدداریم تا از نحوه 
هزینه ها و استخدام ها در مجلس تحقیق و تفحص کنیم.
ابطحى افزود: وقتى مجلس از وزارتخانه ها، دستگاه ها و 
سازمان هاى دیگر تحقیق و تفحص مى کند، خوب است 

از خودش هم یک تحقیق و تفحصى انجام دهد.

اقدامات یکجانبه آمریکا 
همه را عصبانى کرده است

تحقیق و تفحص نمایندگان
 از خود مجلس

رئیس جمهور فرانسه 
به ایران مى آید

تارنماى پرشمارگان ترین روزنامه فرانسه    ایرنا|
اعالم کرد: «امانوئل مکرون»، رئیس جمهورى فرانسه 
به دعوت رسمى حسـن روحانى رئیس جمهورى ایران 
قصد دارد به تهران سفر کند. این تارنماى خبرى جمعه 
شـب با اشـاره به بیانیه کاخ الیزه و گـزارش خبرگزارى 
فرانسـه، اضافـه کرد: این نخسـتین سـفر یـک رئیس 
جمهورى فرانسه به ایران ازسال 1971 (1350) خواهد 
بود. بر اسـاس این گزارش، کاخ الیزه اعالم کرده است: 
سـفر به ایران با دعوت رسـمى حسـن روحانى، رئیس 
جمهور ایران صورت مى گیرد و ریاست جمهورى ایران 

در وبسایت خود به بازدید سال آینده اشاره کرده است.

شما غلط کردى!
  فارس| دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
پیامى توییترى در پاسـخ به اظهارات ضدایرانى «دونالد 
ترامپ» نوشت: «آقاى ترامپ! شما غلط کردى به جاى 
خلیج فارس، خلیج عربى را به کار بردى.» محسن رضایى 
همچنین در توییتى دیگر نوشـت: «آقاى ترامپ شما را 
درك مى کنیم، گاهى موش قیافه گربه به خود مى گیرد».

واکنش جان کرى 
به اظهارات ترامپ

وزیر سابق وزارت خارجه آمریکا و     خبر آنالین |
مذاکره کننده توافق هسته اى با ایران به اظهارات رئیس 
جمهورى ایاالت متحده علیه برجام واکنش نشـان داد. 
«جان کرى» در صفحه شـخصى توییتر خود با انتشـار 
تصویرى از مقاله خود نوشـت: «تصمیم رئیس جمهور 
"دونالد ترامپ" خطرناك اسـت. او در حـال ایجاد یک 
بحران بین المللى اسـت. این بحران منافع ملى آمریکا 
و نزدیک ترین متحدانمان را به خطر مـى اندازد.» وزیر 
امور خارجه دولت «باراك اوباما»، رئیس جمهورى سابق 
آمریکا یادآور شد: «ایران به اهداف توافق هسته اى پایبند 
بوده است و تا زمانى که آنها این کار را انجام مى دهند ما 

و متحدانمان تا ابد ایمن خواهیم بود.»

ایمیل هاى دستیار ویژه 
هک شد

شهیندخت موالوردى، دستیار ویژه رئیس   تابناك|
جمهور روز جمعه در توییتر خود نوشت: «  سالم دوستان! 
متأسفانه امروز تمام حسـاب هاى کاربرى و ایمیل هاى 
من هک شد که غیر از تلگرام بقیه پس گرفته شد. لطفاً به 

پیام هاى مشکوك پاسخ ندهید.»

خرابکارى نافرجام 
 تابناك| فرمانـدار تبریز گفت: با حضـور به موقع 
نیروهاى آتش نشـانى مقابل محل حادثه، از خسـارت 
جدى به در مسجد جلوگیرى شـد. رحیم شهرتى فر روز 
جمعه اظهار داشـت: حادثه آتش زدن مسـجد على بن 
ابیطالب (ع) در تبریز سـاعت یک بامـداد اتفاق افتاد که 
بالفاصله توسـط همسایه هاى مسـجد به آتش نشانى 
اطالع رسانى شد. وى افزود: با توجه به فیلم منتشر شده 
در فضاى مجازى به نظر مى رسـد تنها یک نفر در این 
حادثه نقش داشته اسـت. مسـجد على بن ابیطالب(ع) 
در چاى کنار تبریز و در نزدیکى سـاختمان اسـتاندارى 

آذربایجان شرقى قرار دارد.

حمله به یک مجلس ترحیم!
مجلس ختم پدِر یکـی از مدیران    عصر ایران|
بانک مرکزي، با تجمع و اعتراض معدودي از معترضان 
مؤسسات مالی غیرمجاز مواجه شـد. در این مراسم که 
ظهر جمعه در مسـجد جامع شـهرك غرب برگزار شد، 
تعداد معدودي از سـپرده گذاران تعاونی هاي منحله، با 
فرو ریختن دسته گل هایی که براي همدردي و عرض 
تسـلیت به اقوام مدیرکل نظـارت بر بانـک هاي بانک 
مرکزي نصب شده بود، مسئوالن این بانک را از هرگونه 
توهین بی نصیب نگذاشتند. این در حالی است که نیروي 
انتظامی مسـتقر در محل، هیچ اقدامی بـراي برخورد با 
معترضان انجام نداد و آ نها تا آخرین دقایق مجلس ترحیم 

به بر هم زدن مراسم ادامه دادند. 

توئیتر

نمایندگان جمهوریخواه آمریکایى همزمان با سخنرانى 
رئیس جمهور این کشــور علیــه ایــران از دو طرح در 
شاخه هاى قانونگذارى این کشور رونمایى کرده اند که 
خواستار وضع شرایط جدید براى توافق هسته اى  ایران 

و 1+5 است.
به گزارش  تســنیم، دو نماینده ارشــد جمهوریخواه در 
مجلس ســناى آمریکا روز جمعه، همزمان با نطق ضد 
ایرانى رئیس جمهور کشورشان درباره برجام از یک طرح 

قانونى براى تغییر این توافق هسته اى رونمایى کردند. 
وبگاه شــبکه خبرىCNN نوشــته این طرح قانونى 
که «باب کورکر»، رئیس کمیته روابط خارجى مجلس 
ســنا همراه با «تام کاتن»، ســناتور تندرو ضد ایرانى 
در حال تدوین آن است خواســتار بازگرداندن خودکار 
تحریم ها علیه ایران، در صورت تخطى این کشــور از 
محدودیت هاى جدیدى اســت که شرایط آن در همین 

طرح تعیین خواهد شد. 
این نماینده ارشد جمهوریخواه در یک کنفرانس خبرى در 
جمع خبرنگاران گفت: «در طول چند ماه گذشته ما براى 
تدوین یک راهبرد قانونى براى رفع نگرانى هاى فراحزبى 
درباره برجام، همکارى نزدیکى با وزارت خارجه آمریکا، 

شوراى امنیت ملى و تام کاتن داشته ایم.»
هــدف از این طرح، برطــرف کردن مفادى اســت که 
کاخ ســفید و مخالفان برجام در آمریکا از آن به عنوان 
«نقائص» توافق هسته اى یاد مى کنند. ترامپ در نطق 
روز جمعه خود گفــت که به دولت خود دســتور داده تا 
با همکارى کنگره و متحدان آمریــکا، برطرف کردن 

«نقایص جدى» این توافق را آغاز کنند.
کورکر گفت که این طرح را تا هفته آینده ارائه خواهد کرد 
و امیدوار است که با طى روال قانونى پیشبرد آن تا 90 روز 
آینده، آن را به قانون تبدیل کند. وى گفت که تا کنون با 
«چاك شامر»، نماینده دموکرات ایالت نیویورك و «بن 
کاردین»، عضو ارشد کمیته روابط خارجى سنا درباره این 

طرح رایزنى کرده است. 
وبگاه «واشــنگتن فرى بیکن»، در توضیح بیشــتر به 

جزئیات طرح مشابهى در دیگر شــاخه کنگره آمریکا، 
مجلس نمایندگان پرداخته که در صدد است ایران را ملزم 
به پذیرش شرایط ســختگیرانه جدید در زمینه برجام یا 

بازگرداندن تحریم هاى اقتصادى وادار کند. 
مطابق این گزارش، نسخه پیش نویسى از این طرح که 
در مجلس نمایندگان آمریکا در حال توزیع است، از ایران 
خواسته ظرف شش ماه آینده با محدودیت هاى جدید در 

زمینه فعالیت هاى هسته اى خود موافقت کند. 
طرح مجلس نمایندگان که توســط «پیتر روســکام» 

تدوین شده خواستار آن است که در صورت امتناع ایران 
از پذیرش محدودیت هاى جدید در زمینه برنامه موشکى، 
فعالیت هاى تسلیحاتى و عدم اجازه بازرسى هاى نظامى 
تمامى تحریم هاى رفع شده علیه ایران به موجب برجام 

را بازگرداند. 
این طرح قانونى، همچنین شرایط جدیدى درباره بندهاى 
موسوم به «غروب آفتاب» وضع مى کند. منظور از این 
بندها، به گفته مخالفان برجــام، محدودیت هایى مانند 
غنى سازى یا استفاده از سانتریفیوژها براى ایران است 

که بین ده تا 15 سال بعد از اجرایى شدن توافق، از بین 
مى روند. 

وبگاه فرى بیکن نوشته طرح پیشنهادى روسکام به نام 
«قانون بهبود برجام» عمًال بندهاى غروب آفتاب را از 

بین برده و محدودیت ها علیه ایران را ابدى مى کنند.   
منابع آگاه که با رسانه آمریکایى گفتگو کرده اند مى گویند 
بسیارى از قانونگذاران آمریکایى تمایل دارند در صورت 
امتناع ایران از قبول قوانین جدید براى اجراى محکم تر 

برجام، تحریم ها علیه این کشور را بازگردانند.

قانونگذاران آمریکایى از طرح قانونى براى تغییر شرایط برجام رونمایى کردند

«غروب آفتاب» 
تحریم هاى ایران را باز مى گرداند؟

به گزارش ایســنا، آیــت ا... ســیداحمد علم الهدى در 
خطبه هاى نماز جمعه مشهد خاطرنشان کرد: ما دو حیوان 
موذى داریم؛ یکى گرگ و دیگرى موریانه. گرگ هنگامى 
که مى خواهد حمله کند زوزه مى کشــد و همه مى فهمند 
گرگ است، زوزه مى کشد که مى خواهد حمله کند و افراد 
یا فرار مى کنند و یا مى ایستند، مقاومت مى کنند و گرگ 
را از پا در مى آورند، اما خطرناك تر از گرگ موریانه است، 
موریانه زوزه نمى کشد و فریاد نمى زند و اظهار قدرت هم 

نمى کند، او نفوذ کرده و زندگى شما را منهدم مى کند.
وى ادامه داد: در مواجهه  امروز ما با غرب بعضى ها مانند 
آمریکا نقش گرگ را ایفا مى کنند و عربده مى کشند، داد 
مى زنند و بعضى ها مثل اروپــا و انگلیس نقش موریانه را 
ایفا مى کنند، هر دو دشمن هســتند، اما تفاوت آنها مانند 
تفاوت بین گرگ و موریانه است. او عربده مى کشد و زوزه 
مى کشد و مى فهمیم که مى خواهد حمله کند، اما این نفوذ 
مى کند و زندگى ما را منهدم کرده و زمینه را براى گرگ 

فرهم مى کند.
آیت ا... علم الهدى با بیان اینکه متأسفانه در وضع سیاسى 
امروز دنیا برخى به این نکته توجه ندارند، یادآور شد: ترامپ 

یک دیوانه است اما دیوانه عادى نیست، او دیوانه  اى است 
که غرب دیوانگى او را براى ما علم کرده تا ما را با دیوانگى 
او بترساند و ما از دیوانگى این دیوانه بترسیم و قضیه را به 
صورت یک عملیات روانى تدریجِى نابودکننده در آورده اند 
و ساعت مى زنند، فشار مى آوردند که سه روز دیگر مانده، 
دو روز دیگر مانده که ترامپ اعالم کنــد از برجام عبور 
مى کند یا برجام را قبول دارد. حاال اعالم کرد چه مى شود؟

امام جمعه مشــهد با اشــاره به اینکه غرب دارد روى ما 
عملیات روانى انجام مى دهد، گفت:آنان این دیوانه را علَم 
کرده اند تا ما از این دیوانه بترســیم و امتیاز بدهیم و همه 
از امتیازى که ما بدهیم اســتفاده مى کنند، هم اروپا، هم 
آمریکا. یعنى اروپایى ها هم مانند آمریکایى ها مثل سگ از 
موشک و قدرت دفاعى ما مى ترسند. آنها هم مى خواهند 
ما از قدرت دفاعى خود تنزل کرده و اقتدار دفاعى خود را 
کنار بگذاریم، اما این دیوانگِى دیوانه را مقابل ما علم کردند 

که از او بترسیم و امتیاز بدهیم.
وى با بیان اینکه ما باید بصیرت و شجاعت داشته و این 
قضیه را بشناسیم، خاطرنشــان کرد: ما چرا باید از اعالم 
ترامپ براى خروج از برجام بترســیم، خب به جهنم که 

خارج شود؛ چه مى شود، ما از چه مى ترسیم؟
وى گفت: امروز قدرت ما در منطقه، آمریکا را مستأصل 
کرده و به خاك نشانده اســت. در برابر این تهدیدى که 
فرمانده ســپاه کرد آمریکا با این ناوگان نظامى که دارد 
اصًال به روى خودش نیاورد و جــرأت نکرد به آن جواب 
دهد، آمریکا چنین موجودى است. این ببر، مقوایى است. 

از چه ما مى ترسیم و چرا وحشت داریم؟
امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: این حرکتى که یک عده 
عناصر پول پرست ضد انقالب از خودشان نشان مى دهند 
که بریزند جلوى صرافى ها ارز و دالر بخرند و قیمت دالر 
را باال ببرند، این افراد نه تنها ایمان به خدا ندارند، ایمان به 
خودشان و سرزمینشان هم ندارند، اصًال بشر نیستند، یک 

مشت شکم پرست و عین جانور هستند. 

نشریه «پولتیکو» در گزارشى با پرداختن به سخنرانى 
روز جمعه رئیس جمهور آمریکا دربــاره ایران و برجام 
نوشــت: «نیکى هیلى» که از حامیان اصلى عدم تأیید 
پایبندى ایران به توافق هســته اى است، در واقع کسى 
است که پشت ســر رویکرد «دونالد ترامپ» در قبال 

ایران قرار دارد.
نیکى هیلى، نماینده آمریکا در سازمان ملل در دیدارى 
در ماه ژوئیه که در آن ژنرال «مک مستر»، مشاور امنیت 
ملى و «مایــک پنس»، معــاون رئیس جمهور آمریکا 
حضور داشتند، از رئیس جمهور ترامپ خواست تا به وى 
اجازه دهد یک پرونده براى اعالم عدم پایبندى بسازد.

رئیس جمهور نیز با این درخواست موافقت کرد.
هیلى به اصلى تریــن حامى دولت بــراى اعالم عدم 
پایبندى در خارج از آمریکا و صداى مورد عالقه ترامپ 

علیه ایران در داخل آمریکا تبدیل خواهد شد که جایگاه 
وى را در شــرایطى که به نظر مى آیــد هیلى یکى از 
گزینه هاى احتمالى بعد از «رکس تیلرســون» است، 

تقویت مى کند. 
هیلى یک ماه پس از این گفتگویــش با ترامپ به وین 
ســفر کرد تا با مقامات آژانس بین المللى انرژى اتمى 
گفتگو کند و آنها را درباره تأیید پایبندى ایران به توافق 
تحت فشار قرار دهد. وى خیلى فورى پس از این دیدارها 
در اندیشــکده «امریکن اینترپرایز» در واشنگتن یک 
سخنرانى ارائه داد و نســبت به توافق هسته اى شک و 

تردیدهایى را مطرح کرد.
به نوشــته پولتیکو، هیلى در این میان تنها نبود. رد پاى 
«جان بولتون»، نماینده پیشــین آمریکا در ســازمان 
ملل، کسى که دسترسى اش به ترامپ به تازگى توسط 

«جان کلى»، رئیــس دفتر رئیس جمهــورى آمریکا 
محدود شده اســت، در ســخنرانى روز جمعه ترامپ 
احساس مى شــود، زمانى که علیرغم مخالفت ها با هر 
اقدامى که بتواند توافق هســته اى را نابود کند، بازهم 
گفت که هر زمــان که بخواهد مى توانــد توافق را لغو

 کند.
این رویکرد بــا وجود آخرین ویرایــش جان کلى پس 
از دیدار بولتون با «شــلدون آدلســون» جمهوریخواه 
در الس وگاس پنج شــنبه بعدازظهر از طریق تماس 
تلفنى به ســخنرانى ترامپ اضافه شد. به گفته دو منبع 
آگاه که از این گفتگو مطلع هســتند، بولتون از ترامپ 
خواســته تا در اظهاراتش این رویکــرد را بگنجاند که 
وى کماکان این حــق را دارد که توافق را به طور کامل

 لغو کند.

ترامپ علیرغم تصوراتــش، هیچگاه فکر 
نمى کرد که سخنرانى روز جمعه اش که طى 
هفته ها و روزهاى اخیــر در مورد آن برنامه 
ریزى زیادى شــده و جنجال رسانه وسیعى 
اطراف آن شــکل گرفته بود اینچنین مردم 
ایران را در برابر او و سیاســت هاى خصمانه 

دولتش علیه دولت و ملت ایران متحد کند.
«دونالد ترامپ» جمعه شــب در سخنرانى 
خــود در کاخ ســفید و در جریــان اعالم 
راهبــرد جدید این کشــور در مــورد ایران 
مانند رئیس دفترش در هنــگام صحبت از 
خلیج فارس به صورت عمدى از واژه خلیج 
عربى اســتفاده کرد و مدعى شد: «ایران با 
سالح هاى خود، کشــتیرانى آزاد را در خلیج 
عربى (فارس) مــورد تهدید قرار مى دهد.» 
در حالى کــه ترامپ در ســخنان زنده خود 
این اقدام خصمانه را انجام داد ســایت کاخ 
سفید در انتشــار متن کامل سخنان وى به 
جاى عنوان مجعول خلیج عربى که از سوى 
ترامپ استفاده شد از «خلیج فارس» استفاده

 کرد.
دقایقى بعــد از اتمام ســخنان ترامپ؛ این 
اظهارات نه تنها با واکنش مقامات رســمى 
کشورمان مواجه شــد بلکه کاربران ایرانى 
در شــبکه اجتماعى  توئیتر علیرغم اختالف 
سلیقه هایى که از نظر سیاســى با یکدیگر 
دارند در اقدامــى هماهنگ با اســتفاده از 
 NeverTrustUSA هشــتگ هاى
و همچنین هشــتگ هاى خلیج-فارس و 
خلیج-همیشــه-فارس  به صورت وســیع 
به این اظهــارات خصمانه واکنش نشــان

 دادند.
به نوشته ایســنا، همچنین برخى از کاربران 
ایرانى به صفحه رئیس جمهــور آمریکا در 
این شبکه مراجعه کردند و عمومًا با استفاده 
از هشتگpersiangulf به سخنان وى 

واکنش نشان دادند.

واکنش ها به جعل تاریخ توسط ترامپ

توفان توئیترى ایرانیان 
با هشتگ  خلیج فارس

گزارش پولتیکو از 2 نفر که پشت رویکرد ترامپ ایستاده اند

آمریکا گرگ است و اروپا، موریانه

این زن و این مرد

امام جمعه مشهد: به جهنم که آمریکا از برجام
«میدل ایســت آى» نوشــت: دو ماه بعد از ریاســت  خارج شود

جمهورى «دونالد ترامــپ»،  محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران هشدار داد که رفتار واشنگتن در قبال برجام 

مى تواند کل توافق را با مشکل مواجه کند.
به گزارش انتخاب،  ظریف نوشــت: ایران نمى تواند به 
اجراى برجام به طور یکجانبه ادامــه دهد درحالى که 
یکى از اعضاى اصلى 1+5 به نقض سیستماتیک مفاد 
اصلى برجام با استفاده از بهانه هاى توخالى و نامربوط 

ادامه مى دهد.
نامه ظریف به رئیس کمیســیون سیاست خارجى اروپا 
نوشته شده است و در تعارض با نامه روحانى به «باراك 
اوباما» است که در اوایل سال 2016 پس از برجام نوشته 

شده و براى نخستین بار منتشر مى شود.

این دو نامه نشــان دهنده برهم خوردن روابط بین دو 
کشور با به قدرت رسیدن ترامپ و رویکرد جنگ طلبانه 
او نسبت به تهران است. به عالوه، نامه روحانى مشخص 
مى کند که طرف ایرانى تا چه حد مایل به حل مسائل از 
طریق دیپلماتیک بوده و آمریکایى ها چگونه این فرصت 
ها را از بین برده اند. به نوشته میدل ایست آى، مهمترین 
ویژگى نامه روحانى امیدوارى او نســبت به حل سایر 

مناقشات به دنبال حصول برجام است.
نامه روحانى مانند نامه هاى رد و بدل شده سابق نبود. 
از گالیه خبرى نبود. از بازگشت به گذشته خبرى نبود. 
این نامه مشخص مى کرد که تعامل دولت هاى ایران 
و آ مریکا در دوره اوباما تا چــه حد پیش رفت و چقدر به 

امرى عادى تبدیل شده بود.

انتشار نامه منتشرنشده روحانى به اوباما در سال 2016
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معاون درمان سازمان تأمین اجتماعى گفت: مرحله دوم 
برنامه حذف دفترچه هاى ســازمان تأمین اجتماعى در 

مراکز طرف قراداد در سه استان کشور آغاز شد.
مهدى درخشان گفت: الکترونیکى کردن دفترچه هاى 
درمانى از دو سال قبل کلید خورد و مزایاى الکترونیکى 
کردن دفترچه هاى بیمه درمانى براى مردم، صرفه جویى 
در وقت، آماده شدن نسخه در داروخانه در فاصله مطب 
تا داروخانه، پیشگیرى از اشــکاالت در نسخه خوانى، 
ســهولت انجام کار و صرفه جویى در کاغذ است. وى 
افزود: با حذف دفترچه هاى بیمه درمانى، فرآیند مراجعه 
بیمار به پزشک، تجویز نسخه و در نهایت دریافت دارو از 

داروخانه ها کامًال متحول مى شود.درخشان از شروع این 
برنامه در استان هاى اصفهان، گیالن و مازندران خبر داد 
و گفت: اجراى این برنامه با همکارى داوطلبانه پزشکان، 
داروخانه ها و آزمایشــگاه ها انجام مى شود و بر اساس 

برنامه مدون و در بازه زمانى مشخص پیش مى رود.
درخشان تأکید کرد: مرحله دوم این برنامه بسیار مهمتر 
و بزرگ تر از مرحله اول اســت و اجراى این طرح، گام 
بلندى در اجراى حاکمیــت دولت الکترونیک در بخش 
درمان محسوب مى شود.وى گفت: این طرح با نسخه  
الکترونیک آغاز و با ارائه کارت هوشمند تأمین اجتماعى 

تکمیل مى شود.

مدیر کل امور غذایى، آرایشى و بهداشتى سازمان غذا و 
دارو در خصوص واردات روغن پالم به کشــور گفت: در 
برخــى از محصوالتى که مجوز اســتفاه از این روغن را 
نداشتند این روغن مورد استفاده قرار گرفت و همچنین 
موضوع دیگرى که باید در این زمینــه به آن توجه کرد 
اختالف زیاد قیمت بین روغن پالم و ســایر روغن هاى 
خوراکى بود و همین موضوع باعث شــد تولیدکنندگان 
به سمت روغن هاى گیاهى ارزان حرکت کنند که وزارت 
بهداشــت در گام اول با برخورد قهرى با متخلفان مانع 

فعالیت آنها شد.
بهروز جنت تصریح کرد: در ســال 92 تــا 93، هفتصد 

وبیســت هزار ُتن واردات روغن پالم به کشــور صورت 
گرفت که با محاسبات سازمان غذا و دارو در سال 94 این 
 آمار به 420 هزار تن کاهش پیدا کرد. این میزان واردات 
مورد نیاز کشور بوده و به سالمت مردم آسیب نخواهند

رساند .
وى در خصوص استفاده از روغن هاى گیاهى و حیوانى در 
سبد غذایى خانوار نیز توضیح داد: تمام روغن هاى مورد 
تأیید سازمان غذا و دارو قابل مصرف هستند اما باید توجه 
کنیم که این محصوالت باید به اندازه اى که نیاز اســت 
مصرف شوند و همچنین باید تنوع در مصرف این روغن ها 

وجود داشته باشد. 

کنترل واردات 
روغن پالم

رفع مشکالت نسخ پزشکى با 
الکترونیکى کردن دفترچه ها

اهداى داوطلبانه جسد 
به دانشگاه آزاد

پیکر یک خّیر نیکوکار طبـق وصیت قبلى و با موافقت 
همسـر و فرزندان وى با هدف کمک به پیشرفت علم 
پزشکى و فرآیند یادگیرى دانشجویان به دانشگاه علوم 
پزشکى آزاد اهدا شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکى آزاد 
به همراه جمعى از مسئوالن ارشد دانشگاه با اهداى لوح 
تقدیر به خانواده وى از این اقدام کم نظیر قدردانى کرد. 
سـید على ابطحى در این دیـدار اظهار داشـت: یکى از 
معضل هاى جدى دانشگاه هاى علوم پزشکى در سطح 

کشور کمبود شدید جسد براى سالن تشریح  است.

باد شدید و باران 
در راه مازندران

هواشناسى مازندران از نفوذ دو سامانه بارشى به همراه 
وزش باد شـدید در هفته جارى به این استان خبر داد و 
گفت: سرعت وزش باد تا 80 کیلومتر بر ساعت خواهد 
رسید. سامانه نخست از اواخر امروز یک شنبه 23 مهر 
وارد استان مى شود و تا صبح دوشنبه ادامه خواهد داشت 
که پیامد آن بارش هاى رگبارى به همـراه وزش باد تا 
سرعت 50 کیلومتر برساعت خواهد بود. سامانه دوم نیز 
از اواخر روز دوشنبه از غرب مازندران فعال مى شود که 
رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شـدید ولى موقتى را 
با سرعت حداکثر تا 80 کیلومتر بر ساعت در پى خواهد 

داشت.

شرط معدل در رشته تجربى 
حذف شد؟

حذف شـرط معدل براى ورود به رشـته علـوم تجربى 
براسـاس حکم دیوان عدالـت ادارى بنا به شـکایت و 
اعتراض یک دانش آموز در استان کهگیلویه و بویراحمد 
صادر شده است. در حالى برخى منابع از لغو شرط معدل 
براى ورود به رشـته علوم تجربى خبر داده اند که ناصر 
زرافشان، معاون متوسـطه وزارت آموزش و پرورش از 
این اتفاق اظهار بـى اطالعى کرد.  گفتنى اسـت اداره 
کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد طى 
بخشنامه اى به تاریخ هشتم تیر سال 94 اعالم کرده بود 
که در کلیه مدارس عـادى، دانش آموزانى حق ورود به 
رشته تجربى را دارند که معدل آنها 15 یا باالتر باشد و  در 
مدارس خاص (سمپاد و نمونه دولتى)شرط ورود به رشته 

تجربى، 16 و باالتر است.

کالهبردارى از 
متقاضیان سهام عدالت

رئیس پلیس فتا هرمـزگان گفت: در چند روز گذشـته 
افرادى سـودجو در نقاط مختلف کشور به مردم کارتى 
مى دهند و مدعى مى شـوند که آن کارت سهام عدالت 
اسـت و بابتش از مردم مبالغى دریافـت مى کنند. على 
اصغر افتخـارى گفت: کالهبـرداران و سـودجویان از 
طریق تبلیغ با ارسال لینک و هدایت افراد به سایت هاى 
جعلى اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب هاى بانکى 

مى کنند. 

رکورد شکنى سکه 
رئیس اتحادیه طال و جواهر به ارزیابى وضعیت بازار طال 
و سکه در هفته گذشته پرداخت و تصریح کرد که قیمت 
سکه با رسیدن به بیش از یک میلیون و 300 هزار تومان 

رکورد پنج سال گذشته را شکسته است. 
محمد کشـتى آراى ادامـه داد: رکورد قیمـت هر گرم 
طالى 18 عیار در هفته هاى گذشته که به باالى 125 

هزار تومان رسیده بود هم شکسته شده بود. 

علت سرقت مجسمه در تهران
سـیدمجتبى موسـوى، سرپرسـت معاونـت فرهنگى 
هنرهاى شهرى سازمان زیباسازى با اشاره به اینکه 25 
درصد مجسمه هاى شـهر تهران برنزى هستندگفت: 
سرقت اموال عمومى به دلیل ارزش ماده خامى بوده که 
در تولید آن به کار رفته است، جنس اموال سرقتى اکثراً  
از آهن، آلومینیوم، مس، برنز و... بوده که با انگیزه فروش 

مواد خام آن صورت مى گیرد.

چرك نویس صادق صندوقى از نقاشى  کتاب هاى درسى مى گوید

خالق کارت هاى معروف صدآفرین کیست؟

طى روزهاى گذشته ســاختمان تاریخى مجلس در 
مجاورت میدان بهارستان دیوارکشى شده است.

به گزارش میزان، کارگران در حال ســاخت دیوارى 
در میدان بهارستان هســتند، دیوارى که ساختمان 

تاریخى مجلس ایران را از نظرها پنهان مى کند.
جایى که اشــاره مجســمه آیت ا... مدرس به نماد 
تالش هاى مردم براى مردم ساالرى  مى رسد حاال 
دیوارى در حال باال رفتن است تا این بناى تاریخى 
را پنهان کنــد. این اتفاق در حالــى رخ مى دهد که 
مجموعه تاریخــى مجلس و میدان بهارســتان در 
فهرســت آثار ملى ثبت هســتند و براساس ضوابط 
طرح هایى که حریم و منظر این دو اثر ثبتى را تغییر 
مى دهد باید مجوز میراث فرهنگى را داشته باشند، 

با این حال تاکنون هیچیک از مســئوالن شهرى و 
میراث فرهنگى نسبت به اتفاقات میدان بهارستان 
واکنش نشان نداده اند.  دیوارکشى این بناى تاریخى 
منظر میدان بهارســتان را کــه از دوره قاجار به این 

شکل بوده را تغییر مى دهد. 
طرح هاى توسعه اى مجلس شوراى اسالمى پیش 
از این نیز به منظــر و حریم بناهــا و بافت تاریخى 
بهارستان آسیب رسانده و دستگاه هاى مختلف نیز 

تاکنون به این موضوع ورود نکرده اند.
گفتنى است ســاختمان تاریخى مجلس که اکنون 
کاربرى مــوزه دارد مربوط به دوره قاجار اســت و 
نخســتین دوره مجلس شــوراى ملى در آن برگزار 

شده است.

ادامه اتفاقات عجیب در یکى از تاریخى ترین میدان هاى ایران 

ساختمان تاریخى مجلس دیوارکشى شد!

 دبیر کارگــروه تحقیقــات مواد مخدر ســازمان 
پزشکى قانونى کشــور در مورد مصرف الکل در 
کشــور گفت: مصرف الکل در ایران روند خزنده 
رو به رشــدى را در پیــش گرفته اســت. در رده 
سنین بین 18 سال افزایش مصرف گزارش شده

 است. 
محمدرضا قدیرزاده در مورد مســمومیت مصرف 
مشــروبات الکلى تقلبى خاطرنشان کرد: در سال 
گذشته 153 نفر بر اثر مسمومیت مشروبات الکلى 
در کشور فوت کرده و به پزشکى قانونى ارجاع داده 
شدند و در چهار ماهه نخســت امسال نیز 18 نفر 
بر اثر مصرف مشــروبات الکلى که داراى متانول 
بوده دچار مسمومیت شــدند. تولید این مشروبات 
غیرمجاز به صــورت زیرزمینى در کشــور انجام 

مى شود.
دبیر کارگروه تحقیقات مواد مخدر سازمان پزشکى 
قانونى کشور خاطرنشــان کرد: یکى از معضالت 
اساسى، تنوع مواد مخدر است و این در حالى است 
که در گذشــته ســه نوع مواد مخدر بیشتر وجود 

نداشت.
وى، جوان بودن کشور ر ادلیل تغییر ذائقه استفاده 
از مواد مخدر در کشــور دانست و گفت: در گذشته 
ذائقه افراد به ســمت مواد ســنتى بوده و اکنون
مصرف کننــدگان مواد مخدر در کشــور جوانان 
هستند که به سمت مواد روانگردان، محرك ها و 
توهم زاها کشیده شده اند، این مهم افزایش روند 
رو به رشد مصرف شیشــه و گل را در برداشت که 
جایگاه دوم را به خود اختصاص داده اســت، طبق 
آمارها بیشتر مصرف کنندگان از قشر تحصیلکرده 
جامعه هســتند و همچنین مصرف موادمخدر در 

میان بانوان نیز افزایش یافته است.
مدیر کل حوزه ریاست ســازمان پزشکى قانونى 
کشــور در مورد مســمومیت تریاك خوراکى نیز 
گفت: در ســال گذشــته مســمومیت تریاك با 
مصــرف خوراکــى با ســرب گزارش شــده که 
منجر به مرگ و میر 50 نفر در کل کشــور شــده 
اســت اما به صورت کلى در ســال گذشته مرگ 
و میــر در اثر مصرف مــواد مخــدر 450نفر بوده

 است.

سن مصرف 
مشروبات الکلى 
به 18 سال رسید

«صادق صندوقى» نام خوش آوایى اســت که براى به 
خاطر آوردنش باید در صندوقچه خاطرات دوران مدرسه 
جستجو کرد. متولد اردیبهشت ســال 1325 در همدان 
است و با اینکه بازنشسته شده، دوباره از او دعوت به کار 
کردند و حاال در دهه هفتم زندگى اش هفته اى یک روز در 
ساختمان پژوهش سازمان آموزش و پرورش حضور دارد.
آلبومى از نقاشى هایى که براى کتاب هاى مختلف کشیده 
را جلوى مان مى گذارد، از «ژول ورن» و «هرکول پوآرو» 
تا «بن هور» و «سینوهه» و «گالیور». همه را او براى ما 
تصویرسازى کرده! وقتى «هاکلبرفین» یا «تایم سایر» را 
نگاه مى کنم، تصویر مجسم شده اى که همه این سال ها 
از شخصیت ها داشته ام را مى بینم. صادق صندوقى این 
آدم ها و شخصیت هاى کتاب ها را براى مان زنده کرده و 
آنها به همین شکل در گوشه اى از ذهنمان ثبت شده اند. 
با او از روزهاى اولى که نقاشــى را شروع کرده صحبت 
کردیم تا بــه کارها و ایده هاى مختلفــى که اجرا کرده، 

رسیدیم.
■  قبل از مدرســه کنار دســت برادرم که دوم ابتدایى 
بود مى نشســتم و مثل دســتیار اتاق عملى بودم که در 
نقاشــى او را همراهى مى کرد! اما خاطــره اى که از روز 
اول مدرسه و نقاشى دارم، این اســت که وقتى روز اول 
مدرسه رفتیم، معلم کسى را به عنوان مبصر انتخاب کرد 
و گفت تا زمانى که من نیســتم، هرکدامتان یک نقاشى

 بکشــید. وقتــى از کالس بیــرون رفت بــراى خودم 
خرگوشــى را کشــیدم، بچه هاى دیگر هم خوششان 
آمد و هرکسى از من مى خواســت برایش نقاشى کنم، 
من هم خوشــم آمده بــود و براى چند نفرى کشــیدم. 
مبصرمان که دو سال هم بزرگ تر بود، وقتى این کار من 
را دید، گفت که من تقلب مى کنم و کارم اشتباه است! البته 
اصًال معنى تقلب را هم نمى دانستم.او مى گفت که معلم 
به دلیل این کار مرا تنبیه مى کند! تنبیه آن زمان هم چوب 

و فلک بود. من هم ترســیده بودم و نگران شده بودم که 
معلم دعوایم مى کند. خالصه معلممان آمد و نقاشى ها را 
جمع کرد و در هنگام تماشاى آنها متوجه شد که یک نفر 
همه را کشیده، از مبصر پرسید و او هم مرا نشان داد! من 
با ترس از سرجایم بلند شدم و حتى دلم مى خواست زمین 
دهان باز مى کرد و همانجا مرا مى خورد! معلم پرسید که 
خودم تنهایى کشیدم که گفتم بله و در ذهنم تصورى از 
چوب و فلک داشتم که صداى معلم را شنیدم! «بچه ها 
برایش دست بزنید!» باور کنید اگر آن روز معلمم برخورد 
بدى با من کرده بود، حتمًا نقاشى را کنار مى گذاشتم، اما 
همین دســت زدن بچه ها و تأیید، خودش باعث شد من 

نقاشى را جدى بگیرم. 
■  براى کشیدن چهره آدم ها از کسانى که مى شناختم 
الهام مى گرفتم، «آلیس در ســرزمین عجایب»، دخترم 
اســت، «هاکلبرفین» از بچه هاى فامیــل و همینطور 
تا آخر،گاهــى ردپاى همســایه ها را هــم مى توان در 

نقاشى هایم پیدا کرد.
■  در ابتدا در بخش مجالت رشد بودم، اما خودم دوست 
داشتم کار مانایى انجام دهم و به همین دلیل به بخش 
کتاب هاى درسى رفتم. ســال 65 هم اولین کارى که 
انجام دادم چهره امیرکبیر و شــیخ فضل ا... نورى براى 
کتاب دوره راهنمایى بود. از اول دبستان تا آخر دبیرستان 
در کتاب هاى مختلف مدرســه طرح هایى را کشیده ام. 
در آن زمــان دو نفــر بودیم و طرح ها را مى کشــیدیم
 و حتى مثًال براى کتاب علوم هم ما نقاشى مى کردیم در 
آن زمان حتى در وضعیت موشکباران هم کارمى کردیم!

■  نقاشــى «اصحاب فیل» را کشــیدم که خیلى کار 
سختى بود، چون کسى اصًال شکل ظاهرى «ابابیل» را 
نمى دانست و حتى از کارشناس ها هم که مى پرسیدیم، 
آنها هم نمى دانســتند. به همین دلیل خیلى کار سختى 
بود، به هر حال خیلى از این کارهــا پیش از آن تصویر 

نشده بود و کامًال شخصیت ها را باید از صفر مى ساختیم.
■  در این سال ها بیشــتر از پنج بار جنگ خندق را کار 
کرده ام، دو بار مراســم غدیرخم را کشــیده ام و عالوه 
بر کار آموزش پرورش، کارهاى آزاد زیادى داشــتم و 
براى بیشتر از دو هزار کتاب تصویر کشیده ام، از جمله 
کتاب هاى «ژول ورن»، رمان هــاى ایرانى و خارجى 

مختلف.

■  انتشارات حفظى از انتشاراتى بود که موارد حاشیه اى 
آموزش و پرورش را منتشــر مى کرد. در آن زمان من 
با آنها همکارى مى کردم کارت هــاى «هزارآفرین» 
و «صدآفرین» که خیلى ها یادشــان اســت را همین 
انتشــارات منتشــر کرده بود. در آن زمان مى دیدم که 
کارت هاى خیلى ســاده اى با یک جمله تشــویقى به 
بچه هــا مى دادند، ایــن کارت ها هیچ رنــگ و لعابى

 نداشــت. ایده ام را به همین انتشارات گفتم که اگر این 
کارت ها رنگى شوند و طرح داشته باشند، براى بچه ها 
هم جذابیت بیشــترى دارد که قبــول کردند، من هم 
طرح ها را کشــیدم و بعد از انتشار خیلى مورد توجه قرار 
گرفتند.  بعد از آن تا سال ها این کارت ها چاپ مى شدند و 
براى بچه ها استفاده مى کردند. البته چندین مدل آفرین، 

صدآفرین، هزار و سیصد آفرین را طراحى کرده بودم.

به دنبال دریافت گزارش مردمى مبنى بر نزدیک شــدن 
یک خرس به روستاى کلکش در حاشیه منطقه حفاظت 
شــده قالجه، این خرس که از ترس به باالى درخت رفته 

بود، نجات یافت.
فرامرز بساطى، رئیس اداره حفاظت محیط زیست گیالنغرب 
گفت: پس از دریافت گزارش به همراه اکیپى از کارشناسان، 
محیط بانان و یک دامپزشک عازم روستا شده متوجه شدیم 
یک خرس بســیار جوان حدوداً دو سه ساله پس از آنکه به 
روستا نزدیک شده و مورد هجوم سگ ها قرار گرفته از ترس 
به باالى یک درخت بلوط پناه برده است. به منظور ایجاد 
آرامش و کاهش استرس در حیوان، اهالى روستا و نیروها 
را از اطراف درخت دور کردیم و در فاصله دورى توله خرس 
را زیر نظر گرفتیم اما جانور وحشت زده به هیچ عنوان قصد 

پایین آمدن از درخت را نداشت.
به ناچار از صبح تا بعد از ظهر منتظر شدیم تا توله خرس پس 
از گذشت بیش از شش ساعت به آرامى و با احتیاط از درخت 
پایین آمد. سیامک اسماعیلى کارشناس مسئول نظارت بر 
امور حیات وحش کرمانشاه نیز گفت: خرس پس از پایین 
آمدن از درخت از اطراف روستا فاصله نمى گرفت. وضعیت 
ظاهرى خرس و نظر کارشناســان و دامپزشک حاضر در 
صحنه این بود که حیوان در سالمت کامل قرار دارد، بنابراین 
به همراه تعدادى از مأموران به سمت خرس حرکت کرده و 

حیوان را از محدوده روستا دور کردیم.
این توله خرس پس از مشاهده انســان ها از روستا فاصله 
گرفته و به سمت جنوب دهســتان حیدریه معروف به کوه 

کچل که زیستگاه اصلى این گونه است حرکت کرد.

خرس وحشت زده چگونه از 
دست سگ هاى خشمگین ن جات پیدا کرد

پدیده «کودك همسرى» سال هاست که به دغدغه فعاالن 
حقوق تبدیل شده اســت. به عقیده این فعاالن «کودك 
همسرى» آسیب هاى زیادى به ساختار خانواده و اجتماع 

وارد مى کند و باید براى آن راه حلى اندیشیده شود.
براساس آمارهاى منتشر شده توســط معاونت امور زنان 
و خانواده ریاســت جمهورى،  پیش رسى ازدواجـ  نسبت 
مــردان و زنانى که در ســن کمتر از 15 ســالگى ازدواج

 مى کنندـ  در سال 1392 به ترتیب براى مردان 0/4  درصد و 
براى زنان 5/4درصد است. این رقم با افزایش براى دختران 
در سال 93 به 5/6 درصد رسیده و در سال هاى 94 و 95 نیز 
به ترتیب رقمى معادل 5/4 و 5/5 درصد را نشان مى دهد. 
این رقم در 9 ماهه نخست سال گذشته، 0/05درصد براى 
پســران و 5/5درصد براى دختران است. بر اساس اعالم 
سازمان ثبت احوال کشور، در  پنج سال اخیر باالترین میزان 
ازدواج کودکان را سال 93،  نشان مى دهد. تعداد کودکان 
ده تا 14 ساله اى که ازدواج کرده اند در این سال به 40 هزار 
و 228 نفر ( 5/6درصد) رسیده است.  آمارها نشان مى دهند 
که در سال نود، 220 کودك؛ سال نود ویک ، 187 کودك؛ 
سال نود دو،  201 کودك؛ سال نود سه ، 176 کودك و در 

سال نود وچهار ، 179 کودك زیر ده سال تن به ازدواج داده 
اند؛ این در حالى است که آمارهاى رسمى تنها محدود به 
ازدواج هاى ثبت شده در دفاتر رسمى است و چه بسا این تعداد 
به دلیل عدم ثبت ازدواج کودکان بدون شناسنامه و یا عدم 

ثبت رسمى و قانونى ازدواج هاى چند همسرى تغییر یابد.
براساس آمارهاى منتشر شده توسط معاونت امور زنان و 
خانواده ریاست جمهورى، خراسان رضوى با ثبت شش هزار 
و759 مورد از ازدواج کودکان در رتبه اول قرار دارد. درحالى 
که به نظر مى رسد به دلیل حضور بیشتر اتباع کشورهاى 
دیگر در اســتان هاى شرقى کشــور که اوراق شناسایى 
ندارند، امکان ثبت ازدواج آنها فراهم نباشــد و به همین 
دلیل این آمار مى تواند بیش از این مقدار باشد. استان هاى 
آذربایجان شرقى با سه هزار و348 مورد، رتبه دوم و سیستان 
و بلوچستان نیز با ثبت  دوهزارو355 مورد ازدواج کودکان 
ده تا 14 سال، رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.  درحالى 
که استان خوزستان با دو هزار و150 مورد ازدواج ثبت شده 
کودکان ده تا 14 سال، رتبه 4 کشور را به خود اختصاص داده 
است، اســتان تهران نیز با هزار و742 مورد، در رتبه 8 این 

جدول قرار گرفته است.

کودکى فراموش شده در «لباس سفید عروسى»
آمارهاى ازدواج دختران زیر 15 سال رو به افزایش است

فرمانده یگان ویژه ناجا گفت: امســال جدید ترین خودرو 
کاربردى یــگان ویژه با همت متخصصــان داخلى به نام 
«حارق» (نابودگر) تولید شــده و در اختیــار این یگان قرار 

گرفته است.
سردار حسن کرمى اظهار داشت: این خودرو با قدرت بسیار 
توان جا به جایى نیروهاى یگان ویژه در هر شرایطى را دارد و 
تمامى تست هاى خود را با موفقیت به پایان رسانده است.  وى 
ادامه داد: با توجه به دستور رهبرى مبنى بر اقتصاد مقاومتى 
در این یگان خودروها و تجهیزات مورد استفاده در داخل با 
نصف قیمت تولیدات مشابه خارجى، تولید و استفاده مى شود. 
فرمانده یگان ویژه ناجــا در مورد فعالیت تیــم هاى نوپو 
(نیروهاى ویژه پاسدار والیت)گفت: این نیروها زبده ترین 
یگان انتظامى کشور اســت که در موارد خاص وارد عمل 

مى شود. این نیروها در سه سال گذشته 25 مأموریت انجام 
داده اند که در تمامى آنها موفق شده اند. خوشبختانه در تمام 
گروگانگیرى هایى که این نیرو وارد عمل شده است، گروگان 
آزاد و فرد گروگان گیر تسلیم شده یا به هالکت رسیده است. 
ســردارکرمى با اشــاره به اینکه این نیرو اولین مأموریت 
ضد تروریستى خود را چند ماه قبل در کرمانشاه انجام داد، 
تأکید کرد: عوامل داعش پس از ورود به کشور در کرمانشاه 
شناسایى شــدندو در درگیرى با نیروهاى نوپو  به هالکت 
رسیدند.  وى با بیان اینکه قصد ما وصل شدن یگان ویژه به 
مردم است، افزود: این یگان باید به مردم وصل باشد و تنها در 

مواقع بحران ى مردم ما را در کنار خود نبینند.

رونمایى ازجدیدترین خودرو یگان ویژه 

«نابودگر» 
وارد مى شود
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فعالیت 110 سامانه ثبت تخلف 
در محورهاى شریانى استان 

رئیس مرکز مدیریت راه هاى اداره کل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى اسـتان اصفهان گفت: 110 سامانه ثبت 
تخلف سـرعت در محورهاى شـریانى اسـتان اصفهان 

فعالیت دارد.
محمدعلـى اسـماعیل زاده گفت: اسـتان اصفهان رتبه 
دوم کشور را از لحاظ فعالیت سامانه ثبت تخلف سرعت 
در محورهاى شریانى دارد. وى، قرارداد ساخت و نصب 
65 سـامانه توزین خودرو در حال حرکت شرکت توزین 
الکتریک با استان هاى کشـور را یادآورشد و گفت: این 
سامانه در استان هاى ایالم، لرستان، اردبیل، آذربایجان 
شـرقى و غربى و چند اسـتان دیگر نصـب و راه اندازى 

خواهد شد.

 اختصاص6 درصد از تولید 
مواد غذایى کشور به اصفهان

مدیر هماهنگى ترویج سـازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان با بیان اینکه روسـتاییان در تأمین غذاى مردم 
نقش اساسى دارند، گفت: استان اصفهان 6 درصد از تولید 

کشور را به خود اختصاص داده است.
محمودرضا افالکى افزود: از جمعیت پنج میلیون و 200 
هزار نفرى اسـتان اصفهان در حدود 800 هـزار نفر آن 
روستاییان هستند و از این جمعیت 175 هزار بهره بردار 
کشـاورزى هسـتند که ماحصل دسـت رنج آنها شـش 

میلیون ُتن محصوالت کشاورزى است.
وى تأکید کرد: در راستاى حفاظت از منابع آب و مبارزه 
با خشکسـالى، سیاسـت هاى دولت و جهاد کشـاورزى 

استفاده از روش هاى نوین آبیارى است.

بهره بردارى از 
179 واحد مسکن مهر در مجلسى 
179 واحد مسکن مهر و یک باب واحد آموزشى در شهر 

مجلسى به بهره بردارى رسید.
واحدهاى مسـکن مهر در زیربناى 60 تـا 95 مترى در 
مجموعه هاى 12 تا 20 واحد در سه و پنج طبقه بنا شده 
است.براى این واحدها 40 میلیون وام مسکن مهر و 15 
تا 35 میلیون آورده از سوى متقاضیان هزینه شده است.

همچنیـن یک بـاب واحد آموزشـى 12 کالسـه بـا نام 
دبستان «عالمه مجلسى»با هزار و 200 متر مربع زیربنا 
افتتاح شد که هزینه یک میلیارد و 800 میلیون تومانى آن 

از طرف شرکت عمران شهر مجلسى تأمین شده است.

«خانه دختر» به اصفهان رسید
اکران فیلم شهرام شاه حسینى در سینماهاى اصفهان 
شروع شد. فیلم توقیفى «خانه دختر» به صورت همزمان 
در پردیس ســینمایى چهارباغ، سینما سپاهان و سینما 

فلسطین اکران شد.  
پرویــز شــهبازى، کارگــردان «ماالریــا» فیلمنامه

ایــن کار را نوشــته کــه داســتان دو دختــر 
دانشجو است که به دنبال کشف رمز قتل دوست خود 

هستند...
حامد بهداد، پگاه آهنگرانى، باران کوثرى، رعنا آزادى و 

بابک کریمى در این فیلم ایفاى نقش مى کنند. 

افزایش قابل توجه 
حمل محصوالت فوالد مبارکه 

مدیر کل راه آهن اصفهان از افزایـش قابل توجه حمل 
محصوالت فوالد مبارکه توسط راه آهن طبق توافقات 

انجام شده خبر داد.
رضا سـادات حسـینى با اعالم ایـن خبر اظهار داشـت: 
مقصد بار هرمزگان اسـت و رکورد بارگیرى 112 واگن 

محصوالت مبارکه در روز نتیجه آن مى باشد.
وى افزود: باتوجه به ترافیک سنگین مبدأ- مقصد براى 
تحقق این امر، برنامه ریزى جهت سیر و حرکت روان در 
مسیر با ایجاد قطارهاى برنامه اى جهت افزایش سرعت 
بازرگانى و همچنین افزایش سـرعت تخلیـه در مقصد 
صورت گرفته که هماهنگى کلیه عوامل از جمله شرکت 
فوالد مبارکه، ادارات کل مبدأ تا مقصد و همچنین ادارات 
کل ستادى مرتبط و شرکت هاى حمل و نقل الزمه اجرا 

و استمرار این مهم است.

مدیر کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
گفت: با توجه به جامعه متحول و متغیر کنونى، افزایش 
دانش و یافتن راه حل هاى مناســب براى مسائل جدید 
پیش روى حــوزه روابــط کار امرى ضرورى اســت.

محســن نیرومند با بیان اینکه در ســطح اصفهان بالغ 
بر یک میلیــون وصد هــزار نفر بیمه شــده کارگرى 
داریــم، گفت:ســاالنه 32هــزار شــکایت کارگرى 
و کارفرمایى در ســطح اســتان بررســى مى شــود و 
در شش ماهه نخســت ســال 96 نیز 17 هزار و 300 
پرونده در هیئت هاى تشخیص رســیدگى شده است.

وى با بیان اینکه کار شناســى و تحقیق در پرونده هاى 

هیئت هاى تشــخیص و حل اختالف با سرعت عمل 
بیشترى انجام شده و به روز شده است، گفت: مدت زمان 
رسیدگى به شــکایات کاهش چشمگیرى داشته است.

نیرومند همچنین گفت: حــوزه روابط کار به رغم حجم 
گســترده پرونده هاى ارجاعى بــه ادارات تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى در ســطح اســتان اصفهــان به لحاظ 
عملکرد روابط کار بســیار مطلوب عمل کرده اســت.

وى افزود: اصفهان در حوزه الکترونیک کردن اقدامات 
روابط کار نیز گام هاى مؤثرى برداشته است و با استفاده 
از نرم افزار روابط کار پرونده هاى متوالى یک شاکى یا 

متشاکى در این سامانه ثبت مى شود.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان با اشاره به توان علمى و 
دانش محورى کارآگاهان و مدرنیزه شدن تجهیزات آن، از 
افزایش 83 درصدى کشف علمى جرائم این پلیس خبر داد.

سرهنگ ستار خسروى اظهار داشت: پلیس آگاهى در توان 
علمى و دانش محورى ها در کشــف جرم در حال حاضر 

حرف اول را در سطح منطقه مى زند.
وى افــزود: ایجاد آزمایشــگاه هاى تخصصى در حوزه 
بیولوژیک، شیمى، فیزیک، خط و امضا و ادله الکترونیک 
و حرفه اى تر شدن بررســى صحنه هاى جرم که با تهیه 
تجهیزات جدید همراه بوده، قدرت کشف علمى جرائم را 

تا 83 درصد افزایش داده است.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان با بیان اینکه امروزه 32 
درصد جرائم قبل از وقوع شناسایى و خنثى مى شود، خاطر 
نشــان کرد: ما با تربیت کارآگاهان و کارشناسان توانمند 
توانسته ایم بیش از 85 درصد جرائم را در استان کشف کنیم 
و از حوزه پیشگیرى به حوزه پیش بینى ورود پیدا کرده ایم.

وى با بیان اینکه تحرکات مجرمان حرفه اى و سابقه دار 
به شدت تحت کنترل ما قرار دارد و ما از تمام ظرفیت و 
توان خود به  منظور پیشــگیرى و کشف جرائم استفاده 
مى کنیم، گفت: در شش ماهه  نخست سال جارى 133 
باند سرقت و 42 باند جرائم مختلف دیگر شناسایى و در 

استان منهدم شده است.

بررسى ساالنه 32هزار 
شکایت کارگرى و کارفرمایى 

افزایش83درصدى 
کشف جرائم در پلیس آگاهى 

1-ویژگى هایى که اصولگرایان و اصــالح طلبان با آنها 
شناخته مى شوند کم نیســتند اما یکى از این ویژگى هاکه 
شاخص اصلى تفکیک این دو جریان فکرى از یکدیگر است، 
توانایى شگرف جریان هاى اصولگرا در «نهادسازى» است. 
هر چه اصالح طلب ها، نهادســازى را با تشــکل سازى و 
حزب گرایى یکى گرفته و احزاب متعــدد اما کم خاصیت 
خلق مى کنند، جریان هاى راســتگرا توجــه اصلى خود 
را بر نهادســازى هــاى تأثیرگــذار متمرکز مــى کنند. 
آنهــا از این توانایــى در ابعاد مختلف بهره جســته و همه 
حوزه هایى که ارتباط مستقیمى با آحاد جامعه دارد را پوشش 
مى دهند. اصولگرایان به خوبى دریافته اند که نهادسازى، 
گام مهمى در نهادینه کردن اندیشــه هاى این جریان در 
بطن جامعه و رمز «مقابل چشم بودن همیشگى» است. به 
همین دلیل است که در مدرسه و دانشگاه تا دولت و مجلس 
و نیز در تدوین برنامه هاى اداره شهرها و حتى در تزئینات 
شهرى، همیشه ردپایى از مشى فکرى اصولگرایان به چشم 
مى خورد. در واقع اصولگرایان بر خالف اصالح طلبان، در 
اندیشه تغییرات لحظه اى و خشنودکردن مقطعى سطوح 
رویى جامعه نیستند بلکه ژرف نگرى آنها به هدف ماندگارى 
همیشــگى شــان و نیز تغییر جهت دادن به حرکت همه 
جریان ها به ســمتى است که خودشــان در همان سمت 

ایستاده اند.  
 2-باالخره بعد از اما و اگرهاى فراوان و پس از تأخیر چندین 
روزه، شــهردار جدید اصفهان حکم صدارتش بر شهر را از 
دست استاندار دریافت و رسماً اتاقش را به ساختمان قدیمى 

شهردارى منتقل کرد. 
قدرت ا... نوروزى، ســى و نهمین شــهردار یا سرپرست 
شــهردارى اصفهان در بیش از یک قرن گذشته و دهمین 
شــهردار این کالنشــهر بعد از انقالب اســت. او از جمله 
شهرداران اصالح طلبى است که تاکنون بر شهر اصفهان 

حکمرانى کرده اند.   
مرورى بــر نام و کارنامه شــهرداران اصفهــان از ابتداى 
انقــالب تا امروز نشــان مى دهــد که اگــر عملکرد این 
مدیران شــهرى را با معیارهاى امروزى بســنجیم، بیشتر 
آنهــا (و بلکه قریــب به همــه) در جبهه اصــالح طلبى 
(یا به یک معنــا عملگرایى بــر پایه تکنوکراســى) قرار

مى گیرنــد و اصولگرایــان به جز دوره اى مشــخص، در 
مابقى ســال ها، اداره اصفهــان را به رقباى خــود واگذار 
کرده اند. عبدالحسین سیف اللهى، محمدحسن ملک مدنى، 
حمیدرضا نیک کار، حمیدرضا عظیمیان و محمدعلى جوادى 
از جمله شاخص ترین چهره هاى عملگرا بودند که مجموعًا 
نزدیک 20 سال با اندیشه هاى «فن ساالرانه» بر شهردارى 
اصفهان حکــم راندند. جز اینها، سیاســت هاى حســن 
درخشنده پور و حســین علوى مجموعًا با چهارسال و نیم 
صدارت بر شهر اصفهان در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60  را 
هم نمى توان با رویکردهاى نزدیک به اندیشه هاى راست 
محافظه کار منطبق دانست به خصوص که معیار عملکرد 
مدیران در ســال هاى ابتدایى انقالب،  با جناح بندى هاى 
چپ و راست (یا آنچه بعدها اصالح طلب و اصولگرا خوانده 

شد) چندان سنخیتى نداشت.  
به این ترتیب مى توان فرض کرد که در طول 35 سال بعد از 
انقالب (یعنى از اسفند 59 تاخرداد 94) شهردارى اصفهان 
فقط 12 سال (ازخرداد 82 تا خرداد 94 در دوران شهردارى 
سید مرتضى ســقائیان نژاد ) در تیول اصولگرایان بوده و 
مابقى سال ها افرادى با افقى دورتر از تفکرات و عقاید جناح 
راست جمهورى اسالمى، این دستگاه مهم شهرى را اداره 
مى کرده اند. با وجود این، یک ســئوال مهم تاکنون بدون 
پاسخ مانده اســت؛ چگونه ممکن است یک جریان فکرى 
(اصالح طلبى) بــا حداقل پنج ژنرال پرقــدرت خود براى 
مدت 21 سال، مدیریت یک شهر مهم و حساس(اصفهان) 
را در اختیار داشته باشــد اما امروز اثرى از دوران اقتدارش 
باقى نمانده باشــد؟ و از طرفى چگونه ممکن اســت یک 
جریان فکرى دیگر(اصولگرایى) با محوریت تنها یک نفر 
براى مدت 12 سال بر شــهردارى حکمرانى کند و جریان 
ســازى هایش را نه تنها در آن 12 سال بلکه حتى براى دو 

سال بعد از خودش و تا امروز هم حفظ کرده باشد؟      
3-احــزاب در ایــران نقش چشــمگیر و اثرگــذارى در 
عرصه هاى مختلف ندارند اما نکته آنجاســت که به رغم 
سکون و رکود طوالنى مدت حزب هاى ریز و درشت موجود، 
تقریبًا تمام فعل و انفعاالت سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و 
حتى شهرى در کشور ما، خاستگاه حزبى و جناحى دارد! این 
یعنى در ایران فعالیت مبتنى بر قوانین حزبى، محل چندانى 
از اعراب ندارد اما مراودات، در قالب بینش هاى حزبى تعیین 
مى شود. بدیهى است چنین شرایط پیچیده اى که چندین 
دهه است بر مناسبات سیاســى و غیرسیاسى ایران سایه 

افکنده، در تعیین خط مشى مدیریت شهرها (و به خصوص 
کالنشهرها) نیز تأثیرگذار باشد.

یک قاعده مشخص مى گوید اگر جمعیت، حزب یا جناحى 
بتواند حتى در بى عملى کامل هم مهندســى درســت و 
بلندمدتى در بده بستان هاى آینده انجام دهد، حاکمیت فکر 
و عقیده آن جمعیت یا حزب و مآًال نفوذ آن در جامعه، براى 
سال هاى آینده تضمین شده است. حاال اگر این مهندسى، 
همراه با ظرایف و بلنداندیشى هاى سیاستمدارانه و به دور از 
هیاهوهاى مرسوم باشد، آن وقت حتى با کنار گذاشته شدن 
یا کنار رفتن آن جمعیت، حزب یا جناح و روى کار آمدن یک 
دیدگاه دیگر، باز هم حضور و بروز اندیشه پیشین، پررنگ 
خواهد بود و اگر جز این باشــد، اى بســا نامى هم از آنچه
پیش تر کاشته شــده در بین نخواهد ماند. این پاسخ همان 
سئوالى است که در باال مطرح شــد؛ همان موضوعى که 

شهردار جدید اصفهان هم باید به آن توجه کند.
4-براى روشــن تر شــدن مطلب باید اندکــى به عقب 
بازگردیم؛ به اواخر تیرماه 94 که آغاز شهردارى دو سال و دو 

ماهه مهدى جمالى نژاد بر اصفهان بود. 
روزى که جمالى نژاد پاى به ســاختمان قدیمى شهردارى 
اصفهان و اتاق شهردار پیش از خودش گذاشت، حدود یک 
ماه و نیم از عزل سید مرتضى ســقائیان نژاد مى گذشت. 
سقائیان نژاد که از اعضاى برجسته جامعه اسالمى مهندسین 
(جام) بود، در خــرداد ماه 94 بــا رأى اصولگرایان متحد با 
اصالح طلبان شــوراى چهارم و با حربه استیضاح از میدان 
خارج شد تا جمالى نژاد در تیرماه همان سال، جاى او را در 

شهردارى بگیرد.     
حضور این معاون سابق استاندار اصفهان در اتاق شهردارى، 
اولین بحثى کــه راه انداخت این بود که شــهردار جدید، 
اصالح طلب اســت یا اصولگرا و قرار است از چه دیدگاهى 
تبعیت کند؟ اهمیت این بحث از آنجا نشأت مى گرفت که 
اگر شهردار جدید اصولگرا مى بود، پس طبعاً باید ادامه دهنده 
راه شهردار اصولگراى قبلى مى شد که در این صورت این 
سئوال مطرح بود اساسًا چه نیازى به تغییر شهردار احساس 
مى شــده که یک مدیر اصولگرا ناچار از برکنارى شــود تا 
یک مدیر اصولگراى دیگر بر صندلى او تکیه زند؟ اگر هم 
جمالى نژاد اصالح طلب معرفى مى شد، آن وقت انتظارها 
از مدیریت جدید شــهر، به وجود آوردن تغییرات اساسى و 
زیربنایى و کامًال متفاوت با سیاســت هاى دوران 12 ساله 

سقائیان نژاد بود.
مهدى جمالى نژاد در دوران دو ساله شهردارى اش، هیچگاه 
خودش را اصولگرا معرفى نکرد (به جز یک بار و در گفتگو 
با یک خبرگزارى که آن هم بیشــتر بــه زرنگى خبرنگار 
و نه اعتقــاد صریح آقاى شــهردار به مشــى اصولگرایى 
مربوط بود) همانطور که هیچ وقت هم نخواست تمایالت 
اصالح طلبانه اش را آشــکار سازد.  البته اصالح طلبان هم 
جمالى نژاد را از خودشان نمى دانستند اما به هر حال او تمایل 
داشت بیشتر با این عنوان خوانده شــود. همین بى رنگى 
شهردار پیشین و عدم قایق ســوارى او روى امواج همیشه 
خروشان جناح ها موجب شد تا دوران صدارت او بر شهردارى 
کالنشهر اصفهان، بیشتر به یک دوران گذار شبیه باشد که 
از شهردارى ســقاییان نژاد اصولگرا به شهردارى نوروزى 
اصالح طلب رسید. این وسط شــاید در آینده کسى یادش 

هم نیاید که مهدى جمالى نژادى هم بود که دو سال و دو 
ماه در این شهر مدیریت کرد و تصویرش را در کنار تصاویر 
39 شهردار وسرپرست پیش از خودش در تاالر شهرداران 

اصفهان آویخت.  
اشــتباه جمالى نژاد آنجا بــود که او نهادى بــراى تثبیت
ایده هاى اصالح طلبانه اش (که بســیار هم غنى نشــان 
مى داد) تأسیس نکرد و در واقع نتوانست تئورى هایش را به 
مرحله عمل در آورد. همین هم بود که باعث شد ناخودآگاه 
به ناخداى کشتى اى بدل شود که چندین سال پیش از او، 
ســقائیان نــژاد آن را طراحــى کــرده و ســاخته بــود. 
جمالى نژاد سازنده کشــتى نبود، ســکاندار کشتى بود و 
به همین دلیل نتوانســت مجرى آن چیزى باشــد که در 
تصوراتش مى گذشــت. او در واقع کارى را انجام مى داد 
که 12 ســال قبل از جمالــى نژاد هم در این شــهر انجام
 مى شد، گیرم نه با شهردارى که مانند او تفکرات اصالح طلبانه 
داشت بلکه توسط شهردارى ســر تا پا اصولگرا و با مدیریتى 
تمام اصولگرایان نه. در یک جمله، جمالى نژاد شــهردارى 
اصالح طلب بود که در قفس نهادهاى اصولگرایان گرفتار 
آمد و ناچار شد برنامه آنها را پیش ببرد در حالى که خودش 

چنین چیزى نمى خواست.   
5-مهمترین چالش شهردار جدید اصفهان چیست؟ او در 
نخستین سال مدیریتش بر شهر، باید چه اولویتى را در باالى 
سیاهه اقداماتش قرار دهد؟ آیا چون بیشتر اسالفش فقط 
مى بایست به عمران شهر اندیشــه کند یا در کنار آن، باور 
داشــته باشــد که موضوعات مهمترى هم وجود دارد که 

اهمیتش کمتر از ساخت پل و کاشت درخت نیست؟
 در رزومه کارى قــدرت ا...نوروزى، تجربه اداره شــهر به 
چشم نمى خورد. شهردار تازه کار اصفهان هم مانند اعضاى 
شوراى شــهرى که او را انتخاب کرده اند، تازه پاى به این 
وادى گذاشته و طبیعى اســت در مقابل خودش مشکالت 
فراوانى را ببیند اما این موضوع  براى نوروزى تهدید نیست، 
فرصت است و او باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن 

استفاده کند.
شــهردار اصفهان حقوقدان اســت و حقوقــدان ها خوب 
مى دانند براى یک به یک مشــکالتى که پیش پایشــان 
گذاشــته مى شــود باید راه حل هاى درخورى پیدا کنند 
اگرنه اعتبارشــان زیر ســئوال مى رود. او البته به پشتوانه 
درســى که خوانده و مدرکى که گرفته به رأس شهردارى 
اصفهان راه پیدا نکرده بلکه انتخاب او حاصل اقبال مردم در 
انتخابات اردیبهشت ماه امسال به اصالح طلبان و بعد از آن 
رایزنى هاى سیاسى در شوراى شهر یکدست اصالح طلب 
بوده است. اما به هر حال نوروزى یک حقوقدان سیاستمدار 
است و چون از کانال هاى سیاسى به قدرت رسیده، همین 
عامل مى تواند تهدید بى تجربگى او در امور مدیریت شهرى 
را به فرصت مناسبى براى تأسیس چیزى به نام «نهادهاى 

اصالح طلب در شهردارى اصفهان» تبدیل سازد.
نهادسازى، یک کار سیاسى است و طبیعى است آنها که با 
سیاست آشناترند، بهتر از پس اجراى آن بر مى آیند. نوروزى 
در پشت سرش تجربه کار دو شهردار اصفهان را مى بیند؛ 
یکى کارنامه «سیاستمدارى عملگرا» که توانست 12 سال 
بر کرسى شــهردارى اصفهان تکیه زده و تحقق هرآنچه 
یکى از مهمترین تشکل هاى اصولگرایان (جامعه اسالمى 

مهندسین) بر آن تأکید داشت را در قالب نهادهاى متعدد در 
دل نهاد بزرگ ترى به نام شهردارى جامه عمل بپوشاند و 
یکى هم کارنامه «تئوریسینى متفکر» که علیرغم تفاوت 
دیدگاه هایى که بین او و شهردار 12 ساله قبلى وجود داشت،  
چون نتوانست در دو سال صدارتش بر شهردارى به اهمیت 
چیزى به نام نهادسازى پى ببرد، در نتیجه ناخواسته ادامه 

دهنده راه مدیر قبل از خود شد. 
بى شــک بینش شــهردار جدید اصفهان بــه عنوان یک 
سیاستمدار با آنچه دو شــهردار پیش از او (سقائیان نژاد و 
جمالى نژاد) در اصفهان انجام دادند مى تواند از قوام بیشترى 
برخوردار شود اگر او به 14 ســال گذشته و 21 سال قبل از 

آن هم توجه کند.   
6-با این توضیحات حاال بهتر مى توان به پاسخ این سئوال 
رســید که اولویت قدرت ا...نوروزى در شهردارى اصفهان 

باید چه چیزى باشد.
الف) در اینکه وظیفه شهردار اداره کردن شهر است تردیدى 
نیســت. در این هم که شــهردار باید به فکر آلودگى هوا و 
ترافیک و بلندمرتبه سازى و از این قبیل باشد کسى شکى 
ندارد. اما واقعیت کارکردن در شــهردارى اصفهان نه فقط 
انجام مأموریت در یک دستگاه صرفاً خدماتى بلکه نشستن 
در رأس مجموعه اى عظیم متشکل از هزاران نفر با دوایر 
و بخش هاى متعدد و با شرح وظایفى گسترده است. با این 
اوصاف یک شهردار از هر جناح و حزبى که باشد  هرگز نمى 
تواند وظایف خودش را فقط در قالب دوستدار طبیعت بودن 
و توسعه دادن شهر(که البته بسیار هم مهم هستند) خالصه 

کند بلکه مى بایست کمى هم فراى اینها فکر کند.
ب) ســقائیان نژاد یک اتاق فکر داشــت. او خودش را در 
اختیار حلقه اى از متفکرین تئورى پرداز و مهندسین عملگرا 
قرار داده بود تا همزمان که به توسعه شــهر مى پردازد، از 

توصیه هاى مشــاوران مجربش نیز بهره بگیرد. شــعاع 
فعالیت مشاوران شــهردار هم از اتاق هاى کنارى اتاق او 
تا پشت میزهاى شوراى شهر و صد البته در تشکل جامعه 
اسالمى مهندسین (جام) کشیده شــده بود. این مشاوران 
همه جا بودند و از همان آغازین روزهایى که سقائیان نژاد در 
شهردارى اصفهان مستقر شد، توصیه هاى حزبى درستى 
به  شهردار مى دادند تا در نهایت او قادر به نهادسازى شود. 
جالب آنکه این حلقه در تمام 12 سال حاکمیت اصولگرایان 
در شهردارى، تغییر عمده اى هم نکرد و حتى بعد از برکنارى 
سقائیان نژاد وانتصاب او به عنوان شهردار قم، بخش مهمى 
از این اتاق فکر با خود شهردار اسبق به آن شهر منتقل شد تا 

همین برنامه ها در قم نیز به مرحله اجرا درآید.
ج) توجه به فقط یک مورد از آنچه سقائیان نژاد در سازمان 
فرهنگى-تفریحى شــهردارى اصفهان و حوزه رسانه اى 
شهردارى انجام داد، به خوبى معناى نهادسازى را تعریف 
مى کند. فکر اینکه ســازمان فرهنگى-تفریحى به عنوان 
یکى از مهمترین زیرمجموعه هاى مدیریت شــهرى باید 
به شکل کامًال تعریف شده در عرصه هاى فرهنگى، هنرى 
و تفریحى حضور داشته باشد و بر افکار عمومى اثر بگذارد، 
موجب شد تا اصولگرایان شهردارى نشین، این سازمان را 
براى اجراى بخش تبلیغاتى برنامه هاى خود مناسب ارزیابى 
کرده و سرمایه گذارى هنگفتى در آن انجام دهند. این توجه 
ریشه اى و بلندمدت به سازمان فرهنگى-تفریحى باعث به 
وجود آمدن نهاد بسیار قدرتمندى در دل شهردارى اصفهان 
شد که دوره دوساله شــهردارى جمالى نژاد هم نتوانست 
کوچک ترین تغییرى در عملکرد آن بــه وجود آورد. عین 
همین اتفاق در حوزه رسانه هاى مجازى، مکتوب، دیدارى 
و شنیدارى شهردارى هم افتاد آنچنانکه از دل سیاستگذارى 
در این بخش نیز نهادى متولد شــد که بــه این راحتى ها

 نمى شود از آن دل کند!
البته باید توجه داشــت که اینجا صحبت درباره شیوه عمل 
این نهادها نیست بلکه بحث بر سر تأسیس خود نهاد است. 
تردیدى نیست که بر نوع کارکرد رسانه هاى شهردارى و 
سازمان فرهنگى-تفریحى در دوران صدارت اصولگرایان 
انتقادات زیادى وارد اســت ولى آیا هیــچ اصالح طلب یا 
اصولگرایى مى تواند در نفس اهمیت به وجود آوردن چنین 
ساختارهاى قدرتمندى در شهردارى اصفهان تشکیک وارد 

کند؟ قطعاً پاسخ منفى است.
***

ده ها هزارنفر از مردم اصفهان در انتخابات چندماه پیش به 
اصالح طلبان رأى دادند و عجیب نیست اگر از نمایندگان 
منتخب خود در شورا و شــهردارى انتظار داشته باشند پیرو 
خواسته آنها باشــند. همین مردم چند سال پیش خواسته 
دیگرى داشــتند و به جریانى دیگر رأى دادند اما چون به 
آنچه مى خواستند نرسیدند، حاال در غیاب مهره هاى اصلى 
اصالح طلبان، فوج دوم ســربازان این مشــى فکرى را به 
میدان فرا خوانده اند تا آنچه را از اصولگرایان خواستند و آنها 
انجام ندادند، حاال از اصالح طلبان مطالبه کنند. تجربه رفتار 
رأى دهندگان در همه جاى دنیا نشــان داده صندوق هاى 
رأى با هیچ جناح و حزبى عقد اخوت نبســته اســت و اگر 
رأى دهنده به خواسته اش که توسط برگه هاى رأى اعالم 
مى کند نرســد، در دوره بعد باید انتظار تغییرات گســترده 
مدیریتى و تغییرجریان حاکم در شهرها را داشت. شهردار و 
شورا هم ندارد؛ هیچ ترکیبى نه در شهردارى و نه در شوراى 
شهر تا ابد ماندنى نیست اگر مورد تأیید مردم قرار نگیرد. پس 
نوروزى براى اینکه خودش و مشى فکرى اش براى مدت 
طوالنى ترى بر ســر کار بماند، باید از همین امروز به فکر 
باشد؛ به فکر اینکه در طول و عرض دستگاه عریض و طویل 
شهردارى اصفهان چه تغییراتى باید انجام داد تا نهادهاى 
قدرتمند با هدف تحقق خواسته هاى مردم شکل گرفته و 
البته براى سالیان متمادى پایدار بماند. زمان براى نوروزى 
اصالح طلب به سرعت در حال گذر است اما سیاست هاى 
شهردار جدید اصفهان هنوز به درستى روشن نیست. آیا او 
مى داند به زمان بودجه بندى سال آینده شهردارى نزدیک 
مى شویم و سازمان هاى تابعه باید سیاستگذارى هاى خود 

را بر این اساس تنظیم کنند؟
 مردم روکرده به اصالح طلبان باید از عملکرد شــهردارى 
راضى باشند؛ حاال یا در حوزه ســاخت و ساز و عمران یا در 
اجراى برنامــه هاى تفریحى و اقدامات رفاهى در ســطح 
شــهر. این هدف هم میســر نخواهد نشــد اال با تأسیس 
«نهادهاى اصالح طلب در شهردارى اصفهان». براى نیل 
به این مقصود، بد نیســت اگراصالح طلبان براى یک بار 
هم که شده، از ســاختارگرایى اصولگرایان درس بگیرند. 
به هر حال تلمذ در هر مکتبى دون شــأن کسى محسوب

 نمى شود. 

آنچه شهردار اصفهان در اولین گام جدى خود باید به آن توجه کند

مهران موسوى خوانسارى

«نهادسازى» را در شهردارى «نهادینه» کنید 

یک قاعده مشخص 
مى گوید اگر جمعیت، 
حزب یا جناحى بتواند 
حتى در بى عملى کامل 
هم مهندسى درست و 

بلندمدتى در بده 
بستان هاى آینده انجام 

دهد، حاکمیت فکر و 
عقیده آن جمعیت یا 

حزب و مآالً نفوذ آن در 
جامعه، براى سال هاى 

آینده تضمین 
شده است
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کمک 400 میلیاردى  هواشناسى 
اصفهان به کشاورزان 11 استان

مدیرکل هواشناسى اســتان اصفهان گفت: براساس 
استعالمات صندوق کشــاورزان در 11 استان، در 9 ماه 
اخیر بالغ بر 422 میلیارد تومــان از طریق پیش بینى به 

موقع مان به کشاورزان کمک کرده ایم.
مجید بیجندى با بیان اینکه هواشناسى براى بسیارى از 
نگرانى هاى مردم جامعه از جمله رشد جمعیت، اسراف 
در منابع آبى، آب و هــوا، تغییر اقلیم و غیره برنامه دارد، 
افزود: تغییر اقلیم که شاه کلید مشکالت کشور و استان 
شده، در حوزه هاى مختلف آن هواشناسى برنامه ریزى 

کرده است.
وى با بیان اینکه هواشناسى استان اصفهان بزرگ ترین 
هواشناســى کشــور از نظر شبکه ایســتگاهى است، 
خاطرنشان کرد: هنوز براى گسترش در این زمینه جاى 
کار داریم و در همین راســتا تنها مرکز سنجش ازن در 

خاورمیانه هستیم.

کاهش نرخ بیکارى استان  
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
استان اصفهان از کاهش 3/4 درصدى نرخ بیکارى این 
استان در تابستان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته خبر داد.
محمد رضا لعلى افزود: نرخ بیکارى استان اصفهان در 
تابستان ســالجارى به 14 درصد رسید که در مقایسه با 
تابستان سال گذشــته حدود 3/4 درصد کاهش نشان 

مى دهد.
وى اظهارداشت: همچنین نرخ بیکارى تابستان امسال 
در استان اصفهان در مقایســه با فصل بهار سالجارى 

درحدود 2/1 درصد کاهش یافته است.
لعلى با بیان اینکه میزان کاهش نرخ بیکارى اســتان 
اصفهان در مقایسه با متوسط کشورى بیشتر بوده است، 
توضیح داد: متوسط نرخ بیکارى کشور در تابستان امسال 
11/7 درصد بوده اســت که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته یک درصد کاهش نشان مى دهد در حالیکه این 

کاهش در اصفهان 3/4 درصد است.

ساخت پکیج فاضالب در 
دانشگاه آزاد اردستان

پکیج فاضالب در دانشگاه آزاد اسالمى واحد اردستان 
طراحى و ساخته شد.

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد اردستان گفت: این 
پکیج قابلیت جمع آورى فاضالب بخش هاى مختلف 
از جمله خوابگاه، سالن سلف سرویس و ساختمان هاى 
آموزشى و تبدیل به آب کشاورزى براى آبیارى فضاى 

سبز و محوطه کاشت درختان زیتون این واحد را دارد.
جلیل عمادى افزود: پکیج فاضــالب در ابعاد صنعتى 
و معمولى بــا همکارى حوزه پژوهشــى، اســتادان و 

دانشجویان طراحى شده است.
وى گسترش زیرساخت رشــته هاى مهارت محور را از 
برنامه هاى این دانشگاه دانست و گفت: نمونه صنعتى 
این پکیج در داخل واحد قابل اســتفاده اســت  و نمونه 
معمولى پکیج با ابعاد کوچک تر براى استفاده در ادارات 

و مراکزى با مصرف کمترمناسب است.

بافت 189تخته فرش به همت 
قالیبافان

امســال به همت بانــوان تحت پوشــش کمیته امداد
 امام خمینى(ره)استان اصفهان، 189تخته فرش بافته 

شده است.
معاون اشــتغال کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان 
اصفهان گفت: ایــن تعداد فرش به مســاحت بیش از 
604 متر مربع در کارگاه هاى خانگى سه هزار زن تحت 

پوشش امداد بافته شده است.
بهرام سوادکوهى ارزش ریالى فرش هاى بافته شده را 
چهارمیلیارد و 500 میلیون ریال اعالم کرد و افزود: این 
بانوان تاکنون بیش از 16میلیارد ریال تسهیالت اشتغال 

دریافت کرده اند.
وى با بیان اینکه پیش بینى مى شــود تا پایان امسال 
دو هزار و 500 تخته فرش به همــت این  بانوان بافته 
شــود،گفت: براى حمایت از قالیبافان تحت  پوشش، 
فروشگاه هاى پشــتیبانى و خدمات امداد، فرش هاى 

تولیدى  این مددجویان را خریدارى مى کنند.

خبر

بار دیگر فضاى مجازى خبرساز شد و خبر رسید دیوارهاى 
سى وسه پل را با دریل براى نصب نرده هاى چوبى تخریب 
مى کنند. دوســتداران میراث فرهنگى مى گویند نصب 
نرده هاى چوبى براى سى و ســه پل به دلیل اتفاق اخیر 
کشته شدن کودك دو ساله اى اســت که از این پل پرت 
شد. بنابراین میراث فرهنگى نرده اى چوبى روى یکى دو 
دهانه سى وسه پل نصب کرده تا بعد از بررسى جوانب کار 
به نتیجه اى نهایى در این زمینه برسد. شاهین سپنتا، فعال 
میراث فرهنگى استان اصفهان با بیان اینکه در حالت کلى 
باید آثار تاریخى ایمن باشند، نگهبان داشته باشند یا موانعى 
براى جلوگیرى از بروز چنین اتفاقاتى مقابل این نوع آثار 

تاریخى ایجاد شود، گفت: با بروز این اتفاق پیشنهادهایى 
مانند کشیدن گارد شیشه اى ضخیم مشابه موارد استفاده 
شده در داخل فضاهاى موزه اى، مطرح شده اما با توجه به 
اینکه شیشه سنخیت زیادى با بافت تاریخى ندارد، یا امکان 
دارد برخى افراد شرور اقدام به شکستن آنها کنند قرار شد 

روى چند دهانه  پل، نرده چوبى نصب شود.
وى با اشــاره به اینکه نصب نرده هاى چوبى به دهانه  پل 
تاریخى در مورد پل خواجو مسبوق به سابقه است، افزود: 
استفاده از این نرده هاى چوبى با ساختار پل خواجو سازگار 
است و تصمیم گرفته شد تا مشــابه نرده هاى پل خواجو 

طراحى و نصب شود.

رئیس کل دادگستري استان اصفهان گفت: کمبود شدید 
کادر قضائی و اداري مهمترین مشکل دستگاه قضائی 
استان است، دادگســتري کل استان اصفهان در بخش 
قضائی با 45 درصد و در اداري با 64 درصد کمبود نیرو 

در پست هاى قضائی و اداري مصوب خود مواجه است.
احمد خسروى وفا افزود: دادگسترى کل استان اصفهان با 
دارا بودن 34 حوزه قضائی اعم از دادگسترى و دادگاه در 
بخش قضائی با 45 درصد و در ادارى با 64 درصد کمبود 
نیرو در پســت هاى قضائی و ادارى مصوب خود مواجه 
است و این امر حجم باالیى از پرونده و کار را بر دوش ما 

تحمیل کرده است.

وى تصریح کرد: به رغم این کمبودها قضات و کارکنان 
دادگســترى در سراسر استان توانســته اند طى 49 ماه 
گذشته 43 ماه رتبه اول بهره ورى کشــورى را به خود 
اختصاص دهند اما نیاز اســت مســئوالن عالى در قوه 
قضائیه با نگاه مثبت در خصوص حل این مشکل اتخاذ 

تصمیم کنند.
خســروى وفا، کمبود فضــاى فیزیکى را نیــز از دیگر 
مشــکالت اعالم کرد و گفت: به منظور افزایش شعب 
محاکم، با کمبود شدید فضاى فیزیکى مواجه هستیم و 
این امر باعث ورود حجم باالى پرونده به شعب موجود 

شده است. 

کمبود شدید کادر قضائی 
در اصفهان

نرده،  مانع مرگ گردشگران یا 
عامل مرگ سى وسه پل؟

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با انتقاد از اینکه بى 
ثباتى نرخ گوشت هنوز در بازار وجود دارد، گفت: شنیده 
شده با وجود کمبود گوشت قرمز در بازار، به دلیل افزایش 
بهاى دالر صادرات دام زنده از مبادى رسمى و غیررسمى 

انجام مى شود.
رضا انصارى در خصــوص اینکه چرا بــا وجود ادعاى 
مسئوالن ستاد تنظیم بازار کشور نسبت به واردات گوشت 
قرمز، قیمت این فرآورده پروتئینى همچنان رو به افزایش 
است، اظهار داشت: مسئوالن ستاد تنظیم بازار کشور باید 
در این خصوص توضیح دهند اما در حال حاضر ما با کمبود 
گوشــت قرمز در بازار مواجه هستیم و عرضه و تقاضاى 

این محصول با یکدیگر همخوانى ندارد.
وى با بیان اینکه متأسفانه شنیده شده این روزها صادرات 
دام زنده از کشور انجام مى شود، افزود: این صادرات به 
طور مســتقیم و مبادى دولتى و یا به طور غیرمستقیم و 

قاچاق صورت مى گیرد.
به گفته رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان، به فرض 
مثال اگر قیمت یک گوســفند زنده در کشور 700 هزار 
تومان باشد با صادرات آن به نرخ ارز آزاد، دست کم سود 

دوباره اى عاید صادرکنندگان مى شود.
وى با بیــان اینکه در حال حاضر به دلیــل کمبود آب و 
خشکســالى، پرورش و نگهدارى دام براى دامداران به 
صرفه نیست، گفت: هزینه روزانه نگهدارى هر دام دست 

کم 10 هزار تومان است.
انصارى با بیان اینکه از ســال گذشته تاکنون 30 درصد 
قدرت خرید مردم کاهش داشــته اســت، تصریح کرد: 
دولت مى تواند با نظارت جدى بر شرکت هاى واردکننده 

گوشت، در عرصه تنظیم بازار خوب عمل کند.
وى با اشاره به اینکه طى 35 سال گذشته ما واردات دام 
زنده به کشور نداشتیم و تنها گوشت یخى وارد کشور شده 
است، افزود: با وجود این، دولت براى کاهش نرخ گوشت 
باید بر واردات و چگونگى عرضه آن نظارت داشته باشد 
تا گوشت به دســت مصرف کننده واقعى برسد نه اینکه 
همانند شــرایط کنونى، شــاهد هرج و مرج و گرانى در 

بازار باشیم.
رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با انتقاد بر اینکه نرخ 
گوشت قرمز ثباتى ندارد و اکنون هر کیلو گوشت گوسفند 
42 هزار تومان فروخته مى شود، گفت: متاسفانه به دلیل 
عدم نظارت، هر کیلو گوشــت شــترمرغ طى یک ماه 
گذشته 10 هزار تومان گران تر شده و با قیمت 54 هزار 
تومان فروخته مى شود، همچنین قیمت هر کیلو گوشت 

شتر 43 هزار تومان است.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان عنوان کرد؛ 

صادرات دام زنده با وجود کمبود گوشت در بازار
بخشدار جرقویه سفلى گفت: با توجه به ظرفیت   بى ثباتى قیمت هنوز ادامه دارد

باال در جرقویه و فعالیت شــهروندان این منطقه 
در حوزه تولید پوشاك، با مصوبه کمیته زیربنایى 
اســتاندارى «شهرك پوشــاك» در این منطقه 

راه اندازى مى شود.
حسن جعفرى هرندى با اشــاره به ظرفیت هاى 
موجود در شهرستان جرقویه و نرخ باالى بیکارى 
در این شهرستان اظهار داشت: باید توجه داشت که 
وضعیت اقتصادى مردم در این شهرستان مناسب 
نیســت ضمن اینکه ظرفیت هــاى باالیى براى 

اشتغال زایى در این منطقه وجود دارد.
وى با تأکید بر اینکه ظرفیت هــاى باالى تولید 
پوشاك در استان اصفهان وجود دارد، گفت: استان 
اصفهان بزرگ ترین اســتان تولید کننده نساجى 
در کشور اســت و از این رو در نظر داریم با تولید 
پوشاك، رونق کســب و کار را در منطقه جرقویه 

داشته باشیم.
وى با اشــاره به اینکه در ســال جارى راه اندازى 
شهرك پوشــاك در دو کیلومترى شهر نصر آباد 
و شعاع 67 کیلومترى شهر اصفهان در دستور کار 

قرار گرفته است، تصریح کرد: این شهرك داراى 
مجوز کمیته زیربنایى اســتاندارى و در شرکت 
شــهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان مطرح و 

مصوبه هاى الزم را دریافت کرده است.
جعفرى هرندى با اشاره به اینکه شهرك پوشاك 
اصفهان در زمینى به مساحت 360 هکتار پیشنهاد 
شــد و در نهایت بــا راه اندازى این شــهرك در
60 هکتار زمین موافقت شد، ابراز داشت: تا پایان 
ســال جارى واگذارى پالك هاى این شــهرك 

صنعتى آغاز مى شود.

شهرك پوشاك درنصرآباد  راه اندازى مى شود

حیات زاینده رود با برداشت هاى بى رویه آب 
در بخش هاى صنعت و کشــاورزى به خطر 
افتاده و بیم آن مى رود که اســیر خشکسالى 

شود.
حوضــه رودخانه زاینــده رود 41 هزار و 500 
کیلومتر مربع اســت . برآورد مى شود جریان 
آب این رودخانه در مطلوب ترین شرایط 1/2 
کیلومترمربع در سال و یا 38 مترمکعب در ثانیه 
است. اکنون براى آبیارى زمین هاى کشاورزى 
استان اصفهان از ســدهاى آبیارى که بدین 

منظور احداث شده است، استفاده مى شود.

زاینده رود در مسیر خشکسالى
محمد درویش، مدیرکل مشــارکت مردمى 
سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با علل 
خشکى دریاچه زاینده رود اظهارداشت: استقرار 
صنایع پر مصرف در حوزه زاینده رود و در رأس 
آن فوالد، ذوب آهن، سیمان و سفال و کاشت 
محصوالتى که احتیاج زیــادى به آب دارند، 
مانند برنج و استقرار جمعیتى به دلیل وابستگى 
معیشتى در امتداد زاینده رود، از عوامل بسیار 
مهم در خشکسالى این روزهاى زاینده رود به 

حساب مى آیند.
درویش با اشاره به افزایش توسعه صنعتى در 
چهارمحال و بختیارى بیان داشــت: در باال 
دســت حوزه زاینده رود، توسعه شتاب زیادى 
گرفته و استان چهار محال و بختیارى به دلیل 
محرومیت هایى زیادى که داشــته و تقلید از 
تفکر اشتباه که توســعه تنها در افزایش تعداد 
کارخانه هاى صنعتى خالصه مى شــود، از 
ظرفیت هاى طبیعى خود در حوزه گردشگرى 
و جذابیت هاى منحصر به فرد آن در طبیعت 
غفلت کرده و به سمت کشــاورزى و استقرار 
صنایــع ســنگین و پرمصرف رفتــه  که بار 
سنگینى را برحوزه زاینده رود، تحمیل مى کند.
وى با اشــاره به تأثیــر کم افزایــش دما در 
خشکســالى افزود: با توجه بــه افزایش دما 
در ســطح کره زمین، با کاهش بارش  مواجه 
هستیم و این عوامل تنها 20 درصد بر میزان 
خشکسالى تأثیر مى گذارد که متأسفانه برخى 
از مدیران، کم کارى خود را به تغییرات اقلیمى 

ربط مى دهند.
درویش با رد موضوع انتقال آب تصریح کرد: 
انتقال آب به دلیل تغییرات اکولوژیکى هیچگاه 

موفق نبــوده و فقط در مواقعــى که ترس از 
خشکسالى شــهر، مهاجرت و متروك شدن 
شــهر مى رود، انجام آن توجیــه الزم را پیدا 
مى کند تا تن به این جراحــى دردناك دهیم. 
طرح انتقــال آب باعث ایجاد رفــاه کاذب و 
افزایش جمعیت بیش از توان محیط مى شود 
که در درازمدت حیات شهر را با مشکل مواجه 

مى کند.
مدیرکل مشــارکت مردمى سازمان حفاظت 

محیط زیست با اشــاره به افزایش دوبرابرى 
ظرفیت حجــم آب، گفــت: میــزان ذخایر 
آبى حوضه زاینــده رود قبل از طــرح انتقال 
آب کوهرنگ، به طور طبیعــى 800 میلیون 
مترمکعب بود، همچنین گاوخونى پر آب بوده 
و در زاینده رود تا سى و سه پل نیز آب جریان 
داشت.  باتوجه به آنکه ظرفیت آب در حوضه 
زاینده رود، دو برابر شده و به 1/5 میلیارد متر 
مکعب رسیده است، اما نه تنها آب به اصفهان، 

بلکه به تاالب گاوخونى هم نمى رســد و این 
افزایش حجم آب زیر سایه افزایش سه برابرى 
مصرف در صنعت و کشاورزى دیده نمى شود و 

فقط اثرات مخرب آن به جاى مى ماند.

انتقال آب، تجربه شکست خورده
درویش در ادامه افــزود: از نمونه هاى تجربه 
ناموفق انتقال آب مى توان به استان یزد اشاره 
کرده که بــا انتقال 100 میلیــون متر مکعب 
آب و ایجاد رفــاه کاذب در شــهر، تبدیل به 

مهاجرپذیرترین استان کشور شده است.
وى با بیان اینکه استان اصفهان نیاز به انتقال 
آب ندارد، گفت: اکنون زاینده رود 5/1 میلیارد 
متر مکعب آب دارد، یعنى نیاز شرب 15 میلیون 
ایرانى اســت، در صورتى کــه کل جمعیت 

اصفهان کمتر از چهار میلیون نفر است. 
مدیرکل مشــارکت مردمى سازمان حفاظت 
محیط زیســت در ادامه تصریح کــرد: براى 
کاهش دماى آهن از 450  بــه 50 درجه، در 
هر ســاعت نیاز به هزار متر مکعب آب است، 
که این میزان در سواحل تأمین مى شد و بنابر 
اسناد قرار بود کارخانه سیمان و فوالد سپاهان 

در سواحل خلیج فارس مستقر شوند که البته با 
البیگرى برخى از نمایندگان استان براى ایجاد 
اشــتغال، این کارخانه ها در اصفهان مستقر 
شــدند، اما  با تغییر جانمایى ایــن دو کارخانه 
صنعتى، مشــکالت افزایش یافته و منجر به 
بحران هاى آبى و زیست محیطى در استان شد.

وى در مورد انتقال آب از کارون افزود: آمارها 
نشــان مى دهد که رودخانه کارون در گذشته  
آورده 20 میلیارد متر مکعبى داشته، اما اکنون 

این میزان به نصف رسیده است.
به گفته درویش در چهار محــال و بختیارى 60 
روســتا با تانکر آبیارى مى شــوند و در روستاى 
دغاغله مســیر کارون و خوزســتان، اهالى روستا 
براى دسترســى به آب ســاعت ها پیــاده روى 
مى کنند و در صف منتظر مى مانند تا به آب برسند.
مدیرکل مشــارکت مردمى سازمان حفاظت 
محیط زیست در پایان یادآور شد: انتقال آب از 
لحاظ پدافند غیرعامل، فــوق العاده خطرناك 
است و مى تواند باعث تنش میان استان ها برسر 
انتقال آب شود. نمونه آن تخریب و انفجار لوله 
انتقال آب در روستاى ورزنه است و این مى تواند 

سرآغاز جنگ آبى شود.

ظرفیت آب در حوضه زاینده رود، دو برابر شده اما آب نه تنها به اصفهان، بلکه به تاالب گاو خونى هم نمى رسد

باالدست و پایین دست علیه زاینده رود

نصف جهان در حالى کــه در اصفهان برخى 
جریان هاى سیاســى همچنان براى تغییر 
اســتاندار امید دارند و در تالش براى تحقق 
این خواســته خود هســتند، خبرها حاکى از 
قــرار گرفتن نــام هــاى جدید در لیســت

تغییرات استانداران کشور و از جمله استاندار 
اصفهان است.

برخى منابع خبرى از رایزنى و جلسات متعدد 
استاندار فعلى اصفهان با نمایندگان مجلس 
براى ماندن در اصفهان حکایت دارد که البته 
این موضوع مى تواند در رایزنى زرگرپور براى 

جلب رأى اعتماد نمایندگان درست باشد.
همچنین در مسیر تغییر اســتاندار اصفهان، 
باید یــادآور شــدکه در چند هفتــه اخیر نام 
«حســین رضایــى» و «على جنتــى»، به 
عنوان جایگزیــن هاى احتمالــى زرگرپور 

هم بر ســر زبان ها بود ولــى در حال حاضر 
این گزینه ها از گردونه تغییرات اســتاندارى 
اصفهان حذف شــده اند و احتمــال ماندن 
زرگرپــور و یــا ورود «ســید ابوالفضــل 
رضــوى»، نماینــده ســابق مــردم نایین 
در مجلــس شــوراى اســالمى و معــاون

امور مناطق محروم و روستایى رئیس جمهور 
بیشتر است.

هر چند قرار بــود چند روز پیــش ابوالفضل 
رضوى به عنــوان اســتاندار جدید اصفهان 
و انتصــاب وى در جلســه هیئــت دولــت 
اعالم شــود کــه تاکنــون چنیــن اتفاقى 
نیافتاده اســت واتفاقى که رخ داد این بود که 
بازار شایعات داغ شــد و بر اساس شنیده ها 
رضوى یک شــنبه(امروز) در جلســه هیئت 
دولت بــراى اســتاندارى اصفهــان مطرح 

مى شود.
***

اما سید ابوالفضل رضوى کیست؟ ابوالفضل 
رضــوى متولــد 1335 در خمیــن، داراى 
کارشناسى ارشد در رشته زمین شناسى است. 
رضوى در دوره هاى چهارم، پنجم و ششم از 
حوزه نایین نماینده مردم در مجلس شوراى 
اسالمى بوده اســت. معاون استاندار زنجان، 
معاون اســتاندار تهران، فرماندارى قزوین، 
مشاور وزیر صنعت و مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادى خلیج فارس از دیگر سوابق رضوى 

است. 
اگر گمانه زنــى ها در خصــوص رضوى و 
اصفهان صحیح باشــد، ســخت بتواند نظر 
مساعد مجمع نمایندگان استان و روحانیون 

شاخص اصفهان را جلب کند.

«ابوالفضل رضوى» و «رسول زرگرپور» 
گزینه هاى قوى مطرح شده این روزهاى نصف جهان

امروز استاندار اصفهان 
مشخص مى شود؟
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ابالغ راى
شــماره: 1063/96 به تاریخ 96/5/25 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول شوراى حل 
اختالف جلگه به تصدى امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 105/96 تحت نظر 
است. شورا از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. در خصوص دادخواســت خواهان علیرضا ناظمى 
هرندى به طرفیت خوانده سیدرحیم موسوى به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به 
شماره 556573 مورخ 1393/4/20 عهده بانک رفاه شعبه اردکان مورخ 1393/4/20 به 
انضمام کلیه خسارات قانونى و خسارت تاخیر تادیه و غیره دادرسى، از توجه به کپى مصدق 
چک و گواهینامه عدم پرداخت و وجود اصل چک در ید خواهان و عدم حضور خوانده و 
عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و نظریه اعضاى شورا و سایر قرائن و محتویات 
پرونده خواسته خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستندات به مواد 313 و 314 و 315 
قانون تجارت و مواد 198، 509، 515، 519، 520 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت شخص خوانده به پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 1/412/500 ریال بابت هزینه دادرسى و تحریر دادخواست و خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سررسید چک 1393/4/20 لغایت اجراى حکم که توسط واحد اجراى احکام 
محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
محسوب شده و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از آن 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه عمومى بخش جلگه مى باشد. رضایى 

قاضى شوراى حل اختالف جلگه /7/552      

فقدان سند مالکیت
شماره: 1396/12/376974 پریوش ناصحى وثوقى فرزند على باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شده که سند مالکیت ششدانگ 
پالك شماره 1081/1518 واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 
263 دفتر 439 امالك بنام حسن معینى نجف آبادى فرزند حسینقلى ثبت و سند شماره 
098961 ذیل ثبت 105231 صادر و تســلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال شماره 
39672-1384/07/24 دفترخانه 66 ویالشــهر مع الواسطه به او انتقال قطعى یافته و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/07/23، م 

الف: 6250 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 7/554 

ابالغ وقت رسیدگى
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- موسى داودى دادخواستى بطرفیت رسول صالحى-
جواد ناطقیان فر-عباس صالحى به خواسته انتقال سند تقدیم که جهت رسیدگى به این 
شعبه ارجاع و به کالســه 808/96 ثبت گردیده نظربه اینکه خوانده فوق الذکرمجهول 
المکان اعالم گردیده است.مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا و به تجویز 
ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید 
کثیراالنتشار درج و از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز  سه شنبه مورخ 
96/08/30 ساعت 3 جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و 
وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد.م الف:  6259 

دبیر شوراى حل اختالف یزدانشهر-نجف آباد شعبه چهارم/7/563 

ابالغ وقت رسیدگى
 خواهان اصغر قراباغى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده انتقال ســند به طرفیت 
خوانده آرزو خسروى-محمدشــفیعى به شــوراى حل اختالف شــعبه 8 شهرستان 
نجف آباد تســلیم نموده که پــس از ارجاع به شــماره 441/96 ثبــت گردیده و وقت 
دادرســى به تاریــخ 96/08/24 ســاعت 4 تعییــن گردیــده علیهذا چــون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود.م الف:  6260 شعبه 

8 شوراى حل اختالف نجف آباد/7/564 

اجراییه
به موجب راي شــماره 95-48 تاریــخ 95/9/20 حوزه قضایی شــوراي حل اختالف 
شهرســتان فالورجان شــعبه ششــم حقوقی دادگاه عمومی فالورجان که قطعیت 
یافته اســت .محکوم علیه:  فاطمه بدر ابادى نام پدر :محمود - شــغل :خانه دار نشانی 
محل اقامت : مجهول المکان محکوم اســت به : انتقال ســند یک دستگاه خودروى

 ســوارى زانتیا بــه شــماره شــهربانى 152 د 87 –ایــران 13 باانضمــام  هزینه 
هــاي دادرســی و خســارات وارده در حــق خواهــان و پرداخت نیم عشــر در حق 
صندوق دولت .مشــخصات محکــوم لــه : حامدمــرادى  فرزند رضا- شــغل :ازاد 
نشــانی محل اقامــت :اصفهان خ صائــب جنوبــى پــالك 391 واحد3محکوم به 
: مــاده 34 قانــون اجــراي احــکام : همین کــه اجرائیه بــه محکوم علیــه ابالغ 
شــد ، محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفــاد آنرا بــه موقع اجــرا بگذارد
 یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند ، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید . م الف:  652 شــعبه ششم حقوقی شوراى حل اختالف  فالورجان 

 7/567  /

 مزایده
مزایده اموال منقول اجراي احکام شــعبه اول  دادگاه حقوقی فالورجان در نظر دارد در 
پرونده شماره 930183 اجرائی موضوع علیه 1-على کمالى فرزند غالمعلى 2- غالمعلى 
کمالى فرزند نادعلى  و له سید رضا جزایرى در تاریخ96/8/21 به منظور فروش 2 راس گاو 
شیرده دورگ وفاقد مشخصات شماره گوش یا شماره کپل واقع در فالورجان –شرودان 
– کوچه امام زاده – گاودارى آقاى کمالى از ســاعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در 
دفتر اجراي احکام شــعبه اول  فالورجان اطاق 318 برگزار نماید .ملک موضوع مزایده 
توسط کارشناس رسمی دادگســتري به مبلغ 110/000/000ریال ارزیابی شده است . 
متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت 
اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابی شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه هاي مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی میتوانند 
در جلســه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را به حساب 
2171290288005 ایداع نموده باشــند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعی به 
نفع صندوق دولت ضبط میگردد . م الف: 661  دادورز اجراي احکام شعبه اول دادگستري 

فالورجان/ 7/568  
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره نامه: 9610113641001584 شــماره پرونــده: 9609983642301189 
شــماره بایگانى شــعبه: 960940  حســب محتویات پرونده کالســه 960940 ك 
102 امیر باغ بهشــتى فرزند رمضــان متهم به بــزه رانندگى بدون پروانه رســمى

 با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود 
در جلسه مورخ 96/09/11 ساعت 08:45 صبح در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر 
جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگى و 
مبادرت به صدور راى مى نماید. م الف: 960 عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى 

2 شهر لنجان(102 جزایى سابق) /7/569

ابالغ وقت رسیدگى
 خواهان رسول حاج امینى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه مبلغ 39/600/000 
ریال به طرفیت خوانده شهرام بارانى سه پله به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 637/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 96/08/22 ساعت 11/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد 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 شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود.م الف:  6212 شعبه 2 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 7/570 

ابالغ وقت رسیدگى
 خواهان حامد شــاطرى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبــه به طرفیت 
خوانــده نادعلى رحیمى به شــوراى حــل اختالف شــعبه 3 شهرســتان نجف آباد 
تســلیم نموده که پس از ارجاع بــه شــماره 490/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى 
به تاریخ 96/08/23 ســاعت 3 عصر تعییــن گردیده علیهذا چــون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد بــه تقاضاى خواهان به دســتور 
رئیس شــورا برابر مــاده 73 قانون آیین دادرســى مدنــى مراتب یکبــار در یکى از

 روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا 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:  6198 شعبه 3 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/571 

ابالغ از وقت رسیدگى
 نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به محتــرم بیگم معینــى - شــماره ابالغنامه 
9610103730404841 شــماره پرونده 9609983730400656 شــماره بایگانى 
شعبه 960661 الهام قائدى-امیرگلى دادخواستى بطرفیت طاهره بیگم معینى-محترم 
بیگم معینى به خواسته الزام به تنظیم ســند مطرح که به این شعبه ارجاع و به کالسه 
9609983730400656  شــعبه 4 دادگاه عمومــى حقوقى نجف آبــاد ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1396/09/27 ساعت 10 صبح تعیین گردیده که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و بعلت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار درج تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى
 دردادگاه حاضر گردد.م الف:  6199 منشى شــعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى نجف 

آباد/7/572 

ابالغ نظریه کارشناسى
شــماره ابالغنامه:9610103730204211 شــماره پرونده:9509983730200876 
شماره بایگانى شعبه: 950882 موضوع آگهى ابالغ نظریه کارشناسى و اظهار هرمطلبى 
نفیاً یا اثباتاً وبا توجه بعلت حضور به خوانــدگان ابالغ میگردد، ظرف مهلت 7 روز اقدام، 
در غیراینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. (پریسا - پریا - کوشا – بابک 
– سیاوش – داریوش- سارا ) همگى بهنیا. م الف: 6200 منشى شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى نجف آباد/7/573 

ابالغ راى
شــوراى حل اختــالف شهرســتان نجــف آباد.کالســه پرونــده 80/96 دادنامه 
654-96/06/27 مرجع رســیدگى شعبه هشــتم شــوراى حل اختالف نجف آباد.
خواهــان: مرتضى باقرى نشــانى: نجــف آبــاد-خ شــریعتى بعدازچهــارراه بازار 
فروشــگاه ترمه کدپســتى 8513793463 خوانده: محمدحســین محمودصالحى 
نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجــه یک فقره چک به شــماره 4240-

94/08/15 جمعا به مبلــغ دوازده میلیون ریال. گردشــکار: خواهان دادخواســتى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت
 به کالســه فوق و جــرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلســه شــورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویــات پرونده ختم رســیدگى را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت بــه صــدور راى مى نماید. راى شــورا درخصــوص دعواى 
مرتضى باقرى به طرفیت محمدحســین محمودصالحى 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 اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا 
چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته 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 دانسته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/150/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات 
تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 1394/08/15 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 دادگسترى 
نجف آباد مى باشد. م الف:  6203 قاضى شوراى شعبه8 حل اختالف شهرستان نجف 

آباد/ 7/574 

اجراییه
 شــماره 1249/95 به موجب راى شــماره 1257 تاریــخ 95/10/04 حوزه 8 حقوقى 
شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 
عزت اله تصمیمى فرد به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
30/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 1/450/000 ریــال بابــت 
هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر ازباب تســبیب و خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
سررســید 95/09/24 لغایــت اجراى حکم که توســط اجــراى احکام محاســبه و 
وصول مى گردد درحــق خواهان مرتضى باقــرى نجف آبادى به نشــانى نجف آباد 
خ شــریعتى بعداز چهارراه بازار فروشگاه ترمه کدپســتى 8513793463 و نیم عشر 
دولتى. مــاده 34قانون اجراى احکام: همیــن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد،
 محکوم علیه مکلف اســت 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، صریحاً اعالم نماید. 

م الف:  6202 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/7/575 

اجراییه
 شــماره 1174/95 بــه موجــب راى شــماره 1174 تاریــخ 96/02/07 حــوزه 
8 حقوقى شــوراى حل اختــالف شهرســتان نجف آباد کــه قطعیت یافته اســت. 
محکــوم علیه غالمعلــى مقامى بــه نشــانى مجهول المــکان محکوم اســت به 
پرداخت مبلــغ 55/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 1/502/500 ریال 
بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر ازباب تســبیب و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
سررسید لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد درحق 
خواهان مرتضى باقرى نجف آبادى به نشــانى نجف آباد خ شریعتى بعداز چهارراه بازار 
فروشگاه ترمه کدپستى 8513793463 و نیم عشر دولتى. 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:  6204 شــعبه 8 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 7/577 
اجراییه

 شــماره 1278/95 بــه موجــب راى شــماره 245 تاریــخ 96/03/23 حــوزه دوم 
شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه
 اســماعیل خدادادى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/570/000 ریال بابت هزینه هاى 
دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 92/02/14 لغایت 
اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بعنوان 
نیم عشر دولتى مى باشد. محکوم له: مرتضى ایزدى با وکالت مجتبى حقیقى به نشانى 
نجف آباد بلوارطالقانى روبروى شهرشادى. 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 یــا 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، صریحاً اعالم نماید. م الف: 6205 شعبه 2 شوراى حل اختالف نجف آباد/7/578 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609973731500688 شماره پرونده: 9509983731500359 شماره 
بایگانى شعبه: 960360 خواهان: محمد حسن پور فرزند عشقعلى باوکالت مجتبى حقیقى 
نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشانى نجف آباد- کوى ارشاد مجتمع ارشاد طبقه سوم 
واحد6 خوانده: مرتضى طایى فرزندرمضان به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1.مطالبه 
وجه چک2.مطالبه خسارت دادرسى 3.مطالبه خسارت تاخیرتادیه. دادگاه با اعالم ختم 
رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست تقدیمى 
خواهان آقاى محمدحسن پور فرزند عشقعلى باوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت مرتضى 
طایى فرزند رمضان بخواســته مطالبه مبلغ 400/000/000 ریال وجه یک فقره چک 

شماره 21450385 بانضمام خسارات دادرسى و تاخیر درتادیه و حق الوکاله وکیل از توجه 
به اظهارات وکیل خواهان و ارائه تصویر مصدق چک فوق الذکر و گواهى عدم پرداخت 
آن و نظربه اینکه خوانده با وصف ابالغ دردادگاه حاضر نشده و دفاعى نیز مطرح ننموده، 
دادگاه بااحراز مدیونیت خوانده و با اســتناد به مواد 198و 515 و519 و 522 قانون آئین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ چهارصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته و 13/170/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 96/03/07 تازمان وصول براساس نرخ 
شاخص تورم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
در دادگاه تجدیدنظر استان است. م الف: 6206  احمد شریعتى کمال آبادى دادرس شعبه 

پنجم دادگاه حقوقى نجف آباد/ 7/579 
اجراییه

اجرائیه شماره:9610423731500204 شماره پرونده: 9609983731500816 شماره 
بایگانى شعبه: 950828 مشخصات محکوم له: مهدى موسى عرب نجف آبادى فرزند 
علیرضا نشانى: نجف آباد خ حججى کوى شــقایق پالك4 مشخصات محکوم علیه: 
1.شرکت ماهرخ افق نورى 2.على ایمانیان نجف آبادى فرزند حسنعلى به نشانى: نجف 
آباد خ شیخ یهایى جنوبى ك اکبر فاضل پ55. محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست 
اجراى حکم غیابى مربوطه به دادنامه شماره 9509973731501297 محکوم علیهما 
محکوم اند به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 517/500/000 ریال بعنوان اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیرتادیه براساس شاخص اعالمى ازسوى بانک مرکزى ازتاریخ 
چک مذکور (226/6807467-95/04/20) تا زمان وصول و هزینه دادرسى که محاسبه 
آن با اجراى احکام است درحق محکوم له اجرایى و پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون و 
هشتصدوهفتادوپنج هزار ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دیــن به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 6265 

نسترن بهاءلو - مدیردفتر شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/ 7/566 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان علیرضاغیور دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ نودمیلیون ریال 
به طرفیت خوانده امیرحسین محمدى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 644/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/08/24 ســاعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6228 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد /7/596 
اجراییه

 شماره 385/95 به موجب راى شماره 196/96 تاریخ 96/02/12 حوزه نهم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه نعمت اله منجزى 
فرزند رحم خدا به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت نفقه معوقه خواهان 
خانم رقیه منجزى فرزند حسین به نشانى: یزدانشهر قســمت اول خ 11 شرقى پ88 
کدپســتى8519764861  از تاریخ 95/06/01 الى 96/01/31 به مبلغ سیصد و بیست 
هزار تومان ضمناً مبلغ یکصدوبیست و هشت هزارتومان بعنوان نیم عشر دولتى درحق 
محکوم علیه مى باشد. 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، صریحاً اعالم 

نماید. م الف: 6266 شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/7/597  

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   961011375730َ1568 نامــه: شــماره   
9109983757300689 شماره بایگانى شــعبه: 910743  شاکى: اداره 
ثبت احوال نجف آباد متشــاکى عنه:َ حیدرعلى رضایى حســین آبادى به 
نشانى مجهول المکان محل حضور دادگاه عمومى بخش مهردشت اتهام: 
جعل و تحریف شماره شناسنامه. بدین وســیله به شما ابالغ میگردد اداره 
ثبت احوال نجف آباد شــکایتى علیه آقاى حیدرعلى رضایى حسین آبادى 
مطرح نمودند که در شعبه دادگاه بَخش مهردشت تحت کالسه 910743 
تحت رسیدگى میباشد بنابه اعالم و درخواست شاکى و به لحاظ مجهول 
المکان بودن متشاکى عنه به استناد ماده 344 ق آ د ك مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به واخواهى متهم 
نسبت به دادنامه 9209973757300381 در مورخه 92/03/13 در مورخه 
96/09/01 ساعت 10/30 صبح در این دادگاه حضور یابید درصورت عدم 
حضور به پرونده غیابى رسیدگى خواهدشد. م الف: 6253 ابراهیمى- مدیر 

دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت/ 7/558 

ابالغ راى
9609973757301249 شــماره پرونــده:  دنامــه:  شــماره دا
9509983757301446 شــماره بایگانــى شــعبه: 951543 متهمین: 
1.احمدعلیخانى فرزند اکبر به نشــانى دهق خیابان شهید مطهرى جنب 
ســوپرمارکت مظفرعابدى 2. داود آقابابائى به نشــانى مجهول المکان 
3.سعید توکلى دهقى فرزند براتعلى به نشانى اصفهان-نجف آباد شهردهق 
ك سپاه پ139، اتهام ها: 1.شرب خمر 2.اخالل درنظم و آسایش عمومى 
3.تهدید و قدرت نمایى با چاقو. تصمیم: دادگاه پس از اجراى تشــریفات 
قانونى دروقت مقرر ختم رســیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص اتهام آقایان: 1.احمدعلیخانى فرزند 
اکبر مقیم دهق و 2.داود آقابابایى فرزند ســیف اله مجهول المکان دائر بر 
اخالل درنظم و آســایش عمومى موضوع گزارش مرجع انتظامى، به این 
شرح که متهمین درهنگام برگزارى جشن عروسى درتاالر پذیرایى دهق 
اقدام به درگیرى با میهمانان نموده و موجب اخالل در برگزارى مراســم 
گردیده اند، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامى و اظهارات شهود و 
عدم دفاع موثر متهم ردیف اول و عــدم حضور متهم ردیف دوم على رغم 
احضار وى ازطریق نشرآگهى، بزهکارى ایشان را محرز و مسلم تشخیص 
داده، مســتندا به ماده 618 کتاب تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده مصوب 
1375 هریک از متهمین موصوف را به تحمل ســه مــاه حبس تعزیرى و 
بیست ضربه شالق تعزیرى محکوم مى نماید. اما درخصوص اتهام ایشان 
دائر بر شرب خمر و اتهام آقاى احمدعلیخانى دائر بر تهدید و قدرت نمایى 
با چاقو با توجه به ضعف ادله اثباتى و انکار آقاى احمد علیخانى بزهکارى 
ایشان محرز نیست مســتندا به اصل 37 قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ایران و ماده 4 قانون آیین دادرســى کیفرى حکم بر برائت ایشان صادر و 
اعالم مى شود. درخصوص اتهام آقاى ســعید توکلى دهقى فرزند براتعلى 
دائر بر اخالل درنظم و آســایش عمومى موضوع گزارش مرجع انتظامى 
باتوجه به فقد ادله اثباتى مستندا به بند الف ماده 340 قانون آیین دادرسى 
کیفرى مصــوب 1392 قرارمنع تعقیب صادر و اعالم مى شــود. این راى 
نســبت به آقاى احمد علیخانى حضورى بوده و ظرف بیســت روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
مى باشــد و نســبت به آقاى داود آقابابائى غیابى بوده و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى ازسوى وى دراین شعبه و سپس ظرف بیست 
روز دیگر قابــل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان 
است. 6252 /م الف دادرس دادگاه عمومى بخش مهردشت-سیدمهدى 

نصیرى 7/556 

ابالغ راى
پرونــده:  شــماره   9609973757300754 دنامــه:  دا شــماره 
9509983757301718 شماره بایگانى شــعبه: 951845 شاکى: ابوالقاسم 
مالاســماعیلى دهقــى فرزند قدمعلــى به نشــانى دهق شــهرك طالقانى

 بلوار شهید بهشتى خ سعادت-منزل شــخصى، متهم: آقاى امام على قاسمى 
فرزند محمدعلى، اتهام هــا: 1.مزاحمت تلفنى 2.فحاشــى. تصمیم: دادگاه 
پس از اجراى تشــریفات قانونى دروقت مقرر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت بــه صدور راى مى نمایــد. راى دادگاه درخصــوص اتهام آقاى
 امام على قاســمى فرزند محمدعلى مجهول المکان دائــر بر مزاحمت تلفنى 
ازطریق تماس و ارســال پیام هاى متعــدد از جمله پیام هــاى توهین آمیز 
موضوع شــکایت آقاى ابوالقاســم مالاســماعیلى دهق فرزند قدمعلى مقیم 
دهق، باتوجه به اینکه شاکى درمرحله تحقیقات مقدماتى اظهار داشته راجع به

 توهین نیــز شــکایت دارد و متن و تهداد پیامهاى ارســال شــده از خطوط 
مورد اســتفاده حاکى از ایجاد مزاحمت و وقوع بزه توهین مى باشــد و حسب 
اســتعالم بعمل آمده یکى از خطوط مورداستفاده بشــماره 09134896955 
به متهم نامبرده تعلق داشــته و خط دیگر بشــماره 09137296339 به خانم 
اعظم مالاســماعیلى فرزند ابوالقاســم تعلق داشته و حســب اظهارشاکى، 
وى همســر متهم و دختر او مى باشــد و محتواى پیامهاى ارســال شــده
 ازاین خط نیز گویاى ارســال آنها توســط شــخص واحد (متهم) مى باشد و 
نامبرده باتوجه به مجهول المکانى ازطریق نشر آگهى احضار و لکن درجلسه 
رســیدگى حضورنیافته و بنابراین دفاعى بعمل نیاورده است لذا بزهکارى وى 
به هر دو بزه فحاشــى و ایجاد مزاحمت تلفنى محرز و مســلم است، دادگاه 
مســتندا به مواد 66،70،72،75،86 (بند ب) و 34 (تبصره 4) قانون مجازات 
اســالمى مصوب 1392 با رعایت راى وحدت رویه شماره 746 هیئت محترم 
عمومى دیوان عالى کشــور و با اســتناد به مواد 608 و 641 کتاب تعزیرات و
 مجازاتهاى بازدارنده مصوب 1375، متهم موصوف را بابت بزه ایجاد مزاحمت 
تلفنى به پرداخت ســى و یک میلیــون ریال جزاى نقدى بــه صندوق دولت 
بعنوان جایگزین شــش ماه حبس تعزیرى و بابت بزه فحاشــى به تحمل ده 
ضربه شــالق تعزیرى محکوم مى نماید. باتوجه به اینکه مجازات بزه ایجاد 
مزاحمت تلفنى درجه هفت محســوب مى شــود هردو مجــازات با یکدیگر
 جمع و قابل اجراســت و درصورت تعــذر اجراى مجــازات جایگزین حبس 
یا عجــز از پرداخت جزاى نقدى، مجــازات حبس اجراء مى شــود. این راى 
غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهــى در این دادگاه و پس 
از آن  ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر اســتان

 اصفهان اســت. م الف: م الف: 6251 ســیدمهدى نصیرى- دادرس دادگاه 
عمومى بخش مهردشت /7/555 

 ابالغ راى
پرونــده:  شــماره   9609973757301322 دنامــه:  دا شــماره 
9609983757300333 شــماره بایگانــى شــعبه: 960347 متهمین: 
1.حمیدرســولى به نشــانى مجهــول المــکان 2. محمودمیرزائى فرزند

 سیاوش به نشانى چادگان خ خرمشهر کوچه سعادت منزل حمیدعابدینى 
اتهام: 1.مشــارکت در کاوش و حفــارى غیرمجاز به قصد کشــف اموال 
فرهنگى و تاریخــى. تصمیم: دادگاه پــس از اجراى تشــریفات قانونى 
دروقت مقــرر ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبــادرت به صدور 
راى مى نمایــد. راى دادگاه درخصوص اتهام آقایــان: 1.محمودمیرزائى 
فرزند ســیاوش اهل و مقیم چادگان 2.حمیدرســولى مجهــول المکان
 که وقت جلســه رســیدگى به نامبرده نشرآگهى شــده دائر بر مشارکت 
در کاوش و حفارى غیرمجاز به قصد کشــف امــوال فرهنگى و تاریخى 
موضوع گزارش مورخ 1395/10/14 مرجع انتظامى، به این شرح که وفق

 گزارش موصوف متهمین نامبرده درحال حفارى غیرمجاز به قصد کشف 
اموال فرهنگــى و تاریخى بوده اند کــه پس ازاینکه ماموریــن انتظامى

 درمحل حاضر شــده اند نامبردگان متوارى مى شــوند، با عنایت به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش مرجع انتظامى، اظهارات شــهود

 و مطلعین واقعه، بزه انتســابى موصوف محرز و مســلم بوده لذا مستندا به 
ماده 562 قانون مجازات اســالمى بخش تعزیــرات مصوب 1375 و ماده 
واحده قانون ضرورت اخذ مجوز براى ســاختن، خریــد، نگهدارى و تبلیغ 
از دســتگاه فلزیاب مصوب 1379 حکم به محکومیت هریک از متهمین
 نامبرده بابــت اتهام مذکور بــه تحمل 6 ماه حبس تعزیــرى و بطورکلى 
ضبط وســیله ارتکاب جرم (دســتگاه فلزیاب) صادر و اعالم مى گردد که 
باتوجه به اختیار حاصله  از ماده 46 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 
اجراى کل مجازات حبس صرفا متهم ردیــف اول (آقاى محمودمیرزائى) 
به مدت یکســال تعلیق مى گردد بدیهى اســت چنانچه وفــق ماده 52 و 
54 قانون مجازات اســالمى اخیرالذکــر مرتکب یکــى از جرائم عمدى 
موجب حد، قصاص، دیــه یا تعزیر تا درجه هفت در مــدت تعلیق نگردد از 
مجازات تعلیق موصوف رفع اثــر مى گردد لکن چنانچــه درمدت تعلیق 
مرتکب یکى از جرائم مذکور گــردد مجازات تعلیقى نیــز اجرا مى گردد. 
این راى نســبت به متهم ردیــف اول حضورى بوده و ظرف بیســت روز 
پس از ابــالغ قابــل تجدیدنظرخواهــى در محاکم محتــرم تجدیدنظر
 استان اصفهان مى باشــد و درخصوص متهم ردیف دوم باتوجه به اینکه 
مجهول المکان بوده و ازطریق نشــرآگهى به جلســه دعوت گردید، لکن 
درهیچ یک از جلسات رســیدگى حضورنیافته اســت غیابى بوده و ظرف
 بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین دادگاه و سپس ظرف بیست روز 
دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. م 
الف: 6254 محمدمحمدى- دادرس دادگاه عمومى بخش مهردشت/7/557
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زمان واریز یارانه 
مهرماه اعالم شد

مبلغ یارانه دریافتى هر یک از مشــموالن دریافت 
یارانه نقدى همانند ماه هاى گذشته 45 هزار و 500 

تومان است.
یارانه نقدى مهرماه ساعت 24 چهارشنبه 26 مهرماه 

به حساب سرپرستان خانوار واریز مى شود.

کاهش یک میلیارد بشکه اى 
ذخایر نفت در یکسال

ذخایر نفت باقیمانده قابل برداشــت کشورمان که 
سال گذشته در میانه ســال 102 میلیارد بشکه بود، 
پس از یکســال با کاهش یک میلیارد بشکه اى به 

101 میلیارد بشکه رسیده است.
ذخایر درجاى نفت خام ایران که در ابتداى مهرماه 
ســال گذشــته 711/5 میلیارد بشــکه بود، اکنون 
پس از گذشــت یکســال و بــا انجام طــرح هاى 
اکتشــافى موفق، به بیش از 712 میلیارد بشــکه 

رسیده است.
متوســط ضریب بازیافت مخازن نفتى کشــور نیز 
24/65 درصد است، از اینرو 175/15 میلیارد بشکه 
از ذخایر درجاى 712 میلیارد بشــکه اى نفت ایران 

قابل برداشت است.
به عبارتى از مجمــوع 712 میلیارد بشــکه ذخایر 
درجاى نفت در ایران، 175/15 میلیارد بشکه قابل 
برداشت اســت که از این رقم تا امروز درحدود 74 
میلیارد بشکه برداشت شــده و 101 میلیارد بشکه 

دیگر قابل برداشت است.

آبونمان از قبوض گاز
 حذف مى شود

با ابالغ رســمى رأى دیــوان عدالــت ادارى و با 
اعالم اینکه «مشــخصًا قانون خاصــى براى اخذ 
آبونمان وجود نــدارد»، آبونمان از قبوض گاز حذف

 مى شود.

موافقت اولیه با پرداخت نشدن 
سود سهام عدالت

چند روز پــس از نامه دو نماینــده مجلس، موافقت 
اولیه رئیس جمهور با پیشنهاد این نمایندگان اعالم 
شد و با نظر مجلس و موافقت رئیس جمهور پرداخت 
ســود ســهام عدالت به صــورت نقــدى منتفى
 خواهد شد. محمدرضا  پورابراهیمى،رئیس کمیسیون 
اقتصادى مجلس شوراى اسالمى با تأکید بر اینکه 
نفع مردم در عدم پرداخت نقدى سود سهام و به جاى 
آن افزایش ارزش سهام آنها خواهد بود، تأکید کرد: 
درباره سهام عدالت سه حق دریافت سود و مالکیت و 
فروش سهام و حق ورود به تصمیمات مدیریتى براى 
مردم تعریف شده بود، اما درحال حاضر شرکت هاى 
مشمول سهام عدالت به نام مردم، ولى به کام دولت

 شده اند. 

انبارها پر از شکر بى قیمت
دبیر انجمن صنایع قند و شــکر ایران گفت: با وجود 
گذشت 45 روز از آغاز تحویل چغندرقند، دولت هنوز 
قیمت خرید تضمینى چغندر قنــد را اعالم نکرده و 
این امر سبب شــده که انبارها پر از شکر بى قیمت

 باشد.
بهمن دانایى با اشاره به اینکه کارخانه هاى فرآورى 
چغندرقند از 5 شهریور کار خود را آغاز کرده اند، خاطر 
نشان کرد: از فصل برداشت تاکنون دو میلیون و 400 
هزار تن چغندرقند تحویل گرفته ایم که 350 هزار تن 
شکر از آن تولید شــده و در انبارها روى هم انباشت 
شده است؛ چرا که دولت تا این لحظه متأسفانه نرخ 
خرید تضمینى چغندر را اعالم نکرده اســت که بر 

اساس آن شکر قیمتگذارى شود.
وى اضافه کرد: این کار اصــوًال باید قبل از آغاز کار 
کارخانه هاى قند اتفاق بیافتد و اهمال دستگاه هاى 
مربوطه سبب شــده تا تداوم تولید با مشکل مواجه 

شود. 

ویترین

محمد مهدى غفوریان، عضو کمیته کارشناسى تلفن همراه 
اتاق اصناف گفت: با اجراى طرح رجیسترى تلفن همراه، 
شاهد افزایش 20 تا 30 درصدى قیمت گوشى هاى تلفن 
همراه خواهیم بود. وى با تأکید بر اینکه اصناف موافق 100 
درصدى اجراى طرح رجیسترى تلفن همراه هستند، افزود: 
مقرر شــده همزمان با اجراى طرح رجیسترى، 15 درصد 
ارز رقابتى گوشى همراه نیز حذف شود، بنابر این با حذف 
این ارز رقابتى و کمبود گوشــى همراه در بازار، پیش بینى 
مى شود که شاهد افزایش 20 تا 30 درصدى قیمت گوشى 

همراه در بازار باشیم. 
غفوریان، با تأکید براینکه مهمترین دغدغه در اجراى این 

طرح، بحث تأمین کاالست، گفت: 56 درصد از بازار تلفن 
همراه کشور در اختیار یک برند خاص است و بخش اعظمى 
از واردات این برند توســط چهار واردکننده انجام مى شود 
و براساس گفته خودشــان، توان واردات این حجم از نیاز 
بازار ندارند و به طور یقین با مشکل تأمین نیاز بازار مواجه 

خواهیم بود. 
این عضو کمیته کارشناسى تصریح کرد: مطمئناً در سطح 
عرضه دچار مشکل خواهیم شــد و با اعالم رجیسترى، 
عده اى اقدام به احتکار گوشى هاى تلفن همراه مى کنند 
و این کمبود در سطح عرضه، باعث تورم و افزایش قیمت 

مى شود.

چند هفته پس از حل مشــکالت به وجــود آمده براى 
ایرالین هاى ایرانى در فرودگاه نجف و از سرگیرى دوباره 
پروازها، حاال دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى مى گوید 
امکان توقف دوباره پروازهاى ایرانى به سمت این فرودگاه 

وجود دارد.
مقصود اسعدى سامانى با اشاره به اقدامات جدید مسئوالن 
فرودگاه نجف در قبال پروازهاى ایرانى اظهارداشــت: با 
توجه به نزدیک شدن ایام اربعین و رشد پروازهاى ایران 
به فرودگاه نجف، مسئوالن این فرودگاه ناگهان تصمیم 
گرفتند نرخ ســوخت پروازها در این مجموعه را افزایش 

دهند.

به گفته وى، در شرایطى که نرخ سوخت در فرودگاه نجف 
98 سنت بوده، ناگهان طبق اعالم مسئوالن این فرودگاه 
به یک دالر و 24 سنت افزایش پیدا کرده که این موضوع 

مى تواند براى پروازهاى ایرانى مشکل ساز باشد.
اسعدى سامانى در پاسخ به این سئوال که واکنش ایران 
و شــرکت هاى ایرانى به این اقدام چگونــه خواهد بود، 
اظهارداشت: کارى که از سوى مسئوالن فرودگاه نجف 
اتفاق افتاده، نه تنها شرکت هاى ایرانى که حتى وزیر حمل 
و نقل عراق را ناراضى کرده است؛ این اتفاق باعث افزایش 
هزینه پرواز و به دنبال آن باال رفتن قیمت بلیت خواهد شد 

که براى شرکت هاى هواپیمایى ایرانى پذیرفته نیست.

احتمال توقف دوباره 
پروازهاى ایران به عتبات

افزایش  30درصدى قیمت 
گوشى با اجراى رجیسترى 

تشکل هاى تولید کننده مرغ کشور با ارسال نامه اى 
به وزیر جهاد کشاورزى درباره نحوه خرید مرغ مازاد 
مرغداران براى تنظیم بازار، توسط شرکت پشتیبانى 
امور دام و قیمت کم این محصول در بازار گالیه کرده 

و پیشنهاداتى ارائه دادند.
در این نامه آمده است:« همانگونه که مستحضرید 
با مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، قیمت هرکیلو مرغ 
بین هفت هزار و صد تا هفت هزار و 800 تومان اعالم 
شد و قیمت فروش مرغ منجمد شرکت پشتیبانى به 

کیلویى شش هزار و 200 تومان ارتقا پیدا کرد.
ورود شــرکت پشــتیبانى براى خرید مرغ به منظور 
تأمین ذخایر استراتژیک به بازار، با کاهش قیمت ها 
به خصوص در مرغ زنده مواجه شــده اســت. علت 
آن هم خرید مرغ توســط شــرکت پشــتیبانى از 
کشتارکنان و کشتارگاه ها مى باشد. زیرا این عوامل 
براى به دست آوردن ســود باالتر با روش مختلف، 
قیمت مرغ زنده را در بازار کاهــش مى دهند و تأثیر 
شرکت پشــتیبانى بر روى حفظ قیمت ها معکوس

 مى شود.

قیمت مرغ بــه زیــر 6000تومان 
بازگشت

در همین رابطه،رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ 
گوشــتى با بیان اینکه قیمت هرکیلو مرغ در مراکز 
عمده فروشى به زیر شش هزار تومان رسیده است، 

گفت: قیمت این کاال تا آذرماه گران نمى شود.

محمد یوســفى با بیان اینکه قیمت مرغ طى هفته 
گذشته افت بسیار شدیدى در بازار داشته است، اظهار 
داشت: به طورى که نرخ هرکیلو مرغ زنده به سه هزار 
و 700 تومان و نرخ هرکیلو مرغ آماده طبخ به کمتر از 

شش هزار تومان رسید.
وى با بیان اینکه پیش بینى ما این است که قیمت این 
کاال تا آذرماه گران نخواهد شد و شرایط بازار به همین 
شکل خواهد بود، افزود: به طور مرتب براى افزایش 
حجم صادرات این کاال از کشــور در حال مذاکره با 

دیگر کشورها هستیم.
یوسفى درباره اینکه آیا احتمال دارد صادرات مرغ در 
سه ماهه سوم ســال افزایش یابد، ادامه داد: در حال 
حاضر که قیمت این کاال در بازار داخلى به شدت افت 
کرده و تولیدکنندگان در حال زیان هستند و احتمال 

افزایش صادرات بیشتر است.

در حالى حجم زیادى از عملیات شرکت هاى لیزینگ 
رســمى و داراى مجوز در بازار به واگذارى خودرو 
اختصاص دارد که این شرکت ها درحدود شش هزار 

میلیارد تومان در سال گردش مالى دارند.
در حال حاضر درحدود 33 شرکت لیزینگ در کشور 
مجوز قانونى دارند که در بخش هایى شامل کاالهاى 
بادوام، خــودرو و ماشــین آالت و همچنین اقالم 

سنگین فعالیت مى کنند. با این حال عمده تسهیالت 
به دلیل وجــود تقاضا لیزینگى روانــه حوزه خودرو 

مى شوند.
بر اســاس آخرین آمار دریافتــى از  وضعیت مالى 
شــرکت هاى لیزینگ خودرو، آنها در سال گذشته 
درحدود شــش هزار میلیارد تومان گــردش مالى 

داشته اند.
این در حالى است که آمار عملکرد صنعت لیزینگ 
نشان مى دهد که شرکت هاى فعال در سال 1395 
درحدود چهار هزار میلیارد تومان تســهیالت خرید 
کاال به مشتریان واگذار کرده اند که 72 درصد آن در 
بخش خودروهاى سوارى، 11 در صد در خودروهاى 
کار و 10 درصد در بخش ماشــین آالت و تجهیزات 
مصرف شده اســت و در مقابل سهم سایر بخش ها 
از جمله کاالهاى بــادوام و غیرمنقول و تجهیزات  
درمانى در مجموع 7 درصد بوده که نشــان دهنده 
ســهم پایین لیزینگ تخصصى تجهیــزات در این 
صنعت و در مقابل سهم باالى خودروهاى سوارى

 است.

مشــترکان اپراتورهــاى همــراه بــراى اینکه بــه رویه هاى 
قطع بدهى دچــار نشــوند، الزم اســت صورتحســاب تلفن 
همراه خــود را به موقــع پرداخت کننــد. در غیــر این صورت 
عدم پرداخــت مى تواند به ســلب امتیــاز ســیمکارت منجر

شود.
قطع شدن خط موبایل در صورتى که کاربر به پرداخت بدهى خود 
اقدام نکند، امرى است که امکان دارد براى هر یک از مشترکان 
خطوط دائمى رخ دهد. اپراتورها مجاز هستند طبق ساختارى که 
البته از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى در نظر 
گرفته شده، با مشترکان بدهکار برخورد و خط آنها را قطع کنند 
و یا اگر این عدم پرداخت ادامه داشته باشد، به سلب امتیاز از خط 

اقدام کنند.

شرایط پرداخت قبض خطوط دائمى همراه اول
پیامک صورتحساب هر ماه، ســوم تا چهارم ماه بعد براى کلیه 
مشترکان ارســال مى شــود. مهلت پرداخت صورت حساب، نیز 
21 هر ماه اســت. در صورت عدم پرداخت قبــض طى دو دوره 
متوالى، 72 ســاعت مانده به مهلت پرداخت، اخطار قطع براى 
مشــترك ارســال و پس از آن در صورت عدم پرداخت بدهى، 
خط تلفن قطــع یکطرفه پایان دوره خواهد شــد. همچنین پس 
از رسیدن صورت حســاب میان دوره به 80 درصد ودیعه، پیامک 
اطالع رسانى ارســال و در 100 درصد ودیعه، خط قطع یکطرفه 

میان دوره مى شود. 
با توجه به نوع قطع پایان دوره یا میان دوره، دو هفته تا یکسال بعد 
خط قطع دوطرفه مى شــود. بالفاصله بعد از قطع دو طرفه، نامه 
اخطار سلب امتیاز با مهلت یکساله براى مشترك ارسال مى شود. 
در نهایت در صورت عدم پرداخت بدهى، بر اساس مصوبه 207 

رگوالتورى خط سلب امتیاز مى شود.

شرایط پرداخت قبض خطوط دائمى ایرانسل
مشترکان ایرانسل با ارسال یک پیامک بدون متن به شماره 5455 
مى توانند از خالصه صورت حساب دوره گذشته باخبر شوند و نیز 
براى دریافت صورت حساب از طریق ایمیل، وارد پورتال کنترل 

حساب اینترنتى شده و گزینه دریافت قبض را انتخاب کنند و یا 
با ارسال پیامک بدون متن به شــماره 5459، از دوره هاى آتى 

صورت حساب خود را به صورت پیامکى دریافت کنند.
در صورتى که مبلغ صورت حساب براى کاربران دائمى ایرانسل، 
بیشــتر از 12هزار تومان باشــد، قبض کاغذى به نشانى پستى 
مندرج در پرونده ارسال خواهد شد. همچنین مشترکان ایرانسل 
مى توانند از طریق اپلیکیشن و نسخه تحت وب «ایرانسل من» 
همواره میزان کارکرد خط خود را با جزئیات شفاف مالحظه و از 
همان طریق نسبت به پرداخت صورت حساب به صورت اینترنتى 

اقدام کنند.
کاربران مى توانند حداکثر تا ســه دوره و تا مبلغ 20 هزار تومان 

پرداخت را به تعویق بیاندازند.
در صورتى که مشــترك تا مهلت مقرر صورتحساب را پرداخت 
نکند، پس از چهار روز خط ایرانســل دائمى بــه طور خودکار به 
حالت تعلیق یکطرفــه درخواهد آمد. پس از گذشــت 57 روز از 
تعلیق یکطرفه و عدم پرداخت مبلغ، خط به طور خودکار به حالت 
تعلیق کامل (دو طرفه) در خواهد آمد. اگر پس از گذشــت 140 
روز از صدور صورتحســاب (51 روز بعد از قطع دوطرفه)، اقدام 
به تسویه حساب نشود، شرکت ایرانسل مجاز است شماره تلفن 

همراه مشترك را از شبکه حذف و امتیاز مالکیت را سلب کند.

در حالى که کارشناسان بازار مســکن ادامه وضعیت رونق 
این بازار در ماه هاى پیش رو را پیش بینى مى کردند، نوسان 
ناگهانى نرخ ارز معادالت بازار مسکن را دگرگون کرده و سبب 

کاهش مجدد قیمت آن شد.
گزارش ها نشان مى دهد همزمان با کاهش یک باره حجم 
معامالت مسکن، قیمت ها نیز به طور ناگهانى فروکش  کرده 
است. این در حالى است که در ماه هاى تیر و مرداد تابستان 
امسال شــاهد افزایش 15 تا 25 درصدى معامالت مسکن 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم،  ولى روند کاهش 
معامالت در شهریور ماه آغاز شد و در روزهاى اخیر با تشدید 
روند کاهش معامالت مسکن، قیمت ها مجدداً سیر نزولى در 

پیش گرفته است.
کارشناســان معتقدند روند بهبود بازار مسکن طى روزها و
 ماه هاى آتى نیز ادامه مى یابد که مهمترین دلیل آن افزایش 
شمار ثبت نام کنندگان و افتتاح کنندگان حساب هاى صندوق 
پس انداز مسکن یکم در یکسال قبل و ورود تدریجى آنها به 
بازار خرید و فروش مسکن است. البته بر اساس اعالم یکى از 
مدیران بانک هاى دولتى عامل بخش مسکن، کالنشهرها  
بیشتر از تســهیالت صندوق ممتاز این بانک (تسهیالت 
مسکن از محل اوراق تسهیالت) استفاده مى کنند  و صندوق 
یکم عمدتاً در معامالت مســکن سایر شهرها اثرگذار بوده، 
همچنین از ســوى دیگر میزان معامالت اوراق تسهیالت 

مسکن نیز در بازار سرمایه در هفته هاى گذشته با کاهش روبه 
رو شد که همین موضوع کم شدن قیمت اوراق تسهیالت 
را در پى داشت؛ براســاس همین دالیل نمى توان افزایش 
بیش از حد معامالت را انتظار داشت. به خصوص که تجربه 
سال هاى گذشــته نشان داده در فصول ســرد سال میزان 

استقبال از بازار مسکن کاهش مى یابد.
همچنین برخى کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند کاهش 
سود ســپرده هاى بانکى هنوز نتوانســته خود را به شکل 
ورود به بازار مسکن نشــان دهد به خصوص که بسیارى از 
اقتصاددانان معتقدند بازارهاى موازى مسکن مانند سکه و 
ارز، کشش جذب بیشتر منابع مالى و سرمایه هاى سرگردان را 

دارد و احتماًال تا پایان امسال دیگر شاهد رونق مسکن نباشیم.
بر اساس گزارشات، قیمت مسکن در بسیارى از مناطق به 
دلیل کاهش معامالت یا با عدم تغییر و مقاومت فروشندگان 
در برابر کاهش روبه رو شده یا به دلیل نبود متقاضى در حال 
کاسته شدن اســت. با این حال هنوز حباب قیمت مسکن 

برقرار است.
به نظر مى رسد آنچه سبب شــده تا به رغم پیش بینى ها،  
بازار مسکن به ســرعت در خواب زمستانى فرو رود، فضاى 
حاکم بر اقتصاد کشور و رکودى است که دولتمردان به رغم
 وعده هــاى متعــدد هنــوز نتوانســته انــد آن را چاره

 کنند. 

در حالى که رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى، کمبود انار ناشى از سرمازدگى 
را علت گرانى این محصول عنوان کرده است، مدیرکل دفتر میوه هاى گرمسیرى و 
نیمه گرمسیرى وزارت کشاورزى اعالم کرد که با وجود سرمازدگى بخشى از باغ هاى 
انار، هیچ کمبودى وجود ندارد و نهایتًا بخشى از صادرات این محصول تحت الشعاع 
قرار مى گیرد و به نظر مى رســد 
نوبرانه بودن، دلیــل گرانى این 

محصول است.
انار جزو معدود میوه هایى است 
که با افزایش قیمت غیرمنطقى 
در بازار مواجه شده و از کیلویى 
درحدود هشــت هزار تا 12 هزار 
تومان در بــازار مصرف عرضه 
مى شــود که به گفته حســین 
مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى، کمبود انار به دلیل سرمازدگى 
و کم بار بودن باغات علت گرانى و افزایش قیمت سرسام آور این محصول است که 
سبب شده هر کیلوگرم از این محصول در بازار عمده فروشى از دو هزار تا هفت هزار 
تومان عرضه شــود و در بازار مصرف از بیش از هشت هزار تومان تا 12 هزار تومان 

به مردم فروخته شود.

خواب زودرس زمستانى
 بازار مسکن را فراگرفت

برآورد برخى کارشناسان از بازار مسکن در شش ماهه 
دوم ســال جارى حاکى از آن است که با توجه به پنج 
عامل محرك، احتماًال شــاهد افزایش 10 درصدى 

قیمت و روند تدریجى رشد معامالت باشیم.
بازار مسکن این روزها تحت تأثیر پنج عامل محرك 
نزدیک شدن قیمت به کف، رشد نسبى ارزش افزوده 
بخش ساختمان، التهاب بازار اجاره در تابستان امسال، 
کاهش نرخ ســود بانکى و انتظار براى کاهش سود 

تسهیالت مسکن، مســیر خود را براى ورود به دوره 
رونق طى مى کند. پیش بینى کارشناســان از قیمت 
آینده مسکن افزایش 10 درصد را متناسب با نرخ تورم 
نشــان مى دهد؛ هرچند عمده کارشناسان معتقدند 
جهش قیمتى در کار نخواهد بود. یکى از دالیل عدم 
جهش یکباره قیمت مسکن بازگشت این بازار به مسیر 

قبل از سال 1384 است. 

پیش بینى بازار مسکن در نیمه دوم سال

انار کم نداریمعواقب عدم پرداخت قبض موبایل

نوبرانگى دلیل گرانى است

نامه گالیه آمیز مرغداران به وزیر جهاد کشاورزى؛

 مرغ ارزان است

گردش مالى 6000 میلیاردى لیزینگ هاى خودرو
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پس به تقوا و پرهیزکارى روى آورید، که رشــته آن استوار 
و دســتگیره آن محکم و قله بلند آن پناهگاهى مطمئن است. قبل 
از فرا رسیدن مرگ، خود را براى پیشامدهاى آن آماده سازید، 
پیش از آنکــه مرگ شــما را دریابد آنچه الزمه مالقات اســت 
فراهم آورید، زیــرا مرگ پایان زندگى اســت و هــدف نهایى، 

موال على (ع)قیامت است.

         آگهى برگزارى مناقصه عمومى
شرکت آب و فاضالب اســتان ا صفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/08/06 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/08/07

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 335)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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عملیات اجرایى توسعه و اصالح شبکه جمع آورى 192- 3 -96
2/703/203/011136/000/000جارىفاضالب در محدوده (منطقه 2) با ارزیابى کیفى

عملیات اجرایى توسعه و اصالح شبکه جمع آورى 193- 3- 96
2/870/815/224144/000/000جارىفاضالب در محدوده (منطقه 2) با ارزیابى کیفى

عملیات اجرایى توسعه و اصالح شبکه جمع آورى 194- 3- 96
4/612/862/415231/000/000جارىفاضالب در محدوده (منطقه 2) با ارزیابى کیفى

ساسان اکبرزاده
همایش آموزش هاى درمانى و... زائران اربعین حسینى 
در تاالر همایش هاى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با 

حضور جمعى از مسئوالن و زائران برگزار شد.
رئیس نهاد نمایندگى ولى فقیه در دانشگاه اصفهان در 
این همایش از اینکه خداوند به زائــران اربعین، توفیق 
داد تا سهمى در این حرکت الهى و معنوى داشته باشند 
شکرگزارى کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
باید بر خــود ببالد که در کارنامه دانشــگاهى، تیم هاى 
پزشــکى مى توانند در این حرکت عظیم فعالیت داشته 

باشند.
حجت االســالم و المســلمین علیرضا امینــى افزود: 
پیــاده روى اربعین خود هــدف و مقصد بــوده و همه 

مســیر پیاده روى، عبادتگاه خواهد بــود و باید براى آن 
برنامه ریزى معرفتى کرد تا این خلوتگاه به معناى واقعى، 
بندگى خداوند باشد. وى با بیان اینکه پیاده روى اربعین 
داراى آداب و اسرارى اســت که باید با آن آشنا شد تا به 
اهداف رسید، گفت: رعایت آداب پیاده روى اربعین، آثار 

بسیار عظیم معنوى، الهى، سیاسى و... به جا مى گذارد.
رئیس نهــاد نمایندگى ولى فقیه در دانشــگاه اصفهان 
مى گوید: در روایات، هیچ عملى پرثواب تر از پیاده روى 
اربعین نبوده و قطعًا ساختن روح عالوه بر سالمت جسم 

نگاه زائران این سفر است.
حجت االسالم و المسلمین امینى گفت: قرار است اربعین 
به وحدت و پیوند بشریت برســد بنابراین زائران باید به 
این امر واقف باشند و بدانند معنویت با پیاده روى اربعین 

ماندگار است.
وى زیارت اربعین را یکى از نشانه هاى مؤمن دانست و 
افزود: بقاى انسانیت و بشــریت در پرتو امام حسین(ع) 
بوده و اربعین در فرهنگ ناب اسالم پیام داشته و هر سال 
برگى از این پیام به بشریت داده مى شود تا بشر غفلت ها 

را جبران و در نور حرکت کند. 
حجت االسالم و المسلمین امینى از همه زائران اربعین 
خواست تا در گام گام این ســفر معنوى به یاد امام زمان 
(عج) باشــند تا در دل ها تحول ایجاد شده و جان متوجه 

شود که باید به معنویت برسد.
***

قائم مقام دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان نیز اظهار 
امیدوارى کرد زائرانى که در این همایش، آموزش هاى 

الزم را فرا مى گیرند توشه اى براى سفرشان قرار گیرد.
حمید صانعى راهپیمایى اربعین را افتخار شــیعه دانست 
و گفت: سفر زائران به اربعین هر ســال نسبت به سال 
گذشــته، رکورد بوده و باالترین تجمع انســانى تاریخ 
در ایام اربعین اتفاق مى افتد. وى بــا بیان اینکه غرب با 
یکسان سازى فرهنگى سعى دارد خرده فرهنگ ها را نابود 
و فرهنگ خود را جانشین ســازد، گفت: در این شرایط، 
راهپیمایى اربعین با میلیون ها انســان همسو و همدل و 
بدون چشمداشت و فقط براى خدمات رسانى و زیارت، 
افتخارى بزرگ به حساب مى آید، این در حالى است که 
باالترین هزینه خیریه در کره زمین، در راهپیمایى اربعین 

اتفاق مى افتد. 
صانعى از اوج آمادگى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان براى 

ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حســینى در سال 
جارى خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، 
افتخار دارد در راهپیمایى اربعین مشــارکت و مساعدت 
داشته باشد وامید است امســال نیز همچون سال هاى 

گذشته، منشأ خدمات مؤثر باشیم.
قائم مقام دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اظهار داشت: 
سفر زائران اربعین، امتحانى براى انسان ها بوده، که باید 

سعى کنند در این سفر حقى از کسى ضایع نکنند.
***

رئیس هیئت مدیره مؤسســه مردم نهاد امداد پزشــکى 
منجى هم که این همایش را برگزار کرده، ســاماندهى 
خدمات بهداشت و درمان، تجمیع خدمات، ارائه خدمات 
استاندارد به خصوص در مسائل بهداشتى و... براساس 

دستورالعمل را از اهداف برشمرد.
دکتر علیرضا غیور گفت: در این همایش ســعى شده تا 
نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت بیــش از پیش تقویت 
شود و زائران با آموزش هاى ارائه شده، از این سفر معنوى 
به نحو مطلوب ترى بهره گیرى کنند.  وى ادامه داد: ما در 
این سفر آمادگى ارائه خدمات تخصصى چشم پزشکى 
و دندانپزشکى را براى زائران داریم و تجهیزات دارویى 

مورد نیاز را نیز فراهم خواهیم کرد.
در کالس هاى آموزشــى این همایش، اساتید مربوطه 
از مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى، مرکز 
بهداشــت و... مباحثى چون امداد و درمــان و مدیریت 
بحران، بهداشت محیط و پیشگیرى از بیمارى ها و... را 

 براى زائران اربعین حسینى تشریح کردند.

راهپیمایى اربعین افتخار شیعه است
در همایش آموزشى زائران اربعین حسینى در دانشگاه علوم پزشکى اصفهان عنوان شد
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عالئم بیمارى مساویسم عالئم بیمارى مساویسم 
در در ذوب آهنذوب آهن!!

افزایش خدمات فوراسکوئر براى
 برنامه نویسان

11

15

 آگهی مزایده
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)  در نظر دارد اماکن رفاهی دانشجویی خود (شامل: بوفه، رستوران، 
پارکینگ، کتابفروشی، گل فروشی، زیراکس، نانوایی و زمین تنیس) را به صورت یکجا یا مجزا از طریق مزایده عمومی 
به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید. متقاضیان در صورت تمایل از تاریخ 
درج این آگهى به مدت 10 روز کارى جهت بازدید از اماکن مورد مزایده و دریافت اسناد مربوطه به اداره دبیرخانه این 
واحد دانشگاهی، واقع در اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، ساختمان اداري اندیشه، طبقه دوم و 

یا به سایت www.khuisf.ac.ir مراجعه نمایند.
√  ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دانشگاه به میزان ذکر شده در اسناد مزایده یا واریز به حساب اعالم شده.

√  واریز فیش بانکی به مبلغ 500/000 ریال به حساب سیبا 0107431161001 بانک ملی به نام حوالجات دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان) بابت خرید اسناد مزایده.

√  دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
√  هزینه درج این آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

     اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی     اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی

                                                    آگهى مناقصه
شهردارى خورزوق به استناد بودجه مصوب  سال 1396 در نظر دارد 
نسبت به اجراى آسفالت معابر سطح شهر شامل تراش آسفالت قدیمى 
با دستگاه_ پخش MC و آســفالت ریزى با اعتبار 7/600/000/000 
ریال اقدام نماید. لذا متقاضیان شــرکت در مناقصه مى توانند جهت 
دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه  مورخ 
96/08/09 به امور مالى شهردارى مراجعه نمایند ضمنًا مهلت تحویل 
پیشنهادات تا پایان وقت ادارى روز چهارشــنبه  مورخ 96/08/10 

مى باشد. 
محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوقمحمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

نوبت  اولنوبت  اول
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خودم، خودم را خودم، خودم را 
به «هفت» به «هفت» 

دعوت دعوت کردم!کردم!

10

درمان کبد چرب
 با یک دمنوش

wwwwwww

افففاف
 برببببربربب
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 پارسا را پیدا کنید 
14 500میلیون مژدگانى بگیرید

حاال در آرزوى ترکمنچاى بمان! 12
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ناگفته هاى تهمینه میالنى از حضورش در تلویزیون

دم!خودم، خودم را به «هفت» دعوت کردم!
تهمینه میالنى که به تازگى با انتشار ویدئویى از پخش نشدن 
تیزرهاى تلویزیونى فیلم جدیدش انتقاد کرده بود، دراین باره 
گفت: همه فیلم هاى ما با مشکل پخش تیزرهاى تلویزیونى 

روبه رو بوده اند.
این کارگردان سینما درباره مشکلى که اخیراً در پخش تیزرهاى 
تلوزیونى فیلم جدیدش «ملى و راه هاى نرفته اش» ایجاد شده 
است، بیان کرد: ابتدا با همه فیلم ها براى پخش 35 تیزر توافق 
مى کنند تا برنامه هایشان را تنظیم کنند و بعد تعداد را افزایش 
مى دهند اما در مورد فیلم «ملــى و راه هاى نرفته اش»  بعد از 
پخش 35 تیزر حتى با پادرمیانى یکى از مدیران ارشــد کانال 
تلویزیون هم ادامه پخش تیزرها نتیجــه نداد. فعًال مدیرکل 

ارشاد قصد پا درمیانى دارد تا نتیجه چه شود!
میالنى با اشــاره به اینکه تقریبًا همه فیلم هاى ما با مشــکل 
پخش تیزرهــاى تلویزیونى روبه رو بوده انــد و گرفتن تعهد 
محضرى براى نداشتن تبلیغات در شبکه هاى خارجى ربطى 
به تعداد تیزرها ندارد،  گفــت: با آنکه آقاى مهندس ضرغامى 
در میان مدیران رفتار فردى  مناســب ترى با من و همســرم 
داشته اند، اما حتى در دوره ایشان هم با چنین مشکالتى روبه 
رو بوده ایم. جالب است بدانید آخرین بارى که من به تلویزیون 

رفتم، خودم، خودم را دعوت کردم.

او ادامه داد: هفته اخر اکران فیلــم «آتش بس 2» بود و هنوز 
برنامه «هفت» که آقاى گبرلو مجرى آن بودند از من دعوت 
نکرده بود تــا در برنامه شــرکت کنم! در حالــى که تمامى 
کارگردانانى که فیلمشــان روى پرده بود، دعوت شده بودند. 
براى همین به آقاى  مهندس ضرغامى که فقط دو  روز از دوره 
مدیریت ایشان باقى مانده بود زنگ زدم و گفتم: اگر این رسانه 
ملى است، حق من است که در تنها برنامه سینمایى تلویزیون با 
مردم ارتباط داشته باشم. ایشان از شنیدن این موضوع ناراحت 
شدند و دستور دادند فرداى آن روز مرا به برنامه دعوت کنند! 
هر چند کســانى که مخالف حضور من در برنامه بودند، بعد از 
پخش برنامه بالیى به ســرم آوردند که یکسال و نیم درگیر 

دادگاه رسانه شدم.
کارگردان فیلم   هاى ســینمایى «ســوپر اســتار» و «تسویه 
حســاب» در پاســخ به اینکه آیا علت این اتفاقات، ســوژه و 
موضوعات فیلم هایش است، گفت: بهتر است بفرمایید سلیقه 
مدیران که موضوع فیلم ها و تحلیل علمى و جامعه شــناختى 
فیلم هاى مارا نمى پسندد و اصًال به اینکه این رسانه ملى است 
و به همه گروه هاى فکرى تعلــق دارد، اعتقادى ندارند. مگر 
مى شود یک رسانه ملى باشد و براى فیلم هاى ایدئولوژیک و 
تبلیغاتى هزاران تیزر تبلیغاتى پخش کند و براى فیلم هاى ما 

گاه حتى یک تیزر پخش نکند و در مورد فیلم «ملى و راه هاى 
نرفته اش»  فقط 35 تا! 

میالنى با انتقاد از زمان اکران فیلم سینمایى «ملى و راه هاى 
نرفته اش» در سینماها، اظهار داشت: فیلم ما قرار بود مرداد ماه 
اکران شود، اما فصل خوب اکران را به خودى ها دادند و فیلم ما 
ماه محرم اکران شد. از شروع اکران هم شوراى صنفى بدون 
اجازه و ســئوال از تهیه کننده فیلم، بلیت ســینماها را نیم بها 
کردند. شش روز هم براى عاشــورا و تاسوعا تعطیل کردند و 
حتى تصاویر  بیلبوردهاى تبلیغاتى مــا را پایین آوردند تا فضا 

سیاهپوش و مناسب عزادارى شود.
کارگــردان فیلم ســینمایى «آتــش بــس 1و 2» در ادامه 
صحبت هایش خاطرنشان کرد: با وجود همه این اتفاقات، فیلم 
ما با تبلیغ دهان به دهان به شدت مورد توجه مردم قرار گرفت 
و چند روز پیش آمار فروش آن میلیاردى شد. البته باید چهار و 
نیم میلیارد بفروشد تا فقط هزینه ساخت آن در بیاید، چون با 
پرداخت سهم سینما، تبلیغات و درصد پخش کننده یک سوم 

فروش به دست تهیه کننده مى رسد.
میالنى در پایان گفت که این فیلم تــا دو هفته دیگر اکرانش 
ادامه خواهد داشــت ولى اگر بتواند کف فروش را حفظ کند، 

نمایش اش در سینماها ادامه خواهد داشت.

رونمایى 
از اولین 
پوستر 

«قاتل اهلى»

در آســتانه اکران «قاتــل اهلى» آخرین اثر مســعود 
کیمیایى،  نخستین پوستر این فیلم با تمرکز با دو پرویز، 
یکى پرستویى و دیگر پورحســینى به گونه اى که گویا 
دومى بافت مغزى اولى را شکل داده(!) از سوى مؤسسه 

فیلمیران منتشر شد.
امیر جدیدى و پگاه آهنگرانى دیگــر بازیگران اصلى 
فیلمند که تصویرشــان به گونه اى پیوســته در پوستر 

«قاتل اهلى» آمده است.
طراحى اولین پوستر «قاتل اهلى» توسط استودیو بُعد 

انجام شده است.
فیلمیران پخش کننده این فیلم ، تبلیغات  را با نزدیک 
شــدن به زمان اکران آغاز کرده است و به زودى المان 
هاى  تبلیغى متفاوتى که براى ایــن فیلم تدارك دیده 

شده در سطح شهر دیده خواهد شد.
پرویز پرســتویى، امیر جدیدى، پگاه آهنگرانى، پرویز 

پورحســینى، حمید رضا آذرنگ، هســتى محمایى و 
با حضور رضا رشــیدپور، لعیا زنگنه ، یغمــا گلرویى با 
هنرمندى پوالد کیمیایى بازیگران «قاتل اهلى» هستند.

در خالصه داستان «قاتل اهلى» آمده است :
حاج اقا  دکتر جالل سروش (پرویز پرستویى) کارآفرین 
موفق بخش خصوصى تصمیم به افشاى خیانت هاى 
شــرکت «پیســارو» که مافیاى قدرت و ثروت است، 
مى گیرد. ســیاوش مطلق (امیر جدیــدى) و احمد کیا 
(حمیدرضا آذرنگ)، فرزند خوانده هاى سروش  هستند  
و  ســیاوش نه فقط مورد اعتمادترین فرد نزد سروش 
بلکه دلبسته  مهتاب (پگاه آهنگرانى) دختر او هم هست 
اما مهتاب رابطه اى عاطفــى با بهمن (پوالد کیمیایى) 
خواننده پاپ دارد. تعطیلى کنسرت ها و دامنه اختالفات 
اقتصادى سروش و شرکت پیســارو تاوانى دارد که نه 
فقط اطرافیانش، بلکه همه  مردم  باید آن را بپردازند و...

سریال «ســرزمین کهن» (سرزمین مادرى) به 
کارگردانى کمال تبریزى هنوز پخش نشده است.
پیش از این اعالم شده بود ســریال «سرزمین 
کهن» قرار اســت از 14 مهر روى آنتن برود و 
حتى با نزدیک شدن به پخش از شبکه 3 از آنونس 
آن رونمایى شد که در این آنونس اعالم شد نام 
سریال «سرزمین مادرى» شــده است. اما این 
سریال که چند ســال پیش هنگام پخش بعد از 
سه قسمت متوقف شد 14 مهر روى آنتن نرفت 
و جمعه 21 مهر ماه نیز نتوانست بعد از چند سال 

پخش خود را آغاز کند.
سریال «سرزمین مادرى» در سه فاز تولید شده 
است و از جمله بازیگران آن مى توان به شهاب 
حسینى اشاره کرد که در فاز دوم سریال جاى خود 

را به آرش مجیدى داده است.
با پخش سه قسمت از «ســرزمین کهن» این 
سریال متوقف شد و ســوءتفاهمى پیش آمد که 

این سریال به بختیارى ها توهین کرده است.

«سرزمین مادرى» 
باز هم روى آنتن نرفت

فرزند ملکه رنجبر گفت: مادرم روز یک شــنبه 
(امروز) توســط دکتر ماندگار جراحى مى شود.  
فریبرز ایروانى گفت: دکتر ماندگار روز پنج شنبه 
وارد ایران شد، مادرم را معاینه کرد و قرار است روز 

یک شنبه وى را جراحى کند.
گفتنى اســت، ملکه رنجبر بازیگر پیشکسوت 
تئاتر،ســینما و تلویزیون هفته گذشته به علت 
ناراحتى قلبى در بیمارستان بسترى و آنژیوگرافى 
شــد اما این عمل کفایت نکرد و با تشــخیص 
پزشکان باید عمل باز روى قلب این هنرمند انجام 
شود. عملى که با توجه به گرفتگى رگ هاى قلب 
و سن باالى این هنرمند پیشکسوت با خطر باالیى 

روبه رو است.

ملکه رنجبر
 امروز جراحى مى شود

در آستانه صدمین جلســه تصویربردارى سریال 
«از یادها رفته»، بیتا فرهى به این سریال پیوست 
و جلوى دوربین رفت. بیش از ســه مــاه از آغاز 
تصویربردارى ســریال «از یادها رفته» گذشته و 
تاکنون بیش از 90 جلســه تصویربردارى انجام 
شده است. تاکنون بیش از 10 درصدسریال تصویر 
بردارى شده است و گروه سازنده سریال تمام ایام 
هفته از ســاعت 6 صبح الى 18 مشــغول به کار 
هســتند. پیش از این بازیگرانى همچون حسین 
یارى، هلیا امامى، میترا حجار، لیال بلوکات، سیما 
تیرانداز، مهدى ســلوکى، رضا یزدانى، رســول 
نجفیان، علیرام نورایى و حبیب دهقان نســب به 

این سریال پیوسته بودند و جلوى دوربین رفتند.
مجموعه تلویزیونى «از یادها رفته» به کار گردانى 
بهرام بهرامیان و تهیه کنندگــى اکبر تحویلیان 
یک ملودرام تاریخى است که در 50 قسمت براى 
پخش از شبکه 5 سیما ساخته مى شود و داستان آن 
به زندگى دخترى جوان در سال 1319 مى پردازد . 

بیتا فرهى به
«از یادها رفته» پیوست

این روزها فهرست 250 فیلم برتر ســایت IMDB، که بر 
اساس آراء مخاطبان این سایت به دست آمده، مورد مراجعه 

بسیارى از سینمادوستان در ایران و سراسر جهان است. 
در سال هاى گذشته، ســینماى ایران تنها یک نماینده در 
این فهرست داشت: «جدایى نادر از سیمین» ساخته اصغر 
فرهادى. فیلمى که به دلیل مسائل سیاسى زمان اکرانش، 
رأى باالى آن در سایت IMDB، با مناقشاتى همراه بود. اما 
اخیراً یک فیلم ایرانى دیگر نیز به این فهرست اضافه شده 
است. «بچه هاى آسمان»، ســاخته مجید مجیدى، دیگر 
فیلمى است که نام آن را مى شــود در فهرست 250 فیلم 

برتر IMDB دید.
نام این فیلــم در رتبــه 125 و در میان چهــار اثر بزرگ 
تاریخ سینما دیده مى شــود: «فرار بزرگ» ساخته «جان 
استرجس»، «گاو خشمگین» اثر «مارتین اسکورسیزى»، 
«مخمصه» به کارگردانى «مایکل مان» و «مردم سوم»، 

شاهکار «کارول» رید.
IMDB یکى از معتبرترین منابع سینمایى جهان محسوب 

مى شود.

ورود یک فیلم ایرانى دیگر
IMDB  به فهرست برترین هاى 

تهیه کننده برنامه «دورهمى» گفت: این برنامه ساخته 
نخواهد شد و حرف هاى منتشر شده در باره تولید فصل 

سوم صحت ندارد.
هاشم رضایت، تهیه کننده برنامه «دورهمى» درباره خبر 
ساخت فصل سوم  برنامه «دورهمى» با اجراى مهران 
مدیرى که در رسانه ها منتشر شده است، گفت: دیگر قرار 

نیست برنامه «دورهمى» ساخته شود.
وى در ادامه درباره خبرهاى منتشره و مذاکراتى که مطرح 
است خاطرنشان کرد: من و آقاى رحیمى تهیه کنندگان 
این برنامه هستیم و مى گوییم چنین حرف هایى صحت 
ندارد مگر اینکه بدون ما که خالق کار هستیم مذاکراتى 

انجام شده است که ما خبر نداریم! 
گفتنى است؛ روزهاى گذشته خبرى مبنى بر مذاکرات 
مهران مدیرى و شبکه نسیم و ساخت فصل سوم برنامه 

«دورهمى» در رسانه ها مطرح شد.

خبر ساخت سرى جدید 
«دورهمى» تکذیب شد

تدوین فیلم سینمایى «به وقت شــام» ساخته جدید ابراهیم 
حاتمى کیا به تهیه کنندگى محمد خزاعى در حال انجام است و 
پیش بینى مى شود تا دو ماه دیگر تدوین به طول انجامد.  تدوین 
فیلم توسط مهرداد خوشبخت انجام مى شود و حاتمى کیا نیز بر 

کار تدوین نظارت دارد. 
بخش هاى عمده فیلم در یک هواپیما ســپرى مى شود و به 
همین دلیل جلوه هاى ویژه بصرى در فیلم «به وقت شام» از 

اهمیت ویژه اى برخوردار است با توجه به تأکید حاتمى کیا در 
استفاده از نیروهاى جوان و با استعداد ایرانى به نظر مى  آید 
جلوه هاى ویژه بصرى فیلم در ایران و توسط کارشناسان 

ایرانى انجام شود. 
شــایان ذکر اســت؛ فیلم ســینمایى «به وقت شام» به 
تهیه کنندگى محمد خزاعى دومین همکارى مشــترك 
ابراهیم حاتمى کیا و سازمان اوج است که براى نخستین بار 
در سطح اول سینماى ایران به صورت مستقیم به حوادث 

منطقه و اسالم تکفیرى مى پردازد.
در ایــن فیلــم بابــک حمیدیــان و هــادى حجــازى 
فــر  و جمعــى از بازیگران بیــن المللــى بــه نمایش در 
مى آیــد و تــالش گــروه ســازنده این اســت کــه فیلم 
در ســى و ششــمین جشــنواره فیلــم فجــر رونمایــى

 شود.
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خبرها از فیلم جدید حاتمى کیا
تازه ترین 

سر ســریال «ســربداران» در شــهرك غزالى کار 
مى کردم که یک روز على حاتمى مرا صدا زد و گفت 
یک کارى دارم و نقشى هست به نام «ابوالفتح» که 
از سوسیال دموکرات هاى سمت قفقاز است. کمیته 
مجازاتى وجود دارد و او تحت عنوان صحاف آمده که 
ترور کند. نقش جالبى است و دلم مى خواهد شما بازى 
کنى. گفتم من سر سریال «سربداران» هستم. گفت 
خب هماهنگ مى کنیم با آقاى نجفى. «سربداران» 
هم اواخر کار است. پرسیدم چقدر طول مى کشد. گفت 
دو ماه و واقعاً هم کار من دو ماه طول کشید. مجموعه 
سریال از قبل از انقالب شروع شده بود و چندین سال 

طول کشید چون در اواسط کار متوقف شد.
على حاتمى فیلمنامه کامل با دیالوگ و جزئیات کامل 
نداشت. فقط سیر قصه را داشت. فقط سیناپس بود. 

سیناپس را براى من توضیح داد. من دیدم این کاراکتر 
از سوســیال دموکرات هاى خارج از ایران است که 
نمى خواهد بگوید. آمده براى کمیته مجازات ترور کند. 
پس دو نکته مخفى دارد و تحت عنوان صحاف آمده با 
تزویر خودش را کس دیگرى جلوه مى دهد. پس آدم 
تودار و مرموز و در خودى است. زیاد حرف نمى زند تا 
چیزى را بروز ندهد. حتى احساساتش نسبت به زنش 
و بیمارى اش را پنهان کرده است. بر این اساس این 
آدم را بازى کردم. به حاتمى گفتم من ســرم را براى 
سریال «ســربداران» مى تراشم. گفت اشکالى ندارد 
کاله گیس مى گذاریم. پیش آقاى اسکندرى و آقاى 
معیریان رفتیم. کاله گیس هــاى مختلف را امتحان 
کردیم هیچکدام خوب در نمى آمد. کاله را برداشتم و 
با همان سر تراشیده روى سرم گذاشتم. دیدم نقش 

ابوالفتح با همان ســر تراشــیده خوب است. به على 
حاتمى گفتم و او هم پذیرفت. بعد ردا را پوشــیدم و 
عینک را زدم و آن وقت معیریان با قلم روى صورتم 
سایه روشن کار کرد و دیدیم چهره مورد قبول در آمد. 
بخشى از رفتن ما به سمت و سوى شخصیت از ظاهر 
شروع مى شود. گریم و لباس خیلى کمک مى کند که 
این آدم چطور آدمى باید بشود و به بازیگر ایده و فکر 
مى دهد. در نتیجه این تودارى را نقطه عطف و ستون 

اصلى این شخصیت قرار دادم.
ســکانس خداحافظى جیران خیلى برایم حسى بود. 
زیرا خیلى دلگیر بود. آن دلگیرى جدایى، مرگ و جدا 
شدن از زنى که عاشقانه دوستش دارى در من ایجاد 
شد. االن که صحبتش را مى کنم اشک در چشم هایم 

جمع مى شود.

بیست و سومین قسمت از برنامه «هزارداستان» جمعه شب با اجراى محمدرضا شهیدى فرد، مجرى تلویزیون روى آنتن شبکه نسیم رفت که به گفتگو با على نصیریان 
و داستان زندگى او از کودکى تا امروز اختصاص داشت. بخشى از اظهارت نصیریان در این برنامه را که به ایفاى نقش در سریال «هزاردستان» مربوط مى شود بخوانید:

على نصیریان
 چگونه ابوالفتح شد 
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1. داراى دو نوع است که نوع کوچک آن را ترنج و نوع بزرگ 
آن را بالنگ مى گویند.

2. طبیعت پوست زرد آن، گرم و خشک است و شحم آن یعنى 
گوشت آن، که زیر پوست زرد آن است و شــیرین مزه و سرد و تر 

است ولى سردى آن زیادتر از ترى آن است و مغز ُترش آن سرد 
و خشک است.

3. بالنگ صاف کننده خون از صفرا و مسکن قى (استفراغ) صفراوى 
است.

4. بالنگ براى تقویت کبد، معده و تسکین حرارت احشا، مفید است.

1. لیموترش  سرد و  خشک است.
2. ملطف و از بین برنده خلط هاى غلیظ و لزج است.

3. براى سردرد، سرگیجه و ورم هاى حلق مفید است.
4. براى سرد مزاجان، اعصاب و سرفه زیان آور است و مصلح 

آن شکر و عسل است.

1. طبیعت آن سرد و تر است.
2. موجب تســکین تیزى خون و صفرا مى شود و تشنگى را 

نیز کم مى کند.
4. ُگر گرفتى کبد و معده را کم مى کند و ادرارآور است.

1. ترش آن سرد و خشک است.
 2. نارنج ترش لزوجتى دارد که براى نزله هاى سینه و سرفه هاى گرم 
مفید است مخصوصاً اگر با پوست از وسط دو نیم کرده و پس از درآورن 
تخم هاى آن مقدارى نبات کوبیده بر آن پاشــیده شود و تا حّد جوش 

حرارت داده شود، سپس میل شود.

یکى از دمنوش هاى مخصوص فصل 
پاییز که بیشتر افراد با هر مزاج و طبعى مى توانند از آن میل 

کنند و از خواص فوق العاده آن بهره مند شوند ، «دمنوش دانه آبدار انار با 
چوب دارچین»است.

خواص «دمنوش دانه آبدار انار با چوب دارچین» شامل موارد زیر است:
کاهنده قوى چربى و کلسترول خون

درمان کننده کبد چرب
درمان جوش صورت و آکنه ها

الغرکننده و چربى سوز
 بازکننده عروق کرونر قلبى
درمان بواسیر یا هموروئید

پاکسازى کننده و مصفاى خون
درمان کننده آفت دهان

هشدار جدى بدن به شما 
در مورد کمبود ویتامین ها!

کمبود ویتامین ها در بدن، عالئم متفاوتى ایجاد مى کند که گاهى بسیار خفیف 
و گاهى خطرناك و جبران ناپذیر است. نشانه هاى کمبود، با توجه به نوع هر 

ویتامین در نقاط خاصى از بدن ظاهر مى شوند:
اگــر متوجه شــدید که حتــى بعد از 
شستشوى کامل موها، پوست سرتان 
دچار شــوره شده، شــاید دچار کمبود 
اسیدهاى چرب ضرورى مانند امگا 3 
باشید. وجود این چربى ها براى تقویت 
موهاى شــما ضرورى است. براى به 
دســت آوردن این اســیدهاى چرب 
حداقل دو بــار در هفته ماهى بخورید. 
گردو و دانه هاى کتان نیز سرشــار از 

امگا 3 هستند.

ویتامین B براى تقویت موها و رشد سالم آنها 
ضرورى است. نازك شــدن موها اغلب ناشى 
از کمبود این ویتامین است. یک فنجان برنج 
سفید منبع عالى ویتامین B محسوب مى شود 
و البته غالت و نان هم سرشار از این ویتامین 
هستند. با این حال اگر قصد کاهش وزن دارید و 
نمى توانید به میزان زیاد کربوهیدرات مصرف 
کنید، مى توانید روزانه از یک فنجان اســفناج 
پخته بهره ببرید تا ویتامینB مورد نیاز خود را 

تأمین کنید.

فقر ویتامیــن B12 یکــى از عوامل 
اصلى ابتال به زخم هاى دهانى است. 
ویتامیــن B12 در محصوالت حیوانى 
مانند گوشــت قرمز، گوشت مرغ و 
تخم مرغ یافت مى شــود. اگر گیاه 
خوار هستید، منابع غنى شده با این 
ویتامین را حتماً وارد رژیم غذایى تان

مس نقش مهمى در پیشگیرى از سفید شــدن موها و تولید مالنین  کنید.
دارد. اگر زودتر از سن 20 سالگى و بدون سابقه خانوادگى، شاهد سفید 
شدن موها بودید، به کمبود مس در بدنتان شک کنید. کلم، گوشت گاو،

 قارچ ها منابع خوبى از مس هستند.

شوره سر

موهاى نازك
 و شکننده

زخم هاى دهانى

موهاى خاکسترى
ویتامین D یکى از ویتامین هاى
 اساســى در افزایش انرژى 
روزانــه و بهبــود عالئــم 
خستگى اســت. اگر احساس 
خستگى همیشــگى مى کنید، 
به قهوه و منابع کافئین متوسل 
 D نشوید و به کمبود ویتامین
در بدن شک کنید. لبنیات غنى 
شــده، منابع غیر لبنى مانند 
شیر بادام یا سویا، ماهى هاى
 خاص مانند ســاردین و حتى 
قارچ هایى که در معرض اشعه 
ماوراء بنفش خورشــید رشد 
مى کننــد، از منابــع غنى از 

ویتامین D هستند.

خستگى

کبودى پاها
این عالمت ناشى از فقر ویتامین C در 
بدن است. ویتامین C در کالژن سازى 
و ایجاد رگ هاى خونــى نقش دارد. 
فقر ویتامینC باعث ضعیف شــدن 
مویرگ ها مى شــود. تــوت فرنگى، 
کلم بروکلــى و انبه از منابــع غنى از 

ویتامین C هستند.

ضعف عضالنى و گرفتگى عضالت از علل 
اصلى فقر منیزیم در بدن اســت. این ماده 
معدنى براى بیش از 300 واکنش مربوط به 

شیمى حیاتى در بدن، از شل کردن عضالت 
گرفته تا تمدد اعصاب، منظم کردن ضربان 
قلب، کمک به حفظ سیستم ایمنى بدن و 

استحکام بخشیدن به استخوان بندى الزم 
است. منابع خوب منیزیم عبارتند از دانه کدو 

تنبل، موز و آووکادو.

گرفتگى عضالت

ز این ویتامین 
ش وزن دارید و 
ت مصرف 
ســفناج 
 خود را 

 موها و تولید مالنین 
وادگى، شاهد سفید 
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 بازکننده عروق کرونر قلبى
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ا ف

هنگام خرید به چگونگى بسته 
بندى مــواد غذایى اهمیت 
دهید زیرا بــى دقتى در این 
مورد سبب ابتال به بسیارى از 

بیمارى ها مى شود.
کارشناسان به افراد توصیه مى کنند 
در زمان خرید مواد غذایى از فروشگاه 
ها، مواد غذایى را به صورت تفکیک شده 

در کیسه هاى حمل بار قرار دهند.
اگر از کیسه هاى پارچه اى و حتى پالستیکى 
اســتفاده مى کنید، این کیسه ها پس از یک بار 
استفاده باید به دقت شســته و خشک شوند، 

پس از آن دوباره استفاده شوند. 
میــوه و ســبزى ها، گوشــت و مواد 
پروتئینى، مــواد لبنى، نان و 
خوراك هاى گرم همگى باید 

از هم تفکیک و در کیسه هاى مجزا قرارداده شوند.
بسته بندى مواد پروتئینى مانند گوشت، ماهى و مرغ هم 
مى تواند حاوى میکروب و باکترى باشــد و سبب ابتالى 
افراد به بیمارى هایى چون ســالمونال، اسهال و استفراغ 

شود.
کارشناســان به افراد توصیه مى کنند قبل و پس از خرید 
محصوالت غذایى پروتئینى دســت هاى خود را به دقت 
بشویند تا کمتر در معرض ابتال به مسمومیت هاى غذایى 

قراربگیرند.
یکــى دیگــر ازعوامــل ایجــاد بیمــارى 
درفروشگاه ها سبد هاى خرید است به ویژه 
اگر کودك خردســال برروى آنها قرارداده 
شود. آلودگى مواد غذایى باقیمانده از خرید 

دیگران مى تواند در اثر تماس با خوراکى هاى 
افراد به آنها منتقل شود و حتى به دلیل تماس کودك 

با بدنه سبد خرید وارد بدن او شود. 

بیمارى هاى خطرناکى 
که هنگام خرید به سراغتان مى آید

آشنایى با خواص میوه هاى فصل پاییز
هر کدام از مواد غذایى داراى طبع و مزاج خاص خودش اســت. در هر فصل باید میوه هاى همان فصل را 

مصرف کرد تا از بیمارى ها پیشگیرى شود

بالنگ

 لیموترش لیموترش

 نارنگى نارنگى

یک متخصص طب ســنتى راهکارهایــى را براى 
جلوگیرى از سرماخوردگى ارائه کرد.

بابک حق شــناس گفت: با سرد شــدن هوا شاهد 
افزایش بیمارى سرماخوردگى در میان افراد هستیم.

وى افزود: در این شــرایط توصیه مى شــود افراد به 
نکات ایمنى توجه الزم را داشــته تا کمتر در معرض 

سرماخوردگى قرار گیرند.
این متخصص طب سنتى با اشــاره به بهترین مواد 
غذایى بــراى جلوگیرى از ابتال به ســرماخوردگى 
اظهارداشــت: خوردن مواد حاوى انــواع ویتامین 
همچنین مصرف میوه در فصل پاییز و زمستان براى 

جلوگیرى از ابتال به سرماخوردگى تأکید مى شود.
حق شــناس ادامــه داد: افــرادى کــه مبتال به 
ســرماخوردگى مى شــوند نیز باید از 
مصــرف غذا هــاى چرب و 

سرخ  سنگین، 

کردنى، تخم مرغ، ساندویچ، کنسرو و تنقالت پرهیز 
کنند.

وى مصرف شربت عسل  را از جمله بهترین راهکار ها 
براى جلوگیرى از ابتال به ســرماخوردگى دانست و 
خاطرنشان کرد: مخلوط عسل، آب و آبلیمو مى تواند از 

ابتال به سرماخوردگى جلوگیرى کند.
این متخصص طب سنتى با اشاره به بهترین غذا ها 
براى افراد مبتال به سرماخوردگى تصریح کرد: سوپ 
داغ حاوى پیاز، سیر و مقدارى فلفل بهترین غذا براى 

فرد سرما خورده به حساب مى آید.

استاد چشم پزشکی دانشــگاه علوم پزشکی 
تهران، از دیابت به عنــوان مهمترین عارضه 

نابینایی نام برد.
احمد میرشاهی با اشاره به اهمیت تشخیص 
بیماري هاي چشــم، گفت: بررسی ها نشان 

2 می دهد کــه در حــدود 20 تا  5
درصد افراد دیابتی دچار اختالل 
در بینایــی می شــوند، افزود: از 

این تعداد، یک ســوم بــه درمان 
احتیاج پیدا می کننــد.وى به عوارض 

چشمی ناشــی از دیابت اشــاره کرد و گفت: 
خون ریزي و ورم شــبکیه، از عوارض دیابت

 است.
این استاد چشم پزشکی همچنین به عارضه 
«ماکوال» در اثر کهولت ســن اشــاره کرد و 
افزود: ماکوال یا لکه زرد همان قسمت حساس 
به نور شبکیه است که مسئولیت دید مستقیم 
و واضح را به عهده دارد و براي کارهاي دقیق 
مثل خوانــدن و رانندگی منجر بــه دید بهتر 

می شود.
 وي ادامــه داد: ماکــوال بــا افزایش ســن 
تشــدید می شــود و در گروه ســنی باالي 
65 ســال شــایع ترین علت کاهش بینایی 
اســت که یکی از عوامل آن مــی تواند ارثی

 باشد.

در زندگى همه  افراد اتفاقات تلخى افتاده که فراموشى آن 
بسیار سخت است. آنها تمام مدت به نامالیمات زندگى خود 
فکر مى کنند و به همین دلیل، از شادى و خوشى لحظه  حال 
بى بهره  مى مانند و از زندگى ناامید مى شــوند؛ اما چگونه با 
ناامیدى مبارزه کنیم؟ آیا راهى براى فراموشى نامالیمات 

وجود دارد؟
در ادامه به معرفى 9 مرحله مبارزه با نا امیدى مى پردازیم.

■  تنفس: 
زمانى که ناامید هستید، برگه اى را روى یخچال بچسبانید و 
فهرست کارهایتان را بر آن بنویسیدو هر روز صبح در صدر 

این فهرست بنویسید«نفس بکش». 
درست است که گاهى غیرممکن به نظر مى رسد اما آن روز 
خوب باالخره مى رســد. تا آن موقع، فقط باید همین کار را 

انجام بدهید: نفس بکشید.
■  همواره به خاطر داشــته باشید همه چیز در 

زندگى گذراست: 
قانون اول زندگى این اســت که همه چیز در گذر اســت. 
لحظات خــوب، لحظات بــد، همگى مى گذرنــد و باقى 
نمى مانند. بدشانسى هاى شما تا ابد ادامه نخواهد داشت و 
روزهاى خوب زندگى را هم خواهید دید. همیشه همینطور 

است، چرا که این، قانون زندگى است.
■  یادتان باشد پایان شب سیه، سپید است:

 شاید امروز یا فردا خبرى نباشد اما اگر مرحله  اول و دوم را 
خوب به خاطر بسپرید، سرانجام به آن روز خوب مى رسید.

■  آهسته آهسته: 
احتماًال دلتان مى خواهد کابوسى که زندگى تان را فراگرفته 
همین امروز و به تمامــى از بین برود اما چــرخ روزگار به 
خواست شما نمى گردد. اندوه، مشکالت مالى، همه و همه 
دردسرهایى هستند که آهسته آهسته و قدم به قدم مى توانید 
از دلشان بگذرید. وقتى سرانجام صبح سپید خود را دیدید، 

روى پاهایتان بایستید و به سویش بروید اما آهسته آهسته.
■  خیال نکنید زمان مرهم تمام زخم هاست:

 زمان حالل مشکالت نیســت. مردم اینطور مى گویند و 
دوست دارند اینطور باشد اما واقعیت اینگونه نیست. آنچه 
مى خواهید کاسته شدن از حجم درد اســت تا بتوانید از نو 

آغاز کنید.
■  به خودتان سخت بگیرید:

 به خودتان اجــازه غصه خوردن بدهیــد؛ اگر به دلیل یک 
سهل انگارى یا اشتباه، شــغل یا خانه تان را از دست دادید، 
از دست خودتان عصبانى شوید اما به این عصبانیت ادامه 

ندهید. 
■  تصمیمات بزرگ نگیرید: 

گاهى وقتى در حال غرق شدن هستیم، وسوسه مى شویم 
اولین جلیقه نجاتى که به سویمان پرتاب مى کنند بگیریم.

وقتى در چنین شرایطى هستیم بیش از هر چیز مى خواهیم 
دردمان به پایان برسد. اما حواستان باشد، تنها وقتى مى توانید 

تصمیم هاى بزرگ بگیرید که این همه آسیب دیده نباشید.
■  همه  اتفاقات زندگى در گذراست: 

قبول کنید آنچه در حال تجربه  آن هستید یکى از اتفاقات 
گذراى زندگى است. 

■  از آنچه برایتان مانده استفاده کنید: 
مهمترین مرحله همین است که از آنچه برایتان مانده، استفاده 
کنید. اگر بتوانید همه این مراحل را انجام دهید، و خرد نشوید، 
پس آنچه باقى مانده، شخصیت قابل احترامتان است. طى 

کردن این مسیر شما را به انسان بهترى تبدیل مى کند.
 

عامل 
مهم نابینایى 

چیست؟
مدیر مرکز اطالع رسانى و پاسخگویى سامانه 
1490 ســازمان غذا و دارو گفت: با شروع 
فصل پاییز حساســیت هاى فصلى و بعضى 
عوامل ســرماخوردگى در افراد بروز مى کند 
که متأسفانه برخى به مصرف خودسرانه دارو 

روى مى آورند.

طلعت قانع گفت: با شــروع شــدن فصل 
پاییز حساسیت هاى فصلى و بعضى عواملى 
ســرماخوردگى در افراد بــروز مى کند که 
متأسفانه برخى در مواجهه با حساسیت فصلى 
به مصرف خودســرانه دارو روى مى آورند؛ 
این درحالى است که حساسیت هاى فصلى 

با تغییر فصل ایجاد مى شوند و جاى نگرانى 
وجود ندارد.

وى افزود: افرادى که دچار حساســیت هاى 
فصلى مى شوند حتماً به پزشک مراجعه کنند 
تا با نظر پزشــک داروهاى ضد حساســیت 

استفاده کنند.

خوددرمانى 
آلرژى ممنوع

و تاحدجوش

وع بزرگ 

صل باید میوههاى

بالنگبالن

م

 نارنج نارنج

بهترین غذا براى فرد سرما خوردهبهترین غذا براى فرد سرما خورده

9 مرحله 
در مبارزه با ناامیدى
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تا پیش از هفته نهم معموًال مهاجمان لیگ برترى به طور اشتراکى جایگاه بهترین گلزن را در اختیار 
داشتند اما در هفته اخیر محمد قاضى تنها مهاجمى بود که از بین باالنشینان این جدول گل زد 
و حاال به تنهایى در صدر جدول آقاى گلى قرار دارد. محمد قاضى   ششمین گل خود را براى 

پدیده در نهمین بازى زد تا نشــان دهد همچنان آمادگى مناسبى براى جنگیدن در لیگ برتر 
دارد. قاضى حتى مى توانست   7 گله شود اما رشید مظاهرى پنالتى او را مهار کرد تا هم او در ثبت 

دبل ناکام بماند و هم پدیده به تساوى رضایت دهد. مرتضى تبریزى هم که  با ذوب آهن برابر پدیده 
و قاضى قرار گرفته بود در باز کردن دروازه تیم مشــهدى ناکام بود. عیسى آل کثیر و نفت هم در آبادان 
گلى نزدند. این هفته اما 3 بازیکن به جمع گلزنان 4 گله اضافه شدند. على علیپور از پرسپولیس، محمد 
ایرانپوریان از تراکتورسازى و جالل على محمدى از سپاهان در پایان هفته نهم 4 گله شدند. از لوسیانو 

پریرا و آلویس نانگ که در هفته هاى ابتدایى باالنشین گلزنى بودند هفته هاست که خبرى نیست.

     تـوانم همین است!

مهاجم تیم تراکتورسازى در 
پیامى طعنه آمیز هواداران این تیم 

را تهدید به جدایى کرد.
از دست رفتن دو موقعیت گلزنى خوب 
توسط مهدى شریفى در جریان بازى 
تراکتورســازى و پارس جنوبى باعث 

شــد تا برخى هواداران در ورزشــگاه علیه شریفى 
شــعارهایى را ســر بدهند. برخى هواداران نیز در 
صفحه شخصى شــریفى از عملکرد این بازیکن 
انتقاد کردند. این مسائل باعث ناراحتى شریفى شد 

و واکنش او را در پى داشت.
شریفى که با وجود مصدومیت و با گارد ویژه بینى 
در زمین حاضر شــد، در صفحه اینســتاگرامش 
نوشت:  «ببخشــید، حالل کنید. من همه توانم 
همین بود، آن هم با وضعیت صورتم. ان شــاءا... 

بهترین ها اینجا مى آیند و آنها گل مى زنند.» 
شریفى در حالى این پست را منتشر کرد که در نیم 
فصل سربازى اش به پایان مى رسد و با توجه به نیاز 

باشگاه سپاهان احتماًال باید به اصفهان برگردد.
حاال با توجه به اینکه باشــگاه ســپاهان پاسخى به 
نامه تراکتورســازان براى صدور رضایتنامه شریفى 
نداده و مسائل پیش آمده بعد از بازى تراکتور و پارس 
جنوبى، این بازیکن را احتماًال باید اولین جدا شــده 

تراکتورسازى در نیم فصل بدانیم.

نصف جهان پس از گزارشى که دیروز در مورد واگذارى تیم 
فوتبال بانوان آینده سازان به سپاهان و تیمدارى طالیى ها 
در لیگ برتر دختران ایران نوشتیم و سایر رسانه ها نیز به 
آن پرداختند، مواضع مختلفى از سوى دو باشگاه اصفهانى 
اتخاذ شد، مواضعى که در نهایت باعث شد سپاهانى ها  قید 
امتیاز باشگاه آینده ســازان را بزنند و خود به طور مستقل 

وارد عمل شوند.
با هم اتفاقاتى که منجر به این تصمیم شد را مرور مى کنیم:
 در ابتدا در روز پنج شــنبه هفته گذشــته ایــن خبر بر 
روى خروجى ســایت باشــگاه ســپاهان قــرار گرفت

 و همه بازیکنان تیم آینده ســازان با این خبر حســابى 
ذوق زده شدند:

با نظر مثبت و مساعدت  سبحانى مدیرعامل کارخانه فوالد 
مبارکه اصفهان و پیگیرى هــا و هماهنگى هاى هیئت 
مدیره و مدیرعامل باشگاه، تیم فوتبال بانوان آینده سازان 
قهرمان لیگ فوتبال ایران که در آستانه انحالل قرار گرفته 
بود، تحت پوشش سپاهان قرار گرفت و از لیگ امسال با 
نام فوالد مبارکه سپاهان در رقابت هاى قهرمانى بانوان 

ایران شرکت مى کند.

  ترکمنچاى است و  عجیب!
 پس از بیانیه باشگاه ســپاهان مدیرعامل باشگاه آینده 
سازان در گفتگویى در خصوص بیانیه باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان مبنى بر تحت پوشــش قرار گرفتن تیم فوتبال 
بانوان آینده ســازان گفت: هیئت مدیره باشگاه سپاهان 
مصوب کرده که براى تیمدارى فوتبال در بخش بانوان 
300 میلیون تومان هزینه مى کنــد اما من هیچ چیزى 
نگرفته ام، آنها مى خواهند انتقال سهمیه بدون هیچ اخذ 
وجهى صورت بگیرد و حتى بدهى 350 میلیون تومانى 

سال قبل را تقبل نکرده اند و مى گویند تعهدى نداریم.
  وى افزود: این انتقال منوط به تنظیم صورتجلسه بین من و 
مدیر عامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان است، اما اینکه بعد 
از شش سال ما هیچ کاره مى شویم و سهمیه به نام سپاهان 
مى شود عجیب است. سپاهان براى من محترم است اما 

این کار سوءاستفاده است.
 موحدى تأکید کرد: با انتشــار بیانیه باشــگاه سپاهان،
 هجمه هایى که از حاال بر روى دوش من اســت را چه 
کسى پاسخ مى دهد، من باید بیانیه مى دادم نه سپاهان 
اما به دلیل اینکه کسى نبود مجبور به این انتقال شده ام. 
از آقاى طاهرى خواستم تیم را اجاره کنند و اگر سال آینده 
نخواستند به آینده سازان بازگردانند اما گفتند بدهى ها را 
تقبل نمى کنیم و مى خواهند تیم را مجانى تحویل بگیرند، 

پس این قرارداد مانند قرارداد ترکمنچاى خواهد بود.

خواســت و تمناهایــت را فرامــوش 
کرده اى؟!

مى گویند به لطف آقاى ســبحانى مدیر عامل شرکت 
فوالد مبارکه، باشگاه سپاهان قبول کرده که آینده سازان 

را تحت پوشش بگیرد. این چه لطفى است؟
 موحدى افزود: سپاهان بازیکنان آینده سازان را وسوسه 
کرد و  به هوا و هوس سپاهانى شدن ســوق داد، اگر این 
تیم با نام سپاهان در لیگ برتر فوتبال بانوان شرکت کند،  
فکر کردید چه اتفاقى مى افتد؟ مگر سپاهان در لیگ برتر 
فوتسال بانوان ســهمیه تیم را کسب نکرد؟ چرا انصراف 

دادند؟ چون باشگاه از تیم فوتسالش حمایت نکرد.

تیر خالص سپاهان به مدیرعامل آینده   
سازان!

 به گزارش نصف جهان، مصاحبه هاى رگبارى باالخره 
کار دست مدیرعامل آینده سازان داد. سپاهان که به دلیل 
تیمدارى در لیگ برتر آقایان مى توانست امتیاز حضور در 
لیگ برتر  بانوان را به رایگان خریدارى کند همین اقدام 
را انجام داد تا خود را از شــر و دردسر  همکارى با باشگاه 

پرهیاهوى آینده سازان برهاند.
 این آخرین موضع سپاهانى هاست که به نوعى تیر خالص 
را به موحدى زد. موضعى که از جانب  محســن طاهرى، 

مدیرعامل سپاهان اتخاذ شد :
باشگاه ما درخواست امتیاز تیم فوتبال بانوان را از فدراسیون 
داشــته و در صورت موافقت، با مجوز مستقل خودمان 

درلیگ برتر بانوان شرکت مى کنیم.
 ورود ســپاهان به لیگ برتر بانوان براى یارى به فوتبال 
استان بوده است، حاال که باشگاه آینده سازان با عباراتى 
همچون زورگیرى و قرارداد ترکمنچاى از این همکارى ما 
یاد کرده ما تصمیم گرفتیم که با مجوز و امتیازى مستقل در 
این رقابت ها شرکت کنیم. از فدراسیون درخواست امتیاز 
حضور در لیگ برتر بانوان را با مجوز مســتقل خودمان و 
با نام فوالد مبارکه سپاهان داشــته ایم و از امسال در این 

رقابت ها حضورى فعال خواهیم داشت.
  باشگاه آینده ســازان هم مى تواند به فعالیت و تیمدارى 
خود در لیگ بانوان ادامه دهد و براى این باشــگاه آرزوى 

موفقیت مى نماییم.
 به گزارش نصف جهان، این همه ماجراهایى بود که منجر 
شد سپاهان خود را از دردسرهاى آینده سازان رها کند و به 
طور مستقل وارد لیگ برتر بانوان شود. حاال همه بازیکنان 
و کادر فنى تیم فوتبال آینده سازان که بازیکن آزاد محسوب 
مى شوند آماده اند تا با سپاهان قرارداد ببندد و دیگر تیمى 
براى آینده سازان نمى ماند که با اتکا به آن بخواهد هر روز 
مصاحبه کند. یکى از دســت اندرکاران سپاهان دیروز به 
خبرنگار نصف جهان گفت: آقاى مصاحبه هاى رگبارى! 
دیگر و در روزهاى آینده بهانه اى براى مصاحبه ندارد. حاال 
که سپاهان با امتیاز خود وارد لیگ بانوان شده این آقا باید در 

حسرت همان قرارداد ترکمنچاى بماند!

 اما مصاحبه اخیر مدیر عامل باشگاه آینده سازان واکنش 
دست اندرکاران باشگاه سپاهان را در پى داشت.

سخنگوى باشگاه سپاهان در واکنش به این اظهارنظرها 
گفت: این اظهارات مایه تأسف است، بهتر است مدیرعامل 
آینده سازان بداند که اگر باشگاه سپاهان درخواست امتیاز 
در فوتبال بانــوان را انجام مى داد، بــدون پرداخت هیچ 
هزینه اى مى توانست امتیاز بگیرد و  بازیکنان تیم آینده 
سازان هم پس از انحالل به این تیم مى آمدند. ضمن اینکه 
با توجه به این موضوع  طبیعى است که بدهى هاى گذشته 
آینده سازان هیچ ارتباطى با باشگاه سپاهان نخواهد داشت.
 وى ادامه داد: این تیم با عنوان فوالد مبارکه ســپاهان 
در رقابت هاى فوتبال بانوان ایران حضور خواهد داشت 
و تعهدات قبلى و بدهى هاى باشــگاه آینده سازان به ما 

مربوط نخواهد بود.
 سخنگوى باشگاه سپاهان تأکید کرد:آقاى موحدى بهتر 
است به جاى این موضعگیرى هاى سخیف، درخواست هاى 
مکرر ( شما بخوانید خواهش و تمناها) خود از سپاهان و 
سایر نهادها مبنى بر اینکه مجموعه اى بیاید و تیم فوتبال 
بانوان را تحت پوشــش بگیرد، فراموش نکند و بداند اگر 

طبق اخطار فدراسیون تا  پنج شنبه سپاهان وارد عرصه 
نمى شــد فاتحه این تیم خوانده مى شد و فروپاشى تیم 

بانوان قهرمان ایران قطعى بود.
 وى در پایان گفت: بهتر است ایشــان به مصاحبه هاى 
رگبارى خود پایان دهد و به جاى این مواضع نا امید کننده، 
قدردانى هاى الزم از مدیر عامل کارخانه فوالد مبارکه و 

هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه سپاهان را داشته باشد.

حمله دوباره به سپاهان
اما در خواست ســپاهانى ها باعث نشــد تا موحدى به 
مصاحبه هاى رگبارى خود پایــان دهد و در مصاحبه اى 

االن مدیر عامل این تیم هستم و دیگر گفــت: من 
هفت سال براى این تیم 
زحمت کشیدم  . آیا این 
درست است که این 
تیم را با آن بدهى هاى 
سال هاى قبل که به جا 
گذاشته، بدون دریافت 
هیچ پولى از سپاهان، به 

این باشگاه واگذار کنم؟ چون االن بحث مشکل مالى و 
انحالل آینده سازان مطرح شده، دوستان مى خواهند از 

این قضیه سوء استفاده کنند.
مدیر عامل باشگاه آینده سازان در باره اینکه گفته مى شود 
باشگاه آینده ســازان با مبلغى بالغ بر 800 میلیون تومان 
قصد شرکت در فصل جدید لیگ برتر فوتبال بانوان را دارد، 
اظهار داشت: بعد از جلسه اى که داشتیم براى واگذارى 
آینده سازان، آقاى طاهرى مدیر عامل باشگاه سپاهان با 
من تماس گرفت و اعالم کرد که مجموعه سپاهان مبلغ 
300 میلیون تومان را براى حمایت و زیر پوشش گرفتن 
تیم فوتبال بانوان آینده سازان، چه  از بحث قراداد بازیکنان، 
چه از بحث هتل، و چه از بحث ایاب و ذهاب، اختصاص 
خواهد داد و این موضوع در باشــگاه سپاهان به تصویب 

رسیده است .
موحدى ادامه داد: دســت خودم در کار است، از این 300 
میلیون، پول ایاب و ذهاب و هتل و رفت و آمد بازیکنان 
150 میلیون تومان مى شــود، 150 میلــون دیگر باقى 
مى ماند، 25 نفر بازیکن و ... که اگر بخواهیم این پول اندك 
را بین آنها تقسیم کنیم، نفرى شش میلیون به آنها مى رسد، 

کدام بازیکنى با چنین مبلغ کمى حاضر به ماندن در تیم 
آینده سازان مى شود؟

وى افزود: بازیکنان تیم آینده ســازان در فضاى مجازى 
پســت مى گذارند و از این موضوع خوشــحال هستند 
که باشگاه سپاهان حامى آنها شــده، باشگاه سپاهان در 
خصوص بحث حمایت مالى از تیم آینده ســازان، با من 
صحبت کرده، بازیکنان از این موضــوع خبر ندارند که 

سپاهان با مبلغ 300 میلیون مى خواهد حمایتشان کند.
من  مى خواهم بدانم بازیکنى که در فصل گذشــته 25 
میلیون تومان قراداد داشــته، حاضر است با مبلغ خیلى 
پایین تر از فصل قبل،  در فصــل جدید لیگ برتر فوتبال 

بانوان با سپاهان قرارداد ببندد؟
مدیر عامل باشگاه آینده سازان بیان داشت: حق و حقوق 
و تکلیف من که تیم را دســت خالى اداره مى کردم چه 
مى شــود؟ اگر باشــگاه ســپاهان واقعاً مــى خواهد از 
آینده سازان حمایت کند مسئوالنش بیایند تیم را یکسال در 
اختیار بگیرند و بعد از یکسال تحویل ما  بدهند، نه اینکه در 
این شرایط بحرانى از تیم آینده سازان بخواهند سوءاستفاده 
کنند. تازه مســئوالن ســپاهان منت هم مى گذارند و 

مهدى کیانى درگیرى شدن اش با عارف آغاسى، مدافع جوان تراکتورسازى را تکذیب کرد. 
هافبک دفاعى تراکتورســازى بعد از بازى  اخیر اتفاقى که بین او و آغاسى افتاده را شوخى 
کوچکى توصیف کرد که بزرگ اش کرده اند. کیانى به  خبرگزارى تسینم گفته:   نمى دانم 
چه کسى این  حرف ها را مى گوید. ما یک تیم و خانواده هستیم. اصًال این حرف ها نبوده و 
نخواهد بود. صًال این ها نیست. فقط یک شوخى کوچک بود. نمى دانم چرا بزرگش مى کنند؟! 
هیچ اتفاق نیفتاده است. ما همه مثل یک برادر هســتیم. در این شرایط سخت باید پشت 
هم باشیم. یک عده مى خواهند به تراکتورسازى ضربه بزنند، اما تراکتورسازى با این چیزها 
هیچ وقت کوچک نمى شود. براى این افراد متأسفم. عارف مثل برادر کوچک تر من است و ما 
با هم مشکلى نداریم.  به این ترتیب شوخى کیانى و آغاسى که منجر به بریده شدن دست 
آغاسى شده بود تایید شد اما درگیر شدن بعدى این دو بازیکن را مهدى کیانى تکذیب کرده.

  شوخى کوچک!

مهاجــم برزیلى تیــم ذوب آهــن بعد از 
درخشش در هفته گذشته   اولین گل خود 

را به ثمر رساند.
کى روش استنلى سوارز بازیکن برزیلى تیم 
ذوب آهن که فدراسیون به نحوه حضورش 
ایراد گرفته بود و پرونده حضور او هنوز در 
کمیته انضباطى باز است، توانسته انتظارات 
کادرفنى ذوب آهن و هــواداران این تیم را 

برآورده کند.
 سوارز هفته گذشته در اولین حضورش در 
ترکیب ذوب آهن عملکرد موفقى داشت؛ 
او در تعطیالت نیز درجریان بازى دوستانه 
ذوب آهن با یک تیم دسته دومى سه گل 
به ثمر رساند تا توانایى هایش را نشان دهد. 
این مهاجم برزیلى  در هفته نهم هم توانست 
با گلى که براى ذوب آهــن زد، انتظارات 
را برآورده کند و بــه یکى از بازیکنان مورد 

اعتماد امیر قلعه نویى تبدیل شود.

برزیلى ذوب آهن 
فعالً مى درخشد   

حاال در آرزوى ترکمنچاى بمان!
 سپاهان به طور مستقل وارد لیگ برتر بانوان شد

ســروش رفیعى بعد از یک نیم فصــل بازى در 
پرسپولیس در اقدامى عجیب تصمیم گرفت راهى 
قطر شود تا در لیگ ستارگان این کشور بازى کند. او 
که پیراهن تیم الخور را بر تن کرده از تصمیمش راضى 
به نظر مى رسد. ایسنا مصاحبه رفیعى با «الراى» را منتشر 
کرده که در بخشى از آن سروش گفته:«لیگ قطر همچنان که 

پیش بینى مى کردم  لیگ خاص و متفاوت است. در اینجا همه تیم ها براى کسب عنوان قهرمانى 
تالش مى کنند. نهایت تالش خود را به کار مى گیرم که با الخور بازى هاى خوبى را به نمایش 

بگذارم. خوشحالم که در لیگ قطر بازى مى کنم.»

تا پیش
داشتند
و حاال
پدید
دارد
دبل
و قا
گلى
ایران
پریرا

سازى در 
 این تیم 

خوب
زى 
عث 

ـگاه علیه شریفى 
ى هواداران نیز در 
کرد این بازیکن
حتى شریفى شد 

 گارد ویژه بینى 
ینســتاگرامش 
 من همه توانم 
تم. ان شــاءا... 

 مى زنند.» 
شر کرد که در نیم 
د و با توجه به نیاز 

فهان برگردد.
ـپاهان پاسخى به 
رضایتنامه شریفى 
ى تراکتور و پارس 
اولین جدا شــده 

یم.

ن حضور خواهد داشت 
ــگاه آینده سازان به ما 

کرد:آقاى موحدى بهتر 
 سخیف، درخواست هاى 
مناها) خود از سپاهان و 
عه اى بیاید و تیم فوتبال 
راموش نکند و بداند اگر 

االن مدیر عامل این تیم هستم و دیگر گفــت: من
هفت سال براى این تیم 
زحمت کشیدم  . آیا این 
درست است که این
تیم را با آن بدهىهاى

سال هاى قبل که به جا 
گذاشته، بدون دریافت 
هیچ پولى از سپاهان، به 

چه از بحث هتل،
خواهد داد و این م

رسیده است .
موحدى ادامه داد:
میلیون، پول ایاب
150 میلیون توما
5مى ماند، 25 نفر باز
را بین آنها تقسیمک

مهد
هافب
کوچ
ک چه
نخو
هیچ
هم
هیچ
با هم
آغاس

پیش
تالش
بگذ

 در اختیار 
د زد  گل
 براى 

یگ برتر 
 او در ثبت 

نبرابر پدیده 
 نفت هم در آبادان 
سپولیس، محمد 
 شدند. از لوسیانو 

ى نیست.

و
دست
 کرده.

بازى در  ــل
 گرفت راهى

ر بازى کند. او 
میمش راضى

ى» را منتشر 
همچنان که 
ىانى قهرم
ششایششش ه نم

ضى

یى قا
تنها

صدر
 در 

رضایت رفیعى  
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نصف جهان  ذوب آهن در شرایطى  که در دیدارى 
جذاب مى توانست 3 امتیاز را از میدان مشهد به 
اصفهان بیاورد ولى باز هم مساوى کرد و البته در 

دقایق پایانى از شکست هم گریخت.
دو تیم ذوب آهن و پدیده برگــزار کننده یکى از 
جذاب ترین مســابقات هفته نهم لیگ بودند و 
حضور مهره هاى سرشناس و با کیفیت در ترکیب 
هر دو تیم نشــان از اهمیت این بازى داشــت. 
ذوب آهن خیلى بهتر از حریفش، بازى را شروع 
کرد و در 20 دقیقه ابتدایى با زدن دو گل نشــان 
داد که براى گرفتن 3 امتیاز برنامه بسیار زیادى 
دارد. بعد از گل دوم ذوب آهن حمالت پدیده ادامه 
پیدا کرد و در ثانیه هاى پایانى نیمه اول این تیم 
یکى از گل هاى خورده را جبران کرد و همین گل 

به نوعى برنامه هاى ذوب آهن را به هم ریخت.
با شروع نیمه دوم باز هم پدیده بود که 
با تکیه بر تجربــه محمد قاضى در خط 
حمله به دنبال زدن گل تســاوى بود که 
همین اتفاق هم افتاد و مهاجم ســابق 
ذوب آهن بــا یک ضربه ســر زیبا 
دروازه رشــید مظاهرى را 

باز کرد.
 در این دیدار پنالتى 
پدیده در دقیقه 83 
تبدیــل به گل 
نشــد تا بازى 
پدیده وذوب 
آهــن 2-2 
تمام شــود.
در  پدیــده 
بــازى هاى 

امســال لیگ دو برد پر گل 3بر صفر و4 بر صفر 
در مشهد داشته اســت، آنها برابر سپاهان تحت 
هدایت کرانچار 4برصفر وبرابر سایپا تحت هدایت 
على دایى 3بر صفر برنده شدند، یک مربى بزرگ 
دیگر یعنى قلعه نویى در صورت گل شدن پنالتى 
محمد قاضى برابر مردان پدیده ناکام مى شد؛ اما با 
شیرجه عالى مظاهرى این اتفاق نیفتاد.قلعه نویى 
که دوست داشت تیمش با 3 امتیاز از میدان بیرون 
بیاید درنهایت با از دســت رفتــن پنالتى قاضى 

چندان هم از این تســاوى ناراحت نیست؛ هرچه 
باشد یکى بهتر از هیچى!

 اما نکته اى که در مورد نمایش هاى اخیر ذوب 
آهن باید بگوییم این اســت که بر خالف فصل 
گذشــته به نظر مى رسد ســازمان دفاعى ذوب 
آهن در فصل جدید فاقد اســتحکام الزم است. 
ذوبى ها پس از به ثمر رساندن گل در حفظ نتیجه 
کامًال ضعیف و آسیب پذیر هستند. شاگردان امیر 
قلعه نویى از هفته نخســت تا بازى قبل در چهار 

دیدار برابر ســیاه جامگان، صنعت نفت، سایپا و 
پدیده از حریف پیش افتاده اند اما در حفظ پیروزى 
ناکام بوده اند و در نهایت به تســاوى رسیده اند. 
جالب اینکه اگر ذوب آهن این 8 امتیاز را از دست 
نمى داد اکنون با 20 امتیاز در صدر جدول حضور 
داشت. در میان چهار دیدارى که ذوب آهن در آنها، 
بازى برده را با مساوى عوض کرده است باید به 
دو دیدار برابر صنعت نفت و پدیده اشاره کنیم که 
سبزپوشــان برترى 2 بر صفر را با تساوى 2 بر 2 

عوض  کردند.
ذوب آهِن این فصل با توجه بــه هماهنگى باال 
که حاصل از حفظ نفرات اصلى است و همچنین 
حضور پر افتخارترین مربى روى نیمکتش کامًال 
پتانســیل قهرمانى را دارد اما به نظر مى رســد 
سبزهاى اصفهان به اندازه یک قهرمان، جاه طلب 
نیستند و اعتماد به نفس الزم را ندارند. آنها قبل از 
اینکه به بیمارى «مساویسم» دچار شوند سریعًا 

باید از این شرایط خود را رها کنند. 

سرمربى کروات سپاهان طعنه معنادارى 
به داورى هــاى مســابقات لیگ برتر

 زد

زالتکو کرانچــار موفق شــد در پایان 
هفته نهم با برترى دو گله مقابل ســیاه 
جامگان به شرایط تیمش سامان بخشد و 
از بحران خارج شود. او  با اشاره به عملکرد 
داور این دیدار گفت: من خودم از چنین 
صحنه اى تعجب کردم و تا به حال ندیده 
بودم که در زمین چمن داور پنالتى بگیرد 

و کمک داور بتوانــد او را منصرف 
کند. پنالتى که داور گرفت و بعد از 
مشورت آن را ضربه دروازه اعالم 

کرد 100 درصد پنالتى بود؛ اما من به 
بازیکنانم گفته ام که فراتر از تصمیمات 
داور ظاهر شوند و تصمیمات داور روى 
روح و روان بازیکنانم تاثیر نگذارد که 
خوشبختانه همین اتفاق هم افتاد و 
توانستیم در این بازى دو گل بزنیم. 
در کل امسال داورى ها به خصوص 
براى تیم  ما عجیب و غریب بوده 
است. چرا برخى از تیم هاى خاص، 
داورى شان سطح باالیى دارد؛ اما 
به تیم هایى مثل ما که مى رســد 
داورى بعضــى از اوقات ضعیف 

ظاهر کار مى کند؟

سعید آذرى عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فدراســیون فوتبال ایران مى گوید:  موردى که مورد 
پرسش و خطاب باشــگاه ها و اهالى فوتبال ایران است؛ مســاله کهنه و نخ نما شده «حق پخش 
تلویزیونى“ است که متاسفانه در ســالیان اخیر علیرغم پیگیرى ها و مذاکرات بزرگان و مدیران 
ارشــد فوتبال و ورزش کشــور، همچنان به نتیجه اصولى و منطقى منتج نگشته است. پرسش 
مهم همکارانم در باشگاه ها بر این مبنا است که حداقل کارى که مى تواند توسط سازمان لیگ و 
فدراسیون فوتبال پیگیرى و انجام شود، جلوگیرى از ورود دوربین ها و ابزارهاى رسانه اى متعدد 
برنامه هاى مختلف تلویزیونى به ورزشگاه هاســت. با تمهیداتى که در نظر گرفته خواهد شد و با 
تصمیم مقامات فدراسیون فوتبال و ســازمان لیگ، درصدد و پیگیرى هستیم تا  این مشکل را به 

شکلى  حل کنیم.

 عزم «کارلوس کى روش» براى صعود به دور 
دوم جام جهانى همراه با تیم ملى ایران، جزم 
است. او براى همین اخیراً هم در گفتگویى با 
سایت فیفا گفته:  صعود به جام جهانى براى 
ما کافى نیست و باید اهداف بزرگ ترى داشته 
باشــیم. باید بلندپرواز باشــیم و به صعود از 
مرحله اول جام جهانــى فکر مى کنیم . براى 
همین اســت که کى روش تفکراتش را هم 
نسبت به قبل تغییر داده و بر خالف سال هاى 
گذشته حریفان تدارکاتى بزرگ ترى را براى 
آماده ســازى 
تیم ملى در 
نظر گرفته 
هر  است. 

چقدر تیم ملى در این پنج شش سال گذشته 
حریف تدارکاتى بزرگ (به جز شیلى و سوئد) 
نداشت، حاال در آستانه جام جهانى کى روش 

به رویارویى با بزرگان دنیا فکر مى کند.
پــس از اینکــه دیدار بــا توگو انجام شــد، 
ملى پوشــان کشــورمان به مصاف روسیه 
رفتند. میزبان جام جهانى که اتفاقًا در شروع 
بازى هاى تدارکاتى، دیــدارى تقریبًا خوب و 
جدى بود. کى روش نیــز از ثمرات این بازى 

حســابى رضایت داشت و پس از این 
بازى درخواست هاى بعدى خود را 

براى انجام بازى تدارکاتى 
ارائه کرد. کى روش در 

با  که  گفتگویى 

ضا  ر محمد
ساکت و مهدى 
تاج داشــت، بــه آنها 
پیشنهاد داد که شرایط انجام 
بازى دوستانه با سوییس را فراهم کنند، اما 
هموطنان کى روش همه چیز را به هم 
زدند. سرمربى تیم ملى پیشنهاد بازى 
تدارکاتى با ســوییس را در فیفادى 
پیش رو داده بود، اما برد پرتغال در 
بازى پایانى انتخابى جام جهانى 
مقابل سوییس و سقوط این 
تیم به رده دوم، شرایط را 
تغییر داد. اکنون سوییس 
در فیفــادى پیش رو 
بایــد در بازى هاى 
پلــى آف صعــود 
بــه جــام جهانى 
بازى کنــد و همین عامل باعث 

خواهد شــد که برنامه کــى روش نیز تغییر 
کند.

طبق درخواســت کى روش، تیم ملى در ماه 
نوامبر (آبان ماه) قرار است یک بازى با تیمى 
از قاره آمریکاى جنوبى و تیمى از اروپا بازى 
کند. بازى سوییس که قرار بود حریف اروپایى 
باشد، به تعویق افتاده و در صورتى که سوییس 
بتواند به جام جهانى صعود کند و به شــرطى 
که با ایران همگروه نشود، مى تواند در مارس 
(اسفند و فروردین) یکى از حریفان تدارکاتى 
شاگردان کى روش شود. حریف ایران از قاره 
آمریکاى جنوبى هم احتماًال شیلى خواهد بود 
که از رسیدن به جام جهانى ناکام ماند و حاال 
این فرصت وجود دارد ایران با قهرمان این قاره 
بازى کند. ارتباط خوبى بین یکى از نزدیکان 
کارلوس کى روش با فدراسیون شیلى وجود 
دارد و همین امر باعث مى شــود انجام بازى 

دوستانه با این تیم، راحت تر باشد.
با توجه به شرایطى که به وجود آمده، کى روش 
به دنبال حریفى جدى از قاره اروپاست. او حتى 
بدش نمى آید تا شاگردانش را مقابل هموطنان 
خود محک بزند اما با توجه به فرصت کمى که 
وجود دارد، شاید بازى با بزرگان اروپا نیز به بعد 
از قرعه کشى موکول شود. در حال حاضر تیم 
ملى هلند نیز یکى از گزینه هاى فدراســیون 
فوتبال براى انجام بازى دوستانه است، چراکه 
بین فدراسیون دو کشور نیز تفاهمنامه امضا 
شده . پیشنهادى هم براى انجام بازى دوستانه 
با نیجریه رسیده که البته براى انجام این بازى 
دوســتانه، کى روش منتظر انجام قرعه کشى 

است.
هرچه هســت، کــى روش تصمیــم گرفته 
شاگردانش را به انجام بازى با تیم هاى بزرگ 

عادت بدهد. 

حریفان تدارکاتى تیم ملى 

کرانچار و
 داورى 

تیم هاى خاص!

آذرى: در حال پیگیرى 
مطالبات باشگاه ها هستیم

عالئم بیمارى مساویسم در ذوب آهن!

ساســان انصارى  هنوز از اتفاقات مربوط به 
داورى بازى سپاهان مقابل ســیاه جامگان عصبانى 

است .  
مهاجم زردپوشــان در مورد این دیدار و ناراحتى خود گفت: 

بازى خوبى بود. نیاز به 3 امتیاز بازى داشتیم و باید این 3 امتیاز را 
مى گرفتیم و خوشبختانه شرایط طورى پیش رفت که موفق شدیم 

را از آن خود کنیم.امتیاز کامل بازى 
ابتدا داور اعالم کرد اما کمک داور آن را رد کرد،گفت: اگر بخواهم در  وى در مورد ضربه پنالتى که 

را دست انداخته ام. در هفت هشت بازى اخیر نمى دانم چرا هیچ مورد این موضوع حرف بزنم خودم 
مگر مى شود بعد از گذشت 9 بازى، پنالتى براى سپاهان گرفته پنالتى براى سپاهان گرفته نمى شود، 

فصل ســه پنالتى 100 درصد فقط روى من انجام شده اما نشود!انصارى گفت: فکر مى کنم در این 
اما کمک داور رد مى کنــد، دلیلش را نمى دانم. من توپ گرفته نشده است. داور اعالم پنالتى مى کند 

برخورد داشت و پاى من را زد و پنالتى بود. وى در را رد کرده بودم که دروازه بان کامل با من 
پیروزى این تیم در ورزشــگاه مورد شکسته شدن طلسم سپاهان و اولین 

نداشت. شرایط طورى پیش نقش جهان، تصریح کرد: طلسمى وجود 
خوشبختانه توانستیم در این رفت که موفق به برد نشده بودیم که 

دیدار برنده میدان شویم.
 

وم ذوب آهن حمالتپدیده ادامه  ل
پیدا کرد و در ثانیه هاى پایانى نیمه اول این تیم

یکى از گل هاى خورده را جبران کرد و همین گل 
نوه نوه نوه نوععععىعى برنامه هاى ذوب آهن را به هم ریخت. نوه ننوه نوه ببب

با شروع نیمه دوم باز هم پدیده بود که 
تکیه بر تجربــه محمد قاضى در خط  با
حمله به دنبال زدن گل تســاوى بود که 
همین اتفاق هم افتاد و مهاجم ســابق

ووذوب آهن بــا یک ضربه ســر زیبا 
ددددددددددددردردروازه رشــید مظاهرى را 

باز کرد.
 در این دیدار پنالتى 
3پدیده در دقیقه 83

تبدیــل به گل 
نشــد تا بازى 
پدیده وذوب
2-2 آهــن
تمام شــود.

در  پدیــده 
بــازى هاى 

امســال
مشهد در
هدایت کر
على دایى
دیگر یعنى

محمد قاضى
شیرجه عالى
که دوست داش
بیاید درنهایت

سرمربى کروات سپاهان طعنه معنادارى 
به داورى هــاى مســابقات لیگ برتر

 زد

زالتکو کرانچــار موفق شــد در پایان 
هفته نهم با برترى دو گله مقابل ســیاه 
جامگان به شرایط تیمش سامان بخشد و 
از بحران خارج شود. او  با اشاره به عملکرد 
داور این دیدار گفت: من خودم از چنین

صحنه اى تعجب کردم و تا به حال ندیده 
بودم که در زمین چمن داور پنالتى بگیرد 

و کمک داور بتوانــد او را منصرف 
کند. پنالتى که داور گرفت و بعد از 
مشورت آن را ضربه دروازه اعالم 

100 درصد پنالتى بود؛ اما من به  0کرد
بازیکنانم گفته ام که فراتر از تصمیمات 
داور ظاهر شوند و تصمیمات داور روى 
روح و روان بازیکنانم تاثیر نگذارد که 
خوشبختانه همین اتفاق هم افتاد و
توانستیم در این بازى دو گل بزنیم.
در کل امسال داورى ها به خصوص 
براى تیم  ما عجیب و غریب بوده 
است. چرا برخى از تیم هاى خاص، 
داورى شان سطح باالیى دارد؛ اما 
به تیم هایى مثل ما که مى رســد 
داورى بعضــى از اوقات ضعیف 

ظاهر کار مى کند؟

ساســان انصارى  هنوز از اتفاقات مربوط به 
داورى بازى سپاهان مقابل ســیاه جامگان ع

است .  
ن مهاجم زردپوشــان در مورد این دیدار و
3بازى خوبى بود. نیاز به 3 امتیاز بازى داشتی
مى گرفتیم و خوشبختانه شرایط طورى پی

ررررا از آن خود کنیم.امتیاز کامل بازى 
اااااابببببتبتدا داور اعالم کرد اما کمک داور آن را وى در مورد ضربه پنالتى که 

ررررا دست انداخته ام. در هفت هشتبمورد این موضوع حرف بزنم خودم 
9مگر مى شود بعد از گذشت 9 بازى،پنالتى براى سپاهان گرفته نمى شود، 

0فصلســه پنالتى 100 درصد فقنشود!انصارى گفت: فکر مى کنم در این 
اماکمک داور رد مى کنــد، دلیلگرفته نشده است. داور اعالم پنالتى مى کند 

زرا رد کرده بودم که دروازه بان کامل با من  برخورد داشت و پاى من را
پیروزى اینمورد شکسته شدن طلسم سپاهان و اولین 

نداشت. شرایطنقشجهان، تصریح کرد: طلسمى وجود 
خوشبختانه توانسرفت که موفق به برد نشده بودیم که 

دیدار برنده میدان شویم

عصبانیت ساسان

 از داوران

مگر مى شود 
مجیدى را نشناسم؟

نصف جهان دیدار با سیاه جامگان فرصت خوبى بود تا شاگردان 
کرانچار جامه سیاه را از تن خود در آوردند، آنها باالخره در ورزشگاه 

نقش جهان موفق به شکست حریف خود شد.
2 تیم در شرایطى برابر یکدیگر قرار مى گرفتند که نتایج ضعیف 
هفته هاى اخیر باعث شده بود در شرایط بحرانى قرار داشته باشند 
و در این بازى نیاز دو چندان به کسب نتیجه مطلوب داشته باشند. 
برخالف سپاهان که نتیجه اى جز پیروزى برایش مناسب نبود، 
سیاه جامگان با کسب یک تساوى نیز مى توانست از بحران خارج 
شود، همین مسئله نیز باعث شد سیاه جامگان از همان ابتداى 
بازى با ارائه بازى دفاعى و بسته مانع گلزنى حریفش شود. سپاهان 
نیز که برابر تیم هایى که فوتبال بسته ارائه مى دهند کامًال ناکام 

است در نیمه نخست در باز کردن دفاع حریف ناتوان بود.
در نیمه دوم ســپاهان با به زمین آوردن رضا میرزایى به جاى 
مروان حسین، آهنگ هجومى بیشــترى گرفت و پس از خلق 
چند موقعیت و موقعیت مشکوك به پنالتى باالخره در دقیقه 65 

روى تیزهوشى پاپى و ضربه غیر قابل مهار جالل علیمحمدى به 
گل رسید. بازى در دقایق باقیمانده با جلو کشیدن سیاه جامگان 
با موقعیت هاى بیشترى همراه شد و همین باعث شد سپاهان 
در دقیقه 89 روى فرار دیدنى رضا میرزایى گل دوم را هم به ثمر 
برساند و اولین پیروزى خود را در نقش جهان قبل از سوت پایان 

جشن بگیرد.
 امابازى کسل کننده دو تیم سیاه جامگان و سپاهان مى توانست 
در دقیقه 55 با یک سوت جریان متفاوتى داشته باشد که وحید 
کاظمى  تصمیم خاصى گرفت. در دقیقه 55 دیدار دو تیم سپاهان 
و سیاه جامگان فرار ساسان انصارى به محوطه جریمه با دخالت 
دروازه بان و مدافع سیاه جامگان با اعتقاد به پنالتى همراه شد. 
این صحنه با سوت داورمبنى بر پنالتى با واکنش بازیکنان دو تیم 
همراه شد که وحید کاظمى با اقتدار از عدم وقوع صحنه پنالتى 
خبر داد. در ادامه اعتراضات ساسان انصارى و همچنین دایو او با 
کارت زرد داور همراه شد. در صحنه آهسته مشخص شد که این 

تصمیم به درستى از سوى کاظمى اعالم شده است.  
به گزارش نصف جهان، پیروزى ســپاهان امــا به نوعى بقاى 
کرانچار را در اردوگاه زرد تثبیت کرد. این مربى دوست داشتنى 
کروات که تیمش در شــهر اصفهان و ورزشــگاه نقش جهان 
همواره با کیفیت باالیى بازى مى کند، در شــرایطى از سد تیم 

اکبر میثاقیان گذشت که سیاه جامگانى ها سابقه دردسرآفرینى 
براى تیم هایى مثل پرسپولیس و تراکتور در خانه حریف را 
داشته اند.کرانچار که قبل از مسابقه در نشست مطبوعاتى 
گفته بود هر نتیجه اى جز پیروزى مقابل سیاه جامگان به 
معناى احتمال تغییر در کادرفنى خواهد بود، در نهایت 3 

امتیاز این بازى را ازآن خود کرد و البته جالب ترین لحظه بازى 
را بعد از گل میرزایى در لحظات پایانى رقم زد. زمانى که توپ 

میرزایى آرام آرام از خط دروازه سیاه جامگان عبور کرد و کرانچار 
و چلنگر شادى منحصر به فردى انجام دادند.

ســپاهان با این برد با پنــج پله صعــود به رده نهــم جدول 
رسید.

سرمربى اســتقالل در کنفرانس خبرى سئوال 
درباره پیشنهاد بهنام برزاى از طرف فرهاد مجیدى 
را با کنایه پاسخ داد و رسانه ها به گونه اى برداشت 
کردند که گویا سرمربى استقالل که سابقه هدایت 
مجیدى را هــم در امارات دارد بازیکن ســابق 
استقالل را نمى شناســد. در حالى که «وینفرد 
شفر» مى خواست از این طریق دخالت مجیدى در 
بازگشت برزاى را رد کند. این سوءتفاهم باعث شد 
شفر با سایت رسمى باشگاه گفتگویى کوتاه داشته 
باشد و این ابهام را رفع کند. شفر در این باره گفت:

«فکر مى کنم سوء تفاهمى از صحبت هاى من 
پیش آمده، ســوء تفاهمى که به نظرم خنده دار 
شده است. من در پاسخ به سئوالى، پرسیدم فرهاد 
مجیدى کجاست، آیا االن آلمان است یا اسپانیا. 
وگرنه چطور ممکن است او را نشناسم؟ مجیدى 
بازیکن من بوده و خیلى هم خوب او را مى شناسم 
و فقط پرســیدم او کجاســت. این پاسخ من در 
خصوص سئوالى در مورد احتمال بازگشت بهنام 

برزاى بود.» 

 جامه سیاه از تن سپاهان در آمد! جامه سیاه از تن سپاهان در آمد!

همین اســت که کى روش تفکراتش را هم 
نسبت به قبل تغییر داده و بر خالف سال هاى 
گذشته حریفان تدارکاتى بزرگ ترى را براى 
آماده ســازى

تیم ملى در 
نظر گرفته 
هر  است. 

بازى هاى تدارکاتى، دیــدارى تقریبا خوب و 
جدى بود. کى روش نیــز از ثمرات این بازى 

حســابى رضایت داشت و پس از این 
بازى درخواست هاى بعدى خود را 

براى انجام بازى تدارکاتى 
ارائه کرد. کى روش در

با  که  گفتگویى 

ضا  ر محمد
ساکت و مهدى 
تاج داشــت، بــه آنها 
پیشنهاد داد که شرایط انجام 
بازى دوستانه با سوییس را فراهم کنند، اما 
هموطنان کى روش همه چیز را به هم 
زدند. سرمربى تیم ملى پیشنهاد بازى 
با ســوییس را در فیفادى  تدارکاتى
پیش رو داده بود، اما برد پرتغال در 
بازى پایانى انتخابى جام جهانى

مقابل سوییس و سقوط این 
تیم به رده دوم، شرایط را 
تغییر داد. اکنون سوییس 
فیفــادى پیش رو در

بایــد در بازىهاى 
پلــى آف صعــود 
بــه جــام جهانى 
بازى کنــد و همین عامل باعث 

بتواند به جام جهانى ص
که با ایران همگروه نش
(اسفند و فروردین) یک
شاگردان کى روش شو
آمریکاى جنوبى هم اح
که از رسیدن به جام جه
این فرصت وجود دارد ای
بازى کند. ارتباط خوبى
کارلوس کى روش با ف
دارد و همین امر باعث

دوستانه با این تیم، راحت
با توجه به شرایطى کهب
به دنبال حریفى جدىا
بدش نمى آید تا شاگردان
خود محک بزند اما با تو
وجود دارد، شاید بازى با
قرعه کشى موکول ش از
ملى هلند نیز یکى از گز
بازى فوتبال براى انجام
بین فدراسیون دو کشو
شده . پیشنهادى هم بر
با نیجریه رسیده که البت
دوســتانه، کى روش م

است.
هرچه هســت، کــى ر
شاگردانش را به انجام

عادت بدهد.
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رئیس دادگسترى شهرستان رودان در اقدامى جالب براى 
هشت نفر از حامالن مشروبات الکلى تنظیم و نگارش 
مقاله و حفظ احادیث در خصوص مضرات مشــروبات 
الکلــى را به عنوان مجــازات جایگزیــن حبس صادر

 کرد.
نیک طبع، قاضى هرمزگانى گفت : در پى دســتگیرى 
هشت نفر از حامالن مشروبات الکلى در شهرستان رودان 
با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط موجود، حکم مجازات 
حبس آنها به حکم تهیه و تنظیم مقاله و حفظ احادیث با 
عنوان مضرات استفاده از مشروبات الکلى و حفظ احادیث 

موجود در این خصوص تبدیل شد.
رئیس دادگســترى شهرســتان رودان بــا اعالم این 

خبر اظهار داشــت: رویه اخیر قوه قضائیه اســتفاده از 
مجازات هاى جایگزین حبس بــراى مرتکبان جرائم با 
حبس هاى کوتاه مدت است. وى تصریح کرد: در راستاى 
همسویى با سیاســت هاى قوه قضائیه و تأکیدات مکرر 
رئیس کل دادگسترى اســتان هرمزگان، به صدور این 

رأى مباردت کردم.
نیــک طبع تأکید کــرد: بــا اســتفاده از مجازات هاى 
جایگزین حبس،  فرد مرتکب دچار ســرخوردگى ناشى 
از بدنامى زنــدان رفتن نخواهد شــد ضمــن اینکه با 
معــارف ناب اســالمى در خصوص مضــرات مصرف 
یا توزیــع مشــروبات الکلى در ســطح جامعه آشــنا 

خواهد شد.

اتومبیل آفرود مســابقه «الهه ســیف ا... پور» در 
همدان ربوده شد.

الهه سیف ا... پور، بانوى قهرمان چندگانه مازندرانى 
که 63 مدال از پنج رشــته مختلف ورزشى و چهار 
طالى آسیا را در کارنامه دارد صبح روز چهارشنبه 
هفته گذشته مازندران را به مقصد همدان و براى 
شرکت در مســابقات اتومبیلرانى قهرمانى کشور 
ترك کرد و بنا به قوانین مسابقات، تمامى اتومبیل ها 
باید شــب قبل از مســابقه در پارکینگــى با نام 

پیچ استاپ اسکان داده شوند.
صبح روز پنج شــنبه که روز برگزارى مسابقه بود 
پس از مراجعه به پارکینــگ، جاى خالى اتومبیل 
آفرود سیف ا... پور آب سردى شد بر پیکره ورزش 
مازندران و این قهرمان ارزنــده مازندرانى که از 
بخت هاى نخســت مدال آورى در این رقابت ها 
به شمار مى آمد به جاى رقابت با حریفان و مسیر 
مســابقه، با شــکایت و پیگیرى براى پیدا کردن 

اتومبیل ربوده شده اش دست و پنجه نرم کرد.
نگهبان پارکینگ هم در پاســخ به سئوال پلیس 
آگاهى گفت: «نیمه هاى شــب دو فرد ناشناس با 
بیان اینکه مالک خودرو هســتند و به دلیل تعمیر

 مدار خــودرو، اتومبیل را به بیــرون از این مکان 

بردند.» 
قطعًا کوتاهــى نگهبان و ســختگیر نبودن وى

 بى تأثیر در خلق این فاجعه نبوده است.
به گفته ســیف ا... پور راننده شــماره 13 ، تالش 
پلیس همدان براى جستجو و یافتن این اتومبیل 
ادامه دارد هرچند با این بداقبالى دست این قهرمان 
از رسیدن به شــصت وچهارمین مدال در عرصه 

ورزشى اش کوتاه ماند.
ســیف ا... پور را به دلیل مدال آورى در پنج رشته 
اتومبیلرانى، اسب ســوارى، تیراندازى، اسکى و 
بدمینتون، «سونامى ورزش خاورمیانه» مى دانند و 
این لقب را عباسى، وزیر سابق ورزش کشور براى 

وى در نظر گرفته بود.

قاتل دختر دانشجوى پزشکى دانشگاه تهران دستگیر شد 
و اعتراف کرد جســد را در بیابان هاى اطراف شــهریار رها 

کرده است.
روز چهارشنبه هفته گذشته فردى با مراجعه به کالنترى 151 
یافت آباد به مأموران اعالم داشت که دخترش به نام «زیبا» 
18ساله  براى رفتن به دانشگاه از منزل خارج شده و پس از آن 

مراجعتى به منزل نداشته است.
با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع «فقدان افراد» و به 
دستور دادیار ارجاع دادسراى ناحیه 27 تهران، پرونده  در اختیار 

پایگاه پنجم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهى در تحقیقات خود اطالع 
پیدا کردند که  زیبا، دانشجوى رشــته رادیولوژِى دانشگاه 
تهران- دانشکده پیراپزشــکى است که ساعت 9صبح روز 
هجدهم مهر به قصد رفتن به دانشگاه تهران از خانه خارج 

شده است، در کالس درس دانشگاه نیز حاضر شده اما پس از 
خروج از دانشگاه ناپدید شده است.

با شناسایى جوانى 23 ساله به نام «محمدرضا.ن» به عنوان 
نامزد فقدانى که از حدود چهار ماه پیش با یکدیگر عقد کرده 
بودند، کارآگاهان به تحقیق از وى پرداخته و با انجام اقدامات 
پلیســى اطالع پیدا کردند که آخرین بار زیبا با محمدرضا 

مشاهده شده است.
سرانجام محمدرضا ســاعت 13و30 دقیقه روز جمعه لب 
به اعتراف گشــود و به ارتکاب جنایت و قتل نامزدش (زیبا) 
اعتراف کرد. متهم در اعترافات اولیه مدعى شــد: «روز سه 
شنبه به دنبال زیبا رفتم و او را از مقابل دانشگاه سوار ماشین 
کردم. در مسیر بازگشت به سمت خانه بودیم که با یکدیگر 
مشاجره لفظى پیدا کردیم. کنترل خودم را از دست دادم؛ با 
دســت زیبا را خفه کردم و بعد از چند دقیقه دیدم که نفس

 نمى کشد. جنازه را در جاده شــهریار رها کردم و به خانه ام 
آمدم.»

سرهنگ کارآگاه احمـــد نجفى، رئیس پایگاه پنجم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبــر گفت: «با توجه به 
اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایــت، موضوع به مقام  
قضائى اعالم و پرونده با موضوع "قتل عمـد" تشکیل شد و به 
دستور بازپرس شعبه ششم دادسراى امور جنایى، براى ادامه 
رسیدگى در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى تهران 

بزرگ قرار گرفت.»
وى با اشاره این موضوع که تحقیقات تکمیلى براى مشخص 
شدن انگیزه اصلى جنایت در دستور کار کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهى قرار گرفته است، در پایان این خبر اعالم داشت: 
«با اعتراف صریح متهم مبنى بر رها کردن جسد مقتول در 
شهرستان شهریار– جاده سعید آباد، موضوع به پلیس آگاهى 

این شهرستان اعالم و در بررسى هاى به عمل آمده مشخص 
شد که جسد خانم جوانى ناشــناس با مشخصات مقتوله در 
محل اعالمى از سوى متهم ( جاده ســعید آباد) کشف و به 

پزشکى قانونى منتقل شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى 
آذربایجان غربى گفت: اتصال سیم برق و گرم شدن 
دستگاه اکسیژن موجب بروز انفجار و آتش سوزى 
در بیمارستان فاطمه زهرا(س) میاندوآب شده است.

باقر بهرامى با بیان اینکه در اثــر وقوع این حادثه 
از شش بیمار بسترى شــده در این بخش یکى از 
بیماران مرد به علت شدت آتش سوزى فوت کرده 
است، اظهار داشــت: پنج نفر در این حادثه مصدوم 
شــدند. وى با بیان اینکه از پنج مصدوم این حادثه 
که بالفاصله به بیمارستان عباســى منتقل شدند 
چهار مصدوم وضعیت مناسبى دارند، افزود: یکى از 
مصدومان این حادثه نیز دچار سوختگى شده است.

بهرامى اعالم تعداد مصدومان این حادثه به 25 نفر 
از سوى برخى کانال هاى تلگرامى را تکذیب کرد و 
گفت: با توجه به اینکه بخش اطفال این بیمارستان 
در جنب بخش حادثه دیده آى ســى یــو قرار دارد 
براى امنیت بیشتر 26 کودك بیمار بسترى شده به 

بیمارستان عباسى منتقل شدند.
رئیس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هاى 
پزشــکى آذربایجــان غربــى اظهارداشــت: در 

حال حاضر تمامــى اقدامات کنتــرل و تمهیدات 
الزم براى تأمیــن امنیت بیمارســتان و کادر این 
بیمارســتان انجام شــده و 26 کــودك بیمار نیز 
مجدداً به بیمارســتان فاطمه الزهرا(س) میاندوآب 

بازگردانده شدند.
بهرامى با بیان اینکه فعالیت عادى بیمارستان فاطمه 
الزهرا(س) به وضعیت عادى بازگشته است گفت: 
جزئیات بیشــتر این حادثه در دست بررسى است 
و به این منظور نیز رئیس دانشــگاه علوم پزشکى 
آذربایجان غربى شــخصًا براى بررسى بهتر راهى 

میاندوآب شده است.
روز شنبه در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س)
میاندوآب بخش آى سى یو یکى از دستگاه اکسیژن 
دچار آتش سوزى شد که یک مریض دچار سوختگى 
شدید و فوت شــد و پنج نفر از بیماران نیز مصدوم 

شدند.
به دنبال ایــن حادثه جواد آقازاده رئیس دانشــگاه 
علوم پزشکى آذربایجان غربى و معاون امور درمان 
دانشــگاه جهت بررســى موضوع در شهرســتان 

میاندوآب حضور یافتند.

سفر تابستانى خانواده «پارسا قندى» امسال ناتمام ماند، این 
خانواده هنگام بازگشت از سفر شمال براى استراحت و ناهار در 
محوطه تفریحى به استراحت مى پردازند اما در یک چشم برهم 

زدن پارسا مفقود مى شود و تاکنون هیچ خبرى از او نمى شود.
بیش از چهار ماه است که از مفقود شدن پارسا قندى، کودك 
هشت ساله  در منطقه  «نقشه شاه» مى گذرد، اما تاکنون مأموران 
نیروى انتظامى نتوانسته اند ردپایى از سارقان احتمالى و یا اثرى 

از جسد وى پیدا کنند.
محسن قندى، پدر پارسا در گفتگوبا آنا مى گوید: «مادر پارسا 
دیگر تحمل دورى از فرزندمان را ندارد و مانند بیماران روانى 
شــده، طورى که گاه تصور مى کند پارسا براى خرید خانه به 
بیرون رفته و هر لحظه منتظر اوست. حال مادرش با آغاز سال 
تحصیلى وخیم تر نیز شده است طورى که او هر روز صبح با در 
دست داشتن قرآن و تسبیح به استقبال دانش آموزان مى رود و 
به آنها خوراکى مى دهد و مى خواهد که با دل هاى پاکشان براى 
بازگشت پارسا دعا کنند و دوباره بعد از ظهر ها هنگام تعطیلى 

مدارس، پیش دانش آموزان مى رود.»
وى مى افزاید: «تاکنون هیچ ردپایى از سارقان احتمالى و یا اثرى 
از فرزندم در رودخانه و محوطه اطراف آن پیدا نشده است، براى 

همین نمى توانیم گم شدنش را باور کنیم.»
قندى با توجه به حمایت هاى مردم پس از انتشار تصاویر پارسا 
در فضاى مجازى، مى گوید: «پس از انتشار تصاویر پارسا من 
به همراه 40 تن از اهالى منطقه «نقشه شاه» تمام طول رودخانه 
را شنا کردیم تا شاید بتوانیم اثر یا ردپایى از پسرم پیدا کنیم اما 
تاکنون بیش از چند دمپایى، لباس، کاله و... پیدا کرده ایم که 

هیچیک متعلق به پسر من نبوده است.»

وى مى افزاید: «مأموران نیروى انتظامى پیش بینى کرده اند 
که پارســا داخل آب افتاده اما با توجه به اینکه پارســا آن روز 
دمپایى پالستیکى به پا داشت امدادگران مى گویند باید ردى 
از لباس هاى پارسا داخل آب و یا محوطه آن پیدا مى شد، البته 
چهره نگارى افرادى که ما به آنها مظنون بودیم نیز انجام شده 
اما تاکنون تأثیرى در روند به نتیجه رســیدن پرونده نداشته 

است.»
پدر پارسا مى افزاید: «براى پیدا شــدن فرزندم 500 میلیون 
تومان مژدگانى در نظر گرفته ام البته اوضاع مالى خوبى ندارم 
اما براى هرکس که خبرى از پسرم بیاورد که بتوانم دوباره او 
را در آغوش بگیرم هر طور شــده این پول را تهیه مى کنم و

 مى دهم.»
قندى مى گوید: «پــس از اعالم مبلغ مژدگانــى مزاحمان 
تلفنى بســیارى داشتم. متأســفانه برخى تماس مى گیرند و 
ناســزا مى گویند که اگر تو این میزان پول دارى چرا به جاى 
پارسا سرپرستى فرزند دیگرى از بهزیستى را تقبل نمى کنى 
و یا نشانى هاى اشــتباه مى دهند که این موضوع گاه براى ما 
مشکل ساز مى شــود. براى مثال من هفته گذشته دو بار به 
قزوین، یک بار به ساوه، یک بار به اصفهان و... سفر کرده ام اما 
نشانى هایى که مردم داده بودند کامًال غلط بود و یا اصًال چنین 

نشانى هایى وجود نداشت.»
پدر پارسا ضمن اینکه از مردم خواست با انتشار تصاویر پارسا 
به پیدا شدن فرزندنش کمک کنند، مى افزاید: «نمى دانم چند 
آتنا، بنیتا، ملیکا و... دیگر باید مفقود شوند تا مسئوالن کشور 
بدانند در کشور خبرى است که بسیارى از خانواده ها را داغدار 

مى کند.»

جسد یکى از سه شــکارچى که از روز پنج شنبه به 
مزارع اطراف شهرستان الهیجان در شرق استان 
گیالن رفته و بازنگشته بودند، روز جمعه پیدا شد و 

تالش ها براى یافتن دو شکارچى دیگر، ادامه دارد.
فرمانده نیروى انتظامى الهیجــان گفت: روز پنج 
شنبه هفته گذشته چهار شکارچى به منظور شکار به 
مزارع اطراف الهیجان رفتند که یکى از آنها به علت 
بارندگى برگشت اما ســه نفر دیگر، تا پاسى از شب 

مراجعت نکردند.

ســرهنگ محمود قاســمى ادامه داد: تالش هاى 
پلیس، گــروه هاى امــدادى و مردم تــا صبح بى 
نتیجه بود تــا اینکه حدود ســاعت 10 و 30 دقیقه 
روز جمعه، جسد یکى از شــکارچیان که مردى 35 
ســاله ب وده، در مزارع روســتاى کوشال الهیجان 

پیدا شد.
وى با اشاره به ادامه تالش براى یافتن دو شکارچى 
دیگر افزود: علت مرگ جســد کشف شده در حال 

بررسى است.

پدر کودکى که 4 ماه است گم شده،هنوز به زنده پیدا کردن پسرش امید دارد

پارسا را پیدا کنید،500میلیون مژدگانى بگیرید

حکم جالب براى حامالن مشروبات الکلى

قتل دختر دانشجوى پزشکى دانشگاه تهران

کشف جسد شکارچى 35 ساله در الهیجان

سرقت اتومبیل قهرمان مازندرانى قبل از مسابقه

فرمانده انتظامى شهرستان خاش از عملیات موفقیت 
آمیز مأموران پلیس در شناسایى و دستگیرى عامل آدم 

ربایى در کمتر از 15 ساعت خبر داد.
ســرهنگ احمد ثمره حســینى گفت: در پى کسب 
خبرى مبنى بر وقــوع یک فقــره آدم ربایى و ربوده 
شــدن نوجوانى 18 ســاله تیمى مجرب از مأموران 
پلیس آگاهى این فرماندهى جهت شناسایى متهم یا 
متهمان و آزادى گروگان تشکیل شد و بالفاصله کار 

خود را آغاز کردند.
وى افزود: بــا توجه به شــناخت کامل مأمــوران از 
جغرافیاى محل وقوع جرم و تحقیق و بررسى مشخص 
شــد، علت و انگیزه این آدم ربایى اختالفات شخصى 

و مالى بوده است.

ســرهنگ ثمره حســینى تصریح کرد: مأ مــوران با 
انجام اقدامات گسترده و با اشــراف اطالعاتى موفق 
شــدند هویت و مخفیــگاه عامل ایــن آدم ربایى را 
شناســایى و در عملیاتى ضربتــى و غافلگیرانه آدم 
ربا را که قصد فرار داشت دســتگیر و گروگان را آزاد 

کنند.
فرمانده انتظامى شهرستان خاش در پایان با اشاره به 
اعتراف متهم به بزه انتســابى خود مبنى بر اختالفات 
مالى، خاطرنشــان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد که 
مجرمان و مخــالن نظم و امنیت عمومى آســایش 
شــهروندان را بر هم زنند و در صــورت بروز هرگونه 
اقدام غیرقانونى با هنجارشــکنان برخــورد قاطعى 

خواهد شد.

نجات جوان 18 ساله
 از چنگال آدم ربا

آتش سوزى 
مرگبار

 در بیمارستان  

 نامزد دختر 18 ساله به جنایت اعتراف کرد
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بازى هاى سبک مســابقه از دیرباز در 
پلتفرم ها مختلف بسیار محبوب بوده اند 
و کمتر کســى یافت مى شود که به این 
بازى هاى پرهیجان تمایل نداشته باشد. 
طى ســال هاى اخیر با پیشرفت هایى 
که درزمینه ســخت افزار بــه وجود آمد 
به تناسب این پیشرفت ها شاهد عرضه 
بازى هایى با گرافیک بسیار باال و تا حدود 

زیادى نزدیک به واقعیت بودیم.
وقتى این گرافیک باال وارد بازى هایى با 
سبک مسابقه و رانندگى شود توجهات 
زیادى را به خود جلــب مى کند. در این 
بازى ها همــه فرصت ایــن را دارند تا 
بدون توجه به قوانین، با حداکثر سرعت 
ماشین هاى سوپر اســپرتى که کمتر در 
خیابان دیده مى شوند رانندگى کنند که 

واقعاً تجربه لذت بخشى است.
در میان عناوین عرضه شده در این سبک 
براى دستگاه هاى اندروید و ios بازى 
Real Racing 3 یکى از محبوب ترین 

و درعین حال باسابقه ترین هاســت. در 
این بازى ساخت 

کمپانى الکترونیک آرتز برخالف رقیب 
گیم الفتى آن یعنى آســفالت 8 شما در 
پیست به جاى خیابان رانندگى خواهید 

کرد.
گرافیــک این بازى در ســطح بســیار 
مناسبى قرار دارد و ماشین هایى نزدیک 
به واقعیت را مشاهده خواهید کرد. دوست 
داشــتیم برخوردها در این بازى اندکى 
نزدیک تر به بازى آسفالت 8 مى بود ولى 
 Real Racing درهرصورت سازندگان
3 عالقه اى به شبیه ســازى برخوردها 
ندارند و بنابرایــن نباید فکر صدمه زدن 
به حریفان باشــید بلکه با خارج کردن 
آنها از پیست مى توانید سرعتشان را کم 

کنید.
در این بازى 18 پیســت مختلف براى 
شــما تدارك دیده شــده اســت که در 
مجمــوع چهارهزار رویداد براى شــما 
در این بازى رقــم خواهند زد. همچنین 
امکان مســابقه با کاربــران دیگر و یا 
دوستانتان نیز وجود دارد. اگر عالقه مند 

به مسابقه با محدودیت زمانى باشید هم
 Real Racing 3 شما را راضى خواهد 

کرد. 
در این بــازى بیش از 170 خــودرو با 
جزئیات بسیار باال از سازندگانى همچون 
فرارى، بوگاتى، المبورگینى، شــورلت، 
مک الرن و پورشه آماده شده است که 
در به روزرســانى هاى آینده نیز شــاهد 
خودروها و قابلیت هــاى جدید خواهیم 

بود.
Real Racing 3 تــا به حــال بیش از 

300 میلیون بار از اســتورهاى رسمى 
نصب شده اســت که نشان از محبوبیت 
باالى ایــن بــازى دارد. بنابراین اگر از 
طرفداران بازى هاى ســبک مســابقه 
خودرو هســتید اما درعین حال دوست 
ندارید در مســیرهاى شــلوغ و پر مانع 
شهرى بازى کنید Real Racing 3 را 

از دست ندهید.

شــما هم پســت هایى را دیده اید که به نظرتان متوسط 
مى آمدند اما کلى به اشــتراك گذاشــته شده و الیک و 
کامنت خورده اند؟ شاید با دیدن این پست ها به خودتان 
بگویید که پست هاى من که از اینها بهترند، اما چرا مردم 

مال من را به اشتراك نمى گذارند؟
 وقتى شــما تازه یک پیــج را راه انــدازى کرده اید نباید 
انتظار داشته باشــید که کارتان خیلى ســریع بگیرد اما 
اگر بعد از مدتى باز هم کارتان نگرفت و معروف نشــدید 

چه؟
شــاید فکر کنید که فقــط کیفیت محتوا مهم اســت و 
اگــر محتوایى با کیفیــت ارائه کنیــد مخاطب خودش 
جذب مى شود. بله، درست اســت که محتوا خیلى مهم 
اســت اما براى جذب مخاطب انجــام کارهاى دیگرى 
هم احتیاج اســت و مهمترین این کارهــا ایجاد رابطه 

است. 

1. به اشتراك گذارى دو طرفه است
اگر مى خواهید دیگران مطالب شما را به اشتراك بگذارند 
یک راه عالى این است که خودتان هم مطالب دیگران را 
به اشتراك بگذارید. پس نویسنده ها و صفحاتى که دوست 
دارید و برایشان ارزش قائل هستید، یا هم حرفه اى هایتان 
را پیداکرده و محتواهاى آنان را با دنبال کنندگان تان به 
اشتراك بگذارید. اگر به طور مداوم این کار را انجام دهید، 
احتماًال آنها هم چند بار شــما را با دنبال کنندگانشان به 
اشــتراك مى گذارند. اما انتظار هم نداشته باشید که این 
اتفاق یک شبه بیافتد، چراکه کلید موفقیت در این زمینه 

تداوم است.

2.درست به اشتراك بگذارید
وقتى دارید محتواى دیگران را به اشــتراك مى گذارید 
خالق باشید و کمى راجع به آن فکر کنید. اگر امیدوارید 

کســى که خیلى فالوور دارد شــما را به اشتراك بگذارد 
باید حساب شــده عمل کنید. فقط عکسى از صفحه به 
همراه آى دى آنها را نگذارید، بلکــه چند خطى هم در 
زیر آن نوشــته و از آنها تعریف کنیــد. بدین طریق هم 
توجه بیشــترى جلب مى کنید و هم شــاید با آن فردى 
که صفحه اش را به اشــتراك مى گذارید رابطه  دوستانه 

پیداکردید.

3. مؤدبانه بخواهید
مثل خیلى چیزهــاى دیگر که تا درخواستشــان نکنید 
به دست نمى آورید، به اشــتراك گذارى صفحه تان هم 
همینطور اســت. اینکه از افراد درست، به طریق درست 
درخواســت کنید خیلى مهم اســت. مثًال اگر طلبکارانه 
بگویید پست هایم را به اشــتراك بگذار، احتماًال اصًال 
جوابتان را هم نمى دهند. به جاى این کار ســعى کنید با 

مردم صحبت کنید و به آنها بگویید که این کار چطور به 
نفع خودشان و مخاطبانشــان خواهد شد. آیا فالوورهاى 
آنها از مطالبى که مى خواهید به اشتراك بگذارید استقبال 
کرده و از آن خوششــان مى آید؟ (مثًال یک فروشــگاه 
حراجى دارید). این دقیقًا شــیوه اى اســت که مى توانید 

دیگران را متقاعد به اشتراك گذارى مطالبتان کنید.

4. اتحادهاى استراتژیک ایجاد کنید
احتمال این وجود دارد که پیج هاى دیگرى وجود داشته 
باشند که همکار شما باشند، اما رقیبتان محسوب نشوند. 
بهتر اســت که با این افراد وارد رابطه شده و سعى کنید 
یکدیگر را به مخاطبین هم معرفــى کنید. این هم یک 
راه عالى است که به هم کمک کنید تا به موفقیت برسید 
و هم اینکه مــى توانید رابطه اى طوالنــى مدت با افراد 

ایجاد کنید.

4 راه براى اینکه دیگران پست هایتان را
  بیشتر به اشتراك بگذارند

 شکى نیســت که برنامه نویسان نقش کلیدى 
در موفقیت و مطرح شــدن شرکت فوراسکوئر 
( Foursquare) داشــته اند و حال این شرکت 
به منظور پشــتیبانى و ارائه خدمات بهتر به این 
برنامه نویسان و شرکت ها، یک وبسایت کامًال 
متفاوت را براى ارائه خدمات به برنامه نویسان 
افتتاح کرده که از سال 2009 تا به امروز سابقه 

نداشته است.
این وبسایت جدید برنامه ها و امکانات مختلفى 
که برنامه نویسان مى توانند از آن استفاده کنند 

را نمایش مى دهد. برنامه نویسان و شرکت هاى 
مختلف مى توانند از داده هاى بى نهایت گسترده 
شــرکت Foursqaure براى برنامــه هاى خود 
اســتفاده کنند. اطالعات مکانى بیش از 105 
میلیون ساختمان در مراکز داده هاى این شرکت 

قرار دارد.
سال گذشته شــرکت Foursquare بیش از 45 
میلیون دالر درآمد کسب کرد و با استخدام یک 
مدیرعامل جدید قصد دارد تجارت خود را بیش از 
پیش گسترش دهد. در حال حاضر شرکت هاى 

اوبر، Airbnb و سرویس اپل مپ مشتریان اصلى 
خدمات مکانى (لوکیشن ســرویس) شرکت 
Foursquare محسوب مى شوند و بیش از 125 

هزار برنامه نویس از خدمات و ابزارهاى مکانى 
این شرکت اســتفاده مى کند. این تعداد نسبت 
به گذشته حدود 25 هزار نفر افزایش پیدا کرده 

است.
وبسایت شرکت Foursquare کلکسیون کاملى از 
کدها و اپلیکیشن هاى نمونه دارد که حتى شامل 
دموهایى از برنامه هاى مجهز به واقعیت افزوده 

نیز مى شوند. انتظار مى رود برنامه هاى بیشترى با 
استفاده از اطالعات مکانى این شرکت و فناورى 

واقعیت افزوده در آینده نزدیک ساخته شوند.
با اینکه برنامه نویسان کوچک تأ ثیر قابل توجهى 
بر پیشرفت و درآمد شرکت Fousquare ندارند 
اما این شرکت همواره خدمات  را به بهترین شکل 
ممکن به آنها ارائه مى دهــد چراکه این کمپانى 
آمریکایى معتقد است که شــاید از میان همین 
برنامه نویسان کوچک، کمپانى هاى بزرگى مانند 

اوبر پدید بیایند.

افزایش خدمات فوراسکوئر براى برنامه نویسان

بهترین بازى مسابقه اى براى تلفن همراه
بازى هاى سبک مســابقه از دیرباز در 
پلتفرم ها مختلف بسیار محبوب بوده اند 
و کمتر کســى یافت مى شود که به این 
بازى هاى پرهیجان تمایل نداشته باشد. 
طى ســال هاى اخیر با پیشرفت هایى 
آمد  که درزمینه ســخت افزار بــه وجود
به تناسب این پیشرفت ها شاهد عرضه 
بازى هایى با گرافیک بسیار باال و تا حدود 

زیادى نزدیک به واقعیت بودیم.
وقتى این گرافیک باال وارد بازى هایى با 
سبک مسابقه و رانندگى شود توجهات 
زیادى را به خود جلــب مى کند. در این 
بازى ها همــه فرصت ایــن را دارند تا 
بدون توجه به قوانین، با حداکثر سرعت 
ماشین هاى سوپر اســپرتى که کمتر در 
خیابان دیده مى شوند رانندگى کنند که 

واقعاً تجربه لذت بخشىاست.
در میان عناوین عرضه شده در این سبک 
sبراى دستگاه هاى اندروید و ios بازى

Real Racing 3یکى از محبوب ترین 

و درعین حال باسابقه ترین هاســت. در 
این بازى ساخت 

کمپانى الکترونیک آرتز برخالف رقیب 
8گیم الفتى آن یعنى آســفالت 8 شما در

پیست به جاى خیابان رانندگى خواهید 
کرد.

گرافیــک این بازى در ســطح بســیار 
مناسبى قرار دارد و ماشین هایى نزدیک 
به واقعیت را مشاهده خواهید کرد. دوست 
داشــتیم برخوردها در این بازى اندکى 
8نزدیک تر به بازى آسفالت 8 مى بود ولى 
Real Racing درهرصورت سازندگانg

3عالقه اى به شبیه ســازى برخوردها 

ندارند و بنابرایــن نباید فکر صدمه زدن 
به حریفان باشــید بلکه با خارج کردن

آنها از پیست مى توانید سرعتشان را کم 
کنید.

8در این بازى 18 پیســت مختلف براى 
شــما تدارك دیده شــده اســت که در 
مجمــوع چهارهزار رویداد براى شــما 
در این بازىرقــم خواهند زد. همچنین 
امکان مســابقه با کاربــران دیگر و یا 
دوستانتان نیز وجود دارد. اگر عالقه مند 

به مسابقه با محدودیت زمانى باشید هم
Real Racing 3 شما را راضى خواهد 

کرد.
در این بــازى بیش از 170 خــودرو با 
جزئیات بسیار باال از سازندگانى همچون 
فرارى، بوگاتى، المبورگینى، شــورلت، 
مک الرن و پورشه آماده شده است که 
در به روزرســانى هاى آینده نیز شــاهد 
خودروها و قابلیت هــاى جدید خواهیم 

بود.
Real Racing 3تــا به حــال بیش از 

300 میلیون بار از اســتورهاى رسمى 
نصب شده اســت که نشان از محبوبیت
بنابراین اگر از باالى ایــن بــازى دارد.

طرفداران بازى هاى ســبک مســابقه 
خودرو هســتید اما درعین حال دوست 
ندارید در مســیرهاى شــلوغ و پر مانع 
Real Racing 3را  شهرى بازى کنید

از دست ندهید.

یک بهترین بازى مسابقه اى براى تلفن همراه
نرم افزار 
مناسب 
محافظ 
باترى

نرم افــزار Battery Doctor - Saver Pro با اعمــال انواع تغییرات 
چشــمگیر تمامى مشــکالت باتــرى موبایــل شــما را رفع مى 
کنــد و با غیرفعال ســازى اپلیکیشــن هاى غیرضرورى، بســتن 
اپلیکیشن هاى در حال اجرا، نشان دادن مدت زمان باقیمانده آماده به 
کار، نشان دادن مدت زمان دقیق الزم براى شارژ شدن باترى و وجود 
حالت هاى مختلف براى تنظیم باترى به افزایش کارایى باترى موبایل 
شما کمک مى کند. این نرم افزار مى تواند میزان مصرف باترى گوشى 

یا تبلت اندرویدى شما را تا 50 درصد کاهش دهد.
ویژگى هاى نــرم افــزار Battery Doctor - Saver Pro  عبارتند 
از: خواندن پرونده هاى ثبت وقایع سیســتم، نمایش هشدارهاى 
سیســتمى، دسترســى به برنامه هاى در حال اجرا، حذف میانبر، 
افزودن میانبر،کنترل لرزش گوشى، بســتن فرآیندهاى پنهان، 
خواندن وضعیت و شناسه گوشى، تغییر یا حذف محتویات کارت 
حافظه، جلوگیرى از خاموش شــدن صفحه نمایش، دسترســى 
کامل به اینترنت، شــروع خودکار هنگام روشــن شدن گوشى، 
بستن فرآیندهاى پنهان، تغییر تنظیمات هماهنگ سازى، خواندن 
تنظیمات هماهنگ ســازى، تغییــر وضعیت اتصال به شــبکه، 
مشاهده وضعیت شــبکه، مدیریت بلوتوث، برقرارى اتصال هاى 
بلوتوثى، تغییر وضعیت Wi-Fi، مشــاهده وضعیت Wi-Fi، تغییر 
تنظیمات کلى سیستم، تغییر آمار کارکرد باترى و غیرفعال کردن 

قفل صفحه نمایش. 

شترى با 
 فناورى 

شوند.
ل توجهى 
F ندارند 
نشکل 
کمپانى 
همین 
نند 

تبلت آنر واترپلى معرفى شــد. ایــن تبلت ضد آب 
چینى از مشخصات فنى و قیمت مناسبى برخوردار 
است و ســاعاتى پس از معرفى گوشى هواوى آنر 

7 ایکس از آن پرده بردارى شد.
کمپانى هاى سازنده اســمارتفون هاى اندرویدى 
زیادى وجود ندارند که عالوه بر ســاخت گوشى، 
محصوالتى ماننــد تبلت را هم با سیســتم عامل 
شرکت گوگل عرضه کنند. اما شرکت هواوى که بر 
تولید این محصوالت اصرار دارد، از طریق زیر برند 
آنر، تبلت آنر واترپلى را به عنوان جدیدترین تبلت 
خود معرفى کرده اســت؛ این رونمایى همزمان با 

معرفى اسمارتفون آنر 7 ایکس انجام شد.
همانطور که از نام این محصول کــه به آب بازى 
اشاره دارد پیداست، تبلت آنر واترپلى ضد آب بوده و 
داراى استاندارد IP67 است؛ این استاندارد تضمین 
مى کند که دستگاه ساخته شده توانایى قرارگیرى در 
عمق یک مترى آب را به مدت 30 دقیقه،  بدون بروز 

هیچ گونه مشکل، دارد.
تبلت آنر واترپلى همانند گوشــى 7 ایکس مجهز 
به چیپست Kirin 659 بوده و با ترکیب ظرفیت 3 
گیگابایت رم به همراه 32 گیگابایت حافظه داخلى و 
یا 4GB رم و 64GB حافظه داخلى عرضه مى شود.

نمایشگر این محصول از نوع 10,1 اینچى با وضوح 
920 در 1200 بوده، دوربین پشــت آن سنسورى 

8 مگاپیکســلى داشــته و عالوه بر وجود دوربین 
سلفى و سنســور اثر انگشــت در جلوى دستگاه، 
تبلت آنر واترپلــى از کارت حافظه میکرو اس دى 
هم پشــتیبانى مى کند. در میان سایر مشخصات 
این تبلت هم مى توان به باترى با ظرفیت 6,660 
میلى آمپر ساعت با قابلیت شارژ سریع 18W، جک 
هدست 3,5 میلیمترى، سیستم عامل اندروید 7,0 
نوقا و رابط کاربرى EMUI 5.1 هواوى اشاره کرد.

امکانات ارتباطى تبلت آنــر واترپلى که 465 گرم 
وزن و ابعادى معادل 248 × 173 × 7,8 میلی مترى 
 ،802,11ac واى فــاى ، LTE دارد، شــامل
GPS 4,1، یو اس بى از نوع ســى و+LE بلوتوث

 مى شود.
فروش این محصول در کشور چین، در تاریخ بیست 
و چهارم اکتبر (2 آبان ماه) آغاز خواهد شد. تبلت آنر 
واترپلى در دو رنگ نقره اى و طالیى، با قیمت 303 
دالر براى دســتگاه مجهز به 3 گیگابایت حافظه 
رم، 32 گیگابایت حافظه داخلــى و بدون LTE به 
فروش مى رسد؛ قیمت ترکیب بندى هاى مختلف 
حافظه و ارتباطى محصول بــراى تبلت مجهز به 
4GB رم، 64GB حافظه داخلــى و تنها مجهز به 

روش ارتباطى واى فــاى، 364 دالر خواهد بود و 
4GB/64GB/ ترکیب بندى دیگر که بــه صورت

LTE است، 409 دالر قیمت دارد.

 Save for Later ،«ذخیره براى بعداً خوانــدن»
قابلیت جدید در توئیتر اســت که خواهان زیادى 
داشته و بارها کاربران از برنامه نویسان ایجاد آن را 

درخواست کرده بودند.
ذخیره یک پســت به صورت خصوصى و خواندن 
آن در فرصت مقتضى به گفته «جیسر شاه»، مدیر 
محصوالت توئیتر به درخواست کاربران زیادى از 

جمله کاربران ژاپنى ایجاد شده است.

 Hack Week قابلیت جدید  طى برگزارى کنفرانس
به صورت نمونه اولیه رونمایى و جایگزین ویژگى 
send via DM مى شود که در پایین سمت راست 

اپلیکیشن خودنمایى مى کند. البته فرم نهایى ممکن 
است متفاوت باشــد اما آرزوى بسیارى کاربران را 

برآورده مى سازد.
بدین ترتیب توئیت هاى بوك مارك شــده در یک 

لیست نهایى قابل تنظیم و چینش خواهند شد.

محقق گوگل به سیاســت تولید و توزیع وصله هاى 
امنیتى مایکروسافت براى ویندوز 10 اعتراض کرد.

 Project ماتئوس جرچک»، محقق مرکز تحقیقات »
Zero وابسته به گوگل ضمن انتقاد از مایکروسافت 
تأکید کرد همانطور که وصله هاى امنیتى براى رفع 
باگ در ویندوز 10 منتشر مى شود، باید همین اتفاق 

براى ویندوز 7 بیافتد که نمى افتد.
به عقیده وى ایــن ظلم به کاربران ویندوز 7 اســت 
که نباید امنیت سیستم شــان مانند ویندوز 10 باشد 
درحالى که مایکروسافت همان رفع باگ ویندوز 10 را 

مى تواند براى ویندوز 7 انجام دهد.

به گفته ماتئوس، هکرها با استفاده از تکنیک موسوم به 
Binary diffing دست به آنالیز رفع باگ هاى سیستم 
زده و از روى آن متوجــه باگ روى سیســتم عامل 
به روز نشده مى شوند و از طریق آن دست به حمله به 

سیستم هاى قدیمى مى زنند.
همه ویندوزها یک کد داشــته و به همین دلیل  عدم 
به روز رسانى ویندوز 7 باعث مى شود تا راه هاى نفوذ 
در ویندوز 7 باز بماند و هکرها از آن طریق حمله کنند.

هکرها مى دانند مایکروســافت بعضى مواقع براى 
جدیدترین نسخه ها وصله امنیتى مى نویسد و سایر 

نسخه ها را رها مى کند.

هواوى از تبلت آنر واترپلى رونمایى کرد

قابلیت جدید توئیتر 

به خطر افتادن کاربران ویندوز 7 
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بانک شهر صدر نشین شبکه هاى اجتماعى
 بین بانک هاى کشور شد بین بانک هاى کشور شد

بانک شــهر بر اســاس ارزیابى و آنالیــز فعالیت 
بانک هاى ایران در شــبکه هاى اجتماعى، که این 
ارزیابى به تایید بانک مرکزى نیز رســیده است، به 

عنوان بانک اول در سیســتم بانکى کشــور در سه 
ماهه دوم سالجارى معرفى شد. 

به گزارش مرکز ارتباطــات و روابط عمومى بانک 

شهر، حمید رضا عظیمى با بیان این مطلب گفت: با 
رشد شبکه هاى اجتماعى و رونق اپلیکیشن ها و نرم 
افزارهاى موبایلى به ویژه تلگرام و اینستاگرام و ورود 

ســازمان ها به منظور اطالع رسانى و شفاف سازى 
افکار عمومى و جذب مشتریان، بانک شهر نیز به این 
حوزه ورود کرد وبا هــدف گذارى و برنامه ریزى در 

مدت زمان کوتاهى موفق شد تا مقام نخست جذب 
مخاطب و بازدیدکنندگان فضاى مجازى در شبکه 
بانکى کشور به عالوه تهیه و انتشار محتواى کارآمد 

را به خود اختصاص دهد. 
مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومى بانک شــهر 
افزود: بنا بر اعــالم بانک مرکــزى، کانال تلگرام 
بانک شــهر که در سه ماه نخســت امسال، موفق 
شد در ســه ماهه دوم ســال، با جذب 112 هزار و 
753 نفر، رتبه اول این بخــش را به خود اختصاص 

دهد. 
به گفته عظیمى، همچنین در شبکه اینستاگرام نیز، 
این بانک توانست با جذب و ارتقاء مخاطبان خود به 
میزان 59هزار و 950 نفر، در این بخش نیز در جایگاه 

نخست قرار دارد. 
مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومى بانک شــهر 
خاطر نشــان کرد: هم اکنون بانک شهر با 974,9 
امتیاز در کانال تلگــرام و با کســب 760,5 امتیاز 
در شــبکه اینســتاگرام باالتر از ســایر بانک هاى 
دولتى و خصوصى کشــور در ســه ماه دوم سال، 
صدر نشین شبکه بانکى کشــور درفضاى مجازى

 است. 
وى با اشاره به دالیل این موفقیت افزود: تالش در 
شــناخت نیاز مخاطبان، منجر به آن شد تا ماهیت 
شــبکه تلگرام این بانک با محور اطالع رســانى و 
همچنین شــبکه اینستاگرام بانک شــهر با محور 
مســئولیت اجتماعى، برنامه ریزى شود که همین 
اقدام، موجب افزایش تعــداد مخاطبان این بانک 

شده است. 
عظیمى با بیان این که بــا برنامه  ریزى هاى صورت 

گرفته، قطعا این روند رو به رشد ادامه خواهد داشت، 
خاطر نشان کرد: کمپین «مردمان خوب شهر» در 
ماه مبارك رمضان، عکاسى از نمادهاى شهرهاى 
ایران به مناســبت اعیــاد قربان و غدیــر، گزارش 
مردمى اهالى شــهر با موضوعــات روز اجتماعى، 
اخبــار روزانه، اعالم نــرخ ســکه و ارز ، تیزرهاى 
تبلیغاتى بانــک، صفحه اول روزنامــه هاى صبح 
کشور، مســتندهاى بانکى، شــهرآموز با موضوع 
آموزش مســائل بانکى، اعالم مناسبت ها ، نشریه 
دیجیتالى هفت شهر، کمپین «از مردم براى مردم» 
با محوریت اعالم فعالیت هاى بانک در حوزه شهرى 
و مســئولیت اجتماعى و همچنیــن طراحى و تهیه 
ربات هوشمند تلگرامى به عنوان دستیار مشتریان 
بانــک، از جملــه برنامه هایى بود که با اســتقبال 
بازدیدکنندگان مواجه شد و در نهایت تعداد اعضاى 
کانال تلگرام و اینســتاگرام بانک شهر را افزایش 

داد. 
گفتنى است ، بانک شهر با احترام به نگاه مخاطب 
و زمان و حجم اعتبار اینترنــت اختصاص یافته از 
ســوى مخاطبان خود، در تمام ایام هفته پیام هاى 
منتشر شده در این شبکه ها را خاص فضاى مجازى 
تولیدمى کند که عالقه مندان مى توانند با عضویت 
در این فضا به آدرس ShahrBankOfficial از این 

اطالعات بهره مند شوند .
وى در پایان تاکید کــرد کانال تلگــرام و صفحه 
اینستاگرام رســمى بانک شــهر تنها آدرس گفته 
شــده اســت و هیچ کانــال و صفحــه دیگرى با 
آدرس و نامهــاى مشــابه متعلــق به ایــن بانک

 نمى باشد.
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همایش پیاده روى و پاکداشت طبیعت در جاده چالوس

سفراى جدید کشورهاى 
نیجریه ، 

چک ، سوییس ، یونان و 
نروژ در ایران روز شنبه 
استوارنامه هاى خود را 

تقدیم حسن روحانى، رئیس 
جمهورى اسالمى 

ایران کردند.
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