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هنر آن است گره ها را بیشتر نکنیم

تأثیر واقعیت مجازى بر بینایى کودکاناستفاده از فضاهاى مختلف شهر براى اجراى تئاتر  داستان یک «ناجى» قرائتى چطور به تلویزیون رفت نرخ مرغ و انواع مشتقات آن فناورىاستاناجتماع اقتصاد
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استاندار:با مدیران
 همسو ولى ناتـوان
نمى توانم کار کنم

روحانى نخواست
 ترامپ  را ببیند

8 سال عقبگرد
 اصفهان در یک دوره

 4 ساله

انگشتان دوستم را
 قطع کنید

رامبد جوان و مهران مدیرى
بازیگرند، نه مجرى

11

میوه هایى که سالمت کلیه را 
تضمین مى کنند

در ناژوان آتش روشن کنید زندانى مى شوید!در ناژوان آتش روشن کنید زندانى مى شوید!
هشدار شهردارى با توجه به نزدیک شدن به ایام سرد سال؛هشدار شهردارى با توجه به نزدیک شدن به ایام سرد سال؛
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جهان نما

شوراى نگهبان 
مخالف 
حقوق 
شهروندى 
نیست
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رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: 
مشکل اصلى از ضعف قانون انتخابات است. 

من چندین بار به مجلس نامه نوشتم که قانون 
انتخابات را درست کنید.

به گزارش ایسنا، آیت ا... محمد یزدى با بیان این 
مطلب افزود: همین دوره قبل هم نامه 
نوشتم که آقاى الریجانى! دوره شما 

تمام مى شود؛ اگر مى خواهید ...

عضو کمیسیون امنیت ملى مجلس گفت: اصالح طلبان 
بیشترین پشتیبان سپاه پاسداران در برابر 

آمریکایى ها هستند.
به گزارش تسنیم، مصطفى کواکبیان 

در جلسه علنى دیروز پارلمان در 
جریان قرائت گزارش برجامى 
کمیسیون امنیت ملى، گفت: 

این گزارشى که از سوى ...
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اصالح طلبان
 پشتیبان سپاه 
پاسداران
 هستند

مدیرکل جدید ارشاد اصفهان در مراسم معارفه خود تأکید کرد:

سرانجام انتظارها به سر رسید و از استاندار بعدى اصفهان 
هم رونمایى شد. در این میان، خبر معرفى «مهرعلیزاده» 
به عنوان استاندار جدید اصفهان، از همان ابتداى انتشار، 
موجى از شادمانى و نشاط را در محافل و فضاى مجازى 
ایجاد کرد. البته نه صرفًا بخاطر اینکه ســکاندار بعدى 
اســتان، فردى مجرب و با رزومه کارى قوى اســت 
بلکه بیشــتر از آن جهت که با این انتصــاب، باالخره 
«رسول زرگرپور» از صدارت رأس استان حذف مى شود.

نقطه قرارگیرى اصفهان در مرکز جغرافیاى کشــور، 
وضعیت اســتراتژیک اقتصادى، صنعتى و طبیعى آن، 
تأثیرگذارى بر روند تحوالت سیاسى کشور و همچنین 
پیشینه فرهنگى، تاریخى و اجتماعى این استان همواره 
لزوم حضور فردى مقتدر، صاحب ایده و اندیشــه پویا، 

اهل تعامل و آشنا به نوع کارکرد بخش دولتى را توجیه
 مى کند. ولى واقعیت آن است که «زرگرپور» که حاال 
باید به وى لقب «استاندار ســابق اصفهان» را داد، در 
بســیارى از موارد فوق الذکر حرف دندان گیرى براى 

عرضه نداشت. 
«راکد» و «ســاکن» و «منفعل» صفاتــى بودند که 
در لفظ عمومى بیشــتر از همه به عنــوان نقاط ضعف 
«زرگرپور» مطرح مى شــدند. در حالى کــه اصفهان با 
پتانسیل بالقوه و بالفعلى که دارد، همواره زمانى مى تواند 
در مسیر زمان متحول شود که تحرك و نشاط داشته باشد. 
ولى متأســفانه بى توجهى به این موارد طى چهار سال 
گذشــته، پویایى را در زمینه هاى گوناگون از این استان 
گرفته بود.                                               ادامه در صفحه 2...

آقاى استاندار؛ 12 سال کار لطفًا!
ایرج ناظمى

طوفان زرد پر از
 غم و درد!

کابوس ادامه دارد

12

ین چ و ور ى ی و رو رىبر یر
پیشینه فرهنگى، تاریخى و اجتماعى این استان همواره 
لزوم حضور فردى مقتدر، صاحب ایده و اندیشــه پویا، 

وجهى بى ى و
گذشــته، پویایى را در زمی
گرفته بود.                                

فوطوفانطوفانطوفان 1212

 به کار بردن واژه طوفان زرد
 براى سپاهان این روزها مى تواند

 یک طنز تلخ باشد. چهره این روزهاى 
پرافتخارترین تیم لیگ برتر ایران 
تنها کاریکاتورى از طوفان زرد ...
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عضو کمیســیون امنیت ملى مجلس گفت: اصالح طلبان 
بیشترین پشتیبان سپاه پاسداران در برابر آمریکایى ها هستند.

به گزارش تســنیم، مصطفى کواکبیان در جلســه علنى 
دیروز پارلمان در جریان قرائت گزارش برجامى کمیسیون 
امنیت ملى، گفت: این گزارشــى که از ســوى کمیسیون 
امنیت ملى مجلس درباره برجام قرائت شد باید به برداشت و 
آگاهى ملت ایران اضافه کند و ما را از سردرگمى خارج سازد.

وى افزود: ما در اثر برجام توانســتیم با یک قطعنامه همه 
قطعنامه هاى تحریمى را از بین ببریم و از ذیل ماده 7 منشور 
سازمان ملل متحد خارج شویم. ما توانستیم استفاده از انرژى 
صلح آمیز هسته اى براى خودمان را به یک حق قانونى تبدیل 

کنیم و از فواید برجام استفاده داشته باشیم.
کواکبیان ادامه داد: در تحریم هاى جدیــد آمریکا، افراد و 
سازمان هاى جدیدى اضافه نشــد در صورتى که قرار بود 
پنج هزار نفر به لیست تحریم ها اضافه شود که این حاصل 

اقدامات دیپلماسى کشور ماست.
وى با بیان اینکه هر کســى بخواهد بیــن قدرت دفاعى و 
دیپلماسى کشور اختالف بیاندازد، خالف منافع ملى حرکت 
کرده، گفت: همه بدانند که اصالح طلبان بیشترین پشتیبان 
سپاه پاســداران در برابر آمریکایى ها هستند. ما بر این باور 
هستیم که با وحدت و انسجام مى توانیم به پیشرفت هاى 

بیشترى برسیم.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: مشکل 
اصلى از ضعف قانون انتخابات اســت. من چندین بار به 

مجلس نامه نوشتم که قانون انتخابات را درست کنید.
به گزارش ایسنا، آیت ا... محمد یزدى با بیان این مطلب 
افزود: همین دوره قبل هم نامه نوشتم که آقاى الریجانى! 
دوره شما تمام مى شود؛ اگر مى خواهید براى خدا کارى را 

انجام دهید این قانون انتخابات را درست کنید.
وى ادامه داد: یعنى چه، کسى که سواد ندارد براى رئیس 
جمهور شدن اسم مى نویسد؟! این قانون ضعیف است که 

هزار و چند نفر براى ریاست جمهورى اسم مى نویسند.
آیت ا...یزدى خاطرنشان کرد:صرف رئیس مجلس بودن 

کافى نیست که هرچه به ذهنشان مى رسد مطرح کنند. 
بهتر بود قبل از طرح این مســئله، بــا حقوقدانان و فقها 
مشــورت مى کردند و از دالیل قانونى و شرعى این کار 

مطلع مى شدند.
وى ادامــه داد: تصریح مى کنــم که احتــرام به حقوق 
اقلیت هاى دینى، از وظایف حاکمیت اســت و در قانون 

اساسى هم به آنها تأکید شده است و باید محفوظ بماند.
رئیس جامعه مدرســین حوزه علمیه در پایان تأکید کرد: 
اقلیت هاى محترم بدانند که شوراى نگهبان مخالف حقوق 
شهروندى نیست، آنها هم مثل همه مردم در کشور ما در 

حال زندگى هستند.

اصالح طلبان ، پشتیبان
 سپاه پاسداران هستند

شوراى نگهبان، مخالف 
حقوق شهروندى نیست

پیاده روى اربعین
 منبع درآمد نیست

  باشگاه خبرنگاران جوان | آیت ا... مکارم 
شیرازى گفت:  دولت هاى ایران و عراق باید مردم را به 
حضور هر چه باشکوه تر در راه پیمایى اربعین تشویق 
کنند نه اینکه به آن به دید یک منبع درآمد نگاه کنند. 
این مرجع تقلید دریافت هزینه هایــى از جمله بیمه، 
خدمات هــالل احمر، کار گــذارى و پارکینگ را غیر 
موجه دانست. وى خطاب به دولت عراق، هزینه روادید 
را براى زائرین سنگین دانست و خاطرنشان کرد: این 
هزینه شاید براى گردشــگران مناسب باشد اما براى 

زائرین امام حسین(ع) مناسب نیست. 

براى چندمین بار
 خدا را شاکرم

فتاح، رئیس کمیتــه امداد امام     نامه نیوز |
خمینى(ره) به اطالعیه دفتر کنترل دارایى هاى خارجى 
وزارت خزانه دارى آمریکا و اعالم لیست تحریمى هاى 
جدید با انتشار متن کوتاهى واکنش نشان داد. در این 
متن آمده است: از اینکه براى چندمین بار اسم بنده در 
لیست تحریم هاى جدید آمریکا - کاتسا - قرار گرفت 
خدا را شاکر هستم. اثبات وتأیید شد کارهاى ما در امداد 
کامًال درخالف جهت منافع آمریکاست وباید باسعى 
مضاعف این حرکت الهى خدمت بــه مردم نیازمند را 

تقویت و دشمن را بیش از پیش ناامید کنیم.

تذکر الریجانى به صدا و سیما
الریجانى، رئیس مجلس شوراى     انتخاب |
اسالمى در پاسخ به اخطار رحیمى، نماینده تهران در 
انتقاد به رویکرد صداوســیما نسبت به برجام گفت که 
صداوسیما توجه الزم را داشته باشد که برجام موضوع 
ملى اســت. علیرضا رحیمى در جلســه علنى دیروز 
(چهارشنبه) مجلس گفت: صداوســیما درباره برجام 
و مناسبات ایجاد شــده به خصوص رویکرد خصمانه 
آمریکا بعد از ترامپ به گونــه اى رفتار کرد که انگار از 

داخل یک تمایل و گرایشى به این سمت وجود دارد.  

پاي حرفم هستم
  تابناك | غالمعلی ســفید، رئیس شــوراي 
اسالمى شهر یزد در رابطه با مشکالتی که براي عضو 
زرتشتی شوراي شهر یزد پیش آمده است، گفت: بنده 
همچنان پاي حرفم هستم و مجري قانون یا دستوري 
که به اخراج یا لغو عضویت آقاي نیکنام منجر شــود، 
نخواهم بود. سفید در مورد چرایی این اصرار و تبعات آن 
براي خودش ادامه داد: این اقدام اخیري که پیش آمده 
براي من شخصًا با دین و شــرعی که دارم قابل قبول 
نیست و قطعاً آسیب هاي امنیتی فراوانی را براي شهر ما 
خواهد داشت، لذا من تأکید دارم که حتی اگر از شوراي 

شهر اخراج شوم این کار را انجام ندهم. 

درخواست باهنر
 از ناطق نورى

  تابناك | محمدرضا باهنر در نشســت خبرى 
خود درباره آینده فعالیت سیاســى حجت االســالم 
والمســلمین ناطق نورى اظهار داشت: من همواره در 
محافل خصوصى و از طریق رســانه ها از آقاى ناطق 
خواسته ام به فعالیت هاى سیاسى بازگردند. ایشان در 
صحبت هایشان به من مى گویند که من احساس تکلیف 
شرعى نمى کنم که به صحنه بیایم اما من بازهم از آقاى 
ناطق درخواســت مى کنم که احساس تکلیف شرعى 
کنند و تشــریف بیاورند و بدانند که ما و امثال ما هیچ 

شرط و شروطى براى ایشان نداریم.

نمره «ترامپ» 
  تسنیم| هادى قوامى، نماینده مردم اسفراین 
در مجلس با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا 
و وارد کردن برخى اتهامات به جمهورى اسالمى ایران 
ادامه داد: ســخنان رئیس جمهور آمریــکا بى ادبانه و 
ســخیف بود و نمره ترامپ حتــى در جغرافیا و تاریخ 

زیر 10 است.

توئیتر

غالمعلى جعفرزاده، نماینده رشــت در مجلس و نایب 
رئیس فراکســیون مســتقلین والیى  در خصوص لغو 
عضویت ســپنتا نیکنام از شوراى شــهر یزد به دلیل 
زرتشــتى بودن اظهار داشــت: ما نمى دانیم به افکار 
عمومى چه پاسخى دهیم. سئوال افکار عمومى از ما این 
است که مگر سپنتا چهار ســال پیش زرتشت نبود مگر 
یک مرتبه اطالع پیدا کردند که زرتشــت است یا زمان 
ثبت نام دینش را اعالم نکرده بود. در قانون اشکالى بر 
ثبت نامش نبود اگر زرتشتى نمى تواند عضو شورا باشد 

چرا ثبت نامش کردید و چهار سال او عضو بود.
وى ادامــه داد: از همه اینها که بگذریــم، یعنى چه که 
شــوراى نگهبان هر زمان که دلش خواســت قانون را 
حذف کند؟ اینکه شوراى نگهبان هر موقع به تشخیص 

خود یک قانونى را حذف مى کنــد، نه توضیح مى دهد 
و نه حاضر بــه مناظره دو طرفه در صدا و سیماســت و 
اعضاى شــوراى نگهبان هم که یکطرفه صحبت مى 

کنند، درست نیست.
عضوکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات افزود: دِر این 
مجلســى که ما در آن قانون تصویب مى کنیم و پنج یا 
ده سال بعد شوراى نگهبان آن را ابطال مى کند را باید 
تخته کرد. من فکر مى کنم مجمع تشخیص مصلحت 
باید به مســئله ورود کند هیچ منطقى پشت این رفتار 
نیست نه قانونى است نه شرعى و نه اخالقى. باید هرچه 

سریع تر اصالح کنند. 
نایب رئیس فراکسیون مســتقلین والیى گفت: مجمع 
تشــخیص مصلحت مگر شــوراى حل اختالف نبود 

پس چه شد؟ 
جعفرزاده تأکید کرد: در هر صورت این مســئله باید در 
مجمع تشخیص مطرح شود و آقاى الریجانى مشغول 
رایزنى و انعکاس به مقام معظم رهبرى هســتند ما به 
برکت وجود رهبرى، کشورى هستیم که هیچگاه دچار 

بن بست نمى شویم. 
وى در پایان گفت: البته از آقــاى روحانى که حقوقدان 
است بیش از اینها انتظار داشــتیم که باالخره در مبانى 
حقوقى اســتدالل هایش را ارائه کند بخاطر همین به 
سرهنگ رأى ندادیم و براى چنین روزهایى به حقوقدان 
رأى دادیم ولى ظاهراً مشــغله آقاى روحانى به همان 
دالیلى که فرصت نکرد به نمایشــگاه مطبوعات بیاید 

باعث شده که نتواند از سپنتا دفاع حقوقى بکند.

وزارت خارجه آمریکا تأیید کرد که ایران حاضر به پذیرش 
دیدارى ویژه و در ســطح عالى با دولت ترامپ در طول 
مجمع عمومى سازمان ملل نشده است. سخنگوى وزارت 
خارجه آمریکا حاضر به افشاى هویت مقام خاصى که قرار 
بود در این جلسه شرکت کند نشــد. پیش از این «رکس 
تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا با محمدجواد ظریف، وزیر 

خارجه ایران در حاشیه نشست 1+5، دیدار داشت.
مســئوالن ایرانــى روز یک شــنبه اعــالم کردند که 

حسن روحانى حاضر به دیدار با ترامپ نشده است.
سخنگوى وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سئوالى در این 
باره که آیا روایت مقامات ایرانى از درخواست دیدار و رد آن 

از سوى تهران صحیح بود، گفت «بله». وى به صراحت 
به این سئوال پاسخ نگفت که آیا «دونالد ترامپ» در این 
جلسه قرار بوده شرکت کند یا نه اما تأکید کرد که ایرانى ها 

پیشنهاد دیدار با مقامات آمریکایى را نپذیرفتند.
«هدر نوئرت» در نشست خبرى خود در پاسخ به سئوالى 
این مطلب را بیان کرد اما هنگامى که از او پرسیده شد آیا 
این درخواست به ظریف منتقل شده است یا خیر؟ گفت: 
نمى دانم.وى با بیان اینکه مســلمًا کاخ سفید در این باره 
توضیح خواهد داد، اضافه کرد: به گفته وزیر امور خارجه 
رکس تیلرسون، درخواست ترامپ براى گفتگو با روحانى 

از طرف ایران رد شده است.

حجت االســالم والمســلمین قرائتى ماجراى 
ورودش بــه تلویزیون و راهــکارش براى جلب 

رضایت مسئول وقت صدا و سیما را شرح داد.
به گزارش تسنیم، حجت االســالم والمسلمین 
قرائتى در برنامه درس هایى از قرآن که در اهواز 
برگزار شــد گفت: من هم با خنده توانستم وارد 
تلویزیون شــوم. بعد از انقالب شــهید مطهرى 
به امام(ره) گفــت: «قرائتى بــه  درد تلویزیون 
مى خورد»، امام(ره) گفت: «نمى شناســمش». 
مرحوم مطهرى گفت: «من در کالس هایش بودم، 
خوب است»، امام (ره) هم پذیرفت. وقتى به صدا 
و سیما رفتم مسئول آنجا قطب زاده به من اجازه 
نداد، گفت: «شما اهل روضه و سخنرانى هستید 
و تلویزیون جاى هنرمندان اســت و در تلویزیون 
جاى روحانیت نیســت و فقط امام(ره) و طالقانى 

مى توانند در تلویزیون باشند».
حجت االســالم والمســلمین قرائتى ادامه داد: 
من هم به او گفتم که «من هم هنرمند هســتم، 
اگر اجازه دهید دو ســاعت برایتان برنامه قرآنى 
مى گذارم و در آن کارى مى کنــم که حتى یک 
دقیقه هــم نتوانید از خنده دهانتــان را ببندید». 
یک روز مشخص شد و براى جمعى از هنرمندان 
دو ساعت جلسه گذاشــتم. همه خوششان آمد و 

این گونه اجازه دادند که وارد تلویزیون بشوم.

خطاب نماینده رشت به روحانى در ماجراى سپنتا:

بخاطر همین روزها به یک حقوقدان رأى دادیم
وزارت خارجه آمریکا هم تأیید کرد

 قرائتى روحانى نخواست ترامپ  را ببیند
چطور به تلویزیون رفت

...ادامه از صفحه اول
عرصه هــاى مختلف اقتصــادى، عمرانى، ورزشــى، 
فرهنگى، اجتماعى و... طى سال هاى گذشته به حدى 
در اصفهان دچار رخوت و سستى بودند که نه تنها مانع 
تأثیرگذارى این استان بر سیر تحوالت ملى و بین المللى 
شد، بلکه تضییع حقوق برحق مردم را در پى داشته و به 
ســادگى هر چه تمام تر، اصفهان را در پارکینگ توجه 

مسئولین کشورى قرار داد.
از یک استاندار در وهله اول این انتظار وجود دارد که در 
بینشى تمام عیار و گسترده، موضوعات مهمى همچون 
تزریق نشاط و بارورى به اقتصاد و صنعت استان، کاهش 
آمار بیکارى و افزایش میزان اشتغال، برنامه ریزى مستمر 
براى رونق کار و کسب عمومى، افزایش سطح سالمت 
جسمى و روحى مردم، ارتقاى سبک زندگى و بهینه سازى 
تعامالت اجتماعى و مواردى از این قبیل را در کانون توجه 
خود قرار دهد. ولى متأسفانه این امور در سال هاى گذشته 
از پیشــرفت چندانى برخوردار نبــوده و حتى معضالت 

جدیدى هم در این استان خودنمایى کردند.
در این میان «رســول زرگرپور» به جاى توجه مفرط به 
این موارد و ایجاد همگرایى مدیران دولتى در پردازش به 
این امور، موضوعاتى مانند ورزشگاه نقش جهان، مصال و 
قطار شهرى اصفهان را در مرکز توجه قرار داده و با معرفى 
آنها به عنوان «پروژه هاى تخت جمشیدى» سعى کرد تا 
ضعف مدیریتى خود در رسیدگى به امور مهم دیگرى که 

از او انتظار مى رفت را پنهان کند.  
با ورود «زرگرپور» به اصفهان، به عنوان کســى که از 
تجربه حضور در وزارت نیرو برخوردار بود، این انتظار به 
وجود آمد که معضل خشــکى زاینده رود به انتها رسیده 
و تخصص و دانش وى بتواند در تعامل با کســانى که 
همکاران وزارت نشــین او تلقى مى شدند، روح زندگى 
را به این اســتان برگرداند. ولى او که بستر زاینده رود را 
خشــک و تفتیده تحویل گرفته بود، در حالى از این دیار 
مى رود که نه تنها در این رابطه عملکرد مناسبى از خود 
بروز نداد، بلکه حتى وضعیت آب شرب مردم هم به مرز 

بحران رسیده است. 
تنها رهــاورد وى براى اصفهــان در زمینــه مقابله با 
خشکسالى، طرح 9 ماده اى احیاى زاینده رود است که 
بسیار هم با آن فخر فروشــى کرد. ولى این طرح نیز در 
کنار سایر مواردى که خروجى اتاق وى تلقى مى شدند، 
تنها روى کاغذ ماند و تأثیرى براى رفع اجحاف در حقابه 

اصفهان نداشت.  
«زرگرپور» در امور مدیریتى اســتان و تعیین افراد خبره 
و کار بلد نیز نتوانســت حرفى براى گفتن داشته باشد. 
ضعف وى از همان ابتدا و در انتخاب معاون سیاسى خود 
هویدا شد به گونه اى که تا مدتها با «دکتر اسماعیلى» 
معاون مورد وثوق استاندار اسبق اصفهان همکارى کرد و 

زمانى مجبور به تعامل با فرد جدید شد که «اسماعیلى» 
دیگر حاضر به همکارى با او نبود. وقتى «یاحّى» نیز به 
عنوان معاون سیاسى جدید استاندارى در جمع رسانه ها 
قرار گرفت و به ایراد سخن پرداخت، تازه همگان متوجه 
شــدند که این دو نفر، چندان آشــنایى و قرابت خاصى 
با تفکرات یکدیگر نداشــته و ظاهراً معــاون جدید از
 سر ناچارى در استاندارى پذیرفته شده است. حتى این 
معاون خوش فکر و اهل تعامل نیز بعد از مدتى متوجه شد 
که شرایط تأثیرگذارى و فعالیت پویا و مطلوب در جوار 

«زرگرپور» مهیا نبوده و او نیز عزم رفتن نمود.  
چنین وضعیت اســفبارى تقریبًا در ســایر ارکان دولتى 
هم هویدا بــود. اگر چه «زرگرپور» ترجیع بند داشــتن 
تجربــه، تخصص و اعتــدال را به عنوان پیش شــرط 
انتخاب و تعیین مدیران دســتگاه هــاى دولتى مطرح 
کرد، ولى در نظر گرفتن نیازها و شرایط استان، تقریبًا در 
گزینش بسیارى از افراد براى مناصب گوناگون، تأثیرى 
نداشت و باعث شد تا آرام آرام انتقاد از رفتار منفعالنه او 
از سطح نقل در محافل خصوصى به عرصه رسانه هاى 
مکتوب و مجازى وارد شده و چهره اى از وى بروز یابد 
که قادر نیست عملکرد مطلوبى داشــته باشد.از سوى 

دیگر وقتى جلسات شــوراى ادارى اســتان به محاق 
رفت و عرصــه ارتباط مدیران با مــردم از طریق حذف

 عالى ترین فرصت ارتباطى رســانه ها بسته شد، وقتى 
وجود دستور نانوشته اى به مدیران ارشد و معاونین ساکن 
در استاندارى مطرح شد که آنان را از گفتگوهاى رسانه اى 
منع مى کرد، وقتى سیستم ارسال پیامک روابط عمومى 
استاندارى در اکثر قریب به اتفاق موارد، صرفًا به ارسال 
گزیده سخنان استاندار سابق اصفهان اختصاص یافت، 
وقتى مدیر ارشد استان از نشست مستمر و تعامل مناسب 
با مدیران رسانه ها خوددارى نموده و صرفًا خبرنگاران 
آنها را به عنوان مجریان انتشار نظرات خود قلمداد کرد،  
نشریات استان نیز متوجه شــدند که انتقاد انبوه از نوع 
رویکرد و کنش «زرگرپور» بــدون دلیل و توجیه نبوده 
و باید جدى گرفته شــوند. به همین دلیــل بود که بروز 
رسانه اى مقام اول استان نیز رو به افول گذاشت و قهقراى 
توجه مطبوعاتى به نظرات «زرگرپور» باعث شد تا روز 
به روز، میزان گالیه از عملکرد وى در سطح شبکه هاى 

مجازى گسترده تر شود.       
تمام این موارد بود که باعث شــد از ســال دوم حضور 
«زرگرپور» در ساختمان آجرى رنگ خیابان باغ گلدسته، 

بســیارى متوجه شــوند که وى گزینه مطلوبى براى 
مصدرنشینى در رأس استان نبوده و در حق این دیار براى 
تعیین مدیرى تمام عیار کوتاهى شــده است و بر همین 
اساس بود که از سوى صاحبنظران سیاسى و اجتماعى 
اصفهان، درخواست تغییر وى به طور مکرر و پیوسته به 

تهران ارسال مى شد.
سرانجام و بعد از گذشت بیش از 1500 روز از مصدرنشینى 
«زرگرپور» در اصفهان، تمــام رایزنى ها و تالش هاى 
مســتمر به نتیجه رســید و این مدیر پا به سن گذاشته، 
ســرگرم تنظیم نطق خداحافظى اش بــراى طرح در 
مراسم تودیع خود شده است تا در پى آن سکان اصفهان 
را به فردى واگذار کند که امید بسیارى براى موفقیتش 

وجود دارد. 
البته هنوز از نوع کنش و رویکرد «محسن مهرعلیزاده» 
به عنوان اســتاندار جدید اصفهان چیز زیادى مشخص 
نیســت. ولى وى اگر بخواهد در حوزه مأموریت جدید 
خود موفق باشد، باید به تمام مواردى که به عنوان نقاط 
ضعف استاندار قبلى محسوب مى شوند، واقف باشد. باید 
تمام توقعات مردم را شناسایى کند. باید براى دورنمایى 
که براى این دیار انتظار مى رود، برنامه ریزى قانع کننده 

داشته باشد.
وى بایــد ایــن جملــه یکــى از نماینــدگان مردم 
اســتان در مجلس شــوراى اســالمى مبنى بر اینکه:

«طى 4 سال گذشته، اصفهان 8 سال به عقب برگشت.» 
را جــدى گرفتــه و در طول 4 ســال آینده، بــه اندازه
 12 سال کار کند تا نه تنها کاســتى هاى مدیر قبلى را 
جبران نمایــد، بلکه کارنامه اى موفق نیــز از خود بروز

 دهد. 
اصفهان استانى تک محورى نیست. نمى شود تنها در 
یک زمینه فعالیت نمود و مابقى عرصه ها را کنار گذاشت. 
محیط زیست، صنعت، فرهنگ، اقتصاد، زندگى شهرى، 
مطبوعات، هنر، ورزش، سیاســت و... در این دیار مانند

 دانه هاى زنجیر به همدیگر پیوســته هستند. پرداختن 
به یکى دو زمینه، بى تفاوتى نســبت به مابقى را توجیه 
نمى کند. چه بســا با پرداختن به بســیارى از موارد نیز، 

بى توجهى به یک عرصه توجیه نمى شود. 
براى همین است که «محسن مهرعلیزاده» که از امروز 
سکان هدایت و مدیریت این استان را به دست مى گیرد، 
باید در هــر روز، به اندازه 3 روز فعالیــت، برنامه ریزى، 
نظارت و مدیریت منسجم داشته باشد تا فردى مطلوب 
براى این استان تلقى شود. در غیر این صورت، چهار سال 
دیگر و در روزى بســان امروز، تنها ب خاطر رفتنش باید 

خوشحال بود.

آقاى استاندار؛ 12 سال کار لطفًا!

با ورود 
«زرگرپور» به اصفهان، 
به عنوان کسى که از 
تجربه حضور در

 وزارت نیرو برخوردار 
بود، این انتظار به وجود 
آمد که معضل خشکى
 زاینده رود به انتها 
رسیده و تخصص و 
دانش وى بتواند در 
تعامل با کسانى که 

همکاران وزارت نشین 
او تلقى مى شدند، روح 
زندگى را به این استان 

برگرداند
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معاون مرکز ملى هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط 
زیست از افزایش یک درجه اى دماى هوا در کشور خبر داد 
و گفت: این در حالى است که دماى هوا در سایر کشورهاى 
دنیا از جمله کشورهاى اروپایى 0/6 درجه افزایش یافته است.

مسعود زندى تصریح کرد: زمانى که هواى کشور یک درجه 
سانتیگراد افزایش پیدا مى کند بالطبع تبخیر آب هم بیشتر 
مى شود و در کنار تبخیر آب، روان  آب هاى سطحى 25 درصد 
کاهش پیدا مى کنند و در همین راستا وقوع سیالب ها 50 

درصد افزایش پیدا مى کند.
زندى با بیان اینکه افزایش دما روى منابع آب، تنوع زیستى و 
کشاورزى تأثیرگذار است، عنوان کرد:  بسیارى از عرصه هاى 

زیستى کشور تحت تأثیر اقلیم قرار گرفتند.
معاون اقلیم ســازمان حفاظت  محیط زیست تأکید کرد: 
الزمه اجراى این برنامه ها از بین رفتن فرسودگى است که 
بر صنعت ما حکم فرماست و به جاى آن از تکنولوژى هاى 
نوینى استفاده شــود که ضمن کاهش گازهاى گلخانه اى 

کاهش آلودگى را هم به دنبال دارند.
زندى با بیان اینکه انرژى هاى تجدیدپذیر در برخى از کشورها 
بومى شده است، گفت: امروز در کشور ما شرکت هاى زیادى 
وجود دارند که پنل هاى خورشیدى تولید مى کنند و در این 
راستا ما مى توانیم از تکنولوژى و دانش کشورهاى خارجى 

نیز استفاده کنیم.

قائم مقام سازمان نظام پرســتارى در خصوص جایگاه 
پرستارى در بهداشت جهانى گفت: کمبود کادر پرستارى 
یک معضل جهانى است بر این اساس بهداشت جهانى 
نیاز به تأمین پرستار در دنیا را به عنوان معضلى همه گیر 
اعالم کرده و نمى توان آن را تنها بــه ایران تعمیم داد. 
بنابراین خدمات بهداشتى و درمانى از جانب پرستاران به 
یک امرى حیاتى تبدیل شده و تأثیرگذارى بسیارى در 

سطح جهان دارد.
شریفى مقدم افزود: همه کشور هاى دنیا به منظور تأمین 
نیروى پرستارى خود به دنبال ایجاد جذابیت  و حمایت 
از این قشر هستند چرا که این کادر درمانى از سختى کار 

باالیى برخوردار بوده  و در راســتاى ارائه خدمات، باید 
بخشى از تقاضا هاى آنها تأمین شود.

شریفى مقدم درباره جذب پرســتار در کشور هاى دیگر 
اذعان داشت: کانادا و استرالیا از جمله کشور هاى متقاضى 
نیروى پرســتارى هستند که طى ســالیان اخیر  درصد 
باالیى از پرستاران ایرانى را به خود جذب کرده و با ارائه 
خدمات مناسب به این قشر، تقاضاى  کار را افزایش داده 
اند. کشــور هاى حوزه خلیج فارس، اروپا و آمریکا نیز به 
منظور جذب نیروى پرستار امکانات رفاهى قابل توجهى 
را فراهم کرده و شــرایط مناســبى را براى داشتن یک 

زندگى ایده آل در کنار پرستارى معرفى کرده اند.

مهاجرت پرستاران ایرانى به 
کانادا و استرالیا

افزایش دماى کشور 
طى سال هاى گذشته

315 هزار بازمانده از تحصیل 
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان 
اینکه در جمعیت دانش آموزى بین شش تا 14 سال، 315 
هزار دانش آموز به دالیل مختلف از تحصیل بازمانده اند، 
گفت: طرح «جذب کودکان بازمانده از تحصیل» اجرا 
مى شود. على زرافشان گفت: براساس آخرین گزارش 
مرکز آمار ایران، جمعیت دانش آموزى بین شش تا 14 
سال در سال 95، ده میلیون و 772 هزار و 787 نفر است 
که پنج میلیون و 516 هزار و 637 دانش آموز پسر و پنج 

میلیون و 256 هزار و 150 دانش آموز دختر است.

شیوع مصرف گل در 
بین دانشجویان 

سـخنگوى سـتاد مبارزه با مواد مخـدر با بیـان اینکه 
10/2 درصد از معتادان به مـاده مخدر گل اعتیاد دارند، 
گفـت: بیشـترین مصرف کننـدگان ایـن مـاده مخدر 
دانشجویان و قشـر جوان هستند. پرویز افشـار  اظهار 
داشت: بررسى هاى ما نشان مى دهد که شیوع مصرف 
شیشـه از 26 درصد در سـال 90 به 8/6 درصد در سال 
95 کاهـش یافتـه ولى گرایش به سـمت مـاده مخدر 
گل در این مـدت افزایش یافته اسـت. وى افزود: البته 
نمى گوییم که خوشحال هستیم ولى خطرات و مضرات 
مصرف گل کمتر از شیشـه اسـت و از این جهت جاى 

امیدوارى وجود دارد.

تقلبى که حکم اعدام دارد
یک مسـئول سـازمان غذا و دارو درباره نوعى تقلب در 
فرآورده هاى آرایشى و بهداشـتى که حکم اعدام دارد، 
توضیح داد. شهریار اسالمى تبار، مدیر کل دفتر بازرسى، 
پاسخگویى به شـکایات و امور حقوقى سـازمان غذا و 
دارو هشدار داد: اگر مواد آرایشى و بهداشتى ساخته شده 
به دلیل عدم رعایت ضوابط تولید منجر به مرگ مصرف 
کننده اى شود نباید تردید داشته باشند که اشد مجازات 
و اعدام سرنوشتى است که براى آنان رقم خواهد خورد.

حضور 8 میلیون کودك 
در فضاى مجازى

رئیس مرکز حراسـت وزارت آموزش و پرورش اظهار 
داشـت: یکى از آسـیب هاى اجتماعى امـروز، فضاى 
مجازى اسـت که همواره کاهش اثـرات مخرب آن از 
دغدغه هاى رهبر معظم انقالب اسـت. محمدحسین 
کفراشـى  ادامـه داد: در کشـور 18 میلیـون کودك و 
نوجوان داریم که حدود هشـت میلیون نفر آنان روزانه 
شش سـاعت در فضاى مجازى سـیر مى کنند و این 
نگرانى همواره وجـود دارد که آنها چگونـه از این فضا 

استفاده مى کنند؟

زلزله تهران را 
جدى نمى گیرند

مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمـر اسـتان تهـران
 مى گوید: حساسیت کمى نسبت به زلزله تهران وجود 
دارد. نه در سطح ملى و نه در سطح استان توجه کافى 
به این موضوع نمى شود. حسین کتابدار گفت: پیش 
بینى شد باید در زمینه زلزله تهران آمادگى براى یک 
میلیون آواره و 250 هزار نفر زیر آوار مانده ایجاد شود. 
دراین شرایط باید 144 قالده سگ داشته باشیم، ولى 
در حال حاضر تهران زیر ده قالده سـگ دارد، ضمن 
اینکه به این موضوع مى توانیم آمبوالنس ها، سـت 
نجات و بالگـرد را هم اضافه کنیم که با اسـتانداردها 

فاصله دارد.

تولد ساالنه
 30 هزار کودك معلول 

انوشـیروان محسنى بندپى، رئیس سـازمان بهزیستى 
کشـور بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه کـه سـاالنه 25تا30 
هزارکودك معلول در کشـور متولد مى شـود، تصریح 
کرد: با آنکه پیشگیرى از معلولیت از وظایف بهزیستى 
نیسـت اما تالش مى کنیم با ایـن اطالعـات و آمار به 
سیاستگذارى درست برسیم و طبق نقشه راه عمل کنیم.  

چرك نویس سیدمقتدا حسینى یگانه، یک راننده تاکسى 63 ساله در 
تهران است. او 41 سال رانندگى مى کند و نشان ایثار 
و فداکارى سومین جشنواره تاکسیران برتر را بر سینه 
دارد. او که بیشتر تاکسیدارهاى تهرانى مى شناسندش 
با جام جم آنالین به گفتگو نشســته و اگر مى خواهید 
بدانید چرا تا این حد مشــهور شده است، بخشى از این 

گفتگو را بخوانید: 
چطور شد که راننده تاکسى شدید؟

با برادرم سر یک کار دیگرى بودیم، کارگاه تولیدلوازم 
آشپزخانه داشتیم اما کارمان نگرفت من هم سرمایه ام 
را دادم و ماشین خریدم و بعد هم شدم راننده تاکسى. 
البته آن موقع پرستیژ راننده تاکسى بودن از امروز خیلى 
بهتر بود. االن دیگر چیزى از این کار باقى نمانده است.
یعنى از شــغلى که انتخاب کردید 

پشیمان هستید؟
نه االن که دیگر این کار را انتخاب کرده ام، من با همین 
شغل 41 سال است که زندگى ام را گذارنده ام. اما هرچه 
مى گذرد، مشکالت این شغل هم بیشتر مى شود. االن 
حتى مسافرها عوض شــده اند و دیگر آن مسافرهاى 

قدیم نیستند.
از چه نظر؟

از نظر ارتباطى. ده ســال پیش، هشــت سال پیش یا 
حتى همین پنج سال پیش، مســافرها با راننده ارتباط 
برقــرار مى کردند باالخره در طول مســیر ســر یک 
موضوع سیاسى یا اجتماعى بحث داغ مى شد، اما االن 
اینطورنیست، همه سرشــان توى گوشى است. حتى 

یک وقت هایى حواسشان نیست به مقصد رسیده اند!
 از ایــن 41 ســالگى کــه در 
خیابان هاگذرانده اید، حتماً خاطره 

زیاد دارید.
بله همینطور است... اما بعضى ها را هیچوقت فراموش 
نمى کنم مثًال یک بار وقتى در خط میدان راه آهن بودم، 
چند مسافر سوار کردم که عجله داشتند به قطار تبریز 
برسند، بعد از پیاده کردن مســافرها به خانه برگشتم 
چون شب شــده بود. اما زیر صندلى ماشین یک کیف 
زنانه پیدا کردم که حدود نیم کیلو طال در این کیف بود، 
یعنى انواع النگو، انگشــتر، گردنبند و... کیف را داخل 
صندوق عقب جاسازى کردم و سعى کردم صاحبش را 
پیدا کنم. 15 روز بعد، باالخره موفق شدم این خانواده را 
وقتى که از تبریز به تهران رسیده بودند پیدا کنم. یک 
بار هم در همین خط، داخل کیفــى که روى صندلى 

عقب ماشین جا مانده بود، دو عدد چک سفید امضا در 
وجه حامل پیدا کردم. از روى شماره چک ها و بانک، 
به صاحبش رسیدم و خوشــبختانه این امانت را هم به 

دست صاحبش رساندم.
دو عدد چک سفید امضا براى شما 

وسوسه کننده نبود؟
خدارا شکر مى کنم که در این مدتى که راننده هستم، 
نان حالل و زحمتکشى به خانه ام برده ام و دخترهایم با 
همین نان بزرگ شدند ، درس خواندند و ازدواج کردند.

چندتا دختر دارید؟

سه تا داشتم، «ناجى» دختر دومم بود؛ همان که بعد از 
مرگ مغزى اعضاى بدنش را اهدا کردیم.

یعنى اسم دخترتان ناجى بود؟ انگار 
از همان اول در سرنوشتش بوده که 

نجات دهنده باشد.
بله... براى خود ما هم جالب است. ما حکمت کارهاى 
خدا را نمى دانیم. وقتى داشــتیم براى این دختر اسم 
انتخاب مى کردیم مادرش بین سه تا اسم که از قرآن 
انتخاب کرده بود، مردد بود، هر ســه تــا را روى کاغذ 
نوشت و ما از بین آنها قرعه کشى کردیم و سه بار پشت 

سر هم اسم ناجى درآمد. بخاطر همین اسم دختر دومم 
شد ناجى.

موقع حادثه چندسالش بود؟
25 ساله اش بود. من تا آن موقع هیچ چیزى از اهداى 
عضو نشــنیده بودم و اصًال به آن فکر نکرده بودم. اما 
قبل حادثه تصادف، ناجى یــک بار با مادرش صحبت 
کرده بود و عالقه اش را به ایــن کار و رضایتش را به 

اهداى عضو به این صورت نشان داده بود.
تصادف چطور اتفاق افتاده بود؟

ما همگى به یک مهمانى دعوت بودیم، داخل ماشین 

من هم جا بود اما دخترم ترجیح داد که با همسرش برود. 
سوار موتورشــدند و زودتر از ما راه افتادند. اول اتوبان 
نواب بودم که تلفنم زنگ خورد،پزشک او رژانس بود که 
گفت دختر و دامادم تصادف کرده اند. راننده یک پسر 
22 ساله بود که با یک پیکان فاقد بیمه نامه و گواهینامه 
از پشت به موتورســیکلت دامادم زده بود. دخترم هم 

همانجا مرگ مغزى شده بود.
بحث اهداى عضو از کى براى شما 

مطرح شد ؟
فرداى روز تصادف که مرگ مغزى تأیید شد. همانجا 
پزشکان بیمارســتان با من صحبت کردند و موضوع 
اهداى عضو را مطرح کردند. اما من خیلى شوکه شده 
بودم. نمى دانستم که واقعاً چه کارى درست است. خیلى 
تصمیم سختى بود. از طرف دیگر دکترها مى گفتند که 
فرصت براى اهداى اعضا دارد از دست مى رود. من هم 
همانجا تصمیم گرفتم اســتخاره کنم، نیت کردم و به 
یک دوست مطمئن براى استخاره زنگ زدم. درخواست 
استخاره کردم، گفتم من فقط یک استخاره مى خواهم. 
گفت نیتت چیست. گفتم اول استخاره را بگیر بعدمن 
نیتم را مى گویم. پنج دقیقــه بعد این فرد با من تماس 
گرفت، گفت استخاره کردم و آیه اى با این مضمون آمد 
که «هرآنچه دارید در راه خدا انفاق کنید حتى اعضا و 
جوارح بدنتان...» من بالفاصله بعد از این استخاره به 

اهداى اعضاى بدن ناجى رضایت دادم.
با گیرنده هاى اعضاى بدن دخترتان 

ارتباط دارید؟
با همه آنها نه. اما سه نفرشان را مى شناسم. قلب ناجى 
در سینه یک خانم 34 ساله که کشاورز و اهل شهرستان 
نهاوند بود پیوند زده شد. کبدش به یک خانم کارگر اهل 
شمال کشور رسید که آن موقع فقط 4 درصد به زندگى 
امیدوار بود اما بعد از پیوند، بچه دار هم شد و حاال یک 
پســر دارد. یکى از کلیه هایش هم به یک دختر جوان 
بدمینتون باز رســیده که ورزش را در سطح حرفه اى 

دنبال مى کند.
این چند نفر را از نزدیک دیده اید؟

بله با گیرنــده قلب و کبد، رفت و آمد هــم داریم. آنها 
هم مثــل بچه خودم هســتند، مثل دختــرم ناجى. با 
اینکه شاید در ظاهر هیچ نســبتى با ما نداشته باشند، 
اما براى ما غریبه نیســتند. بعضى وقت ها که اینها را 
مى بینم فکر مى کنم دختر مــن با اینکه مرده اما زنده

 است.

با راننده اى که مدال ایثار بر سینه دارد

داستان یک «ناجى»

«مرتضى نیکوبذل مطلق»، عــکاس خبرگزارى آناتولى 
ترکیه در کارگاه آموزشــى بیســت و ســومین نمایشگاه 
مطبوعات ایــران به بررســى اهمیــت درج زیرنویس و 
توضیحات صحیح براى عکس هاى خبرى و طرح مثالى 

مرتبط با حادثه تروریستى در تهران پرداخت.
به گزارش ایرنا، نیکوبذل در باب ضرورت وجود زیرنویس 
مناسب براى عکس هاى خبرى گفت: یک نمونه، عکسى 
بود از حمله تروریستى به ساختمان مجلس شوراى اسالمى 
که با توضیحى اشتباه در یک صفحه خبرى زرد منتشر شد.

وى افزود: این عکس که بارها دیده شد، یکى از نیروهاى 
یگان ویژه پلیس را نشــان مى داد، اما در آن صفحه خبرى 
از آن به عنــوان تصویر یکى از اعضاى گروه تروریســتى 

یاد شده بود. 
نیکوبذل ادامه داد: این موضوع براى برخى این پرسش را 
مطرح کرد که چطور مى شود فردى تروریست و اسلحه به 
دست به راحتى در چهارچوب پنجره و در تیررس قرار گرفته 
باشد، اما کسى به او شلیک نکند. این مسئله موجب شکل 

گرفتن شایعاتى در فضاى رسانه اى شد.
عکاس خبرگزارى آناتولى افزود: جامعه، دوستدار هیجان 
است و از آن حتى به صورت کذب لذت مى برد... این موضوع 

موجب سوءاستفاده و گاه سوءتعبیرهایى مى شود. 
وى ادامه داد: اگر عکس ها، زیرنویس استاندارد نداشته باشد، 
مى تواند موجب بروز شایعات شود. امروز انتشار داده تصویرى 

بدون وجود اطالعات تکمیلى، ضررآفرین است. 

توضیح اشتباه یک عکس 
به بازار شایعات دامن زد

  تابناك | شاید تابه حال در مورد اژدها داستان هاى 
زیادى شنیده باشــید اما مطمئناً هیچکدام از این موجودات 
افسانه اى در جاده چالوس رؤیت نشــده اند. ولى «فرشاد» 
شخصیت اصلى این گزارش کســى است که در چالوس با 
اژدها مالقات کرده، به دهن او رفته و در آنجا از یکى از دختران 

زیباروى حاضر در شکم اژدها خواستگارى کرده است!
با فرشاد به واسطه یکى از دوستان آشنا شدم، دوستم اصرار 
مى کرد که مورد فرشاد جالب است و قصه تصادفش با بقیه 
متفاوت. کم کم ترغیب شــدم تا به مالقــات او در یکى از 
بیمارستان هاى شهر بروم و داســتان تصادف را از خودش 
بشنوم. فرشاد که حاال باید مدتها روى تخت بخوابد و براى 
چندماه از لذت راه رفتن محروم است گفت: «مدتها بود که از 
یکى از دوستانم در مورد "ماشروم" شنیده بودم. اینکه به آدم 
فاز جدیدى مى دهد و خیلى خاصه! وسوسه شده بودم که یک 
بار امتحانش کنم. دوستم مى گفت که امتحان کرده و تو جاده 
بدجور جواب مى ده! توهم زاست. ماهم رفتیم و به هر قیمتى 
این ماده را تهیه کردیم و افتادیم تو جاده و چه جاده اى بهتر از 
چالوس. چهار نفر سوار یک آزراى مشکى و بسته اى کوچک 
پر از قارچ هاى ریز. خیلى شبیه همین قارچ هاى خوراکى بود 
اما کوچک تر و دست هایى که لرزان سمت قارچ ها مى رفت. 
خالصه شروع کردیم به خوردن. اول به نظرم اتفاقى نیافتاده 
بود و همه چى معمولى بــود تا اینکه کم کم همه چى تغییر 
شکل داد و صداها بیشتر شدند. کنار جاده ایستاده بودیم که 
دوستم صدا زد فرشاد ببین این چى میگه؟ نگاه کردم کسى 
نبود، گفتم کى؟ گفت بیا اینجا. رفتم دیدم داره با مورچه ها 
حرف مى زنه! منم وارد بحث شان شــدم و کلى باهم گپ 
زدیم.» داستان او وقتى جالب تر مى شد که به دهن اژدهایى 

رسیدند که دهان خود را براى بلعیدن آنها باز کرده و ادامه داد: 
«دو ســه بار اژدهایى دهان خود را باز کرد تا ما را بخورد اما 
موفق نمى شد تا اینکه باالخره ما رو خورد و ما وارد شکمش 
شــدیم. یه مدت همه چى تاریک بود تا اینکه به جایى وارد 
شدم که پر از دختران زیبارو بود و همگى در کنار پدرهاى خود 
ایستاده بودند. از ماشین پیاده شدم تا یکیشون رو از پدرش 
خواستگارى کنم. در حال صحبت با پدر دختر بودم که توى 

همین بیمارستان چشم باز کردم.»
فرشاد در مورد علت مجروح شدن خود گفت: «خودم چیزى 
یادم نیست فقط افرادى که من را نجات دادند مى گویند که 
کنار یکى از درخت هاى کنار جاده ایستاده بودى که ناگهان 
خوشحال به وسط جاده پریدى و ماشین هم بهت زد. خودم 
فکر مى کنم که این خوشــحالى بخاطر جواب مثبت پدر و 

دختر بود.»

«ماشروم» چیست؟
ســعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهــش تقاضا در کمیته 
مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مى گوید: خاستگاه اولیه «ماشروم» آمریکاى جنوبى بوده و از 
آنجا یکى دو سالى است که وارد ایران شده است. این ماده به 
دو صورت قارچ و ورق در بازار موجود است. میزان توهم این 
ماده مخدر بسیار باالست و روى حواس نیز تأثیر مى گذارد، 
ممکن اســت که فرد حس بینایى، شنوایى و المسه خود را 
مختل شده ببیند و چیزهایى مشاهده کند که تاکنون نشنیده، 
حرف هایى بشنود از موجوداتى که حرف نمى زنند. صفاتیان 
مى گوید: کســى که ماده توهم زا مصــرف مى کند قدرت 
تشخیص فاصله را از دســت مى دهد و فاصله یک مترى را 

100 متر مى بیند.
به گفته وى، در اظهارات کارشناسان تصادف دیده مى شود 
که ردى از ترمز کسانى که به علت مصرف مواد روانگردان 
تصادف کرده انــد، وجود ندارد چــرا که این افــراد تصور 
مى کرده اند که هنوز چندین متر با مانع فاصله دارند. صفاتیان 
ادامه مى دهد: فرد متوهم وقتى از پشت بام به پایین نگاه مى 
کند فاصله ده بیست مترى را یک متر مى بیند و از باال به پایین 
مى پرد. به گفته این کارشناس حوزه اعتیاد، همه مواد توهم زا 
اعتیادآور هستند و ماشروم نیز از این قاعده مستثنى نیست. 
ماشروم، شیشه و ال اس دى درمان دارویى ندارند و عوارض 

روانى شدید دارند.

ادراکات عجیب و غریب مصرف کنندگان «ماشروم»

خواستگارى داخل شکم اژدها!

نمایندگان مجلس براى تأمین نظر شوراى نگهبان 
ممنوعیت کلیه عمل هاى جراحى براى پیشگیرى از 

باردارى را برداشتند.
در جلسه علنى دیروز (چهارشــنبه) ایرادات شوراى 
نگهبان براى دومین بار در طرح افزایش نرخ بارورى 
و پیشگیرى از کاهش رشد جمعیت در مجلس مورد 
بررســى قرار گرفت که نمایندگان براى تأمین نظر 
شــوراى نگهبان مواد 3 و یک را حذف کرده و یک 

تبصره به ماده 2 اضافه کردند.
در ماده یک آمده بود کلیه اعمال جراحى که به منظور 
پیشگیرى دائمى از باردراى انجام مى شود به استثناى 

موارد مرتبط با تهدید سالمت جسمى، ممنوع است. 
این ماده با 159 رأى موافق، 15 رأى مخالف و 11 رأى 
ممتنع از مجموع 209نماینده حاضر در مجلس براى 

تأمین نظر شوراى نگهبان حذف شد.
نمایندگان مجلس همچنین  با مجازات دو تا هشت 
میلیون تومانى براى اســتفاده کنندگان از امکانات 
دولتى جهت تبلیغ پیشگیرى از باردارى موافقت کردند.

مجازات براى 
تبلیغ کنندگان عمل هاى 
جلوگیرى از باردارى

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا و فرمانده 
قــرارگاه اربعیــن نیروهاى مســلح و ناجا در 
جلســه قرارگاه مقدم اربعین در ستاد انتظامى 
مهران،گفــت: مهمترین اولویــت پلیس در 
پایانه هاى مرزى جلوگیــرى از ازدحام و تجمع 

زائران است.
سردار محسن فتحى زاده با اشاره به صدور بیش 
از یک میلیون و 800 هزار روادید براى ســفر 
اربعین در سراسر کشور، تصریح کرد: تا روز سه 

شــنبه تعداد 600 هزار زائر از مرزهاى زمینى و 
هوایى کشور به مقصد عتبات عالیات عبور کردند.
ســردار فتحى زاده با تأکید بر اینکه در مهران 
و شــهرهاى مرزى به هیچ وجــه روادید صادر 
نخواهد شد، گفت: در روزهاى گذشته افرادى 
بودند که بدون روادید بــه پایانه مرزى مهران 
مراجعه کردند که توســط نیروهاى مســتقر 
در پایانه به شــهرهاى خودشــان عودت داده

 شدند .

فرمانــده قــرارگاه اربعیــن با بیــان اینکه 
در مدخل ورودى استان ایالم ایستگاه هاى سیار 
پلیس مستقر شده و از ورود افراد فاقد گذرنامه 
و روادید جلوگیرى خواهند کرد، عنوان کرد: در 
چند روز آینده از زائران عزیــز انتظار داریم که 
مدیریت سفر داشته باشــندو به تدریج براى 
عزیمت به ســفر معنوى اربعین به پایانه هاى 
مرزى سه گانه مهران، چذابه و شلمچه مراجعه 

کنند .

ورود 600 هزار زائر به عراق تا روز سه شنبه
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آغاز برداشت سیب درختى و 
بِه در فریدن

مدیرجهاد کشاورزى فریدن گفت: برداشت سیب درختى 
و بِه در این شهرستان آغاز شده است.

رامین رسـتمى با بیان اینکه برداشت سـیب درختى در 
سطح 27 هکتار از باغات این شهرستان آغاز  شده است، 
اظهار داشت: پیش بینى مى شود با متوسط عملکرد شش 
ُتن در هکتار، درحدود 170 تن سیب درختى از این سطح 

برداشت  شود.
رسـتمى همچنین از برداشت بِه در سـطح پنج هکتار از 
باغات شهرسـتان فریدن خبـر داد و گفـت:  پیش بینى 
مى شود از این سطح نیز درحدود 25 تن بِه وارد بازار شود.

برگزارى مسابقه قرآنى 
مدهامتان در دهاقان

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان دهاقان 
از شرکت 72 جوان دهاقانى در مسابقه قرآنى مدهامتان 

خبرداد.
سعید طبیبیان اظهار داشـت: این مسابقه در سه مسجد 
شهرستان و در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار مى شود.
وى بااشـاره به اینکه شـرکت کنندگان در هفت رشـته 
قرائت صحیح سوره حمد، اذکار نماز، حفظ 30جزء قرآن، 
ترتیل، مفاهیم و اذان با یکدیگر به رقابت مى پردازند، بیان 
داشت: در این مسابقه افراد18 تا30 سال سن حضور دارند.

برخوردار نبودن 10 هزار 
روستایى اردستان از نعمت آب 
مدیر اداره آب و فاضالب روسـتایى شهرستان اردستان 
گفت افزون بر ده هزار و 600 نفر از ساکنان نقاط روستایى 

این شهرستان از آبرسانى سیار استفاده مى کنند.
رضا دهقان افزود: 186 روستا در این شهرستا وجود دارد 
که 106 روستا زیر پوشش خدمات شبکه آب و فاضالب 

روستایى هستند.
وى بیان داشـت: 90 روسـتاى اردسـتان هـم اکنون به 
صورت سیار (روزانه 270 مترمکعب) آبرسانى مى شوند 
که از این تعداد، 60 روسـتا زیر پوشـش بوده و 30 روستا 

تحت پوشش قرار ندارند.

واکسیناسیون 600 قالده سگ 
در شهرضا

حمیدرضا امیرى، رئیس شبکه دامپزشکى شهرضا گفت: 
از ابتداى امسال تاکنون 600 قالده سگ در شهرضا در 

برابر بیمارى هاى مختلف واکسینه شده اند.

اعزام 60 موکب از استان 
براى حضور در کربال

حجت االسالم والمسلمین محمود فقیهى، مسئول دفتر 
نمایندگى بعثه مقام معظم رهبـرى در منطقه اصفهان 
گفت: در سال گذشـته 15 موکب از اسـتان اصفهان به 
عتبات عالیات اعزام شد و این تعداد در سال جارى به 60 

موکب افزایش یافته است.

برگزارى چهاردهمین نمایشگاه 
صنایع غذایى اصفهان

100 برند مطرح کشور در صنعت غذا مهمان چهاردهمین 
نمایشگاه صنایع غذایى اصفهان هستند.

ایـن نمایشـگاه از امـروز تـا 14 آبـان مـاه در محـل 
نمایشـگاه هاى بین المللى اسـتان اصفهان واقـع در پل 
شهرستان برگزار مى شود تا با چشم اندازى دقیق و نگاه 
علمى بـه جایگاه غـذا و سـالمت، آخریـن محصوالت، 
خدمات و دسـتاوردهاى اسـتاندارد این حوزه را معرفى و 

عرضه نماید.
این دوره از نمایشگاه میزبان مشارکت کنندگانى از استان 
هاى اصفهان، تهران، البرز، خراسـان رضوى، آذربایجان 
شـرقى، کرمان و نمایندگـى فروش محصـوالت برخى 
شرکت هاى خارجى است. این نمایشگاه پنج هزار و 500 
مترمربع وسعت دارد و طى ساعات بازدید 15 تا 21 پذیراى 

متخصصان، عالقه مندان و شهروندان خواهد بود.

معاون کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعى اســتان اصفهان با اشاره به تعداد ثبت نام 
کنندگان در طرح کارورزى فارغ التحصیالن از استان 
اصفهان گفت: تاکنون بیش از 12 هزار نفر از اســتان 

اصفهان در این طرح ثبت نام کرده اند.
جمال الدین میرهادى به سهمیه اســتان اصفهان در 
طــرح کارورزى فارغ التحصیالن اشــاره کرد و افزود: 
سهمیه اســتان اصفهان در این طرح چهار هزار و 725 
نفر است و هدف از این طرح، ارتقاى سطح مهارتى فارغ 
التحصیالن براى جذب آنهــا در بنگاه هاى اقتصادى 

است.

معاون اشــتغال و کارآفرینــى اداره کل تعــاون، کار 
و رفاه اجتماعى تصریــح کرد: یکى از مشــکالت ما 
این اســت که آموزش هایى که فــارغ التحصیالن در 
تحصیالت تکمیلى فراگرفتند، منطبق بر نیاز بازار کار

نیست.
وى ادامه داد: با بحث کارورزى در فرجه چهار تا شــش 
ماهه اى که فارغ التحصیالن در بنگاه ها دوره آموزشى 
را فرا مى گیرند، به دنبال این هستیم که فضایى ایجاد 
کنیم که فارغ التحصیالن مهارت هاى الزم را از لحاظ 
اجتماعى و فنى در محیط کار به دست آورده، تا بتوانند 

در بنگاه هاى اقتصادى جذب شوند.

پنج هزار و 21 مددجوى اصفهانى در ســال جارى با حمایت 
کمیته امداد، آموزش هاى فنى  و حرفه اى را براى ایجاد شغل 

مناسب فرا گرفتند.
بهرام ســوادکوهى، معــاون اشــتغال و خودکفایى کمیته 
امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان بــا بیان این مطلب 
گفت: ایجاد مهارت و توانایى براى کسب شغل و یا افزایش 
مهارت در حرفه اى خاص از اهداف ارائه آموزش هاى فنى به 
مددجویان تحت حمایت است. وى افزود: یکى از راهبردهاى 
توانمندســازى در کمیته امداد، ایجاد شغل براى مددجویان 
از طریق فعالیت کاریابى و تعامل با کارفرمایان است، ارتباط 
مستقیم با کارفرما، اجراى طرح هاى خودکفایى اعضاى خانوار 

مددجو، خود اظهارى مددجو، شرکت هاى خدماتى و طرح هاى 
کارآفرینى از انواع اقدامات و فعالیت هاى اشتغال در طرح هاى 
کاریابى است. وى بیان داشت: هزار و 401 نفر از این افراد در 
بخش مهارت آموزى، دوهزار و 885 نفر در بخش آموزش هاى 
پایدارسازى و توسعه، 350 نفر در آموزش هاى کارآفرینى و 385 
نفر از آموزش هاى حرفه آموزى ویژه دانش آموزان دبیرستانى 
بهره مند شدند. سوادکوهى درباره آموزش هاى فنى برگزارشده 
براى مددجویان اســتان اصفهان گفــت: مددجویان تحت 
حمایت پس از کسب مهارت، فراهم شدن فضاى کسب  وکار 
و بهره مندى از تسهیالت اشتغال کمیته امداد، براى راه اندازى 

شغل، ایجاد فرصت شغلى و کاریابى اقدام مى کنند.

ثبت نام12000اصفهانى 
در طرح کارورزى

بهره مندى5000مددجو از 
آموزش هاى فنى و حرفه اى

ساسان اکبرزاده

نخســتین همایش علمى کاربردى شــرکت انتقال 
گاز ایران با شعار انســان، تجهیز و محیط سالم طى 
دو روز در تاالر پیامبر اعظم (ص) دانشــگاه اصفهان 
به میزبانى منطقه 2 عملیــات انتقال گاز (اصفهان) با 
حضور مسئوالن، مدیران و رؤساى شرکت هاى انتقال 

گاز کل کشور برگزار شد.
مدیر منطقه 2 عملیات انتقــال گاز به عنوان میزبان 
این همایش با خیر مقدم به شــرکت کنندگان گفت: 
مدیرعامل شــرکت انتقال گاز کشور، در ابتداى سال 
جارى مشعل این همایش را روشن کرد و همه مناطق 
با توان علمى- فنى خود براى برگزارى آن به میدان 

آمدند.
سید مجتبى گلستانه با بیان اینکه شرکت انتقال گاز 
امروز حرف هاى زیادى براى گفتن دارد، افزود: شرکت 
انتقال گاز ایران، داراى انواع دستگاه هاى پیچیده گاز 

بوده و خود دانشگاه به شمار مى رود. 
وى ادامه داد: منطقه 2 عملیات انتقــال گاز یکى از 
مناطق دهگانه و اســتراتژیک عملیاتى، مســئولیت 
انتقال گاز را در محدوده هفت اســتان کشور شامل 
اســتان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى 
به طور کامل و بخش هایى از اســتان هاى کهگیلویه 
و بویراحمد، خوزستان، لرســتان و مرکزى به عهده 

گرفت.
مدیــر منطقه 2 عملیــات انتقال گاز گفــت: منطقه 
2 عملیات انتقــال گاز ایــران، گاز طبیعى خروجى 
پاالیشگاه هاى فجر جم، بیدبلند، پارسیان و فازهاى 
پارس جنوبى را به وسیله شــش خط لوله سراسرى 
دریافت مى کند و با انجــام فرآیند تراکم و انتقال، آن 
را به مناطق 3 و 7 عملیات و ســایر مصرف کنندگان 

صنعتى، تجارى و خانگى محدوده حوزه استحفاظى 
تحویل مى دهد.

گلستانه اظهار داشت: مأموریت این مجموعه عظیم، 
بهره بردارى، نگهدارى و تعمیرات از تأسیسات تقویت 
فشار، خطوط لوله فشــار قوى و تجهیزات ارتباطى و 
مخابراتى شبکه انتقال گاز، براســاس استانداردها و 
الزامات بین المللى به منظــور دریافت و انتقال بهینه 

گاز است. 
وى با تشــریح هدف از برگزارى نخستین همایش 
علمى- کاربردى شرکت انتقال گاز ایران در اصفهان 
گفت: پس از فراخوان بیش از 400 مقاله به دبیرخانه 
همایش رســید که طى دو روز برپایى همایش، 66 
مقاله به صورت شفاهى، 44 مقاله به صورت پوستر و 

38 مقاله هم به صورت الکترونیکى ارائه شد.
مدیر منطقه 2 عملیات انتقال گاز گفت: صنعت انتقال 
گاز، صنعت بســیار پیچیده اى بوده و داراى کارکنان 
علمى است و 60 درصد دارایى شرکت ملى گاز کشور 

را ما در اختیار داریم.

■■■ 
مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران نیــز با قدردانى 
از میزبانــى منطقه 2 عملیــات گاز، ایــن منطقه را 
از مناطق عملیاتى در ســطح بین المللــى و جهانى 
خواند و گفت: امروز با دانش کارشناســان و کارکنان 
شــرکت انتقال گاز کشــور، 330 قطعه ساخته شده

 است.
سعید توکلى ارســال بیش از 400 مقاله کاربردى به 
این همایش را، دانش محورى بدنه آن دانست و گفت: 
این همایش قرار است هر سه سال یک بار برگزار شود 
و در نظر اســت دبیرخانه دایمى بــراى این همایش 

داشته باشیم.
وى ادامه داد: جمهورى اســالمى ایران با در اختیار 
داشــتن 34 تریلیون مترمکعب گاز، اولین کشــور 
خاورمیانه و دومین کشور دارنده ذخایر گازى در جهان 
از اهمیت و جایگاه ویــژه اى در تأمین بخش انرژى 

برخوردار است.
توکلى خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرکت انتقال 
گاز ایران اولین و بزرگ ترین شرکت دارنده خطوط لوله 
انتقال گاز در ســطح خاورمیانه، اولین شرکت در قاره 

آسیا و چهارمین شرکت در سطح جهان مطرح است.
■■■ 

مشاور علمى و فناورى ریاست جمهور هم گفت: اگر 
مردم بدانند با چه عشق و محبت، علم و دانش، بستر 
تأمین انرژى پایدار مهیا مى شــود در صرفه جویى آن 

بیش از پیش مى کوشند. 
على وطنى، حرفه یک متخصص انتقال گاز را همچون 
پزشک خواند و گفت: یک متخصص انتقال گاز باید 
آسیب هاى خطوط لوله را بشناســد تا آن را رفع کند. 

بنابراین ارزش کار خود را بدانید.

مدیر طرح ســاماندهى ناژوان گفت: با نزدیک شــدن 
به ایام سرد سال، خطر عواقب ناشــى از روشن کردن 
آتش در گوشــه و کنار طبیعت هــزار و 200 هکتارى 
ناژوان بیشــتر احساس مى شــود و برپایى آتشى حتى 
کوچک در این عرصه جنگلــى، تهدیدى بزرگ براى 

این منطقه است.
حسن شفیعى افزود: در سرتاسر منطقه ناژوان تابلوهاى 
هشدار در این رابطه نصب شــده و گشت هاى کنترل 
نظارت طرح ســاماندهى ناژوان به صورت مستمر در 
طول شبانه روز در حال گشتزنى در سطح منطقه براى 

جلوگیرى از بروز هرگونه مشکل در این زمینه هستند.
وى تأکید کرد: امــا این مهم جز با همــکارى مردمى 
که این پارك جنگلــى را براى تفریح خــود و خانواده 
انتخاب مى کنند، میسر نخواهد بود و از این رو الزم است 
شــهروندان نهایت همکارى را با عوامل شهردارى در 

ناژوان داشته باشند.
وى با بیان ممنوع بودن آتش زدن منابع طبیعى گفت: بر 
اساس ماده 45 قانون حفظ و احیاى منابع طبیعى، آتش 
زدن در جنگل ها و پارك هاى طبیعى بدون دریافت اجازه 
و نظارت دقیق مأموران مربوطه کامًال ممنوع اســت و 
فرد مرتکب در مراجع قضائى یا شعب دادگاه، به حبس 

تأدیبى از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
شفیعى اضافه کرد: به استناد اصل ماده 46 قانون حفظ 
و احیاى منابع طبیعى، هر فردى که مبادرت به روشــن 
کردن آتش در تنه درختان کند به زندان تأدیبى از ســه 
ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و براى صدمه زدن به 
یک اصله درخت جنگلى که در جریان برافروختن آتش 

از بین رفته، به پرداخت جریمه نقدى محکوم مى شود.
وى همچنین در خصوص ماده 47 قانون مذکور اذعان 
داشت: هر فرد که در سطح جنگل و مرتع به صورت عمد 
آتش سوزى به وجود آورد، شعب دادگاه مجرم را به زندان 

مجرد، از سه ماه تا ده سال محکوم مى کند.

■■■ 
مدیر طرح ســاماندهى نــاژوان در ادامه بــه اقدامات 
انجام شده در این خصوص اشــاره کرد و بیان داشت: 
ضمن اطالع رسانى از طریق رســانه ها و تالش جهت 
فرهنگســازى در راســتاى حفاظت از محیط زیست، 
اقداماتى مانند کنترل خودروهــا و جلوگیرى از انتقال 
هیزم و چــوب به محــدوده ناژوان، خامــوش کردن 
آتش هاى برپا شده به وســیله تانکر آب و مخزن هاى 

حمل نفر انجام شده است.
وى تصریح کرد: الین بندى و اســتقرار نیرو از ساعت 
17و30دقیقه تا 23 براى تذکر و خاموش کردن آتش در 
روزهاى تعطیل و پایانى هفته، مسدود نمودن مسیرهاى 
اصلى با هماهنگــى نیروى انتظامــى و پلیس راهور، 
برگزارى جلسات متعدد با سازمان فرهنگى- تفریحى و 
کمیته فرهنگ شهروندى براى فرهنگسازى و پوشش 
مناســب در سطح شــهر، برگزارى جلســات متعدد با 

مســئوالن نیروى انتظامى و پلیس راهور شهرستان از 
دیگر اقدامات صورت گرفته است.

شفیعى ضمن اشاره به پتانسیل باالى منطقه گردشى 
ناژوان اصفهان در جذب گردشــگر خاطرنشــان کرد: 
تدارکات و پشــتیبانى نیروهاى انتظامــى و خدماتى- 
اجرایى مســتقر در منطقه ناژوان بیش از 60  نفر را نیز 
براى حفاظت بهتــر از پارك جنگى نــاژوان قرار داده 

است.

همایش علمى کاربردى شرکت انتقال گاز ایران در اصفهان برگزار شد

تصادفات جاده اى استان اصفهان امسال نسبت به سال 
گذشته 9 درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با بیان این مطلب 
گفت: سرعت غیرمجاز، جاده هاى نا ایمن و راننده هاى 
با مهارت کم، از مهمترین دالیــل تصادفات جاده اى

 است.

سرهنگ حســین پور قیصرى با بیان اینکه 46 درصد 
تصادفات سال گذشــته راه هاى استان به سبب نبستن 
کمربند ایمنى سرنشــینان عقب خودروهــا بود، افزود: 
پرت شــدن سرنشــینان به بیرون از خودرو و برخورد 
با شیشــه خــوردو، از عوقب نبســتن کمبرنــد ایمنى 

است.

وى خــواب آلودگى و اســتفاده از تلفن همــراه راننده 
در زمان رانندگــى را از دیگر عوامــل واژگونى خودرو 
و تصادف جــاده اى عنوان کرد و گفــت: 44 درصد از 
تلفات جاده اى اســتان اصفهان در ســال گذشــته به 
علــت خــواب آلودگــى و اســتفاده از تلفــن همراه 

بود.

نیمى از تلفات جاده اى استان به دلیل خواب آلودگى و استفاده از تلفن همراه است

در ناژوان آتش روشن کنید زندانى مى شوید!
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: مالك 
مراجعه مردم به دســتگاه ها در سال آینده، ارائه 
کارت ملى هوشمند است و امکان استفاده ازکارت 

ملى قدیمى تمدید نمى شود.
حسین غفرانى با اشــاره به اینکه مردم اصفهان 
فرصت چندانى براى مراجعه به مراکز اعالم شده 
براى تقاضا و دریافت کارت ملى هوشمند ندارند، 
اظهار داشــت: کارت ملى نمونــه قدیم به هیچ 
وجه تمدید نخواهد شــد و مالك مراجعه مردم 
به دستگاه ها در سال آینده، کارت ملى هوشمند 

خواهد بود.
وى با بیــان اینکه اصــل کارت ملــى تنوع و 
انعطــاف دارد، افــزود: کارت ملى هوشــمند، 
تکمیل کننده چرخه دولت الکترونیک اســت و 
کشورهایى که از آن اســتفاده کرده اند، مزایاى 
بى نظیرى در متــن و عملکرد ایــن کار تجربه 

کرده اند.
غفرانى خاطر نشان کرد: در حال حاضر 144 دفتر، 
خدمات مورد نیاز براى صدور کارت ملى هوشمند 
به مردم اصفهان ارائه مى کنند و اداره ثبت احوال،  
دفاتر پیشخوان دولت و ادارات پست از جمله این 

دفاتر هستند.
وى هزینه تعویض کارت ملى هوشمند را 31 هزار 
تومان اعالم کرد و گفت: کافى نت ها مبلغ چهار 
هزار تومان بابت پیش ثبت نام دریافت مى کنند و 
ما به دفاتر پست و پیشخوان دولت توصیه کرده 
ایم که با مبلغ دو هزار تومان یا به صورت رایگان 
ثبت نام کنند که بسیارى از دفاتر، پیش ثبت نام را 

رایگان انجام مى دهند.
غفرانى افزود: در صــورت وجود تخلف و گرفتن 
مبلغ بیشــتر، با آن دفتر برخــورد قانونى خواهد 
شــد و در صورت تکرار، منجر به حذف امتیاز آن 

دفتر مى شود.

هزینه تعویض 
کارت ملى هوشمند؛ 

31 هزار تومان 

رئیس انجمن صنفى کارفرمایى شرکت ها و دفاتر خدمات 
زیارتى جهانگردى و هوایى استان اصفهان گفت: نرخ بلیت 
پرواز رفت و برگشــت با هواپیما از اصفهان به نجف براى 
ایام اربعین، مبلغ یک میلیــون و 200 هزار تومان و براى 

پرواز یک طرفه 650 هزار تومان تعیین شده است.
ابراهیم توکلى اظهار داشت:  سازمان هواپیمایى کشورى 
و ســازمان حج و زیارت به عنوان متولیان امر، براى ایام 
اربعین برنامه ریزى هاى الزم را انجام داده اند. وى با بیان 
اینکه سازمان هواپیمایى کشــور نرخ بلیت را تعیین کرده 
اســت، افزود: دفاتر خدماتى که نرخ بلیت اربعین را بیش 
از قیمت اعالمى سازمان هواپیمایى کشور به متقاضیان 
بفروشند، تخلف کرده اند و چنانچه افرادى بلیتى گران تر 
از نرخ مصوب خریدارى کردند، با مستندات الزم و ارسال 
 www.cao.ir شکایت از طریق سایت سازمان به نشانى

مى توانند پیگیر مطالبات خود باشند.
رئیس انجمن صنفى کارفرمایى شرکت ها و دفاتر خدمات 

زیارتى جهانگــردى و هوایى اســتان اصفهــان درباره 
گرانفروشــى بلیت پروازهاى اربعین، ادامــه داد: از زمان 
آغاز ثبت نام و اخذ بلیت براى ایام اربعین، دو تا سه مورد از 
دفاتر خدماتى نرخ هاى باالتر از مصوب سازمان هواپیمایى 
کشور داشتند که با نظارت مسئوالن مربوطه، این نرخ ها را 
از سایت هاى خود برداشته اند. توکلى در پاسخ به این سئوال 
که از فــرودگاه اصفهان چه تعداد بــا هواپیما عازم نجف 
خواهند شــد؟ گفت: اکنون آمار دقیق را نمى توانیم بیان 
کنیم، زیرا بسیارى از افراد به دلیل نرخ هاى باالى هواپیما، 

ترجیح مى دهند در ایام اربعین با اتوبوس به نجف بروند.
رئیس انجمن صنفى کارفرمایى شرکت ها و دفاتر خدمات 
زیارتى جهانگردى و هوایى استان اصفهان، پیرامون زمان 
پرواز هواپیما از اصفهان به نجف، اظهار داشت: بر اساس 
اعالم سازمان هواپیمایى کشورى، زمان پروازهاى اربعین 
حسینى از 13 آبان آغاز شده است و تا 22 همین ماه ادامه 

دارد.

بلیت پرواز رفت  و برگشت
 اصفهان-نجف،1/200/000 تومان

هشدار شهردارى با توجه به نزدیک شدن به ایام سرد سال؛

کاهش 9 درصدى تصادفات جاده اى استان
رئیس حوزه هنرى استان اصفهان با بیان اینکه رویکرد جدید ما این است که از فضاهاى مختلف چند منظوره در بخش هاى 

مختلف استفاده کنیم، گفت: حوزه هنرى در مورد احداث سالن پالتو با جدیت وارد میدان شده است.
مهدى احمدى فر با بیان اینکه در حوزه نمایش چند حرکت زیربنایى در مورد هنر تئاتر انجام شــده است، افزود: در وهله 
نخست، آن قولى که درباره سالن پالتو داده بودیم، به عمل رساندیم و اکنون مراحل احداث سالن پالتو در اصفهان در حال 

انجام است که امیدواریم تا 22 بهمن بتوانیم آنجا را افتتاح کنیم.
وى تصریح کرد: حوزه هنرى در مورد احداث سالن پالتو با جدیت وارد میدان شده و خیلى از دوستان تئاترى شهر از هم اکنون 
آمده اند و در سالن پالتو در حال رزرو هستند و زمان براى اجرا درخواست کرده اند.  احمدى فر با اشاره به استفاده از ظرفیت هاى 
موجود براى اجراى تئاتر در اصفهان گفت: حوزه هنرى یک سالن چند منظوره در عمارت سعدى در اختیار دارد که این سالن 

را تابه حال دراختیار تعداد زیادى ازگروه ها قرار داده و تا کنون تئاترهاى زیادى را به روى صحنه آورده اند.

استفاده از فضاهاى مختلف شهر براى اجراى تئاتر 
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تکمیل باند دوم  اردستان ـ 
اصفهان  30میلیارد مى خواهد

مدیـر اداره راه و شهرسـازى شهرسـتان اردسـتان 
گفـت: تکمیـل 17 کیلومتـر باقـى مانـده از محـور 
اردسـتان به اصفهان، نیازمند 300 میلیارد ریال اعتبار

 است.
مجتبى پورشفیع افزود: یکى از مشکالتى که در حوزه 
راه هاى شهرستان داریم طرح نیمه تمام دو بانده کردن 
جـاده اصفهان بـه اردسـتان، کیلومتر 23 تـا 40 آن به 
طول17کیلومتر است که تا کنون تصادفات زیادى در 

آن اتفاق افتاده است.
وى با بیان اینکـه براى تکمیل این طـرح 300میلیارد 
ریال اعتبار نیاز اسـت، تصریح کرد: در ایـن مورد وزیر 
راه و شهرسازى از طرح بازدید کرده و منتظر تخصیص 

اعتبار هستیم.
وى گفت: از محاسن اجراى این طرح، حذف دو نقطه از 
نقاط پر تصادف شهرسـتان و حذف شش عدد قوس با 
شعاع کمتر از 650 متر است که همه ساله شاهد تصادف 

شدیدى در این نقاط هستیم.

جشنواره نمایشنامه نویسى 
کودك در نصف جهان

مدیر انجمـن هنرهاى نمایشـى اصفهان گفـت: قرار 
اسـت براى بهبود تئاتـر تخصصى کودك، جشـنواره 
نمایشنامه نویسـى کودك برگزار شـود و پـس از آن با 

انتخاب نمایشنامه ها به سمت اجرا پیش برویم.
هوشـنگ جمشـیدیان افزود: با توجه بـه اینکه کانون 
تخصصى نمایش کودك تـاالر هنر راه اندازى شـده، 
سعى بر این اسـت همانطور که نمایش هاى خیابانى را 
منسجم کردیم،  تئاتر کودك را هم منسجم کنیم تا یک 

کانون نمایش کودك مستقل داشته باشند.
وى گفـت:  پـس از آن، کارهـا در طور سـال تقسـیم 
مى شـود و پیش بینى مـى کنیـم در طول سـال چند 
کار کودك داشـته باشـیم و از طرفى، کار با شـیوه نو و 

تخصصى باشد.
وى خاطرنشان کرد: سال آینده با این روند تئاتر کودك 

زیادى داریم.

سیاست دولت، ممنوع شدن 
کشت برنج در اصفهان است

معاون آب و خاك وزارت جهاد کشاورزى در خصوص 
مشـکالت کشـاورزى و کاشـت برنـج اظهارداشـت: 
سیاست هاى دولت مبنى بر این است که از کاشت برنج 
در استان هایى مانند فارس و اصفهان که با کمبود آب 

مواجه هستند، جلوگیرى شود.
علیمراد اکبرى گفت: تمرکز ما براى کاشت برنج در دو 

استان گیالن و مازندران خواهد بود.
وى تصریح کرد: باید براى کاشت محصول جایگزین 
در این اسـتان ها اقدامات الزم انجام شـود و تمرکز ما 
براى کاشت برنج، فقط در دو استان گیالن و مازندران

 است.

اشباع مراکز آموزش رانندگى 
در اصفهان

 رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه امسال 
ابالغیه اى در خصوص افزایـش تعرفه هاى راهنمایى و 
رانندگى نداشته ایم، گفت: هر گونه دریافت شهریه  مازاد 

بر شهریه مصوب، جرم محسوب مى شود.
سـرهنگ رضا رضایى با اشـاره به فعالیت 150 مرکز و 
آموزشگاه راهنمایى و رانندگى در استان اصفهان اظهار 
داشت: 60 مورد از این آموزشـگاه ها در شهر اصفهان و 

بقیه در دیگر شهرهاى استان مستقر هستند.
وى در خصـوص افزایـش تعـداد آموزشـگاه هـاى 
راهنمایـى و رانندگـى نیز بیان داشـت: در حـال حاضر 
در اسـتان اصفهـان به لحـاظ کمیـت، مراکـز آموزش 
راهنمایى و رانندگى اشـباع شـده و نیاز بـه مرکز جدید
 نداریم.رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهان بـا تاکید بر 
اینکه تخلفات آموزشـگاه هاى راهنمایـى و رانندگى در 
اسـتان اصفهان با توجه بـه سـختگیرى  و برخوردهاى 
قاطعانـه پلیس طى سـال هاى اخیـر به حداقل رسـیده 
است، اظهار داشـت: تأثیر این برخوردها به گونه اى بود 
که امسـال در این زمینه هیچ آموزشگاهى پلمب نشده

 است.

خبر

دبیر مجمع نمایندگان اســتان اصفهان، گفت: از جمله 
مهم ترین مشکالت اســتان اصفهان، سوء مدیریت در 
بخش هاى مختلف است تا جایى که این مشکل به صورت 
یک بحران فراگیر در دوره قبل از مدیریت ارشد استان تا 

سایر بخش ها وجود داشت.
سمیه محمودى در گفتگو با ایســنا اظهار کرد: در دوره 
استاندار قبلى اصفهان توجهى به ظرفیت مجمع نمایندگان 
در مجلس نمى شــد و همین عامل چالش هایى را ایجاد 
کرده بود در حالى که سخنان اســتاندار جدید نشان داد 

که ایشان براى تغییر رویه اى اساسى به استان مى آیند.
دبیر مجمع نمایندگان استان اصفهان، گفت: در گذشته 

عدم توزیع متــوازن امکانات و بودجه اســتان بین همه 
شهرســتان ها و نگاه یک جانبه اســتاندار به شهرستان 
اصفهان باعث افزایش مهاجرت ها به مرکز اســتان شد 
در حالى که اســتاندار جدید بر ضرورت توســعه متوازن 
تأکید دارد. محمودى اذعان کرد: متأســفانه پیش از این 
تنها وزیرانى که به استان ســفر مى کردند به مناطق آباد 
اصفهان برده مى شدند و این مسئله باعث شد تا اصفهان 
به عنوان یک استان برخوردار شــناخته شود، در 4 سال 
گذشته استان اصفهان 8 سال به عقب برگشت در حالى که 
مى شد با اتخاذ رویه اى بهتر مشکالت استان را به کابینه 

یازدهم معرفى کرد.

رئیس اتحادیه ســازندگان مسکن و ساختمان اصفهان 
گفت: رکود در بازار مســکن و ســاختمان، عمده ترین 
دلیل نیمه تمام ماندن بســیارى از ساختمان هاى سطح 

شهر است.
فرج ا...نصیرى با اشاره به آمار باالى ساختمان هاى نیمه 
تمام و معطل اظهار داشت: در اصفهان شاهد آمار باالیى 
از ســاختمان هاى نیمه کاره هســتیم که البته به دلیل 
مشخص نبودن وضعیت ساخت و ساز این آمار زیاد است.
وى ادامه داد: رکود در بازار مسکن و ساختمان عمده ترین 
دلیل نیمه تمام ماندن بســیارى از ساختمان هاى سطح 
شهر است و از حدود 4/5 ســال پیش که بازار مسکن از 

رونق افتاد، شاهد افزایش تعداد ساختمان هاى نیمه تمام 
و معطل در سطح شهر هستیم.

وى با بیان اینکه رکود در حوزه مســکن، بازار بســاز و 
بفروش ها را کســاد کرده است، گفت: بیشتر افرادى که 
در این حوزه فعالیت داشتند، به دلیل مشکالت حاصل از 

رکود، شغل خود را تغییر داده اند.
نصیرى درباره وضعیت نامناسب مسکن هاى مهر ساخته 
شده در استان، گفت: در پروژه مسکن مهر، هیچ اقدامى 
به درستى انجام نشــده و دلیل مشکالتى که امروز این 
ساختمان ها دارند و قیمت هاى نامتناسب نیز همین است 

و البته برخى به دنبال منافع خود در این پروژه ها هستند.

کساد در بازار 
بساز و بفروش هاى اصفهان

8 سال عقبگرد اصفهان 
در یک دوره 4 ساله

نایب رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات 
پالســتیک و مالمین اصفهان با بیــان اینکه اجناس 
فروشگاه هاى«دوهزار تومانى»داراى ناخالصى هستند، 
گفت: برخى از این کاالها از نظر بهداشــتى مورد تأیید 

نیست و براى مصرف کننده ضرر دارند.
جواد حاجى علیزاده اظهار داشت: علت تفاوت قیمت در 
این فروشگاه ها با پالسکوها ،ضخامت و کیفیت اجناس 

است.
وى افزود: اجناســى که در این فروشــگاه ها به فروش 
مى رسند، از نظر ضخامت نازك تر و از نظر مواد اولیه، داراى 
ناخالصى هستند؛ البته در این فروشگاه ها اجناس درجه 

یک با ضخامت بسیار ظریف و نازك هم موجود است.
نایب رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات 
پالستیک و مالمین با بیان اینکه بیشتر این ظروف براى 
مصارف خوراکى بوده، تصریح کرد : برخى از این کاالها 
از نظر بهداشتى مورد تأیید نیست و براى مصرف کننده 

ضرر دارند.
وى گفت: اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات 
پالستیک و مالمین نظارتى بر نوع اجناس درحال فروش 
این مغازه ها ندارد و تنها درصورتى بر این کاالها نظارت 
مى شود که اداره بهداشــت از اتحادیه درخواست داشته 

باشد.

علیزاده با بیان اینکه فروشگاه هاى «دوهزار تومانى» براى 
بازگشایى از اتحادیه مجوز دریافت مى کنند، تصریح کرد: 
99 درصد از کاالهاى عرضه شــده در این فروشگاه ها، 
ایرانى و تنها یک درصد این اجناس ساخت کشور چین 

هستند.
نایب رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات 
پالستیک و مالمین اصفهان با بیان اینکه استقبال مردم 
از این گروه از اجناس بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: با 
وجود فروش بســیار زیاد این گروه ، مغازه داران پالسکو 
اعتراضى در این زمینه نداشته و مشکلى براى آنها ایجاد 

نشده است.

ساسان اکبرزاده
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى پس از 920 روز 
خدمت در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان 
سکان هدایت آن را به حجت االسالم والمسلمین محمدعلى 

انصارى سپرد تا فعالیت ها همچنان استمرار یابد. 
در آیین تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اســتان اصفهان که در تاالر همایش هاى اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان و با حضور نمایندگان 
انجمن هاى زرتشتیان، کلیمیان، اسقف ارامنه، مشاور وزیر 
و مدیرکل حــوزه وزارتى و مدیرکل امــور مجلس وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، مدیران دســتگاه هاى اجرایى، 
هنرمندان، اساتید و... برگزار شد، معاون حقوقى امور مجلس 
و استان هاى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى با قدردانى از 
زحمات حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى مدیرکل 
قبلى گفت: استان اصفهان که استانى فرهنگى است براى ما 
بسیار مهم است و این معموًال سنت خوبى نیست که مدیران 
صرفاً از همان استان باشــند و باید مدیران کل الیق از هر 
استانى تجربیات مدیریتى خود را در سطح کشور پیاده کنند و 

این چرخه باید براى فرهیختگان گسترده باشد. 
سیدهادى حسینى، حجت االسالم والمسلمین ارزانى را از 
مدیران شایسته دانســت و اظهار داشت: ایشان براى دفتر 
فرهنگ در یکى از کشورهاى اروپایى کاندیدا بود ولى از او 
خواستیم در داخل کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
مسئولیت ستاد هماهنگى و نظارت بر کانون هاى مساجد را 

عهده دار باشد. 
وى حجت االسالم والمسلمین انصارى را به عنوان مدیرکل 
جدید فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان معرفى کرد و 
به همه مدیران حوزه فرهنگ گفت: حوزه فرهنگ مهمتر از 
سیاست اســت و ما اجازه بازى عناصر سیاسى در فرهنگ 
را به هیچ وجه نخواهیــم داد و در حقیقت حوزه فرهنگ، 
حوزه اى تلفیقى با دین بوده و نبابد سرسوزنى این حوزه را 

از دست بدهیم. 
معاون حقوقى امور مجلس و استان هاى وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى افزود: اجازه نمى دهیم سیاست به فرهنگ وارد 
شود و آن را قیچى مى کنیم و معتقدیم سنگر فرهنگ نباید 
خالى شود، ایران اسالمى تأللؤ فرهنگ در جهان است و با 
احترام به همه ادیان الهى در کنار هم فعالیت و کار مى کنیم و 

جمهورى اسالمى در این راستا، الگو است. 
■■■ 

مدیرکل قبلى فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان هم 
با قدردانى از همکارى همه کسانى که براى پیشبرد فرهنگ 
اســتان تالش کردند گفت: ما متولى فرهنگ نه متصدى 
فرهنگ هستیم و همواره براى واسپارى فعالیت ها تالش 

داشتیم. 
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى به فعالیت هاى 
انجام شده در این مدت اشاره کرد و گفت: مهمترین مسئله 
آرامش بود که توانســتیم 920 روز آرامــش در حوزه هاى 
مختلف ایجاد کنیم و با همه مسئوالن و بخش هاى مختلف 
تعامل صمیمى و همکارى داشتیم و در این راستا با حضور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى از 52 هنرمند تجلیل شد و باور 

داشتیم که باید کارها، برون سپارى شود. 
وى تقویت عرصه بین الملل، توجه ویژه به شهرســتان ها، 
همزیستى اعتالیى ادیان، ارتباط با مراجع و علما، توجه ویژه 
به نشاط و شــادى در جامعه، تهیه سند چشم انداز اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان، احداث ساختمان جدید و... 
را بخشى از اقدامات انجام شده برشمرد و افزود: امسال اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان در ارزیابى هاى 
انجام شده در حوزه هاى مختلف برتر بود به گونه اى که در 
افزایش صندلى سینماها در کشور، مقام اول بودیم و همچنین 
توانستیم کنگره آیت ا... مظاهرى را به نحو مطلوب برگزار 
کنیم. وى البته یادآور شد هنوز کارهاى برزمین مانده دیگرى 

هم هست که باید به انجام برسد. 
حجت االسالم والمسلمین ارزانى، مدیرکل جدید فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان اصفهان را نیز از روحانیون روشنفکر، 
متدین، باتقوا، فرهیخته و اخالق مدار خواند و او را بهترین 

گزینه براى اداره فرهنگ و ارشاداسالمى استان دانست. 
■■■ 

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان هم، 
ایجاد کمیسیون اجتماعى در اتاق را مرهون مدیرکل قبلى 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان مى داند و مى گوید: اقتصاد و 
صنعت، بدون فرهنگ شاید به جایى نرسد که امید است در 

دوره جدید این کار عملیاتى شود. 
عبدالوهــاب ســهل   آبادى شــوخ طبعى و مهمانپذیرى 
اصفهانى ها را در گرو جارى شدن آب در زاینده رود قلمداد کرد 
و گفت: همه ما با هم باید فریاد برآورده و از دولت بخواهیم تا 
زاینده رود احیاء شود چرا که اصفهان بدون زاینده رود حیات 
ندارد و از استاندار جدید مى خواهیم تا این امر عملیاتى شود تا 

نشاط به اصفهان بازگردد. 
■■■ 

مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان هم 
با قدردانى از اعتماد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: به 
خود مى بالم به استانى آمده ام که در همه زمینه هاى ارزشى، 

ارزشــمندترین ها را دارد و امروز در اولین روز خدمتگزارى 
در اصفهان با حضور بر مزار شــهدا، از روح پاکشان اجازه 

خدمت گرفتم. 
حجت االسالم والمسلمین محمدعلى انصارى با بیان اینکه 
بیش از 31 سال عمر خدمتى را تماماً در حوزه فرهنگ، تبلیغ 
و هنر اســالمى هزینه کردم گفت: امروز در فضاى هنرى 
اصفهان، احساسم آن اســت که در زمینه فرهنگ هیچم، 
ولى عالقه به خدمت در حوزه فرهنگ و هنر کشور را دارم و 
تضادى بین حوزه دینى و معرفت الهى با حوزه فرهنگ قایل 
نیستم و در مکتب ارزشى الهى ما یعنى تشیع، هنر و دین دو 
مقوله جدا از یکدیگر نیستند. هم دین، هنر را تأیید کرده و 

هم هنر در تاریخ پرافتخار اسالم در خدمت دین بوده است. 
وى ادامه داد: بعید مى دانم هیچ فرد ایرانى هنردوست، جایگاه 
اصفهان به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن اسالمى را نشناسد 
بنابراین مى دانم که مسئولیت سنگینى بر دوش گرفته ام و 

امید است بتوانم این تکلیف را به شایستگى انجام دهم. 
مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
باافتخار بیش از 30 سال در نیروهاى مسلح خدمت کرده ام و 
ارتشیان را یکى از بهترین گروه هاى پرافتخار کشور مى دانم 
و هر آنچه از فرهنگ، هنر و تمدن به دنبالش مى گردیم در 
حد اعال در نیروهاى مسلح وجود دارد و در عالى ترین سطح 
فرهنگى ارتش در عرصه هاى سینما، تئاتر، موسیقى و سرود، 
برنامه هاى مختلف فرهنگى، قرآنى، رسانه و... حضور داشته 
و در برهه اى از زمان نیز مسئول روابط عمومى ارتش بودم و 
حتى در دوره ارتش طى 4/5 سال، 52 اثر ماندگار موسیقى 
را تولید کردیم که بخشى از آن در صداوسیما هنوز پخش 

مى شود. 
وى ادامه داد: امروز گره ها و مشــکالت بخاطر تنگناها و 
تفکرات بسته اســت و هنر مدیر فرهنگى آن است که اگر 
گره اى را باز نمى کند این گره ها را افزایش ندهد و در مسیر 

خدمت، بیشترین اتکاى ما به اهالى فرهنگ است. 
مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان 
همچنین گفت: پرهیز از تصدیگرى و سپردن کار به اهالى 
فرهنگ و هنر همواره مدنظر خواهد بود که سیاست دولت و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى هم هست و امیدواریم در این 

راستا بتوانیم اصفهان را به جایگاه اصلى برسانیم. 
حجت االسالم والمسلمین انصارى گفت: استان اصفهان 
فقط شهر اصفهان نیست و نیاز امروز کشور در حوزه فرهنگ، 
عدالت فرهنگى و توجه به همه شهرهاست که جهت گیرى 
ما در این راستا و توجه ویژه به 23 شهرستان استان خواهد 

بود. 
وى اذعان داشت: مسیر کار سخت است و احساس مى کنم 
شاید نتوانم همچون مدیر قبلى فعالیت کنم اما خوشحالم که 
مهندسى کار ترسیم شده و مسیر مشخص است و اگر هنرمند 
باشم امید است بتوانم سهم  کوچکى در پیشبرد اهداف داشته 
باشم و قول مى دهم در مسیر مناسب گام بردارم و با نفس 

تازه اى فعالیت ها را استمرار دهم. 
شایان ذکر اســت مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان در نظر داشت در 12 محور سخن بگوید اما به 

دلیل کمبود زمان موفق به بیان همه محورها نشد.
در پایان با اهداى لوح و هدایایــى از تالش هاى مدیرکل 

قبلى، تجلیل شد. 

معاون ســرمایه گذارى و طرح هــاى اداره کل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
گفت: 12 قطعه زمین بزرگ براى ساخت هتل و تغییر 
کاربرى آنها به گردشگرى، به فعاالن اقتصادى معرفى 

شده است.
حمید امینى اظهار داشت: فرصت هاى سرمایه گذارى 
استان اصفهان در حوزه هاى فرصت هاى سرمایه گذارى 
براى ســاخت هتل، طرح هــاى اجرائــى نیمه تمام 
گردشــگرى براى جــذب ســرمایه گذار، طرح هاى 
گردشــگرى قابل واگــذارى به بخــش خصوصى و 
همچنین طرح هاى اجرایى گردشــگرى براى جلب 
مشارکت ســرمایه گذاران در 24 شهرســتان استان 
اصفهان معرفى شــده اند. وى درباره سایر طرح هاى 
اجرایى گردشگرى در پهنه استان اصفهان بیان داشت: 
براى نخســتین بارمعاونت ســرمایه گذارى اداره کل 
میراث فرهنگى استان اصفهان با شناسایى 12 قطعه 
زمین بزرگ براى ساخت هتل و تغییر کاربرى آنها به 
گردشــگرى، اقدام به معرفى آنها به فعاالن اقتصادى 

کرده است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: کاهش مصرف 
انرژى به عنوان یک اولویت براى فوالد مبارکه تعریف 
شده و در واحد تحقیق و توســعه این شرکت به دنبال 
یافتن راهکارهاى کاهش مصرف انرژى و استفاده آن 

در طرح هاى توسعه خود هستیم.
بهرام سبحانى با اشاره به انتخاب شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان واحد نمونه استاندارد کشوراظهارداشت: انجام 
ممیزى در شرکت، اجراى دســتورالعمل هاى کارى و 
حاکمیت سیستم هاى کارآمد، مسیر حرکت سازمان به 

سمت موفقیت را هموار مى سازد.
وى افزود: با انجام این اقدامات، شرکت به طور مستمر 
با رقبا مقایسه مى شود و عملکرد شرکت مورد پایش و 

کنترل قرار مى گیرد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد 
مبارکه به عنوان یکى از بزرگ ترین بنگاه هاى اقتصادى 
کشور باید در امر خودکنترلى و اجراى دستورالعمل هاى 
پایش عملکرد، دقت زیادى داشته باشد و این کار را به 

طور مستمر انجام دهد.
وى با اشاره به لزوم تدوین دســتورالعملى در رابطه با 
محاســبه چرخه عمر محصوالت فوالد مبارکه، تأکید 
کرد: این سیاست در بنگاه هاى بزرگ دنیا در حال اجرا 
است و الزم اســت که در فوالد مبارکه نیز مدلى براى 
چرخه عمر محصوالت تعریف شــده و استانداردهاى 

آن تدوین شود.

شناسایى12قطعه زمین 
بزرگ براى ساخت هتل

اجناس فروشگاه هاى«2000تومانى» بهداشتى نیست
کاهش مصرف انرژى، اولویت فوالد مبارکه استنایب رئیس اتحادیه سازندگان پالستیک اصفهان:

رئیس اداره امور قرآنى، نمــاز و عترت اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان از مشارکت 80 
درصد دانش آموزان این اســتان در فعالیت هاى 

قرآنى خبرداد.
مجتبى طباطبایى افزود: در سال تحصیلى گذشته 
بیش از 700 هزار دانش آموز در مســابقات نهج 
البالغه و مســابقات قرآن و عتــرت آموزش و 

پرورش شرکت کردند.
وى بیان داشت: از میان کل شرکت کنندگان در 
مسابقات قرآن و عترت، بیش از 100 نفر به مرحله 
کشورى راه یافتند که 22 نفر موفق به کسب رتبه 

کشورى شدند.
وى یادآورى کرد: 38 دارالقرآن تحت نظر آموزش 
و پرورش در سراسر اســتان اصفهان با همکارى 
چهره هــاى برتر قرآنى هر منطقــه فعالیت مى 
کنند که این مراکز قرآنى، عالوه برفعالیت هاى 
آموزشــى و تخصصى، برنامه هــاى فرهنگى و 

قرآنى مدارس را نیز برگزار مى کنند.

با مشارکت انجمن علمى سیستم هاى سطوح آبگیر 
ایران ، ششمین همایش ملى سطوح آبگیر باران با 
موضوع استحصال آب باران، باز چرخانى و استفاده 
از آب هاى نامتعارف در تاالر شهید آوینى دانشگاه 

آزاد اسالمى خمینى شهر برگزار مى شود. 
مســعود کثیرى، رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى
 خمینى شــهر با اعالم این خبر گفــت : همایش
 سامانه هاى سطوح آبگیر در بهمن ماه سال جارى 
برگزار مى شــود و محققان آخرین دستاوردهاى 
پژوهشــى و تحقیقاتى خود را در خصوص استفاده 
از آب هاى نا متعارف و بــاران ارائه مى کنند.  وى 
افزود: همایــش با محورهــاى مختلفى همچون 
استحصال آب از رطوبت هوا، نقش رسانه در ترویج 
فرهنگ اســتحصال آب باران و بــاز چرخانى آن، 
جایگاه استحصال آب باران در مدیریت جامع حوضه 
هاى آبریز، نقش مشــارکت هاى مردمى و بخش 
خصوصى در طرح هاى استحصال آب باران و پدافند 
غیر عامل و تاثیر اســتحصال آب باران در کاهش 

اثرات تغییر اقلیم و توسعه پایدار برگزار مى شود. 
وى تصریح کرد: رویکرد جدید دانشگاه آزاد اسالمى 
پژوهش محورى است و بسترهاى خوبى در حوزه 
تولید علم و تحقق اقتصاد مقاومتى فراهم شده است.

مشارکت80درصد 
دانش آموزان اصفهانى 
در فعالیت هاى قرآنى

همایش 
«سامانه هاى آبگیر 
باران» در خمینى شهر

مدیرکل جدید ارشاد اصفهان در مراسم معارفه  خود تأکید کرد:

هنر آن است گره ها را بیشتر نکنیم
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متالشى شدن شبکه جعل ویزا 
در اصفهان و نجف آباد

وزارت اطالعـات شـبکه بـزرگ جعـل ویـزاى 
دیگـرى را در اصفهـان و قـم متالشـى کـرد.
سـربازان گمنام امـام زمان (عـج) با رصد گسـترده 
اطالعاتـى و اقدامات عملیاتى، هشـت نفـر از اعضا 
و سرشـبکه ایـن بانـد را شناسـایى و در شـهرهاى 

اصفهان، نجف آباد و قم دستگیر کردند.
از این باند دسـتگاه هاى چاپ پیشـرفته و 150 هزار 
ویـزاى جعلـى آمـاده توزیـع، کشـف و ضبط شـده

 است.

برخوردارى عشایر از مالیات 
بر ارزش افزوده  

رئیس سازمان امور عشایرى کشور در اصفهان گفت: 
عشـایر کشـور از مالیات بر ارزش افـزوده برخوردار 

مى شوند.
کرمعلـى قندالـى در سـومین گردهمایـى و کارگاه 
آموزشـى اقتصادمقاومتى روسـاى اداره هـاى امور 
عشایر شهرستان هاى کشور در اصفهان گفت: براى 
نخسـتین بار، عشـایر هم از مالیات بر ارزش افزوده 

برخوردار مى شوند.
وى افزود: طبق این طرح، از محل ذخایر سـاالنه تا 
350میلیاردتومان براى توسعه مکان هاى عشایرى 

اختصاص مى یابد.

محمد صالــح زاده، رئیس شــوراى هماهنگى مدیران 
پدافند غیرعامــل و مدیریت بحران صنعــت آب و برق 
اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه پدافنــد غیرعامل و 
مدیریت بحران در ســازمان آب و فاضــالب مبتنى بر 
ســه محور مطالعه و اجــرا   و بهره بــردارى به منظور 
کاهش آســیب هاى وارده به ســاختمان ها، تاسیسات 
و تجهیــزات آب و فاضالب بــا رویکــرد جلوگیرى از 
نقصان هاى کمى و کیفى آب و پســاب در سازمان آبفا 
است، گفت: چون کشــور ما پر مخاطره اســت، باید به 
جایگاه ویژه پدافند غیرعامل ومدیریت بحران توجه داشته

 باشیم. 

وى در پاسخ به این پرســش که چه زیرساخت هایى در 
ســازمان آب و فاضالب براى پدافند غیرعامل تشکیل 
شــده، بیان داشــت: قبال پدافنــد غیرعامــل بصورت 
کمیته اى اداره مى شد ولى از ســال 91، بدلیل اهمیت 
موضوع و براســاس نقشــه راهبردى وزارت نیرو براى 
اهداف تعیین شده، ســاختار مدیریت پدافند غیرعامل و 
مدیریت بحران تشــکیل دشــد واز مجموعه فعالیتهاى 
متنوع شــرکت آب وفاضالب، 24 شــاخص که ماهیت 
بحــران وپدافنــدى دارد و در همه حوزه هاى شــرکت 
بعنــوان فعالیت  اســتراتژیک مطرح اســت، عملیاتى 

مى گردد. 

 رئیس اداره امور قرآنى اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: اولین دوره مسابقات قرآن کریم 
ویژه مهاجرین افغانستانى مقیم استان اصفهان برگزار 

مى شود.
یحیى قاسمى اظهار داشت: اولین دوره مسابقات قرآن 
کریم ویژه مهاجران افغانســتانى مقیم استان اصفهان، 
ســال جارى به  همت اداره کل امور اتبــاع و مهاجرین 
خارجى استاندارى اصفهان و با مشارکت اداره کل اوقاف 

و امور خیریه استان اصفهان برگزار مى شود.
وى افزود: این مسابقات در دو بخش خواهران و برادران 
و در رشته هاى قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ یک 

جزء، حفظ سه جزء، حفظ پنج جزء، حفظ 10 جزء، حفظ 
20 جزء، حفظ کل و ترجمه و تفسیر بر اساس جلد پنجم 

خالصه تفسیر نمونه برگزار مى شود.
رئیس اداره امــور قرآنى اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: داوطلبان جهت شرکت 
در این دوره از مســابقات مى توانند با مراجعه به سایت 
atba.ostan-es.ir و یا تکمیل فرم پیوســت و تحویل 
آن به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجى استاندارى 

اصفهان، براى شرکت در این مسابقات ثبت نام کنند.
قاسمى افزود: زمان و مکان برگزارى مسابقات و اسامى 

داوران متعاقبا اعالم مى شود.

لزوم توجه ویژه 
به جایگاه پدافند غیر عامل

برگزارى مسابقات قرآن  
مهاجران افغانى 

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با اشــاره به 
جزئیات نشســت با «محســن مهر علیزاده» استاندار 
جدید اصفهان گفت: در این جلسه نمایندگان استان که 
اکثرا در جلسه حضور داشتند، خواسته ها و دغدغه هاى 
خود پیرامون مسائل اســتان اصفهان و حوزه انتخابیه 

بیان کردند.
ناصر موســوى الرگانى افزود: بحث مشکل آب استان 
اصفهان اعم از آب کشــاورزى، آشــامیدنى و صنعت 
با توجه بــه بحرانى که اآلن در اصفهان ایجاد شــده و 
قول هایى که رئیس جمهور به مردم اســتان اصفهان 
در رابطه با جارى شــدن زاینده رود داده است، از جمله 

مسائلى بود که با استاندار جدید در میان گذاشته شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به اینکه 
آمار بیــکارى در اصفهان طبق اعالم دولت ســه برابر 
میانگین کشورى است، گفت: با توجه به اینکه اصفهان 
صنعتى ترین استان کشور است، اما طبق نظر مسئوالن، 
میانگین بیکارى در استان اصفهان از میانگین کشورى 
سه درصد باالتر اســت که البته این آمار را دولتى ها با 
نظر خوشبینانه اعالم مى کنند در صورتى که رقم اصلى 

باالتر از این است.
موسوى الرگانى با اشاره به اینکه بحث رکود و مالیات 
موضوع دیگــرى بود که در این جلســه مطرح شــد، 
اضافه کرد: در اســتان اصفهان تعــداد قابل توجهى از 
صنعتگران به واسطه فشارهاى سازمان مالیاتى در تنگنا 
قرار گرفته اند به گونه اى که کار خود را یا تعطیل کرده 

اند و یا اکنون با 20 درصد ظرفیت کار مى کنند.
موســوى الرگانــى اظهارداشــت: باید یک ســرى 
ســنگ اندازى هایــى که ســر راه ســرمایه گذاران و 
تولید کنندگان وجود دارد، حذف شــود چرا که به دلیل 
بروکراســى هاى اداراى در اصفهان، سرمایه گذاران در 
استان هاى دیگر سرمایه گذارى کرده  و یا سرمایه خود را 
به خارج از کشور برده اند و باید برنامه ریزى براى جذب 

سرمایه گذاران در استان اصفهان انجام شود.
■■■ 

وى در خصــوص ســخت گیرى هایى کــه نســبت 

به ســرمایه گذاران در اصفهان وجــود دارد، گفت: ما 
نمى گوییم قوانین زیر پا گذاشته شــود، ولى ببینیم در 
اســتان هاى دیگر این قانون را چگونه عمل مى کنند؛ 
بعضى مواقع یک سرى تبصره ها در قوانین وجود دارد 

که عمل به آنها موجب حل مشکالت مى شود.
■■■ 

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: به نظر من 
اگر مهرعلیزاده بخواهد در شعارى که داده موفق شود، 
باید در درجه اول به بخش خصوصى در استان اصفهان 
که از پتانسیل باالیى برخوردار است بها بدهد و از توان و 

ظرفیت و استعداد بخش خصوصى استفاده کند.
وى در پاســخ به ســوالى در خصــوص نگرانى برخى 
از ســوابق سیاســى مهرعلیزاده و دخیل شدن آنها در 
استاندارى اصفهان، بیان داشت: بحثى که مهرعلیزاده 
مطرح کرد ایــن بود که گفت من در کار و مســئولیت، 
مسائل سیاسى را دخالت نمى دهم و اگر مدیر توانمندى 
وجود دارد کــه حتى به جهت فکرى و سیاســى با من 
اختالف داشته باشد، از او حمایت خواهم کرد و در مقابل 
اگر مدیرى وجود داشته باشد که حتى با من همسو هم 

بوده ولى توانمند نباشد، با او نمى توانم کار کنم.

استاندار: با مدیران 
همسو  ولى ناتـوان
نمى توانم کار کنم

 جلسه 3 ساعته نمایندگان استان
 با استاندار جدید

ابالغیه
 شماره ابالغنامه: 9610103730306381 شــماره پرونده: 9609983730302124 شماره بایگانى شعبه: 
962143 ابالغ شــونده حقیقى: حمزه بیگدل اشترى فرزند على به نشــانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 
1396/12/22 سه شنبه ساعت 11 محل حضور: نجف آباد، کمربندى جنوبى دادگسترى نجف آباد. علت حضور: 
درخصوص دعوى فاطمه پوراسدیان بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى دراین شعبه حاضرشوید. م 

الف: 6496 شعبه 1خانواده شهرستان نجف آباد(3حقوقى سابق)/ 8/323 
مزایده

مزایده مرحلــه دوم- در پرونده کالســه 950299ح/5 اجرایى و بــه موجب دادنامــه 0126-95 صادره از 
شــعبه حقوقى محالت عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى مصطفى ادریســى محکوم اســت به 
پرداخت 108/324/000 ریــال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حــق محکوم له و مبلغ 
4/500/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت کــه از طریق اجراى احکام مدنى دادگســترى 
شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشــناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى مهندس 
محمدعلى معین به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 335مترمربع ســنگ تراورتن به عرض 40 سانتى متر 
و طولهاى متغیر واقع در ســنگبرى انجلس بارزش 100/500/000ریال تعیین مى گردد. باتوجه به مراتب 
فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 1396/09/02 ســاعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به 
حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ 
سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 6503 مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى 

نجف آباد/ 8/324 
ابالغ راى

حکم پرداخت بدهى به استناد چک و سفته.کالسه پرونده 548/96 دادنامه 697-96/08/06 خواهان: آقاى 
محمودفاضل فرزند ابراهیم نشانى: نجف آباد خ17شهریور نبش باهنر مصالح فروشى عدالت پ462، خواندگان: 
1.مرتضى شریف پور فرزند قربانعلى 2.سعید نشــانى: مجهول المکان، درخصوص دعواى محمودفاضل به 
طرفیت مرتضى شریف پور و سعید به خواسته مطالبه مبلغ یازده میلیون تومان بابت وجه دو فقره چک بشماره 
هاى 701846-70147 مورخ 95/03/30 و 95/04/30 بعهده بانک صادرات ایران ومطالبه خســارت تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسى، باتوجه به محتویات پرونده رونوشــت چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه  
بانک محال علیه و نظربه اینکه خواندگان را علیرغم ابالغ ازطریق نشرآگهى درجلسه رسیدگى شورا حاضر 
نشده و دفاع و انکارى ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 307 و 309 قانون تجارى خواندگان را متضامنًا به پرداخت 
مبلغ 11/000/000 تومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 125/000 تومان به عنوان هزینه دادرسى و 
خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چکها 701846-95/03/30 و 70147-95/04/30 لغایت اجراى حکم 
طبق شاخص قیمتها 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 
در دادگاههاى عمومى نجف آباد مى باشد. م الف: 6506 کاظمى-قاضى شوراى حل اختالف گلدشت شعبه 

7 (نجف آباد)  /8/325 
ابالغ راى

صورتجلســه-دادنامه: 694-96/08/06 بتاریخ96/07/16 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف 
گلدشــت بتصدى امضاءکننده ذیل تشــکیل و پرونده کالســه 532/96 تحت نظراست. شــورا با بررسى 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت ازخداوند متعال به شرح زیر آتى مبادرت به صدور راى 
مى نماید: راى شورا درخصوص دادخواســت آقاى محمودفاضل فرزند ابراهیم بطرفیت آقاى عزیزرحیمى 
بخواســته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصدمیلیون ریال بشــماره 79065 مورخ 95/06/28 بعهده 
بانک ملى ایران شعبه نجف آباد بانضمام خســارت تاخیرتادیه و هزینه هاى دادرســى باتوجه به محتویات 
پرونده رونوشــت چک و گواهینامه عدم پرداخت صــادره از ناحیه بانک محال علیــه و نظربه اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ ازطریق نشــرآگهى درجلسه رسیدگى شــورا حاضر نشــده و دفاع و انکارى ننموده لذا شورا 
دعوى خواهان را وارد دانســته و مســتنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى خوانده را 
به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ نوزده هزار ریال بابت هزینه دادرســى و 
خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررســیدچک 95/06/28 لغایت اجــراى کامل دادنامه برابر شــاخص تورم
 بانک مرکزى ایران درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى دراین شــورا و سپس ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 

عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 6505 قاضى شوراى حل اختالف گلدشت (نجف آباد)/ 8/326 
ابالغ راى

حکم پرداخت بدهى به اســتناد چک و سفته.کالســه پرونده 592/96 دادنامه 696-96/08/06 خواهان: 
آقاى محمودفاضل فرزند ابراهیم نشانى: نجف آباد خ17شهریور نبش باهنر مصالح فروشى عدالت پ462، 
خواندگان: 1.امیرزمانى 2.اسماعیل زمانى 3.شکراله زمانى نشانى: همگى مجهول المکان، درخصوص دعواى 
محمودفاضل به طرفیت 1.امیرزمانى 2.اسماعیل زمانى 3.شکراله زمانى به خواسته مطالبه مبلغ هجده میلیون 
تومان بابت وجه یک فقره چک بشماره 214953 مورخ 96/06/12 بانک صادرات ایران ومطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسى، باتوجه به محتویات پرونده رونوشــت چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه  
بانک محال علیه و نظربه اینکه خواندگان را علیرغم ابالغ ازطریق نشرآگهى درجلسه رسیدگى شورا حاضر 
نشده و دفاع و انکارى ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 307 و 309 قانون تجارى خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 
18/000/000 تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 225/000 تومان به عنوان هزینه دادرسى و خسارات 
تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک 96/06/12 لغایت اجراى حکم طبق شاخص قیمتها 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 در دادگاههاى عمومى نجف آباد مى باشد. م 

الف: 6509 کاظمى-قاضى شوراى حل اختالف گلدشت شعبه 8/327/7 
ابالغ راى

صورتجلســه-دادنامه: 695-96/08/06 بتاریخ96/07/16 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف 
گلدشت بتصدى امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 535/96 تحت نظراست. شورا با بررسى محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت ازخداوند متعال به شرح زیر آتى مبادرت به صدور راى مى نماید: راى 
شورا درخصوص دادخواست آقاى محمودفاضل فرزند ابراهیم بطرفیت آقاى جوادفدائى فرزند حسین بخواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ پانزده میلیون ریال بشماره 101380 مورخ 96/04/15 بعهده بانک سپه 
بانضمام خسارت تاخیرتادیه و هزینه دادرسى باتوجه به محتویات پرونده رونوشت چک و گواهینامه عدم پرداخت 
صادره از ناحیه بانک محال علیه و نظربه اینکه خوانده علیرغم ابالغ ازطریق نشرآگهى درجلسه رسیدگى شورا 
حاضر نشده و دفاع و انکارى ننموده لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 

قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و سى 
هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک 96/04/15 لغایت اجراى کامل دادنامه 
برابر شاخص تورم بانک مرکزى ایران درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى 

در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 6507 قاضى شوراى حل اختالف گلدشت/ 8/328 
ابالغ راى

راى شورا- بتاریخ 96/06/27 در وقت فوق العاده جلسه شــوراى حل اختالف گلدشت بتصدى امضاءکننده 
ذیل تشکیل و پرونده کالسه 455/96 تحت نظراست. شورا با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و با استعانت ازخداوند متعال به شرح زیر آتى مبادرت به صدور راى مى نماید: راى شورا درخصوص دادخواست 
محمودفاضل فرزند ابراهیم بطرفیت حیدررحمتى بخواسته مطالبه مبلغ هیجده میلیون و نهصد و هشتاد و پنج 
هزار و هشتصد ریال بابت تخلیه مصالح بانضمام خسارت تاخیرتادیه و هزینه هاى دادرسى باتوجه به محتویات 
پرونده رونوشــت فاکتور مورخ 94/03/17 و نظربه اینکه خوانده علیرغم ابالغ ازطریق نشرآگهى درجلسه 
رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع و انکارى ننموده لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ هیجده میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار 
و هشتصد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتصد و سى هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ تقدیم دادخواست 96/05/16 لغایت اجراى کامل دادنامه درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 6508 قاضى شوراى 

حل اختالف گلدشت /8/329 
اجراییه

- شماره 940/95 به موجب راى شماره 242 تاریخ 96/03/06 حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه جمشیدرهنما به نشانى قهدریجان خ شهید بهشتى کوچه محمدتقى 
دادى محکوم است به پرداخت مبلغ 27/500/000 ریال و مبلغ 458/750 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و 
خسارت تاخیردرتادیه از زمان تقدیم دادخواست 95/09/29 مى باشد و پرداخت نیم عشر دولتى. محکوم له: 
بندر یادگارصالحى فرزند على به نشانى: یزدانشهر- خ اول غربى کوچه حسینیه امام رضا- داخل بن بست. 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 باشــد 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: 6515 شعبه 

4 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد  /8/330 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان علیرضافتحى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال به طرفیت خواندگان 
1.احمدبهارلویى 2.طاهره جهانشاهى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 276/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/09/22 ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده ردیف دوم 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: 6519  شعبه 

دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/332 
ابالغ راى

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 370/96 دادنامــه 605-96/06/20 مرجع 
رسیدگى شعبه دوم خواهان: رسول عابدینى نشــانى: نجف آباد خ طالقانى 8516613382، وکیل خواهان: 
حمیدمحمدکبیرى به نشــانى: نجف آباد چهارباغ جنب مسجد امام حســن (ع)، خوانده: حمیدرضا میرزائى 
نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره هاى 267596-96/02/25 و 267595-
95/12/23 و دو فقره سفته بشماره 0838543-111972 جمعا به مبلغ 72/000/000 ریال گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى رسول 
عابدینى با وکالت آقاى محمدکبیرى به طرفیت حمیدرضا میرزائى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى 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 نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه
 ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 72/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/280/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چکها و سفته ها از زمان دادخواست 96/04/21 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: 6520 

قاضى شعبه 2شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/ 8/333 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مصطفى یزدانى اسفیدواجانى با وکالت آقاى جعفر چرغان دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت 
تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل 
به طرفیت مسعود مالح زاده به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ثبت به شماره 472/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/09/14 ساعت 11 تعیین گردیده. لذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 

نوبت درج خواهد شد. م الف: 6489 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/334 
ابالغ راى

کالسه پرونده:796/96 شــماره دادنامه:778-96/07/25 مرجع رسیدگى کننده: شعبه یازدهم شوراى حل 
اختالف نجف آباد خواهان: علیرضا نوراله به نشانى نجف آباد کمربندى جنوبى، کوچه کشتارگاه روبروى ورودى 
کشتارگاه کاروانسراى عشایر وکیل: حمیدمحمدکبیرى به نشانى: نجف آباد خ امام غربى(چهارباغ) مقابل تاالر 

چهارباغ جنب مسجدامام حسن (ع) کدپســتى 8518634583، خواندگان:1.سیدهادى جعفرى 2.مصطفى 
عظیمى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ صدوپنجاه میلیون ریال به انضمام هزینه هاى دادرسى 
و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیرتادیه از مورخ سررسید چک. گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى تصحیحى قاضى شورا به تاریخ بیست و چهارم مهرماه سال نود و 
شش در وقت فوق العاده پرونده کالسه فوق تحت نظر است باتوجه به محتویات پرونده، مالحظه میگردد که 
در دادنامه صادره بشــماره 142/95 مورخ 96/01/06 موضوع پرونده فوق الذکر به جاى حکم بر محکومیت 
خواندگان به نحو تضامنى به واسطه سهو قلم حکم بر محکومیت خوانده موضوع صدور راى قرارگرفته است، 
لذا بنابه مراتب مستنداً به ماده 39 قانون آئین دادرسى مدنى 1379 عبارت حکم بر محکومیت خوانده مندرج 
درسطر ششم دادنامه صادره به حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى تصحیح مى گردد. راى تصحیحى 
ضمیمه راى اصلى شده و دادن رونوشــت از راى اصلى بدون رونوشت ازاین راى ممنوع مى باشد که از تاریخ 
ابالغ ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 6521 

قاضى شوراى حل اختالف یازدهم حوزه قضائى نجف آباد/ 8/335 
حصروراثت

رضاخودسیانى داراى شناسنامه شماره 73 به شرح دادخواست به کالسه 842/96 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نورمحمدخودسیانى بشناسنامه 3173 در تاریخ 96/07/22 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-مرضیه خودسیانى ش 
ش 128، 2-رضاخودسیانى ش ش 73، 3-علیرضاخودسیانى ش ش 192، 4-محمدخودسیانى ش ش 193، 
5-نوروزعلى خودسیانى ش ش 39، 6-حجت خودسیانى ش ش 866، 7-کبرى خودسیانى ش ش 1909، 
8-طاهره خودسیانى ش ش 3210، (فرزندان متوفى)، 9-رقیه تاج وردى ش ش 131 (همسر متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 6526 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/8/336 
حصروراثت

حسین حسین خانى آبادچى داراى شناسنامه شماره 632 به شرح دادخواست به کالسه 844/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قمرنورمحمدى بشناسنامه 3079 در 
تاریخ 95/07/04 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1-حسین حسین خانى آبادچى ش ش 632، 2-حسن حسینخانى ش ش 949، 3-غالمرضا حسین خانى ش 
ش 1446، 4-حسین حسین خانى ش ش 354، 5-عصمت حسین خانى ش ش 1، 6-حمیده حسین خانى 
ش ش 40، 7-عفت حسین خانى ش ش 905، 8-اشرف حسینخانى ش ش 1020، (فرزندان متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 6527 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد /8/337 
حصروراثت

عزت درستى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1086 به شرح دادخواست به کالسه 849/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیگم ایام بکام بشناسنامه 8220 در تاریخ 
85/11/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-ماه بیگم 
درستى نجف آبادى ش ش 840، 2-عزت درستى نجف آبادى ش ش 1086، 3-سیف اله درستى نجف آبادى 
ش ش 430، 4-ناصر درستى نجف آبادى ش ش 1074، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. م الف: 6534 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/338
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان فاطمه مغزى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به طالق به طرفیت خوانده سیدحسن فاطى نیا به 
شوراى حل اختالف شعبه 9 خانواده شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1037/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/09/13 ساعت 11/30 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 دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نســبت 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: 6539 شعبه 9 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 8/339 
ابالغ رأى

شماره پرونده: 172/96 ش 10 ح شماره دادنامه: 480- 96/7/29 مرجع رسیدگى: شعبه دهم حقوقى شوراى 
حل اختالف شاهین شهر خواهان: محمدرضا عندلیب فرزند اکبر به نشــانى اصفهان ابتداى خ فردوسى گچ 
عندلیب با وکالت ســید على میربد خوانده: هوشنگ جعفرى به نشانى شاهین شــهر بلوار یادگار امام فرعى 
1 پالك 7 خواســته: مطالبه وجه به مبلغ 20/000/000 ریال بابت یک فقره ســفته به شــماره خزانه دارى 
625144 ســرى ج/1 مورخ 95/8/3 با احتساب تاخیر تادیه و هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل گردشکار: 
خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان ذیر تشــکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور رأى مینماید. 
رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى خواهان آقاى محمدرضا عندلیب فرزند اکبر با وکالت آقاى سیدعلى میربد 
بطرفیت خوانده آقاى هوشنگ جعفرى به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 20/000/000 ریال بابت یک فقره 
سفته به شماره خزانه دارى 625144 سرى ج/1 مورخ 95/8/3 با احتساب تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل شورا نظر به دادخواست خواهان به اســتناد یک فقره سفته به شماره خزانه دارى 625144 سرى 
ج/1 مورخ 95/8/3 که خوانده متعهد به پرداخت مبلغ آن شده اســت نظر به دادخواست خواهان و مستندات
 تقدیمى شامل یک فقره سفته و اینکه خوانده متعهد به پرداخت مبلغ سفته شده است و در جلسه شورا حاضر نشده 
و نسبت به مطالبه خواهان ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده است و دلیلى بر برائت ذمه خود به شورا اقامه نکرده است 
که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و 
مستنداً به مواد 198- 519- 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 307 و 309 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 610/000 ریال هزینه دادرسى و الصاق تمبر 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره 
اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست 95/911 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد رأى صادره 
غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 1741 رضوانى- قاضى شعبه دهم حق وقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /8/340

حصروراثت
 بتول رجبیان نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 495 به شــرح دادخواست به کالســه 801/96 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنیــن توضیح داده که شــادروان فاطمــه بیگم قادرى 
نجــف آبــادى بشناســنامه 17131 در تاریــخ 92/08/07 اقامتــگاه دائمــى خــود را بــدرود زندگــى 
گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1-زهرا رجبیــان ش ش 852، 2-بتــول رجبیان 
نجــف آبــادى ش ش 495، 3-مهــدى رجبیــان ش ش 388، 4-مهــرى رجبیــان ش ش 612، 
5-شــهین رجبیــان ش ش 994، 6-اقدس رجبیــان نجــف آبــادى ش ش 104، (فرزنــدان متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 6540 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد  /8/341 

اجراییه
شــماره:96/266 مشــخصات محکوم علیه : نام : على  نام خانوادگی: صالح مســعودى نام پدر : - شــغل 
:-  نشــانی محل اقامت : مجهول المکان مشــخصات محکوم له : نــام : فریدون  نــام خانوادگی : پناهى 
نام پدر :احمد - شــغل :آزاد-  نشــانی محل اقامت : درچه خ شریعتى ك گلشــن پ محکوم به : به موجب 
راي شــماره 512 تاریخ 96/5/14 حوزه ســوم حقوقى  شــوراي حل اختالف شهرســتان فالورجان شعبه 
5 حقوقی دادگاه عمومــی فالورجان که قطعیت یافته اســت . محکوم علیه محکوم اســت بــه : پرداخت 
مبلــغ 102/500/000/000ریال بابت اصل خواســته و و پرداخت  خســارت تاخیر وتادیــه از تاریخ تقدیم 
دادخواست لغایت زمان اجراى حکم وهزینه دادرســى در حق محکوم له ونیم عشر از محکوم به بابت هزینه 
عملیات اجرایى درحق صنــدوق دولت .ماده 34 قانون اجــراي احکام : همین که اجرائیــه به محکوم علیه
 ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 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: 740 شعبه سوم حقوقی شوراى حل اختالف فالورجان /  8/321 
ابالغ راى

شماره:95/1449 تاریخ96/5/15 در خصوص دعوي مطروحه از ناحیه آقاى میالد بان ف باقر   ساکن خمینى 
شهر کوشک روبروى بانک ملى پخش روغن موتور پارتاك به طرفیت آقاي بهزاد خلیلیان شلمزارى ف نوروزعلى 
ساکن1-اصفهان خ بعثت خ عاشــق اصفهانى جنب پل هوایى 2- مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ 
92/400/000ریال بابت1 فقره سفته /چک به شماره 1490/57449323 مورخ 94/7/27سند عادي ومطالبه 
خسارات تاخیر تادیه بشرح دادخواست وضمائم تقدیمی نظر به اینکه باابالغ اخطاریه واطالع خوانده از جریان 
دادرسی در شورا حاضر نگردیده ونسبت به دعوي مطروحه ومستندات ابزاري از ناحیه خواهان هیچگونه دفاعی 
بعمل نیاورده ونسبت به مستندات ابزاري خواهان هیچگونه ایراد وتکذیبی به عمل نیاورده ومنکر اصالت مستند 
نشده ودلیل مدرکی که داللت بربرائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده ومستندات ابزاري خواهان حاکی از 
اشتغال ذمه خوانده رابه میزان اصل خواسته دارد بنابراین شورا بااتفاق نظرمستندا به مواد198و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی ومواد 307و308و309و311و313و قانون تجارت خوانده را به پرداخت  نودودومیلیون چهارصد 
هزار ریال به انضمام هزینه دادرسی بابت اصل خواسته وپرداخت و خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسیدسفته /

چک یاتقدیم دادخواست به مبلغ قابل محاسبه دراجراي احکام ریال لغایت اجراي حکم در حق خواهان محکوم 
می نماید واجراي احکام مکلف است خســارات تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده 
احتساب واز خوانده اخذ وبه خواهان پرداخت نماید راي صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شورا و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر درمحاکم عمومی شهرستان فالورجان 

می باشدم الف 736 رئیس شعبه سوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان فالورجان  322 /8
مزایده

مزایده اموال منقول شماره 950199 تاریخ 96/8/7 اجراي احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی فالورجان 
در نظر دارد در پرونده شماره 950199 ح 2 اجرائی موضوع علیه 1-اشرف فکارى افجدى  مانده على 2-حلما 
کریمى افجدى فرزند جواد 3-محمد على کریمى افجدى فرزند عباسعلى وله خانم مرضیه نبى افجدى فرزند 
احمدرضا در تاریخ چهارشنبه 1396/8/24به منظورفروش فروش یک دستگاه سوارى سیستم پژوتیپ 405 
مدل 1387 رنگ نقره اى متالیک به شماره انتظامى 346 ى 37- ایرا ن 43نوع سوخت بنزین از ساعت 10 الی 11 
صبح جلسه مزایده در دفتر اجراي احکام حقوقی فالورجان اطاق 228 برگزار نماید .ملک موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمی دادگستري به مبلغ 150/000/000 ریال 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 جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را به حساب 2171290288005 
ایداع نموده باشند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعی به نفع صندوق دولت ضبط میگردد . م الف 751 

اجراي احکام حقوقی دادگستري فالورجان  8/347 

احضار
پرونــده:  شــماره    9610103654104072 ابالغنامــه: شــماره 
8809983654900077  شــماره بایگانى:960943در خصوص شکایت شاپور 
خلیلى ولیال خورگامى علیه جعفر افرنگ فرزند محمود  دایر برجعل وانتقال منافع 
غیر ملک وامضاءمقام قضایى  ایراد ضرب وجرح عمدى  وقت رســیدگی مورخ 
96/10/3 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن 
متهم در راســتاي ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفري به موجب این آگهی به 
متهم فوق الذکر ابالغ میگردد که در تاریخ تعیین شده در شعبه 103 دادگاه کیفري 
دو فالورجان حاضر ودر برابر اتهام منتسبه از خود دفاع نموده یا نسبت به معرفی 
وکیل قانونی اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل 
این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب و دادگاه وفق مقررات قانونی مبادرت 
به اتخاذ تصمیم خواهد نمود  . م الف: 711 شعبه 103 دادگاه کیفري دو فالورجان   

8/320/



اقتصاداقتصاد 07073077 سال چهاردهمپنج شنبه  11 آبان  ماه   1396

طلب گندمکاران تا پایان آبان 
تسویه مى شود

عبدالمهدى بخشــنده، معاون برنامــه ریزى و امور 
اقتصادى وزارت جهاد کشــاورزى گفــت: تاکنون 
78 درصد پول گندم کاران کشــور پرداخت شــده 
و 22 درصــد باقیمانده آن تا پایان آبان ماه تســویه 

مى شود.

 نوبخت: دولت آماده حذف 
یارانه نقدى است

محمد باقــر نوبخت، ســخنگوى دولــت گفت: 
اگر مجلــس تصمیــم بگیرد کــه یارانــه افراد 
را به صــورت نقــدى به همــه اقشــار ندهیم و 
فقط بــه جامعه هــدف یارانــه نقــدى پرداخت 
شــود، دولت هم ایــن مصوبــه را اجــرا خواهد 

کرد.

18 درصد بازار موبایل ایران 
دست آمریکاست

رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه با نقد واردات 
تلفن همراه  آمریکایى و در اختیارقرار دادن 18 درصد 
از سهم بازار به این کشور گفت: یک برند آمریکایى 
بیش از ســه میلیون دالر در ســال در ایران فروش 

دارد.
محمود ســفار با نقد واردات تلفن همراه  آمریکایى 
بــه کشــورمان و در اختیارقــرار دادن 18 درصد از 
سهم بازار به این کشور به تســنیم گفت: یک برند 
تلفن همــراه آمریکایى در بازار ایــران رقمى بیش 
از ســه میلیون دســتگاه در ســال در ایران فروش 
دارد، در حالى که شــیطنت و بد عهــدى آمریکا در 
قبال  ایران و اقتصاد کشــورمان برکســى پوشیده 

نیست. 

رکود بازار مسکن ادامه دارد
نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امالك گفت : بازار 
مســکن همچنان در رکود اســت و پــس از رونق 
کوتاه مــدت، معامالت مســکن دوبــاره از نفس 

افتاد.
عبــدا... مکارى فرجــى افــزود : افزایــش قیمت 
مســکن، ناشــى از گرانــى مصالح ســاختمانى 
اســت کــه بــر رکــود بــازار مســکن تاثیــر 

مى گذارد. 
وى ادامه داد: بیشــتر مشــارکت هاى ســاختمانى 
متوقــف شــده اســت و بــراى قراردادهــاى 
نوشــته شــده نیــز پروانــه صــادر نمى شــود و 
مشــخص نیســت شــهردارى ها چــه تصمیمى 

دارند. 
مکارى فرجى با اشاره به کنترل قیمت مصالح، ادامه 
داد: با کنترل قیمت مصالــح، عرضه و تقاضا در بازار 
همخوانى خواهد داشت و اگر تعاونى ها، ساختمان ها 
را به موقــع تحویل دهند افزایش قیمــت زیادى را 
نخواهیم داشت و بازار خرید و نیز فروش رونق خواهد 

گرفت.

قیمت تمام شده هر کیلو 
قارچ6400 تومان است

رئیس انجمن صنفى پرورش دهندگان قارچ ایران 
با بیان اینکه متوســط هزینه تولید قارچ در ایران 
شش هزار و 400 تومان اســت، گفت: واحدهایى 
که هزینه تولید بیشــتر از هفت هزار تومان داشته 
باشــند به تدریج از چرخه تولید حذف مى شــوند 
و و باید اقدامــات اصالحى زیرســاختى را انجام 

دهند.
علــى صدیق پنــاه اظهارداشــت: هــر ســاله 
138 هــزار تــن قاچــر در کشــورمان تولیــد 

مى شود.
وى افزود: اگر راندمان مناسب تولید در بخش قارچ 
رعایت شود و هر واحد تولیدى بتواند طى یکسال 
شــش مرتبه برداشــت انجام دهد، به سودآورى 
مناسب خواهد رسید و در میان تولیدکنندگان دوام 

مى آورد.

ویترین

نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
ایران گفت: موضع رسمى این اتاق در رابطه با نرخ ارز، 
حمایت از تعدیل نرخ ارز، متناســب با مابه التفاوت تورم 

داخلى و خارجى است.
پدرام ســلطانى افزود: اتــاق ایران همچنیــن از تک 
نرخى شــدن نرخ ارز نیز حمایت مى کند زیرا اکثریت 
بخــش خصوصى کشــور موافــق این سیاســت ها 

هستند. 
وى تاکید کرد: افزایش و تک نرخى شــدن نرخ ارز به 
ضرر واردات و به ســود صادرات اســت، اما باید مراقب 
دیدگاه هایــى که محدود کــردن واردات را تشــویق 

مى کنند، باشیم؛ زیرا آنچه به اقتصاد کشور ضربه مى زند، 
واردات نیست؛ قاچاق کاال است و این دیدگاه قصد دارد 

آدرس غلط بدهد. 
سلطانى ادامه داد: واردات قانونى کاال با پرداخت تعرفه، 
مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بــر درآمد و غیره انجام 
مى شــود، در حالى که قاچــاق هیچکــدام از اینها را
 نمى پردازد و یک خطر جدى براى هر اقتصادى است. 

به اعتقاد این مقام مســئول، دولت به جاى سیاســت 
نادرســت جایگزینــى واردات، بهتــر اســت ســاز و 
کارى اتخــاذ کنــد کــه بتوانــد قاچــاق را مدیریت 

کند. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کشورمان به 
دنبال جذب 50 میلیارد دالر ســرمایه گذارى در صنایع 
معدنى خود تا سال 2022 است و در طى چند ماه گذشته، 
موافقتنامه هایى با چند بانک اروپایى و آسیایى به امضا 

رسانده است.
مهدى کرباســیان گفت: ما به 50 میلیارد دالر سرمایه 

گذارى در بخش معدن و صنایع معدنى ایران نیاز داریم.
وى بدون اشاره به نام ســرمایه گذاران گفت: در طى دو 
ماه گذشــته ما موافقتنامه هایى با کره جنوبى، اتریش 
و دانمارك داشته ایم و دیگر کشــورها نظیر آلمان نیز 

در راهند.

وى از برنامه ایران براى جذب سرمایه در بخش معدن 
طى پنج سال آینده خبر داد، اما نگفت که ایران تاکنون 

چه مقدار جذب سرمایه داشته است.
کرباسیان همچنین اظهارداشت:ایران همچنین به دنبال 
شراکت با معدنکاران و تولید کنندگان خارجى است وما 
تمام تالشمان را مى کنیم تا ســرمایه گذاران درست را 

پیدا کنیم.
معاون وزیر صنعــت افزود: ما در حــال مذاکره با تولید 
کنندگان بوکسیت در استرالیا و برزیل هستیم و در طى 
دو ماه آینده، با یک شریک گینه اى در یک مناقصه بین 

المللى بوکسیت شرکت خواهیم کرد. 

ایران به دنبال
 50 میلیارد دالر سرمایه

اتاق ایران: ازتک نرخى شدن 
ارز حمایت مى کنیم

ایران در بین 200 کشور دنیا، جزء سه کشور داراى کمترین 
تعرفه برق اســت؛ عالوه  بر این در هیچ جاى دنیا نرخ برق 
براى بخش کشاورزى تا این اندازه پایین نیست، به همین 
دلیل مســئوالن وزارت نیرو برنامه هایى را براى افزایش 
قیمت این کاال به هیات دولــت ارائه داده اند.در بخش برق 
ســاالنه حداقل 7000 میلیارد تومان، مابه التفاوت قیمت 
تمام شــده در نرخ تکلیفى بدون احتســاب هزینه سوخت 
است و ساالنه 240 میلیارد کیلووات ساعت برق یارانه اى 
در داخل کشور به فروش مى رســد که  فاصله قیمت تمام 
شــده و فروش تکلیفى تبدیل به بدهى مى شود. عالوه بر 
این، اگر سوخت نیروگاه ها حساب شود یارانه اى که دولت 
بابت این مابه التفاوت پرداخت مى کند، بالغ بر 5 هزار میلیارد 
تومان در سال است.همچنین نرخ برق در مناطق گرمسیر 
کشور درحدود 16 تا 17 تومان است که این نرخ ها نسبت 
به تعرفه هاى برق سایر کشورها بسیار پایین است. در همین 

راستا هوشنگ فالحتیان، معاون برق و انرژى وزیر نیرو با 
اشاره به مابه التفاوت قیمت هاى تکلیفى و واقعى در حوزه 
برق، از ارائه پیشــنهاد افزایش قیمت برق به هیات دولت 
خبر داد و گفت: پیشنهادى براى ســامان دهى به اقتصاد 
آب و برق به دولت ارائه شــده که امیدواریــم با تصویب 
آن بتوان بخشــى از مشــکالت این بخش را جبران کرد.

در مجموع مســئوالن وزارت نیرو معتقدند که تعرفه هاى 
برق در ایران در قیاس با کشــورهاى دیگر بسیار ارزان تر 
اســت به طورى که در میان کشــورهاى اروپایى، ســوئد 
کمترین و ایتالیا بیشــترین قیمت برق را دارند که البته این 
نرخ در ایران از کشور ســوئد کمتر است.در ایران میانگین 
قیمت برق 60 تومان معادل 2 ســنت به ازاى هرکیلووات 
ساعت انرژى اســت به همین دلیل بســیارى معتقدند که 
افزایش تعرفه هاى بــرق مى تواند موجب مدیریت مصرف 

شود. .

رئیس سازمان چاى گفت: پارســال 31 هزار تن چاى 
خشک در کشور تولید شد که امســال به دلیل کاهش 

بارندگى میزان تولید به 24 هزار تن کاهش یافت.
محمدولى روزبهان از تولید 108 هزار تن برگ سبز چاى 

به ارزش 203 میلیارد تومان در سال جارى خبر داد.
وى افزود: تاکنون درحــدود 130 میلیارد تومان معادل 
65 درصــد ارزش تقریبى چاى به چایــکاران پرداخت 

شده است.
روزبهان ادامه داد: دولت از سال 1393 با افزایش منطقى 
قیمت تضمینى خرید برگ ســبز چاى و استمرار خرید 

تضمینى برگ سبز چاى و همچنین پرداخت وام هاى به 
زراعى بدون ســود و با بازپرداخت پنج ساله از چایکاران 

حمایت کرده است.
رئیس سازمان چاى با اشاره به روند افزایش تولید برگ 
سبز چاى در کشور خاطرنشان کرد: تولید چاى کشور با 
افزایش چشمگیرى از 14 هزار و 600 تن چاى خشک 
در سال 1393 به 31 هزار تن در سال گذشته  رسید و در 
سال جارى نیز به رغم خشکســالى شدید توانستیم 24 
هزار تن چاى خشک در کشــور تولید کنیم که این روند 

همچنان ادامه دارد.

مدیرکل فناورى اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز با تأکید بر  اینکه تاکنون واردات رسمى 
در ارتباط با محصول آیفون10 از مبادى گمرکى 
نداشــته ایم، خطاب به مردم گفت: این گوشى را 
خریدارى نکنید، زیرا به زودى خدمات دهى به آن 

قطع مى شود.
حمیدرضا دهقانى نیا با تأکید بر اینکه مردم نباید 
گوشــى آیفون 10 خریدارى کننــد، اعالم کرد: 
تاکنون ثبت سفارشى براى محصول آیفون 10 یا 
IMEI در کشور صورت نگرفته و Xهمان آیفون

هاى این مدل گوشى در سامانه گمرك جمهورى 
اسالمى ایران نیز وجود ندارد.

وى عنوان کرد: این گوشى کامًال قاچاق است و 
اگر واردات رسمى آن صورت بپذیرد و وارد بازار 
شود، مردم مى توانند با استعالم از سامانه 7777 

نسبت به اصالت آن مطلع شوند.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهى، نرخ جدید مرغ و انواع 
مشتقات آن را اعالم کرد و گفت: قیمت مرغ در بازار 

به شش هزار و 950 تومان رسیده است.
مهدى یوسف خانى با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم 
مرغ زنده چهار هزار و 400تومان اســت، گفت: نرخ 
مرغ آماده طبخ در عمده فروشــى شش هزار و 150 
تومان، تحویل درب واحدهاى صنفى  شش هزار و 
300 تومان  و خرده فروشى واحدهاى صنفى شش 
هزار و 950تومان است.رئیس اتحادیه پرنده و ماهى 
اضافه کرد: همچنین قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با 
کمرپنج هزار و 9550 تومان، ران مرغ بى کمر  شش 
هزار و 950تومان، ســینه با کتــف 12 هزارتومان، 

سینه بدون کتف 13هزار تومان  و فیله مرغ 15هزار  
تومان است.

نگرانى مــردم از قطع گازرســانى بــه ویژه در 
نقاط سردســیر کشور مانند شــهرهاى شمال و 
شــمالغرب، موضوعــى بــوده که هر ســاله با 
فرارســیدن فصل ســرما موجــى از نگرانى را 
میان مردم به وجود آورده اســت اما با تمهیداتى 
که طى ســال هاى اخیــر در نظر گرفته شــده، 
هر ســاله شــاهد ثبات بیشــترى در پایدارى 
گازرســانى به مردم، صنایع و نیروگاه هاى کشور 

هستیم.
ســعید مومنى درباره وضع ثبات گازرســانى در 
فصل زمستان گفت: طى سه سال اخیر اقدام هاى 
زیربنایى گسترده اى در کشور انجام شده تا میزان 
نگرانى مردم مناطق شمال و شما ل غرب کشور 
هر ســاله کاهش یابد تا جایى که امســال هیچ 

نگرانى بابت قطع گاز در فصل سرما وجود ندارد.
وى افــزود: در فصــل ســرماى امســال هیچ 
مشــکلى براى تامین و انتقال گاز به وجود نمى 
آید و مردم نیز از این بابت هیچ نگرانى نداشــته

 باشند.
مومنى درباره وابستگى گازرسانى فصل سرما به 
گاز وارداتى ترکمنستان توضیح داد: در زمستان 
پارســال نیز از گاز وارداتى ترکمنستان استفاده 
نکردیم در حالى که ترکمنســتان در اول ژانویه 
گاز وارداتى ایران را قطع کرد با این حال ما حتى 
در یک نقطه از کشور هم قطع گاز نداشتیم با ادامه 
این روند و با تکیه بر منابع و پاالیشگاه هاى داخلى 
که تامین کننده گاز مورد نیاز کشور هستند، امسال 
نیز ما هیچ وابستگى به گاز ترکمنستان نخواهیم 

داشت. 

وزارت نیــرو براى کاهش رشــد بدهى هــاى خود به 
شــرکت هاى خصوصى تولیدکننده برق، سیاست هاى 
خرید برق را به شیوه اى تنظیم کرده که به نظر مى رسد 
خرید برق از نیروگاه دولتى با بازده زیر 20 درصد بر خرید 
برق از شــرکت هاى خصوصى با بازده باالى 48 درصد 

ارجحیت دارد.
وضعیت فعلى اقتصاد حاکم بر صنعت برق بدین صورت 
اســت که به ازاى تولید هر کیلووات ساعت برق بدون 
احتســاب هزینه ســوخت، درحدود 100 تومان هزینه 
مى شــود و میانگین هزینه دریافتى از مردم به ازاى هر 

کیلووات ساعت، 60 تومان است. 
به عبارتى 40 درصد از هزینه تولیــد برق بدون در نظر 
گرفتن هزینه سوخت، به صورت یارانه پرداخت مى شود. 
اگر در این محاسبات هزینه سوخت براى تولید برق نیز 
لحاظ گردد، تقریباً فقط 15 درصد هزینه واقعى تولید برق 

از سوى مصرف کنندگان پرداخت مى شود.
این اختالف هزینه تولید برق و هزینه پرداختى از سوى 
مردم، سبب شــده که وزارت نیرو منابعى براى پرداخت 
کامل هزینه تولید برق به تولیدکنندگان نداشــته باشد 
و هرچقدر برق بیشــترى تولید مى شــود، وزارت نیرو 
بدهکارتر مى شــود. در حال حاضر وزارت نیرو 14 هزار 
میلیارد تومان به شــرکت هاى تولیدکننده برق بدهکار 
اســت. در این شــرایط که تولیدکنندگان برق توانایى 
وصول مطالبات خود از وزارت نیــرو را ندارند، از طرف 
دیگر به بانک هاى مختلفى بدهکار هستند که به دلیل 
عدم وصــول مطالبات خود، روز بــه روز با جریمه هاى 
سنگینى روبرو مى شــوند.در این شرایط باید سؤال کرد 
که باالخره وزارت نیرو قرار اســت چه تصمیمى براى 
اصــالح اقتصاد صنعت بــرق بگیــرد؟ در صورتى که 
شــرکت هاى تولیدکننده برق توانایى وصول مطالبات 
خود را نداشته باشند، نه تنها نباید انتظار سرمایه گذارى 
جدید براى رفع نیاز برق کشــور را داشت، بلکه ظرفیت 
تولید بــرق فعلى کشــور نیز بــا خطر روبــرو خواهد 

شد.

نتیجه این بى توجهى دولت منجر به دو اقدام شده است:

تدوین سیاست هایى براى اولویت خرید 
برق

بــا  بــرق  تولیدکننــده  دولتــى  شــرکت هاى   
بــازده حتــى زیــر 20درصــد و خامــوش مانــدن 
واحدهــاى تولیــد برقــى کــه ســیکل ترکیبــى 
هســتند و با بــازده 48درصد بــرق مى تواننــد تولید 

کنند.

التماس از شــرکت هاى تولیدکننده برق 
خارجى براى آوردن سرمایه به داخل کشور براى 

احداث نیروگاه جدید.
 این اتفاق اسفبار در حالى رخ داده است که هم توان تأمین 
مالى و هم توان مهندسى احداث نیروگاه جدید به صورت 
کامل، در داخل کشور وجود دارد ولى به دلیل عدم ارائه 
ضمانت بانکى به سرمایه گذاران داخلى، آنها از حضور در 
این بخش خوددارى مى کنند. ضمانتى که به شرکت هاى 
خارجى داده مى شود ولى شرکت هاى داخلى از آن محروم 

هستند.
در هر صورت اگرچه جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور 
در 9 آبــان 96 در آیین تودیــع و معارفه وزیــر جدید نیرو 
عنوان داشــته که سرنوشت توسعه کشــور به وزارت نیرو 
متصل است اما شــرایط بســیار نامطلوب اقتصاد صنعت 
برق بــه دلیل عدم اجــراى قوانین مصــوب وزارت نیرو، 
چشــم انداز توســعه آن را بى معنى کرده اســت و حتى 
ادامــه فعالیت نیروگاه هــاى فعلى را بــدون توجیه کرده 

است.

تامین ارز براى زائران اربعین یکى از مســایلى است که هر 
ساله با توجه به حجم باالى درخواســت در زمان مربوطه 
از اهمیت ویژه اى برخوردار اســت. تا ســال گذشته که ارز 
مسافرتى حذف نشده بود زائران مى توانستند تا 200 دالر را 
با نرخ مبادله اى دریافت کنند، اما براى سال جارى توزیع دالر 
مبادله اى به روال قبل انجام نخواهد شد. براین اساس زائران 
مى توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد و در واقع از صرافى ها 
تهیه کنند.  بررسى ها نشــان مى دهد بانک تعاون اسالمى 
به عنوان تنها بانک عراقى داراى شعبه در ایران که البته با 
بانک اقتصاد نوین همکارى مى کند توزیع دینار عراق را در 

باجه هاى مرزى مهران و شلمچهانجام خواهد داد. البته این 
ارز با قیمت آزاد و نرخى که در هر روز تعیین مى شود و بدون 
محدودیت به زائران ارائه مى شــود. دیگر بانکى که توزیع 
دینار را در پایانه هاى مرزى انجام خواهد داد، بانک شــهر 
است که از طریق باجه هاى این بانک و بدون کارمزد در چهار 
پایانه مرزى در ایام اربعین زائــران مى توانند دینار دریافت 
کنند. مرزهاى خسروى، مهران، شــلمچه و چذابه محل 
استقرار خودپردازهاى ثابت و سیار و استقرار پیشخوان هاى 
شهرنت این بانک است که قابلیت پرداخت دینار را خواهد 

داشت.

یک بام و دوهواى تولید برق در نیروگاه هاى 
دولتى و خصوصى

زمستان امسال هیچ 
قطعى گازى در کشور 

رخ نمى دهد

 آیفون10 نخریدکاهش تولید 7000 ُتنى چاى به دلیل خشکسالى

نرخ مرغ و انواع مشتقات آن

زمان اصالح قیمت برق فرارسید

بانک هاى توزیع دینار براى زائران اربعین
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اى بندگان خــدا! بدانید که تقــوا، دژى محکم و شکســت ناپذیر 
اســت، اما  گناه، خانه اى در حال فروریختن و خوارکننده است 
که از ساکنان خود دفاع نخواهد کرد  و کسى که بدان پناه بَرد 
در امان نیست. آگاه باشید با پرهیزکارى، ریشه هاى گناهان را 
مى توان برید و با یقین مى توان به برترین جایگاه معنوى دسترسى 

موال على (ع)پیدا کرد.

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 96/100/919 
مورخ 96/7/29 شوراى اســالمى شهر نســبت به واگذارى محل 
غرفه سنگتراشــى در گلستان شــهدا تیران با شــرایط مندرج 
در آگهى مزایده اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 96/8/26 به 

شهردارى تیران مراجعه نمایند. 

شهردارى بادرود با استناد به مصوبه شوراى اسالمى شهر در نظر دارد ساختمان رستوران سنتى 
پارك شهر واقع در میدان امام خمینى(ره) جهت راه اندازى رستوران سنتى را طى تشریفات 
قانونى و از طریق آگهى مزایده به مدت یک سال به صورت اجاره به بخش خصوصى اقدام نماید. 
لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجدالشرایط درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى 

جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند. 
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد. 

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد. 
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. 

شــهردارى تیــران در نظــر دارد بــه اســتناد موافقتنامــه 
شماره 94/100/986 مورخ 96/09/15 شوراى اسالمى شهر نسبت به 
واگذارى (اجاره) تعدادى از غرفه هــاى تجارى ادارى مجتمع تجارى 
ادارى نگین با شرایط مندرج در آگهى مزایده اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریاف ت فرم شرکت در مزایده 

تا پایان وقت ادارى 96/08/26 به شهردارى تیران مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده

آگهى مزایدهآگهى مزایده

پیمان شکرزاده شهردار تیران

پیمان شکرزاده- شهردار تیرانمجید صفارى  شهردار بادرود

نوبت اولنوبت اول

نوبت اولنوبت اولنوبت اولنوبت اول

جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان در نظر دارد بخشــى از ساختمان شــماره 2 هالل احمر شهرضا واقع
 در شهرضا- خیابان شهید بهشتى-تقاطع خیابان بالل (جهت درمانگاه) را از طریق مزایده عمومى با شرایط 
مندرج در برگ شرایط از تاریخ 96/09/01 به مدت یک سال تمام به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان مى توانند 
ضمن بازدید از محل حداکثر از تاریخ 96/08/15 جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه جمعیت هالل احمر 
شهرضا مراجعه نمایند. ضمنًا تحویل یک برگ فیش بانکى به مبلغ 100/000 ریال واریزى به حساب جام شماره 
12244112/91 بانک ملت به شماره شناسه 9900680164127 کلیه شعب سراسر کشور به نام جمعیت هالل احمر 

به منظور شرکت در مزایده الزامى مى باشد.
مهلت تحویل مدارك به دبیرخانه جمعیت شهرضا: حداکثر تا تاریخ 96/08/25

اجاره ماهیانه پایه کارشناسى: 80/000/000 ریال
به اسناد ارسالى پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هزینه کارشناسى و درج آگهى روزنامه به عهده برنده مزایده مى باشد.
جمعیت در رد و یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مزایده اجاره 

جمعیت هالل احمر شهرستان شهرضا

(مشاره (مشاره ۱۱- - ۹۶۹۶))
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نوشیدنى گرم یا 
بستنى یخى؛

 کدام براى گلودرد 
مفید است؟
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رامبد جوان و مهران مدیرىرامبد جوان و مهران مدیرى
بازیگرند، نه مجرىبازیگرند، نه مجرى
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تأثیر واقعیت مجازى بر بینایى کودکان
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انگشتان دوستم را 
قطع کنید

درخواست پسرى که بخاطر میانجى گرى آسیب دید:
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هرکجاى استان اصفهان که هستید
 صبح را با نصف جهان آغاز کنید
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کمدى-موزیکال «خالتور» آرش معیریــان از دهم آبان روى 
پرده رفت و یک روز مانده به اکران پیش فروش بلیت هاى این 
کمدى آغاز شد. «خالتور» یک کمدى-موزیکال پربازیگر است 

که بخش هایى از پشت پرده موسیقى پاپ را روایت مى کند.
محمدرضا شــریفى نیا، پوریا پورسرخ، ســحر قریشى، مهران 
غفوریان، مریم امیرجاللى و على صادقى از جمله بازیگران فیلم 
هستند. اصغر سمســارزاده، بازیگر قدیمى سینما و تلویزیون، 
امیرحسین صدیق، محمدرضا هدایتى و رسول نجفیان از دیگر 

بازیگران «خالتور» هستند.
«خالتور» درباره زندگى ســه جوان موزیســین است که سعى 
زیادى دارند اسیر موسیقى بازارى نشــوند و به اجراى قطعات 
موجه بپردازند اما عدم اقبال مخاطبان موجب مى شود به سراغ 
نوعى از موسیقى بروند که علیرغم جدى گرفته نشدن از سوى 

کارشناسان، مخاطبان فراوانى دارد... 
عبدا... علیخانى و حســین فرحبخش تهیه کنندگى «خالتور» 

را برعهده داشته اند و فیلم با پخش پویافیلم روى پرده مى رود.

به گزارش ایلنا، پیش از اکران عمومى فیلم«آزاد 
به قید شــرط»، اخبارى مبنى بر اینکه این فیلم 
توقیف شــده منتشر شد که حســین شهابى 
تهیه کننده و کارگردان این فیلم در این باره گفت: 
عده اى خودسر با قصد قبلى از طریق تطمیع و با 
استفاده از بهانه هاى واهى، قبل از اکران عمومى 
سعى در توقیف فیلم «آزاد به قید شرط» داشتند، 
که وکیل بنده پس از اولین خبر کذب منتشر شده 
در یکى از سایت ها بالفاصله سازمان سینمایى 
را در جریان گذاشت و ســازمان سینمایى نیز 
همزمان با صدور پروانــه نمایش عمومى فیلم 

اطالعیه اى در سایت خود منتشر کرده و ضمن 
هشدار به سایت هاى خاطى، این خبر را کذب 

اعالم کرد.
حسین شهابى در ادامه افزود: جوسازان متعاقباً 
با تطمیع چند سایت غیر مجاز به تالش هاى خود 
براى انتشار خبر کذب توقیف فیلم ادامه دادند 
که در نهایت شناسایى شده و به مقامات قضائى 
معرفى شدند.وى همچنین عنوان کرد: پلیس 
فتا با تکمیل پرونده و محرز شــدن قصد و نیت 
جوسازان موضوع را به مقامات ذیصالح ارجاع 
داد و این پرونده در دادسراى جرائم رایانه اى در 

حال بررسى و رسیدگى است.تهیه کننده فیلم 
«آزاد به قیدشرط»، گفت: جوسازان که از مدت ها 
قبل با اغفال برخى از اعضاى یک تشکل صنفى 
و به دست آوردن یک رأى خالف قانون داورى، 
نقشــه دقیقى براى توقیف فیلم طراحى کرده 
بودند، در نهایت با هوشمندى مقام هاى سازمان 

سینمایى در اجراى اقدام خود ناکام ماندند. 
شهابى افزود: برغم برخورد قانونى با این عوامل، 
تالش خودسران براى توقیف این فیلم همچنان 
ادامه دارد و به نظر مى رســد که این هم شیوه 

جدیدى براى توقیف فیلم باشد.

على ضیاء با انتشار پستى در کانال تلگرامى اش نســبت به خبرمرگ هانیه توسلى واکنش 
نشان داد.

 هانیه توسلى بازیگر کشور پس از مرگ گربه اش در صفحه شخصى خود دراینستا گرام پستى 
به اشتراك گذاشت و نوشت: «بخواب تنها دلخوشیم! دیگه هیچى از خدا نمى خوام! دیگه تموم 

شدم، فقط منتظرم بیام پیشت.»
پس از انتشــار این پســت کاربران زیــادى در فضاى مجــازى و شــبکه هاى اجتماعى 
و نرم افزارهاى پیام رسان نسبت به این خبر واکنش نشــان دادند و به نوعى این خبر نقل هر 

محفلى شد.
اما در همین هفته تعدادى از مهندسان و کارگران شرکت نفت مشغول تعمیر بخشى از واحد 
پاالیشگاه نفت بودند که بر اثر نشت مواد نفتى، آن بخش دچار آتش سوزى شد و متأسفانه بر اثر 
انفجار شش نفر از مهندسان و تکنسین هاى شرکت نفت، جانشان را از دست دادند و دو نفر به 
شدت مجروح شدند. یکى از انتقاداتى که کاربران به پست هانیه توسلى داشتند این بود که آیا 

خبر درگذشت این چند جوان به اندازه مرگ گربه هنرپیشه زن اهمیت نداشت؟
سید على ضیاء، مجرى جوان رســانه ملى نیز در همین راستا پستى را درکانال تلگرامى اش 

منتشر کرد و نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد.
ضیاء نوشت:

«مطمئنم همتون خبرمردن گربه  هانیه توسلى رو شنیدین. راستى مى دونید همین هفته، هفت 
جوان ایالمى در پاالیشگاه نفت تهران، زنده زنده سوختند! »

ید محمود شهریارى
دیدگاه هاى جد

گرى و اجرا
درباره بازی

 

رامبد جوان و مهران مدیرىرامبد جوان و مهران مدیرىـــــــــــــبازیگرند، نه مجرى

محمود شــهریارى، مجرى با ســابقه تلویزیون که در 
هفته هاى گذشــته به دلیل تراشــیدن ریش هایش در 
اعتراض به اختالس هاحاشیه ساز شــده بود، به انتقاد 
از بازیگرانى مى پردازد که بــه حیطه اجرا ورود مى کند. 
او معتقد است در اغلب موارد بازیگرانى که به سمت اجرا 
آمدند جذابیتشان را براى کارگردانان از دست دادند و در 
کار بازیگرى شان خلل هایى وارد مى شود. او همچنین 
با انتقاد از مدیران تلویزیون مى گوید که ناراحت کننده 
است که صداوســیما با هزاران کارمند از شبکه اى که

 20 کارمند دارد، کپى بردارى مى کند.
محمود شــهریارى درباره حضور بازیگران مشــهور 
در برنامه هــاى تلویزیونى به عنوان مجرى به ســایت 
هنر نویس مى گویــد: چهره هاى مــورد عالقه مردم 
ممکن است جذابیت برنامه را باال ببرند اما نه به عنوان 
کســى که دارد برنامه را اجرا مى کند. این اتفاق اول از 
همه به ضرر بازیگرانى است که به سمت اجرا آمده اند 
چون اجرا بــا بازیگرى دو مقوله کامًال متفاوت اســت 
و وقتى بازیگر در نقش مجرى ظاهر مى شــود، مردم 
حس مى کنند آن شــخص در حال ایفاى نقش است 
و در درازمدت به صداقت کالم او شــک مى کنند که 
همه اینها به ضرر بازیگران است چون بدترین ضربه به 
آنها این است که جذابیت شان را براى کارگردان ها از 
دست مى دهند و تجربه ثابت کرده به غیر از چند مورد 
محدود، سایر بازیگرانى که به سمت اجرا آمده اند در کار 

بازیگرى شان خلل به وجود آمده است.
او همچنین با نام بردن از بازیگران معتبرى که هیچ وقت 
کار اجرا را بر عهده نگرفتند، ادامه داد: با اینکه االن به 
گفته خود بازیگران کار براى شان در سینما و تلویزیون 
کم شــده، اما این هم دلیل نمى شود آنها به سمت اجرا 
بیایند. باید به این موضوع توجه کرد که چرا هیچ وقت 
کســانى مثل على نصیریان، پرویز پرســتویى یا رضا 
کیانیان پیشنهاد اجرا را نمى پذیرند، چون آنها به اهمیت 

کار خودشان در بازیگرى پى برده اند.
شهریارى درباره تجربیات ناموفق مجریانى که به سمت 
بازیگرى روى آوردند، گفت: نمونه هاى انگشت شمار 
داریم.اما در همین ماجراى برعکس کســى را داشتیم 

که از اجرا به ســمت بازیگرى رفت و در سریال یوسف 
پیامبر(ع) بازى کرد و بعد به سمت موسیقى رفت و دوباره 
به اجرا بازگشــت، اما نه مجرى کاملى شد، نه خواننده 
موجهى شــد و نه بازیگر قابل. مردم هم در این میان 
معطل مى مانند که فالن فرد را باید در کدام نقشــش 
بپذیرند. این را نه از روى تعصبم به بازیگرى بلکه از روى 

دلسوزى درباره دوستان بازیگر مى گویم.
این مجرى با سابقه در پاسخ به این پرسش که چرا برنامه 
«خندوانه» با بهره گرفتن از رامبد جوان به عنوان مجرى 
که سابقه بازیگرى داشته به موفقیت دست یافته، گفت: 
به نظر من باید «خندوانه» را به نوعى جزو استثنائات قرار 
دهیم چون در «خندوانه» بازیگرى بیشتر چیره است تا 
اجرا. رامبد جوان هم اول کارگردان و بازیگر «خندوانه» 
اســت. این برنامه واقعًا بــه دلیل همــه ویژگى ها و

 المان هایى که دارد نمى تواند در کنار سایر برنامه هاى 
تلویزیون طبقه بندى شود. حتى بخش استندآپ کمدى 
هم در این برنامــه به نوعى بازیگرى اســت. بنابراین 
موفقیت هاى «خندوانه» ربطى به اجرا ندارد و بیشتر به 

سمت دسته بندى بازیگرى مى رود.
او همچنین دربــاره اجراى مهران مدیــرى در برنامه 
«دورهمى» هم گفت: مهران مدیــرى در تمام طول 
برنامه دارد بازى مى کنــد. از آنجایى که «قیمت» در 
مقابل او با لحنى خاص مى گویــد «مدیرى» تا جایى 
که در مقابل مهمانان مى نشــیند، همه از پیش توسط 
نویسنده نوشته شده اســت. حتى اگر به صورت بداهه 
هم حرفى زده مى شــود، بازیگرى اش بــر اجرا غالب 
اســت. اما این را باید مورد توجه قرار داد که با یکى دو 
برنامه نمى شود کل تلویزیون را ارزیابى کرد و گفت به 
دلیل موفقیت این دو برنامه پس بازیگران توانایى اداره 
برنامه را دارند. تلویزیونى را که االن 24 ســاعته است 
و در نزدیک به 30 شــبکه برنامه دارد، باید در ســطح 

کالن تر مورد بررسى قرار داد.
این مجرى در پایان به مدیران صداوســیما هم طعنه 

مى زند و مى گوید: معضل دیگرى هم که تلویزیون 
با آن روبه رو شــده، کپى بردارى از روى 
شبکه هاى ماهواره اى است. تلویزیون 

ایران بالغ بر 60 ســال قدمت دارد و هــزاران کارمند، 
اما از روى دســت تلویزیونى که 20 کارمند دارد، شوى 
اســتعدادیابى کپى مى کند. من واقعًا غصه مى خورم، 
وقتى در برنامه تلویزیون حتى جمالتى را مى شنوم که 

عینًا در برنامه هاى ماهواره اى گفته مى شود.

دستیار اول کارگردانى در پروژه «شهرزاد 3» گفت: تمام تالش گروه و در رأس 
آن حسن فتحى بر آن است که مخاطب در فصل سوم شگفت زده شود. نقدهاى 
صورت گرفته ذهن حسن فتحى را بسیار مشغول کرده و تا آنجا که فیلمنامه را 

خوانده ام بدون شک مخاطب در فصل سوم غافلگیر خواهد شد.
حســن لفافیان درخصوص تغییرات به وجود آمده در فصل سوم این سریال و 
همچنین نقدهاى به وجود آمده درباره فصل دوم گفت: بدون شک فصل سوم 

جوابى به نقدهایى است که برخى درباره فصل سوم داشتند.
وى در همین راستا ادامه داد: از نظر من نقدهاى فصل دوم هم سوء تفاهم بوده 
و برخى مى خواســتند به این نقدها دامن بزنند. براى پیشبرد داستان کارگردان 
نیازمند این است تا داســتان را با پرداخت شخصیت هاى جدید پیش ببرد و این 
تغییر تحول داســتان را نیز دچار تغییرات عمده اى مى کند. برخى از پیش تولید 
«شهرزاد2» را نقد مى کردند و شــاید بگویند «شهرزاد 3» بدتر است اما اینطور 

نیست که حتماً فصل دوم یا سوم هر اثرى بدتر از قبل شود.
لفافیان  درباره حذف شــخصیت «بزرگ آقا» در فصل دوم «شــهرزاد» تأکید 
کرد: این دیدگاه که مى گویند در فصل اول« بزرگ آقا» بوده و باید فصل 2 هم 
شخصیتى مثل «بزرگ آقا» وجود داشته باشد اشتباه است. این را بدانیم که قرار 
نبود دوستانى مثل امیر جعفرى، رضا کیانیان و یا رؤیا نونهالى جاى على نصیریان 
را پر کنند. آنها خودشان نقش هایى داشتند که در جهت پیشبرد فیلمنامه به اثر 

اضافه شد.
این هنرمند عرصه سینما و تلویزیون درباره بازى رضا کیانیان در این مجموعه 
افزود: من با توجه به برخى ســکانس ها که دیده ام اعتقاد دارم رضا کیانیان در 
بسیارى از صحنه ها بهتر و قوى تر از على نصیریان بازى کرده بود. وى با اشاره 
به تغییر در داستان فصل سوم «شهرزاد» ادامه داد: نقدهاى صورت گرفته ذهن 
حسن فتحى را بسیار مشغول کرده و تا آنجا که فیلمنامه را خوانده ام بدون شک 
مخاطب در فصل سوم غافلگیر خواهد شد. برخى شخصیت ها در فصل سوم بسیار 
پررنگ تر مى شوند و همین باعث غافلگیرى بسیار زیاد مخاطبان خواهد شد. البته 
باید دید در تدوین و ریتم چه اتفاقاتى خواهد افتاد اما آنچه از فیلمنامه بر مى آید 

تغییرات فراوانى در «شهرزاد3» در راه است.

مخاطب با تماشاى «شهرزاد3» 
غافلگیر مى شود

«آزاد به قید شرط» توقیف مى شود؟

واکنش جالب على ضیاء به مرگ گربه توسلى

«خالتور»
 روى پرده رفت
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كه با شــوره سر مواجه براى همه ما پيش آمده است 
شويم. متأسفانه تعداد اين دانه هاى سفيد رنگ نيز هميشه 
بيشمار است و تالش براى محو كردن آنها با دست، شانه و 
يا تكاندن موها به نتيجه اى نمى رسد. اين دانه هاى سفيد 
عالوه بر اينكه موها را كثيف و بدظاهر نشان مى دهند، 
تاثير زيادى روى اعتماد بــه نفس افراد باقى مى گذارند. 
در واقع بروز شــوره سر امرى اســترس زاست و هر چه 
استرس بيشتر باشد نيز امكان بروز شوره بيشتر مى شود. 
براى برطرف كردن اين دانه هاى ســفيد مزاحم در گام 
اول بايد عامل آن شناسايى شود، چون داليل متعددى 
از شستشوى نادرســت موها تا نوع تغذيه براى بروز آنها 
وجود دارد. در اين مطلب به پنج عامل اصلى شــوره سر 

اشاره مى كنيم.

پاى مخمرها و چربى پوست سر در ميان 
است

بر خالف آنچه اكثر مردم تصور مى كنند، شوره سر هميشه 
به دليل پوست خشك ســر ايجاد نمى شود. عامل اصلى 
بروز اين دانه هاى مزاحــم، توليد زياد مخمــرى به نام 
«پيتروسپوروم اوال» است. اين مخمر از روغن هاى بدن 
تغذيه مى كند. به همين دليل نيز پوست سر چرب نسبت به 
شوره سر حساس تر است. يعنى افرادى كه موها و پوست 

سر چربى دارند بيشتر در معرض شوره سر قرار مى گيرند. 
اما بايد بدانيد كه در حالت عادى شوره سر يك مسئله بى 
خطر و بى ضرر است و شما مى توانيد با استفاده از شيوه هاى 
درمانى طبيعى و خانگى با اين دانه هاى مزاحم مقابله كنيد. 

استرس تان زياد است
شوره سر مى تواند نشان دهنده اين باشد كه شما به آرامش 
بيشترى نياز داريد. استرس عامل بسيارى از مشكالت 
جســمى و روحى افراد اســت و زمينه را براى بروز انواع 
بيمارى ها و دردها مهيا مى سازد.به عقيده متخصصان 
پوست و مو، استرس مى تواند هر نوع بيمارى و مشكل 
پوستى را تشديد كند. استرس باعث ضعيف شدن دستگاه 
ايمنى بدن شــده و زمينه را براى بروز شــوره سر آماده 
مى كند.عالوه بر اين مى تواند باعث شــود كه شوره سر 
خارش ايجاد كند. براى كاهش و كنترل استرس هايتان 
ورزش هايى مانند پياده روى روزانه، يوگا يا تنفس عميق 

را امتحان كنيد. 

موهــا را به خوبــى نمى شــوييد و آب 
نمى كشيد

برخى افراد بر اين عقيده هستند كه شستشوى مداوم موها 
مى تواند باعث از بين رفتن چربى و روغن هاى طبيعى و 
مورد نياز پوست سر شود. متخصصان بر اين عقيده هستند 
كه اين روغن ها شوره ســر را تغذيه مى كنند. شوره سر 
زمانى ايجاد مى شود كه روغن، سبوم يا تعريق پوست سر 
زياد مى شود و تجمع پيدا مى كند.نتايج پژوهش ها نشان 
مى دهد كه شــامپوهاى حاوى روغن درخت چاى براى 

مقابله با شوره سر بسيار مفيد است. 

تغذيه مناسبى نداريد 
متخصصان بدون اينكه بگويند رژيم غذايى نامناسب باعث 

بروز شوره سر مى شود، بر اين عقيده هستند كه برخى مواد 
غذايى مى تواند باعث ايجاد شوره ســر به ويژه در افراد 

مستعد مى شود. 
توصيه مى شود در حد امكان مواد غذايى حاوى اسيدهاى 

چرب غيراشباع استفاده كنيد چون سالم تر هستند. 
مواد غذايى مفيدى مانند آووكادو، آجيل ها، 

زيتون و روغن زيتون جــزء منابع خوب 
غذايى اســيدهاى چرب غيراشباع 

هســتند. يادتان باشد كه كمبود 
ويتامين B مى تواند باعث بروز 

و افزايش شــوره سر شود. 
بنابراين توصيه مى شود 
از مصرف مــواد غذايى 
 B سرشــار از ويتامين
مانند برنج، تخم مرغ و 

موز غافل نشويد.

بيش از اندازه 
موها را دســتكارى

 مى كنيد
اســتفاده از برخى روغــن ها و 

محصوالت مربوط بــه مو مى تواند 
باعث تشديد شوره ســر شود و مخمرها 

از چربى ها تغذيه مى كننــد. بنابراين توصيه
و  مى شــود تا حد امــكان از اســتفاده از ژل، موس 

محصوالتى از اين دست خوددارى كنيد.

چغنــدر بــه 
عنوان يك ســبزى 

خوب براى كودكان و افراد 
مسن شــناخته شده است. 

برخى فوايد ســالمت چغندر 
براى نوزادان اثبات شده اند. اين سبزى در چند رنگ 

وجــود دارد و مزه اى اندك شــيرين دارد كــه در اين 
ميان رنگ قرمز چغندر، مشــهورترين رنگ محسوب
مى شود. چغندر به واسطه فوايد سالمت خود براى مغز 

نيز شناخته شده است.
در ادامه با برخى از فوايد سالمت مصرف چغندر بيشتر 

آشنا مى شويم.

بهبود عملكرد مغز
چغندر فوايد قابل توجهى براى مغــز دارد، به ويژه اگر 

مصرف آن در تركيــب با ورزش باشــد. از اين طريق 
محتواى نيترات افزايش خواهد يافت. هنگامى كه بدن 
نيترات را براى ارتقا به اكسيژن تبديل مى كند، گردش 
اكسيژن مغز مى تواند افزايش يابد. از اين رو، عملكرد 
مغز نيز مى تواند ارتقا يابد. افزون بر اين، مهارت هاى 
عملكردى مغز مانند تمركز و توجه نيز مى تواند بهينه 

سازى شود.

پيشگيرى از زوال عقل
چغندر ماده غذايى خوبى براى افراد مســن محسوب 
مى شــود، زيرا مى تواند جريان خون بــه مغز را بهبود 
ببخشد. از اين رو، مصرف چغندر به بهينه سازى گردش 
اكسيژن به اعصاب مغز كمك مى كند. اين شرايط 
اعصاب را فعــال نگه مــى دارد و به كاهش 
احتمال ابتال به زوال عقل كمك مى كند. 

افزايش جريان خون به 
مغز

مصرف چغندر جريان خون به ســمت مغز را افزايش 
مى دهــد. از اين رو، ديواره رگ هــاى خونى تحريك
 مى شوند تا امكان گردش خون بهتر را فراهم كنند. اين 
شرايط فعاليت اعصاب مغزى را بهينه سازى مى كند و 

همچنين به پيشگيرى از فشار خون باال و آسيب مغزى 
كمك مى كند.

اين شرايط به واســطه گسترش اكســيد نيتريك به
 رگ هاى خونى مغز شكل مى گيرد كه جريان خون را 

به لوب پيشانى مغز افزايش مى دهد.
 ايــن شــرايط از آن جهــت اهميــت دارد كــه 
ظرفيت توليد اكســيد نيتريك با افزايش سن به آرامى 

كاهش مى يابد.

بهبود عملكرد شناختى
چغندر مى تواند بــه بهبود عملكرد شــناختى كمك كند. 
همان گونه كه مى دانيد عملكرد شــناختى ممكن است به 
واسطه افزايش سن افت كند. اين شرايط به كاهش جريان 
خون مغزى منجر خواهد شد. بيمارى هاى مغزى مرتبط با 
افزايش سن، موجب شكل گيرى بيمارى هايى مانند آلزايمر 
مى شــوند. از اين رو، حصول اطمينــان از حفظ عملكرد 

شناختى اهميت دارد.

تقويت سالمت مغز
يكى ديگر از فوايد ســالمت مصرف چغندر براى مغز، 
افزايش اكسيژن رسانى بافتى است. اين شرايط مى تواند 
نوروپالستيسيتى (انعطاف پذيرى عصبى) مغز را از طريق 
بهينه سازى فرآيند اكســيژن زايى قشر سوماتوموتور 

بهبود ببخشد.
 بر همين اســاس، اين شرايط ســالمت مغز را تقويت 

خواهد كرد. 

 ميوه بدن را با فيبر، موادمعدنــى و ويتامين ها تغذيه مى كند، امــا برخى از ميوه ها 
مى توانند براى ســالمت كليه بهتر از ســايرين باشند. 

بنابراين در جســت و جوى ميــوه هاى غنى 
از آنتى اكســيدان ها از جمله فالونوئيدها 
و ويتاميــن A،C  و ويتامين E باشــيد. 
همچنين در صورت ابتال به بيمارى مزمن 
كليوى يا سنگ كليه، با پزشك خود درباره 

بهترين نوع ميوه مصرفى مشورت كنيد.
كليه ها دو اندام لوبيا شكل هستند كه سموم 

را از خون فيلتر مى كنند و در تنظيم سطوح آب 
و نمك مؤثرند. كليه ها همچنين باعث تنظيم 
فشارخون و تعادل PH يا اندازه گيرى اسيد و 

باز در سيستم بدن مى شوند. 

مصرف مقدار فراوانى ميوه مى تواند در كمك به تعادل سطوحPH، تقويت سيستم 
ايمنى، كاهش التهاب، حفاظت از بدن در برابر سرطان و بيمارى قلبى-عروقى مؤثر 

باشد.
براى سالمت كليه ها، رژيم غذايى بايد حاوى ميوه هايى سرشار از فيبر 
با خواص ضدالتهابى باشد. سيب در كاهش كلسترول مؤثر است. انگور 
قرمز نيز حاوى فالونوئيدى معروف بــه رزوراتول بوده كه مى تواند با 
افزايش آرامش ماهيچه اى درعروق خونى باعث كاهش التهاب شود. 
بلوبرى نيز حــاوى ويتامين C، منگنز و آنتوســيانين هايى با خواص 
ضدالتهابى است. توت فرنگى و گيالس نيز هر دو حاوى آنتى اكسيدان 

هايى براى محافظت از قلب مى باشند.

سنگ هاى كليه
براساس گفته محققان، در صورت ابتال به سنگ كليه، ميوه هايى از جمله 
موز مى تواند مفيد باشد. همچنين طبق مطالعات جديد، نوشيدن روزانه 
يك ليوان آب پرتغال در كاهش اســيديته ادرار و كمك به كاهش رشــد

 سنگ هاى كليوى مؤثر است.

بيمارى مزمن كليوى
اين نكته قابل ذكر است كه در صورت ابتال به بيمارى مزمن كليوى، 
از مصرف موز و پرتغال اجتناب كنيد. يكى از وظايف كليه ها حفظ سطوح 
سالم پتاســيم در خون براى تنظيم ضربان قلب و حفظ عملكرد درست 
ماهيچه هاست. بنابراين در صورت كاركرد نادرست كليه ها، سطوح پتاسيم 
به طور خطرناكى افزايش مى يابد و منجر به ضربان قلب غيرطبيعى يا حتى 
حمله قلبى مى شود. همچنين از ساير ميوه هايى با ميزان پتاسيم باال مانند كيوى، 
ملون، شليل، زردآلو، انبه، آلو سياه، كشمش و ساير ميوه هاى خشك نيز اجتناب كنيد.

درباره فوايد چغندر 
بيشتر بدانيد

تأثير عفونت و استرس در افزايش قند خون
يك متخصص غدد و متابوليســم با اشاره به تأثير 
عفونت و استرس در افزايش قند خون گفت: افزايش 
قند خون باعث آســيب به سيستم عصبى، عروق 

خونى و ارگان هاى بدن مى شود.
مهريار خسروشاهى در ارتباط با موضوع عوارض قند 
خون باال اظهار داشت: زمانى كه قند خون باال باشد، 
ارگان هاى بدن مختل مى شود و همچنين افزايش 
قند خون باعث آســيب به سيستم عصبى، عروق 

خونى و ارگان هاى بدن خواهدشد.وى با اشاره به 
اينكه افراد با ديابت نوع يك، اســيد اوره خونشان 
باال مى رود و دچار عدم تعادل شــيميايى در بدن 
مى شوند، افزود: در صورت افزايش زياد قند خون در 
افراد با ديابت نوع٢، دچار هايپرگاليسمى اسموالر 
مى شوند كه در مرحله آخر آن كماى ديابتى خواهد 
بود.اين متخصص غدد در پاسخ به اينكه چه عاملى 
باعث افزايش قند خون مى شود؟ عنوان كرد: قند 

خون ممكن است بعد از دريافت يك وعده غذايى 
پركربوهيدرات اتفاق بيفتد؛ همچنين اســترس،
 عدم تحرك، بيمارى و عفونت باعث افزايش قند 
خون مى شود.خسروشاهى تاكيد كرد: اگر فردى 
ديابت نوع يك و ٢ داشــته باشد و ورزش سنگين 
انجام دهد، همچنين دارو مصرف نكند و انسيولين 
پايين و سطح قند خون باال رود، براى فرد عواقب 

ناخوشايندى به همراه خواهد داشت. 

ميوه هايى كه سالمت كليه را تضمين مى كنند

هرقدر به روزهاى ســرد ســال نزديك 
مى شويم، ســروكله گلودردهاى عذاب 
آور هم پيدا مى شود. اما آيا دواى دردتان 
مصرف نوشــيدنى گرم اســت يا بلعيدن 

تكه هاى سرد بستنى يخى؟
 بنابر بررسى هاى انجام شده، بزرگساالن 
معموًال سالى دو تا پنج بار سرما مى خورند و 
اين تعداد در دانش آموزان به هفت تا ده بار 
مى رسد و عفونت هاى گلو، شرايط را بدتر 
هم مى كنند. اگرچه بيشــتر بيمارى هاى 
ما ناشــى از حمــالت ويروس هــا و يا 
باكترى هاست، اما مقصر اصلى، سيستم 
ايمنى بدنمان است. ماكروفاژها-درشت 
خوارها- ســلول هاى محافظ موجود در 
سيستم ايمنى بدن هســتند و دائماً ما را 
از ويروس هــا و يــا باكترى هــا مصون 

مى دارنــد. در واقع اين درشــت خوارها 
مولكول هاى ايمنى توليد كرده و عليه اين 

ميكروارگانيسم ها مبارزه مى كنند. 
محققان مــى گويند تكــه هاى كوچك 
بســتنى هاى يخى گزينه مناسبى براى 
گلودرد هســتند، زيرا اين تكه هاى يخى 
مى توانند بافت هاى ملتهب را خنك و تا 
حدودى بى حس كنند. بــه همين دليل، 
از حساســيت عصب هاى موجود در گلو 
كاســته و درد را آرام مى كنند. همچنين 
تكه هاى يخ با پايين آوردن دماى موجود در 
پايانه هاى عصبى گلو، عاليم درد را كاهش 
مى دهند.از طرفى ديگر، نوشــيدنى هاى 
گرم نسبت به تكه هاى يخ، خوش طعم تر 
هســتند و مى توانند بزاق بيشترى توليد 
كرده و اثرى همچون دارونما داشته و درد 

را تسلى بخشند. 
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 به کار بردن واژه طوفان زرد براى سپاهان این روزها 
مى تواند یک طنز تلخ باشــد. چهره ایــن روزهاى 
پرافتخارترین تیم لیگ برتر ایران تنها کاریکاتورى از 

طوفان زرد سال هاى نه چندان دور دارد.
در دیدار سپاهان- پیکان ،خودروسازان سیلى محکمى 
به گل نزنان سپاهان زدند و آنها را حسابى ادب کردند. 
تیمى که نمى تواند از حدود ده موقعیت خوب گلزنى 
خود استفاده کند باید هم اینگونه در دقیقه 92 نقره داغ 
شود.با گلى که فراز امامعلى در لحظات پایانى به ثمر 
رساند، پیکان هفتمین برد متوالى خود را به دست آورد 
و با 23 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. شاگردان «زالتکو 
کرانچار» در ایــن بازى نمایش خوبى داشــتند و به 
خوبى توپ را در میانه میدان به گردش در مى آوردند؛ 

اما در پایان این آرامش پیکان بود که بر اســترس 
سپاهانى ها غلبه کرد و آنها با سهل انگارى سعید 

آقایى و شــاهین ثاقبى مدافعین چپ و راست 
سپاهان و البته تیزهوشى امیرحسین کریمى 
و فراز امامعلى موفق شدند به گل دیرهنگامى 
برسند؛ گلى که باعث رسیدن آنها به رتبه دوم 
و ادامه روند موفقیت آمیز عجیب آنها شــد. 

«لى اولویرا» گلر زردها هــم در صحنه تک 
موقعیت پیکانى ها  طبــق معمول عملکردى 
فاجعه بار داشت. این دروازه بان ظاهراً اعتقادى 
به خروج از دروازه نــدارد و همچنان با اصرار بر 

ایســتادن بر روى خط دروازه در صحنه هایى که نیاز 
به خروج است تبدیل به یکى از قاتلین سپاهان شده 

است!
سپاهان در نیمه اول این بازى صاحب توپ و میدان بود 
و علیرغم اینکه با مصدومیت چند بازیکن دفاعى خود 
به این دیدار پا گذاشته بودند، چندان از طرف مهاجمان 
پیکان تحت فشار قرار نگرفتند و اگر در حمالت کمى 
دقت بیشترى داشــتند، مى توانســتند نیمه اول را با 
پیروزى تمام کنند؛ اما حمالت پر دامنه ســپاهانى ها 

جواب نداد، تا ســنت گل نزدن آنها در نیمه اول ادامه 
داشته باشــد و براى پیروزى در این مسابقه حساس 
چشم به دیدارهاى آینده داشته باشند. در نیمه دوم باز 

هم بازى در اختیار ســپاهان بود 
و پیــکان در آرامش به دفاع 
مــى پرداخــت. در دقایق 
پایانــى اســترس طالیى 
پوشــان بــراى زدن گل 
بیشتر شده بود و همین کار 

را براى آنها سخت 

تر هم کرد و شتاب زدگى بود که در دقایق پایانى کار 
دســت آنها داد تا به جاى اینکه گل بزنند، روى یک 
غافلگیرى، اولین شکست در نقش جهان در لیگ برتر 

امسال را تجربه کنند.  
این باخت آب سردى بود بر 
پیکره ســرمربى زردها، 
مردى که تــاوان گل 
نزنى مهاجمان و سایر 
بازیکنــان تیمــش را 
مى دهد. زالتکو کرانچار 
و یارانش همچنان کمتر از 
استحقاقشــان نتیجه مى گیرند اما 
اســتحقاق امتیاز براى ســپاهان کافى 
نیست.  شکستن طلسم آنها در اصفهان 
با سقوط آنها به رده سیزدهم جدول هم 

ه  ا خواهد  شــد و تماشاگران همــر
این تیم فشار بیشترى 
به این تیــم خواهند 
آورد. فشــارى که از 
همین بازى با شــعار 
علیه هیئــت مدیره 
و بازیکنــان این 
تیم آغاز شــد. 
ن  ا گر شا تما

سپاهان  همچنان به کرانچار امیدوارند و خیلى علیه 
او شعارى ندادند اما شــاید باالخره  به زودى نوبت به 

زالتکو هم برسد.  
 طبق گزارش هاى منتشر شــده، در پایان این دیدار  
هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه در رختکن تیم حاضر 
شدند و اولتیماتومى جدى به بازیکنان دادند. به گزارش 
نصف جهان و با توجه به صحبت هــاى کرانچار در 
نشست خبرى پس از این دیدار، سرمربى، هیئت مدیره 
و مدیرعامل سپاهان در موضعى مشترك، بازیکنان را 
تهدید کردند که در صورتى کــه در چهار دیدار آینده 
نتایج مناسبى کسب نشود، برخى از آنها  در نیم فصل از 
تیم کنار گذاشته مى شوند. این تهدید کامًال جدى بود 
و برخى بازیکنانى که به نوعى مخاطب این تهدید به 

شمار مى آمدند چهره شان حسابى درهم شد.
کرانچار در کنفرانس خبرى هم به این موضوع 

اشــاره داشــت و در همیــن خصوص به 
خبرنگاران گفــت:  «در رختکن رو به 

بازیکنانم گفتم چهار بازى که تا 
پایان نیم فصل باقى مانده 

بازى هــاى آزمون 
آنهاســت و اگر 

از مســئولیت  
وظایــف  و 
محولــه بــه 

خوبى برنیایند روى اسم 
آنها خط مى کشم و از لیست کنار مى روند.» 

باید دیــد در نیم فصل کــدام یــک از بازیکنان
 بى کیفیتى کــه در پایان این دیدار نیز با شــعار
«بى غیرت» از سوى بازیکنان مورد خطاب قرار 
گرفتند ســپاهان را ترك خواهند کرد.روزنامه 
الکترونیک باشگاه سپاهان نیز در شماره دیروز 
خود در عناوینى مانند«برخى بازیکنان باید از 
ســپاهان بروند» و  «اگر توان بازى خوب در 
سپاهان را ندارید هر چه زودتر تشریف ببرید» 
حسابى به بازیکنان تیمش تاخت و نشان داد 

که موضوع اخراج چند بازیکن از سپاهان در نیم فصل 
بسیار جدى است.

  اما سپاهان در شــرایطى در کسب نتایج مورد انتظار 
کرانچار ناکام است که بســیارى از کارشناسان نحوه 
بازى این تیم را ستایش مى کنند، اما در بخش هجومى 
ســرمربى کروات طالیى پوشان 
هنوز نتوانسته مشکل 
عدم گلزنى تیمش 

را رفع کند.
  اما بــه نظر ما 
ســواى از تمام 
بدشانســى ها در 
قبال مصدومیت و 

محرومیت مهره هاى کلیدى و جشنواره گل نزنى ها، 
کرانچار در افکار ابتداى فصل خود در تیم بســتن هم 
اشتباهاتى داشت و باید مســئولیت این اشتباهات را 
بپذیرد؛ چون تیمى که سپاهان در حال حاضر در اختیار 
دارد با کمبودهایى روبه رو است که مى شد با یک تفکر 
بهتر مانع رقم خوردن آن نتایج شود. آنچه بسیارى از 
رسانه ها هم به آن اذعان دارند این است که سپاهان 
این روزها چوب نداشتن یک رهبر و بزرگ تر در میانه 
میدان خود را مى خورد؛ بازیکنى که بتواند به خوبى از 
پس مدیریت جوانان حاضر در تیــم برآید یکى مثل 
محرم نویدکیا. چه بســا اگر این بازیکن باتجربه و به 
اصطالح بزرگ در ترکیب ســپاهان وجود داشت این 
تیم   مقابل پیکان به آن شــکل غافلگیر نمى شــد و 
مى توانســت از نمایش بهترى که در طول 90 دقیقه 

ارائه داده بود، نتیجه بهتر کسب کند.
حیف است این مطلب به پایان برســد و در تمجید از 
پیکان چیزى ننویســیم. پیکانى که فصل را با نتایج 
ناامید کننده آغاز کرد، این روزها بــا اعتماد به افکار 
و برنامه هاى مجید جاللى و اعتماد به نفس بیشــتر 
جوانانش به تیمى تبدیل شــده که یقه هر حریفى را 
مى گیرد و تا آخرین دقیقه بازى از رسیدن به هدفش 
ناامید نمى شود. از همه مهمتر براى این تیم تفاوتى 
نمى کند در خانه بازى دارد یا خارج از خانه، حریفش 
تیم پایین جدولى است یا پرافتخارترین باشگاه لیگ 
برتر. آنها فقط براى سبقت از همه تیم ها و مدعیان 
چشم به برد دارند و براى رسیدن به آن عادت کردند 

تا آخرین دقیقه بجنگند و پاپس نکشند.
برگردیم به ســپاهان و حال بد این روزهایش، 
آنچــه واضــح اســت ســپاهان در نیــم 
فصل به تقویــت نیــاز دارد. هم برخى

 بى کیفیت ها باید از این تیم بروند و هم 
اینکه  چند مهره بزرگ و تأثیرگذار باید 
به اردوگاه زرد اضافه شــوند. در روزهاى 
آینده در مورد وضعیت سپاهان و اصالحاتى که الزم 
است در این تیم صورت پذیرد باز هم خواهیم نوشت. 

کابوس ادامه دارد

طوفان زرد پر از غم و درد!
 بهاره حیاتى

نصف جهان  همه آنچه در دو روز گذشــته در مورد بیرانوند، 
پیام هاى پنهانى او به تراکتور در مــاه هاى اخیر و  تمایلش 
براى گذراندن خدمت سربازى منتشــر شد، نشان مى دهد 
که همه نمایش ها و پست هاى اینستاگرامى او در تعصب به 

پرسپولیس یک شوى تبلیغاتى بزرگ بود.
 بنا به گزارش هاى منتشر شده در رسانه ها،علیرضا بیرانوند 
بعد از بازى پرسپولیس برابر ســایپا در گفتگو با خبرنگاران 
تأکید کرد که براى حضور در تراکتورسازى در چند روز آینده 
تصمیم خواهد گرفت و اینکه باید دوران خدمت سربازى را 
در این تیم پشت سر بگذارد. گفته مى شود اگر اتفاق خاصى 
رخ ندهد بیرانوند براى گذراندن دوران خدمت سربازى راهى 
تراکتورسازى خواهد شد. طبق شنیده ها قرار است در روزهاى 
آینده دروازه بان فعلى پرســپولیس مذاکراتى را با باشــگاه 
تراکتورسازى در خصوص مسائل مالى انجام دهد، موضوعى 
که براى او حائز اهمیت است. از طرفى تیم تراکتورسازى نیز 
نیاز مبرمى به جذب یک دروازه بان دارد و به نظر مى رسد که 

آنها بتوانند با دروازه بان پرسپولیس به توافق برسند.
  این موضوع حسابى پرسپولیس را در مخمصه اى بزرگ قرار 
مى دهد.در صورتى که بیرانوند از پرسپولیس جدا شود، آنها 
تا یکسال بعد مجبورند از رادوشوویچ و درویشوند به عنوان 
گلر اول و دوم اســتفاده کنند. جمله  مهم بیرانوند که گفته 
بود در شرایطى است که به جاى محرومیت پرسپولیس باید 
به آینده خودش فکر کند، بیش از پیش هواداران این تیم را 
نگران کرد:  «من باید به فکر خودم و آینده خودم هم باشم. 
جام جهانى نزدیک است و هر بازیکنى آرزو دارد در تیم هاى 
بزرگ بازى کند، مى خواهم بعد از جام جهانى دغدغه سربازى 

را نداشته باشم.»
این یعنى پرســپولیس براى آقاى گلر به اندازه کشک هم 
ارزش ندارد! مشکل پرســپولیس، اینجاست که در صورت 
جدایى بیرانوند آنها تا فصل بعد، اجازه جذب دروازه بان جدید 
یا بازگرداندن بیرانوند را ندارند. پرسپولیس از دو پنجره نقل و 
انتقاالت محروم است و در صورتى که سربازى بیرانوند آخر 

فصل تمام شود هم، چون یک نیم فصل براى تراکتورسازى 
بازى کرده نمى تواند به پرسپولیس برگردد.

در حال حاضر رادوشوویچ و درویشوند، دروازه بان هاى دوم و 
سوم پرسپولیس بعد از بیرانوند هستند. دو دروازه بانى که در 
صورت جدایى گلر اول پرسپولیس و تیم ملى، باید یک قدم 
به ترکیب نزدیک تر شوند. رادوشــوویچ تبدیل به دروازه بان 
اصلى پرسپولیس خواهد شد و درویشوند هم دروازه بان ذخیره 
تیم خواهد بود. شبیه اتفاقى که براى تراکتورسازى هم افتاد 
و آنها این فصل مجبور شدند از گروسیان به عنوان دروازه بان 
اصلى استفاده کنند. البته رادوشوویچ در بازى هایى که براى 
پرسپولیس به میدان رفته، نمایش بدى نداشته اما گل خوردن 
در بیشتر از نیمى از بازى هایى که به میدان رفته آمار خوبى 
براى او محسوب نمى شود. حداقل براى رقابت با بیرانوند، که 
در بیشتر بازى هاى این دو فصل دروازه پرسپولیس را به نقطه 

امن این تیم تبدیل کرده است.
  اما دیروز خبر جالب توجهى از اردوگاه تیم تبریزى هم در این باره 
منتشر شد. صحبت هاى بیرانوند در مورد حضور در تبریز با واکنش 
مسئوالن تراکتورسازى مواجه شده است. تراکتورى هاکه ادعا 
دارند هیچ صحبتى با بیرانوند تا این لحظه انجام ندادند، ظاهراً 

قصدى هم براى جذب این بازیکن ندارند.
کاظم محمودى، سرپرست تراکتورسازى در واکنش به شایعه 
حضور بیرانوند در تراکتورسازى به عنوان بازیکن سرباز گفت: 
«ما  از طریق رسانه ها باخبر شدیم که بیرانوند چه چیزهایى 
بیان کرده اســت. این حرف ها باعث تعجب ما شده؛ چراکه 
تاکنون هیچ مذاکــره اى با این دروازه بــان براى حضور در 
تراکتورسازى انجام ندادیم. من نمى دانم این حرف ها بر چه 

اساسى بیان شده است.»
وى ادامه داد: «برایم جالب اســت که مــى گویند ما با مبلغ 
میلیاردى قصد داریم بیرانوند را ســرباز کنیم. مگر تا االن به 
بازیکنان ســرباز خود پول داده ایم که از این به بعد بدهیم؟ 
حقوق بازیکن ســرباز ماهیانه 150 هزار تومان است و هر 
بازیکنى بخواهد بیاید، با همین مبلغ عضو تیم ما مى شــود. 
ضمن اینکــه تأکید مى کنم هیــچ مذاکره اى بــا بیرانوند 

نداشتیم.»
سرپرست تراکتورسازى همچنین گفت: «روال کار اینگونه 
است که اگر گل محمدى بازیکنى را بخواهد، به من به عنوان 
مدیر تیم اعالم مى کند و من با باشگاه وارد مذاکره مى شوم. تا 
االن هیچ اعالمى براى جذب بیرانوند نشده است.»محمودى 
در پایان آب پاکى را روى دست بیرانوند ریخت و افزود: «البته 
آقاى بیرانوند چندین بار پیغــام داده و ابراز عالقه کرده که به 
تراکتورسازى بیاید؛ اما ما هیچ اقدامى در این ماجرا نکردیم. 
یک دلیل موجه هم براى این کار داریــم. اول فصل که ما از 
نقل و انتقاالت محروم بودیم، پرســپولیس اعالم کرد از ما 
بازیکنى جذب نمى کند و این کار را نکرد. ما چنین کار اخالقى 
را ارج مى نهیم و چون اخالق برایمان مهم اســت حاال که 

پرسپولیس محروم شــده و نمى تواند بازیکن جدید بگیرد، 
نمى خواهیم بازیکنى از آنهــا جذب کنیم و به همین دلیل 

اقدامى براى به خدمت گرفتــن بیرانوند هم نخواهیم 
کرد.» با این شــرایط و تصمیم یحیى گل محمدى 
براى بازیکــن نگرفتن از پرســپولیس باید منتظر 
واکنش این باشــگاه و علیرضا بیرانوند باشــیم. به 
گزارش نصف جهان شــاید این موضع سرپرست 

تراکتورسازى براى تلطیف فضا و فرار تراکتور از اتهام 
هوایى کردن بازیکنان مطرح شده باشد، اما با توجه به نیاز 

مبرم تراکتورسازى به داشتن یک گلر ششدانگ 
و سرباز شــدن بیرانوند، بعید است 

که  تراکتورى ها در نهایت 
بى خیال او شــوند و 

اجازه دهند وى به 

تیم نظامى دیگرى 
برود.

در همــه ایــن ماجراها آنچه 
مشــخص اســت و در مــورد

پیغام هــاى بیرانوند بــه تراکتور در 
طول چند ماه گذشــته گفته شــده، 
نمایش هاى تعصــب گونه او در نزد 
هواداران پرســپولیس بى معناتر از 
هر زمانى شــده و در روزهایى که 
پرسپولیس محروم از جذب بازیکن 
به شدت به او احتیاج دارد، او به این 
تیم پشت کرد تا به خوبى غیرت 
و تعصب خود را معنا کرده باشد! 
او حاال بــا عناوینى همچون 

خائن و بى غیرت از ســوى هواداران 
پرسپولیس مورد خطاب قرار مى گیرد.

امیر قلعه نویى درمورد دیدار تراکتور سازى- ذوب آهن در هفته یازدهم رقابت هاى لیگ برتر گفت: متأسفانه وزیدن باد آن هم با 
این شدت باعث شد که بازى از کیفیت خود بیافتد. اى کاش برف و باران مى آمد اما باد نمى آمد چرا که وقتى باد شدید بوزد دیگر 
فرقى بین تیم هاى قوى و ضعیف نیست. سرمربى ذوبى ها درباره وزش باد ادامه داد: وقتى باد مى آید بازیکن ضعیف و قوى فرقى 
نمى کند. در ضربه ایستگاهى هم وزش باد مى تواند تأثیرگذار باشد. من در این رابطه تجربه دارم. در همه شهرها سمت باد مشخص 
است اما در تبریز حالت چرخشى دارد و اصًال نمى توانید حدس بزنید دقیقاً از کدام سمت باد خواهد وزید بازى با پدیده را هیچوقت یادم

 نمى رود که چه اتفاقاتى افتاد.
او در رابطه با نیمکت نشینى پهلوان گفت: اگر شرایط آب و هوایى خوب بود و باد نبود 
برنامه داشتیم از احسان در 30 دقیقه استفاده کنیم اما وقتى اینگونه شد مجبور 
شدیم رو به بازى بلند بیاوریم. البته از بازیکنانم تشکر مى کنم که در این آب 
و هوا و در خانه حریف توانستند بازى خوبى به نمایش بگذارند. البته در 
نهایت مى توانم بگویم این بازى به من نچســبید. البته از هواداران 

تراکتورسازى هم تشکر مى کنم که به تشویق تیمشان پرداختند.
وى در پاســخ به این مطلب که برخالف پیــش بینى ها بازى 
خوبى از ذوب آهن در خارج از خانه دیده شد گفت: شما احتماًال 
بازى هاى خارج از خانه ما را ندیــده اید، ما در تمام بازى هاى 
خارج از خانه دو سه گل زده ایم و این سئوال شما کم لطفى به 
ماست. قبًال هم گفتم که من هیچوقت فوتبال تدافعى به نمایش
نمى گذارم.  قلعه نویــى ادامه داد: تیم آقا یحیى هم همیشــه 
برنامه دارد و بازى هجومى به نمایش مى گذارد اما در بازى اخیر 
نمى توانستند حمله کنند و همین موضوع هم به دلیل باد بود. فکر 
نمى کنم رشید مظاهرى در این بازى زمین خورده باشد، به هرحال باد 

شرایط را براى باز کردن دروازه ها از ما گرفت.

 بردن واژه طوفان زرد براى سپاهان این روزها 
ند یک طنز تلخ باشــد. چهره ایــن روزهاى 
ارترین تیم لیگ برتر ایران تنها کاریکاتورى از 

 زرد سال هاى نه چندان دور دارد.
ر سپاهان- پیکان ،خودروسازان سیلى محکمى 
 نزنان سپاهان زدند و آنها را حسابى ادب کردند. 
که نمى تواند از حدود ده موقعیت خوب گلزنى 
2تفاده کند باید هم اینگونه در دقیقه 92 نقره داغ 
ثمر لحظات پایانى به  گلى که فراز امامعلى در
به دست آورد  پیکان هفتمین برد متوالى خود را
 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. شاگردان «زالتکو

ر» در ایــن بازى نمایش خوبى داشــتند و به 
توپ را در میانه میدان به گردش در مى آوردند؛ 

پایان این آرامش پیکان بود که بر اســترس 
ى ها غلبه کرد و آنها با سهل انگارى سعید 

ثاقبى مدافعین چپ و راست  شــاهین و
ن و البته تیزهوشى امیرحسین کریمى
مامعلى موفق شدند به گل دیرهنگامى

 گلى که باعث رسیدن آنها به رتبه دوم 
 روند موفقیت آمیز عجیب آنها شــد. 

لویرا» گلر زردها هــم در صحنه تک 
ت پیکانى ها  طبــق معمول عملکردى 
بار داشت. این دروازه بان ظاهراً اعتقادى 
ج از دروازه نــدارد و همچنان با اصرار بر 

ادن بر روى خط دروازه در صحنه هایى که نیاز 
ج است تبدیل به یکى از قاتلین سپاهان شده 

ن در نیمه اول این بازى صاحب توپ و میدان بود 
غم اینکه با مصدومیت چند بازیکن دفاعى خود 
دیدار پا گذاشته بودند، چندان از طرف مهاجمان 
تحت فشار قرار نگرفتند و اگر در حمالت کمى 
یشترى داشــتند، مى توانســتند نیمه اول را با 
ى تمام کنند؛ اما حمالت پر دامنه ســپاهانى ها 

جواب نداد، تا ســنت گل نزدن آنها در نیمه اول ادامه 
داشته باشــد و براى پیروزى در این مسابقه حساس 
چشم به دیدارهاى آینده داشته باشند. در نیمه دوم باز 

هم بازى در اختیار ســپاهان بود 
و پیــکان در آرامش به دفاع 
مــى پرداخــت. در دقایق 
پایانــى اســترس طالیى 
پوشــان بــراى زدن گل 
بیشتر شده بود و همین کار 

را براى آنها سخت 

تر هم کرد و شتاب زدگى بود که در دقایق پایانى کار 
دســت آنها داد تا به جاى اینکه گل بزنند، روى یک 
غافلگیرى، اولین شکست در نقش جهان در لیگ برتر 

ن کنند.د.د. امسال را تجربه
این باخت آب سردى بود بر 
پیکره ســرمربى زردها، 
مردى که تــاوان گل 
نزنى مهاجمان و سایر 
بازیکنــان تیمــش را 
مى دهد. زالتکو کرانچار 
و یارانش همچنان کمتر از 
اما  استحقاقشــان نتیجه مى گیرند
اســتحقاق امتیاز براى ســپاهان کافى

نیست.  شکستن طلسم آنها در اصفهان 
با سقوط آنها به رده سیزدهم جدول هم 

ه  ا خواهد  شــد و تماشاگرانهمــر
تیم فشار بیشترى  این
به این تیــم خواهند 
آورد. فشــارى که از

همین بازى با شــعار 
علیه هیئــت مدیره 
و بازیکنــان این 
تیم آغاز شــد. 
ن  ا گر شا تما

سپاهان  همچنان به کرانچار امیدوارند و خیلى علیه 
او شعارى ندادند اما شــاید باالخره  به زودى نوبت به 

زالتکو هم برسد.  
 طبق گزارش هاى منتشر شــده، در پایان این دیدار  
هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه در رختکن تیم حاضر 
شدند و اولتیماتومى جدى به بازیکنان دادند. به گزارش 
نصف جهان و با توجه به صحبت هــاى کرانچار در 
نشست خبرى پس از این دیدار، سرمربى، هیئت مدیره 
و مدیرعامل سپاهان در موضعى مشترك، بازیکنان را 
تهدید کردند که در صورتى کــه در چهار دیدار آینده 
آنها  در نیم فصل از برخى از نتایج مناسبى کسب نشود،
گذاشته مى شوند. اینتهدید کامًال جدىبود تیم کنار

بازیکنانى که به نوعى مخاطب این تهدید به  و برخى
شمار مى آمدند چهره شان حسابى درهم شد.

در کنفرانس خبرى هم به این موضوع  کرانچار
اشــاره داشــت و در همیــن خصوص به 

خبرنگارانگفــت:  «در رختکن رو به 
چهار بازى که تا  بازیکنانم گفتم

پایان نیم فصل باقى مانده 
بازى هــاى آزمون

آنهاســت و اگر 
از مســئولیت  
وظایــف و 

محولــه بــه 
خوبى برنیایند روى اسم 

آنها خط مى کشم و از لیست کنار مى روند.» 
باید دیــد در نیم فصل کــدام یــک از بازیکنان
کیفیتى کــه در پایان این دیدار نیز با شــعار  بى
«بى غیرت» از سوى بازیکنان مورد خطاب قرار 
گرفتند ســپاهان را ترك خواهند کرد.روزنامه 
الکترونیک باشگاه سپاهان نیز در شماره دیروز 
خود در عناوینى مانند«برخى بازیکنان باید از 
ســپاهان بروند» و  «اگر توان بازى خوب در 
سپاهان را ندارید هر چه زودتر تشریف ببرید» 
حسابى به بازیکنان تیمش تاخت و نشان داد 

که موضوع اخراج چند بازیکن از سپاهان در نیم فصل 
بسیار جدى است.

سپاهان در شــرایطى در کسب نتایج مورد انتظار   اما
کرانچار ناکام است که بســیارى از کارشناسان نحوه 
بازى این تیم را ستایش مى کنند، اما در بخش هجومى 
ســرمربى کروات طالیى پوشان 
هنوز نتوانسته مشکل 
عدم گلزنى تیمش 

را رفع کند.
  اما بــه نظر ما 
ســواى از تمام 
بدشانســى ها در
قبال مصدومیت و

محرومیت
کرانچار در
اشتباهاتى
بپذیرد؛ چو
دارد با کمبو
ر بهتر مانع
رسانه ها ه
این روزها
میدان خود
پس مدیری
محرم نوید
اصطالح بز
تیم مقابل
مى توانسـ
ارائه داده بو
حیف است
پیکان چیز
ناامید کنند
و برنامه ها
جوانانشب
مى گیرد و
ناامید نمى
د نمى کند
تیم پایین
برتر. آنه
چشم به
تا آخری
برگر
آن

آینده در مو
است در این

رهحیاتى

 بیرانوند و چیزى به نام شوى تبلیغاتى!
صل براى تراکتورسازى 

گردد.
د، دروازه بان هاى دوم و 
د. دو دروازه بانى که در 
باید یک قدم  تیم ملى،

ویچ تبدیل به دروازه بان 
وند هم دروازه بان ذخیره 
 تراکتورسازى هم افتاد 
یانبه عنوان دروازه بان
 در بازى هایىکه براى

ى نداشته اما گل خوردن 
 میدان رفته آمار خوبى 
ى رقابت با بیرانوند، که 
به نقطه  هپرسپولیس را

م تبریزى هم در این باره 
 حضور در تبریز با واکنش 
ت. تراکتورى هاکه ادعا 
حظه انجام ندادند، ظاهراً 

رند.
زى در واکنش به شایعه 
وان بازیکن سرباز گفت: 
ه بیرانوند چه چیزهایى 
ث تعجب ما شده؛ چراکه 
زه بــان براى حضور در

 دانم این حرف ها بر چه 

ه مــى گویند ما با مبلغ 
باز کنیم. مگر تا االن به 
که از این به بعد بدهیم؟ 
 هزار تومان است و هر 
عضو تیم ما مى شــود. 
مذاکره اى بــا بیرانوند 

اینگونه  فت: «روالکار
خواهد، به من به عنوان 
 وارد مذاکره مى شوم. تا 
 نشده است.»محمودى 
د ریخت و افزود: «البته 
و ابرازعالقه کرده که به

ى در این ماجرا نکردیم. 
ــم. اول فصل که ما از 
پولیس اعالم کرد از ما 
رد. ما چنین کار اخالقى 
ن مهم اســت حاال که 

پرسپولیس محروم شــده و نمى تواند بازیکن جدید بگیرد، 
للیل نمى خواهیم بازیکنى از آنهــا جذب کنیم و به همین د

اقدامى براى به خدمت گرفتــن بیرانوند هم نخواهیم 
کرد.» با این شــرایط و تصمیم یحیى گل محمدى 
براى بازیکــننگرفتن از پرســپولیس باید منتظر
واکنش این باشــگاه و علیرضا بیرانوند باشــیم. به 
گزارش نصف جهان شــاید این موضع سرپرست 

تراکتورسازى براى تلطیف فضا و فرار تراکتور از اتهام 
هوایى کردنبازیکنان مطرح شده باشد، اما با توجهبه نیاز 

مبرم تراکتورسازى به داشتن یک گلر ششدانگ 
و سرباز شــدن بیرانوند، بعید است 

که  تراکتورى ها در نهایت
خبى خیال او شــوند و 

اجازه دهند وى به

نظامى دیگرى تیم
برود.

در همــه ایــن ماجراها آنچه 
مشــخص اســت و در مــورد

بــه تراکتور در  پیغام هــاى بیرانوند
طولچند ماه گذشــته گفته شــده،
نمایش هاى تعصــب گونه او در نزد 
هواداران پرســپولیس بى معناتر از 
هر زمانى شــده و در روزهایى که 
پرسپولیس محروم از جذب بازیکن 
به شدت به او احتیاج دارد، او به این 
تیمپشت کرد تا به خوبى غیرت 
و تعصب خود را معنا کرده باشد! 
او حاال بــا عناوینى همچون

خائن و بى غیرت از ســوى هواداران 
پرسپولیس مورد خطاب قرار مى گیرد.

امیر قلعه نویى درمور
این شدت باعث شدک
فرقى بین تیم هاى قو
نمى کند. در ضربه ایس
است اما درتبریز حالت

برنامه دارد و بازى هجومى به نمایش مى گذارد اما در بازى اخیر 
نمى توانستند حمله کنند و همین موضوع هم به دلیل باد بود. فکر 
نمى کنم رشید مظاهرى در این بازى زمین خورده باشد، به هرحال باد 

شرایط را براى باز کردن دروازه ها از ما گرفت.

یم دژآگه،  به زودى
ت

ى تیم ملى، با تیم هایى که 
ن بعد از انجام بازى هاى پیش رو

ى فوتبال کشورما
هافبک تیم مل

کره خواهد کرد. 
شان داده اند، مذا

براى جذب او تمایل ن

ته. این در حالى 
نده تصمیم نگرف

نان بدون تیم است و هنوز براى فصل آی
کان دژآگه همچ

  اش

ملى ایران مقابل 
 او بعد از انجام بازى هاى تیم 

ه خبر مى دهد که
که مدیربرنامه هاى دژآگ

است 

 تیم مذاکره کند.
 و ونزوئال قرار است با چند

پاناما

 زمانى تیم جدیدش را انتخاب 
 اینکه دژآگه چه

ر گفتگویى در خصوص
ودرضا فاضلى د

محم

تیم ملى ایران براى 
 فعًال باید در اردوى 

د دارد، ولى دژآگه
چند پیشنهاد وجو

خواهد کرد، گفت: 

 ملى، پیشنهادهاى مورد نظر را 
 شود. او بعد از بازى هاى تیم

ى دوستانه حاضر
انجام بازى ها

 تصمیم را بگیرد.
رد تا بتواند در نهایت بهترین

بررسى خواهد ک

ش را ادامه بدهد؟ 
 او در آلمان فوتبال

د اینکه آیا قرار است
 همچنین در مور

مدیربرنامه هاى دژآگه

ه همه چیز مشخص خواهد شد.
گفت: طى روزهاى آیند

ژنرال به باد،گیرداد!

در صورتى که بیرانوند 
از پرسپولیس جدا شود، 

آنها تا یکسال بعد مجبورند 
از رادوشوویچ و درویشوند 

به عنوان گلر اول و دوم 
استفاده کنند

د
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الهه مهرى دهنوى 
 ژنرال و ذوب آهنى ها  همچنان عالقه ویژه اى به مســاوى دارند تا 
این تیم در پایان هفته یازدهم در رده هفتم باشد و تنها 2 امتیاز بیشتر از 

سپاهان بحران زده داشته باشد.
 در رقابت هاى این هفته تصور میشد یکى از جذاب ترین دیدارها دوئل 
نمایندگان اصفهان و تبریز باشــد اماتقابل سرمربیان تراکتورسازى و 
ذوب آهن با یکدیگر برنده اى معرفى نکرد تا هفتمین تساوى ذوب آهن 

در این فصل رقم بخورد.
تراکتورسازى و ذوب آهن به عنوان تیم هایى که در این فصل دچار تغییر 
بر روى نیمکت مربیگرى خودشان بودند در حالى به دیدار یکدیگر رفتند 
که پیش بینى مى شد بازى بسیار تماشاگرپسندى را به نمایش بگذارند. 
غیبت چند بازیکن اصلى تراکتورسازى یحیى گل محمدى را وادار کرده 
بود تا تیمش را با ترکیبى جوان به میدان بفرستد و در طرف مقابل هم 
امیر قلعه نویى با ترکیبى تقریباً دفاعى سعى داشت دروازه تیمش را بسته 
نگه دارد. بازى چه در نیمه اول و چه در نیمه دوم کیفیت الزم را نداشت و 
دو تیم نتوانستند موقعیت هاى آنچنان خطرناکى بر روى دروازه یکدیگر 
ایجاد کنند و تنها یک بار ذوب آهنى ها توپ را به تیر دروازه حریف زدند. 
در نیمه دوم شرایط بدتر هم شد واحتیاط هر دو تیم باعث شد تا این بازى 
شایسته نام دو تیم نباشد و در نهایت هم امتیازات تقسیم شد قلعه نویى و 
گل محمدى چشم به ادامه لیگ داشته باشند. قرار بود این دیدار انگیزه 
هاى دو طرف براى انتقام با اهداف مختلف باشد، اما این دیدار آن قدر 

سرد و بى روح بود که هیچ بویى از انتقام استشمام نمیشد.
اما چند نکته از دیدار ذوب آهن- تراکتور سازى:

  یکى اینکه احسان پهلوان که در فصل هاى اخیر از جمله بهترین هاى 
این تیم به حساب مى آمد در این دیدار روى نیمکت نشسته بودتا بازى 
را از کنار زمین آغاز کند.در رابطه با این بازیکن ذکر این نکته نیز خالى از 
لطف نیست که احسان پهلوان از جمله بازیکنانى محسوب مى شود که 
صحبت هایى در رابطه با سرباز شدن وى به گوش مى رسید که در این 
صورت وى باید نیم فصل راهى تبریز مى شد. با وجود این گمانه زنى، 

نشستن پهلوان روى نیمکت ذوبى ها کمى معنادار تلقى میشد.
  دیگر اینکه فرزین گروســیان گلر تیم تبریزى که در بازى هاى قبلى 
تراکتورســازى چند اشــتباه عجیب انجام داده بود، مقابل ذوب آهن 
عملکرد خوبى داشت و توانست دروازه اش را بسته نگه دارد. گروسیان 

فقط در بازى با سایپا در لیگ هفدهم توانسته بود کلین شیت کند و در 
هفته یازدهم براى دومین بار در فصل جارى توانست اجازه عبور توپ 
از دروازه اش را ندهد.گروسیان مقابل ذوب آهن یکى دو فرصت خوب 
گلزنى را از بازیکنان ذوب آهن گرفت و البته در یک صحنه شانس هم 
آورد که ضربه زیباى دانیال اســماعیلى فر به تیر دروازه تراکتورسازى 
برخورد کرد. به هــر حال این هم شــانس بد ذوب آهنــى ها بود که 

گروسیان پر نوســان در این دیدار  اشتباهات فاحش 
قبلى خود را مرتکب نشود و باالخر ه اینکه مهدى 

شریفى مهاجم تراکتورسازى که نیم فصل 
باید به سپاهان بیاید و پیشتر نوشته بودیم 
که شــاید در این دیدار کابوس امیرخان 
شود هیچ نشانى از یک مهاجم خطرناك 

نداشت.
مهدى شــریفى در بــازى مقابل فجرسپاســى 
که با پیــروزى 5 بر 2 تراکتورســازان همراه بود 
موفق شد با زدن چهار گل به ستاره اول تیمش 
تبدیل شود. درخشــش او در آن دیدار هواداران 
تراکتور و کادرفنى این تیم را خوشــحال کرد 
که یک بار دیگر به دوران اوج خود بازگشــته 
است.شــریفى اما در بازى بــاذوب آهن هیچ 
نشانى از ســتاره بازى قبل نداشت و على رغم 
انتظاراتى کــه همه از وى بــراى تکرار گلزنى 
هایش داشــتند، هیچ تالش منجر بــه گل و یا 
حتى موقعیت خطرناکى نداشت تا به تعبیر یکى از

 رســانه هــا تبدیل بــه آتشفشــانى شــود که 
پــس از یک بــازى درخشــش خاموش شــد.با 
توجه به ضعــف مهاجمــان ســپاهان در گلزنى، 
هواداران اصفهانــى منتظرند تا وى هــر چه زودتر 
به ســپاهان بیاید و گلزنى هاى خــود را آغاز نماید. 
آنها شــریفى مدل مصاف تراکتور- فجر را دوســت 
دارند و بازگشــت او اگــر مانند هفته یازدهم باشــد 
نمــى توانــد دردى از ســپاهانى هــا را درمــان

 کند

سرمربى تیم سپاهان مى گوید که تیمش باید در چهار دیدار باقیمانده نیم فصل اول 
نتایج خوبى کسب کند وگرنه بازیکنان جایگزین مى شوند . زالتکو کرانچار پس از 
شکست یک صفر تیمش مقابل پیکان که اولین شکست این تیم در نقش جهان بود، 
پاسخگوى سئواالت خبرنگاران بود . وى بازیکنان تیمش را هم تهدید کرد که اگر 
در چهار بازى باقیمانده نتیجه الزم را نگیرند در نیم فصل اخراج مى شوند. او گفت: به 
بازیکنان واضح گفتم که چهار مسابقه باقیمانده تا پایان نیم فصل مسابقه هاى آزمون 
شماست. به این معنا که اگر نتوانند آنطور که باید در زمین ظاهر شوند، بر روى اسم آنها 

خط کشیده مى شود و بازیکنان جدیدى جایگزین آنها مى شوند.

کارلوس کى روش سرمربى تیم ملى علیرغم نتایج نه چندان خوب طالیى پوشان سه بازیکن این تیم را در لیست تیم ملى قرار 
داده است.

کارلوس کى روش سرمربى تیم ملى نام 26 بازیکن را جهت حضور در اردوى تیم ملى فراخوانده است که در میان آنها نام سه 
بازیکن سپاهان به چشم مى خورد.

سعید آقایى، على کریمى و ساسان انصارى سه بازیکنى هستند که در اردوى جدید تیم ملى حضور دارند.
ســپاهان البته اگرچه در دو هفته اخیر لیگ برتر 4 امتیاز کســب کرده، امــا بازیکنان این تیم به خصــوص در خط تهاجمى 
هنوز نتوانســته اند، انتظارات کرانچار را برآورده کنند؛ با این حال مانند گذشــته سه بازیکن از ســپاهان در لیست کى روش 
قرار گرفته و اگر پورقاز با مصدومیت دســت و پنجه نرم نمى کرد، این تعداد مى توانســت به 4 برســد. نکته جالب توجه این 
لیســت حضور ساســان انصارى اســت که همچنان  گل نمى زند اما در برخى اردوها مورد دعوت کى روش قرار گرفته 

است.

مدیرعامل باشــگاه اصفهانى نامه تهدید آمیزى را به همتــاى خود در تیم تبریزى 
ارسال کرد.

ســعید آذرى مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن   بــا ارســال نامــه اى بــه 
مدیرعامــل تراکتورســازى از وى درخواســت کــرد تــا 50 میلیــون تومــان 
بابــت انتقال ســینا عشــورى بــه ایــن تیــم در فصــل گذشــته را پرداخت 

کند.
آذرى در این نامه اعالم کــرده در صورتى که این مبلغ پرداخت 

نشود، از تراکتورسازى شکایت خواهد کرد.

کرانچار 
تهدید به 
اخراج کرد

گل نمى زند 
و دعوت 
مى شود

ذوب آهن 
تراکتور را 
تهدید کرد 

رسول نویدکیا کاپیتان تیم فوتبال سپاهان بازیکنان را مقصر 
اصلى شکست مقابل پیکان مى داند ضمن آنکه معتقد است 

اگر کسى نمى تواند خوب باشد بهتر است برود.
نویدکیا نظرش درباره باخت تلخ مقابل پیکان میگوید: خود 
شما در سوالتان مى گویید باخت تلخ؛ ما باید بازى را 3ـ  صفر 
یا 4ـ  صفر مى بردیم اما در دقیقه 91 گل بدى خوردیم و بازى 
را باختیم. تماشاگران هرچه به ما بازیکنان 
بگویند حق دارند و تا به حال سپاهان را 
اینجاى جدول ندیده اند، ما فقط 
شــرمنده ایم و نمى دانم 

چــکار بایــد 
بکنیم 

تا از این شرمندگى خارج شویم.
او در پاسخ به سئوالى که مقصر اصلى شکست هایشان را چه 
کسى یا چه کسانى مى داند گفت: مقصر، من بازیکن هستم 
وقتى دروازه خالى تیم را باز نمى کنم، سرمربى تیم یا هیئت 
مدیره نمى تواند داخل زمین بیاید و گل بزند. به نظرم مقصر 
اصلى من بازیکن هستم، نمى شود آنها را بدون تقصیر دانست 

ولى مقصر اصلى آنها نیستند.
وى درباره بدیمنى ورزشــگاه نقش جهــان هم مى گوید: 
اعتقادى به چنیــن چیزهایى ندارم، 
سپاهان اولین قهرمانى اش را در 
این ورزشگاه کسب کرده است 
و فکر نمى کنم بدیمن باشد. 
پارسال ما در این ورزشگاه خوب 
بازى مى کردیــم و بردهاى 
خوبى داشتیم و در نهایت تیم 
مان چهارم یا پنجم شد. در حال 
حاضر شرایط فوتبالى زیاد به ما 
توجه نمى کند و امیدوارم شــانس 
هم به ما توجهى داشــته باشد و توپ 

هایمان گل شود.
نویدکیا در مورد عدم حضور بازیکن بزرگ در 
سپاهان و نتایج بد این تیم هم اضافه کرد: ما 
روزهاى خوب یا بــد با بازیکنان بزرگى مثل 
هادى عقیلى، محمدرضا خلعتبرى، محرم 
نویدکیا یا ... داشتیم و معتقدم وقتى تیمى 
نتیجه نمى گیرد، یک نفر حرف اول را نمى 

زند بلکه همه باید براى موفقیــت به تیم کمک کنند تا تیم 
از شرایط بد خارج شود. ضمن اینکه بودن بازیکنان بزرگى 
مثل هادى عقیلى یا محرم نویدکیا تاثیرگذار و روحیه بخش 
هستند باید بگویم هر فوتبالیست یک روز فوتبالش تمام مى 
شود باید از بازیگرى خداحافظى کند، آنها خداحافظى شان را 
انجام دادند و نمى توان توقع داشت که برگردند. البته آنها مى 
توانند در کنار تیم و به ما کمک کنند گرچه آخرش همه در تیم 
باید همیت داشته باشند. من مى گویم اگر کسى نمى تواند به 
تیم خدمت کند، پس نباید خیانت کند و براى آنکه هرطور 

شده بماند به تیم آسیب برساند. نمى توانید باشید خب بروید!
او در ادامه گفت: منظور خاصى ندارم و هر کســى مثال من 
بازیکن. سپاهان تیمى بوده که در اکثر مواقع یا صدرجدول 
یا بین 3 تیم باالى جدول بوده اما اکنون سه سال است که 
وضعیت و شرایط بد براى سپاهان تکرار مى شود که نمى دانم 
چه باید بگویم. فقط من بازیکن شرمنده هواداران هستم و باز 
هم مى گویم اگر با رفتنم به تیم کمک مى شود مى رفتم تا 
مشکل نتیجه گیرى حل شود.   کاپیتان سپاهان از هواداران 
مى خواهد که حمایتشان را ادامه دهند تا آنها بعد از تعطیالت 
از خجالت آنها دربیایند. او مى گوید: شرایط طورى است که 
با بد و بیراه گفتن به بازیکن هیچ چیزى تغییر نخواهد کرد و 
هواداران باید حمایت کنند ضمن اینکه باز هم ابرازشرمندگى 
مى کنیم. بازیکنان امروز خیلى تالش کردند که گل بزنند و 
این را هواداران هم شاهد بودند، امیدوارم آنها ما را بخشیده 
باشند تا طى این چند روز تعطیالت رویمان شود که از خانه 
مان بیرون بیاییم و براى بازى با تراکتور آماده شویم و در آن 

بازى از شرمندگى شان خارج شویم.

نصف جهان  اوضاع براى سید مهدى 
رحمتى خوب پیش نمى رود و او روزهاى تلخى را پشت سر مى گذارد. 

هفتمین بازى نیمکت نشینى، پست جنجالى مک درموت و دعوت شدن رقیب به تیم 
ملى، شب بدى براى رحمتى ساخت.  دو روز پیش براى رحمتى، با یک خبر جنجالى آغاز شد. در 

سال هاى گذشته امیر قلعه نویى، پرویز مظلومى، علیرضا منصوریان و محمد خرمگاه 
با رحمتى به مشکل خورده بودند یا درباره او حرف زدند و این بار، نوبت یک مربى 
خارجى بود که علیه کاپیتان استقالل موضع بگیرد. مک درموت با انتشار تصویرى 
از دو شیر نوشت:  در زندگى شیرهاى جوان عاقبت کنترل را در دست مى گیرند، در 
فوتبال شیرهاى پیر بى دندان سعى مى کنند که آینده شیرهاى جوان رو نابود کنند، 

آینده از آن جوان هاى ماست. 
رحمتى که در هفته یازدهم باید براى هفتمین بازى پیاپى روى نیمکت حسین 
حسینى مى نشست، با خبر بدترى هم روبرو شد. خبرى که مى تواند نیمکت نشینى او 

در استقالل را تا پایان فصل تمدید کند. کارلوس کى روش که حدود چهار سال 
قبل و بعد از خداحافظى رحمتى دیگر حاضر نشد او را به تیم ملى دعوت 

کند، حسین حسینى را در لیست بازیکنان دعوت شده به تیم ملى قرار داد.
دو ضربه از دو مربى سابق و خارجى رحمتى، روز سختى براى او ساخت. 
حاال رحمتى، بیش از قبل بخاطر روابطش با مربیان و دروازه بان دوم 
استقالل متهم شده و کى روش هم با دعوت از حسینى، ضربه آخر را 
به او زده است. شاید وینفرد شفر، دیگر به این راحتى ها حاضر نشود 
دروازه بانى که نظر کى روش را هم جلب کرده، روى نیمکت بنشاند 

و به رحمتى بازى بدهد.
مهدى رحمتى اما روحیه باالى خود را حفظ کرده و با این که جزو 
نفرات ذخیره است اما بدون اینکه ناراحتى در صورت او دیده شود 
یا اصًال چهره اش دیده شود! بازى ها را یکى پس از دیگرى پشت 

سر مى گذارد.

در هفته ســوم لیگ برتر فوتبال بانوان 
6 دیدار برگزار مى شود که در مهمترین 

دیدار سپاهان میزبان آذرخش است. 
هفته ســوم لیگ برتر فوتبال بانوان روز 
جمعه با برگزارى 6 دیدار پیگیرى خواهد 
شــد که در مهمترین دیدار ســپاهان از 

آذرخش پذیرایى مى کند.
 ذوب آهن بــه مصاف نماینــده فارس
 مى رود.شهردارى ســیرجان نیز در این 
هفتــه از راه یاب ملل ســنندج پذیرایى 
خواهد کرد و تیم مدعى شهردارى بم نیز 
روز جمعه راهى ایالم مى شــود تا مقابل 

پاالیش گاز به میدان برود.

  دختران 
سپاهان و ذوب آهن 

در برابر رقبا

پرســپولیس براى اولین بار 
بعد از هفت سال در جدول 
ادوارى تاریخ لیگ برتر از 

سپاهان پیش افتاد .
پرسپولیس حاال در تاریخ 
لیگ برتر با 839 امتیاز از 
سپاهان یک امتیاز بیشتر 
دارد،ســپاهان با یــک بازى 

بیشتر صاحب 838 امتیاز اســت .این در حالى ست 
که در پایان لیگ چهاردهم حرفه اى، ســپاهان 53 
امتیاز بیش از پرسپولیس داشت اما پرسپولیس نه تنها 
این فاصله را از بین برد که حاال با یک امتیاز برترى در 
رده دوم قرار گرفته ویک امتیاز از سپاهان باالتر قرار 
گرفته است .پرسپولیس بعد از برد برابر سایپا وباخت 
ســپاهان برابر پیکان، از تیم ســپاهان یک امتیاز در 
جدول تاریخى لیگ برتر باالتر امد ودر رده دوم قرار 

گرفت، استقالل با برترى قابل مالحظه در این جدول 
اول است وپرسپولیس وسپاهان دوم وسوم هستند .

پرسپولیس در حالى امتیازاتى بیشتر از سپاهان گرفته 
اســت که ســپاهان پنج قهرمانى وپرسپولیس سه 
قهرمانى در لیگ برتر دارند هرچند پرسپولیس قبل از 
مسابقات لیگ برتر هفت ار قهرمان ادوار گذشته لیگ 
شده وسپاهان همه قهرمانى هاى خود در تاریخ لیگ 

را در دوران لیگ برتر به دست آورده است . 

نویدکیا: نمى توانید خدمت کنید ،خیانت نکنید 
خط کشیده مى شود و بازیکنان جدیدى جایگزین آن است. نشود، از تراکتورسازى شکایت خواهد کرد.

رسول نویدکیا کاپیتان تیم فوتبال سپاهان بازیکنان را مقصر 
اصلى شکست مقابل پیکان مى داند ضمن آنکه معتقد است 

اگر کسى نمى تواند خوب باشد بهتر است برود.
نویدکیا نظرش درباره باخت تلخ مقابل پیکان میگوید: خود 
3شما در سوالتان مى گویید باخت تلخ؛ ما باید بازى را 3ـ  صفر 
1ـ  صفر مى بردیم اما در دقیقه 91 گل بدى خوردیم و بازى  4یا4
را باختیم. تماشاگران هرچه به ما بازیکنان 
نربگویند حق دارند و تا به حال سپاهان را  پ ل و ر ق و
اند، ما فقط  اینجاى جدول ندیده
شــرمنده ایم و نمى دانم

چــکار بایــد 
بکنیم 

تا از این شرمندگى خارج شویم.
او در پاسخ به سئوالى که مقصر اصلى شکست هایشان را چه 
کسى یا چه کسانى مى داند گفت: مقصر، من بازیکن هستم 
وقتى دروازه خالى تیم را باز نمى کنم، سرمربى تیم یا هیئت 
مدیره نمى تواند داخل زمین بیاید و گل بزند. به نظرم مقصر 
اصلى من بازیکن هستم، نمى شود آنها را بدون تقصیر دانست 

ولى مقصر اصلى آنها نیستند.
ووى درباره بدیمنى ورزشــگاه نقش جهــان هم مى گوید:  ى م ن ه ش ىورز ر ر و
اعتقادى به چنیــن چیزهایى ندارم،

سپاهان اولین قهرمانى اش را در 
این ورزشگاه کسب کردهاست 
و فکر نمى کنم بدیمن باشد. 
پارسال ما در این ورزشگاه خوب 
بازى مى کردیــم و بردهاى 
خوبى داشتیم و در نهایت تیم 
مان چهارم یا پنجم شد. در حال 
حاضر شرایط فوتبالى زیاد به ما 
توجه نمى کند و امیدوارم شــانس 
هم به ما توجهى داشــته باشد و توپ 

هایمان گلشود.
نویدکیا در مورد عدم حضور بازیکنبزرگ در 
بد این تیم هم اضافه کرد: ما  سپاهانو نتایج
روزهاى خوب یا بــد با بازیکنان بزرگىمثل

هادى عقیلى، محمدرضا خلعتبرى، محرم 
نویدکیا یا ... داشتیم و معتقدم وقتى تیمى 
نتیجه نمى گیرد، یک نفر حرف اول را نمى 

زند بلکه همه باید برا
از شرایط بد خارج شو
م مثل هادى عقیلى یا
هستند باید بگویم هر
شود باید از بازیگرىخ
انجام دادند و نمى توان
توانند در کنار تیم و به
باید همیت داشته باش
تیم خدمت ککند، پس
شده بماند بهت تیم آسیب
او در ادامه گففت: منظ

بازیکن. سپاههان تیمى
ب باالى ج 3یا بین 3 تیم
وضعیت و شررایط بد بر
چه باید بگویمم. فقط م
هم مى گویمم اگر با رف
مشکل نتیجهه گیرى
مى خواهد کهه حمایتش
از خجالت آنهها دربیاین
با بد و بیراه گففتن به با
هواداران باید حمایت
بازییکنان ام مى کنیم.
این را هواداراان هم ش
باشند تا طى این چند
مان بیرون بیااییم و بر
بازى از شرمنددگى شا

ساوضاع براى سید مهدى  او نصف جهان
ترحمتى خوب پیش نمى رود و او روزهاى تلخى را پشت سر مى گذارد. 

هفتمین بازى نیمکت نشینى، پست جنجالى مک درموت و دعوت شدن رقیب به تیم 
ر، شب بدى براى رحمتى ساخت.  دو روز پیش براى رحمتى، با یک خبر جنجالى آغاز شد. در  ملى

سال هاى گذشته امیر قلعه نویى، پرویز مظلومى، علیرضا منصوریان و محمد خرمگاه 
با رحمتى به مشکل خورده بودند یا درباره او حرف زدند و این بار، نوبت یک مربى 
بخارجى بود که علیه کاپیتان استقالل موضع بگیرد. مک درموت با انتشار تصویرى 
جازدو شیر نوشت:  در زندگى شیرهاى جوان عاقبت کنترل را در دست مى گیرند، در 
فوتبال شیرهاى پیر بى دندان سعى مى کنند که آینده شیرهاى جوان رو نابود کنند، 

مآینده از آن جوان هاى ماست. 
پرحمتى که در هفته یازدهم باید براىهفتمین بازىپیاپىروى نیمکت حسین
حسینى مى نشست، با خبر بدترى هم روبرو شد. خبرى که مى تواند نیمکت نشینى او

در استقالل را تا پایان فصل تمدید کند. کارلوس کى روش که حدود چهار سال 
قبل و بعد از خداحافظى رحمتى دیگر حاضر نشد او را به تیم ملى دعوت

بکند، حسین حسینى را در لیست بازیکنان دعوت شده به تیم ملى قرار داد.
سدو ضربه از دو مربىسابق و خارجى رحمتى، روز سختى براى او ساخت. 
د رحمتى، بیش از قبل بخاطر روابطش با مربیان ودروازه بان دوم  حاال
باستقالل متهم شده و کى روش هم با دعوت از حسینى، ضربه آخر را 
ح است. شاید وینفرد شفر، دیگر به این راحتى ها حاضر نشود  بهاو زده
جدروازه بانى که نظر کى روش را هم جلب کرده، روى نیمکت بنشاند 

وبه رحمتى بازى بدهد.
امهدى رحمتى اما روحیه باالى خود را حفظ کرده و با این که جزو 
نفرات ذخیره است اما بدوناینکه ناراحتى در صورت اودیده شود
یااصًال چهره اش دیده شود! بازى ها را یکى پس از دیگرى پشت 

سر مى گذارد.

در هفته ســوم لیگ برتر فوتبال بانوان 
6 دیدار برگزار مى شود که در مهمترین 

دیدار سپاهان میزبان آذرخش است. 
هفته ســوم لیگ برتر فوتبال بانوان روز 
6جمعه با برگزارى 6 دیدار پیگیرى خواهد 
شــد که در مهمترین دیدار ســپاهان از 

آذرخش پذیرایى مى کند.
 ذوب آهن بــه مصاف نماینــده فارس

 مى رود.شهردارى ســیرجان نیز در این 
هفتــه از راه یاب ملل ســنندج پذیرایى 
خواهد کرد و تیم مدعى شهردارى بم نیز 
روز جمعه راهى ایالم مى شــود تا مقابل 

پاالیش گاز به میدان برود.

  دختران 
سپاهان و ذوب آهن 

رقبا برابر در

پرســپولیس براى اولین بار 
بعد از هفت سال در جدول 
ادوارى تاریخ لیگ برتر از 

سپاهان پیش افتاد .
پرسپولیس حاال در تاریخ 
9لیگبرتر با 839 امتیاز از 
سپاهان یک امتیاز بیشتر 
دارد،ســپاهان با یــک بازى 

8بیشتر صاحب838 امتیاز اســت .این در حالى ست 
3که در پایان لیگ چهاردهم حرفه اى، ســپاهان 53

امتیاز بیش از پرسپولیس داشت اما پرسپولیس نه تنها 
این فاصله را از بین برد که حاال با یک امتیاز برترى در 
رده دوم قرار گرفته ویک امتیاز از سپاهان باالتر قرار 
گرفته است .پرسپولیس بعد از برد برابر سایپا وباخت 
ســپاهان برابر پیکان، از تیم ســپاهان یک امتیاز در 
جدول تاریخى لیگ برتر باالتر امد ودر رده دوم قرار 

گرفت، استقالل
اول است وپرسپ
پرسپولیس در ح
اســت که ســ
قهرمانى در لیگ
مسابقات لیگب
شده وسپاهانه
را در دوران لیگ

نویدکیا: نمى توانید خدمت کنید ،خیانت نکن
تیرخالص 

کى روش به رحمتى

  عبور سرخ از سپاهان   

گ هفدهم توانسته بود کلین شیت کند و در 
توپ ر در فصل جارى توانست اجازه عبور

ان مقابل ذوب آهن یکى دو فرصت خوب 
هن گرفت و البته در یک صحنه شانس هم 
ســماعیلى فر به تیر دروازه تراکتورسازى 
ن هم شــانس بد ذوب آهنــى ها بود که 

ن دیدار  اشتباهات فاحش 
الخر ه اینکه مهدى 

ى که نیم فصل 
ر نوشته بودیم 
وس امیرخان 
جم خطرناك 

 مقابل فجرسپاســى 
بود ورســازان همراه
به ستاره اول تیمش 
ر آن دیدار هواداران 
را خوشــحال کرد 
وج خود بازگشــته 
بــاذوب آهن هیچ 
نداشت و على رغم 
ــراى تکرار گلزنى 
ش منجر بــه گل و یا 
شت تا به تعبیر یکى از

شفشــانى شــود که 
ــش خاموششــد.با 
ن ســپاهان در گلزنى، 
ند تا وى هــر چه زودتر 
هاى خــود را آغاز نماید. 
تراکتور- فجر را دوســت 
مانند هفته یازدهم باشــد 
ـپاهانى هــا را درمــان

 بزرگوار و بحران مساوى!
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مردجوان بخاطر اختالف بر ســر ارث و میراث با 
اسلحه به سراغ خانواده همســرش رفت و آنها را 

به رگبار بست.
فرماندار اشنویه آذربایجان غربى گفت: روز سه شنبه 
داماد خانواده اى بخاطر اختالف بر سر ارث و میراث 
به سراغ خانواده همسر خود رفته و آنها را با اسلحه 
به رگبار مى بندد که در این تیراندازى چهار نفر از 

اعضاى خانواده راهى بیمارستان شدند.
اســعدخضرى با بیان اینکــه مجروحین یک زن 
و ســه کودك پســر بودند ادامه داد: مادرزن مرد 
تیرانداز که از ناحیه شکم زخمى شده بود مورد عمل 
جراحى قرارگرفته و حال عمومى خوبى دارد و دیگر 
مجروحان که از دست و پا زخمى شده بودند نیز در 
وضعیت خوبى هستند. وى گفت: با توجه به فرارى 
بودن داماد تیرانداز، تحقیقات براى دستگیرى وى 

ادامه دارد.

مدیر عامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شــهردارى مشــهد از مرگ دردناك کارگر جوان بین 
سقف و کابین آسانسور در یک پروژه ساختمانى در حال 

احداث خبر داد.
حســن جعفرى اظهار داشــت: وقوع یک مورد حادثه 
آسانسور دقایقى قبل به ســامانه 125 اطالع داده شد و 
به دنبال آن ستاد فرماندهى، آتش نشانان و گروه نجات 
ایستگاه مجاور را به محل حادثه اعزام کرد. وى با بیان 
اینکه محل حادثه یک ساختمان در حال احداث ده طبقه 

در محله سرافرازان بود، افزود: پس از حضور آتش نشانان 
در محل مشاهده شــد یک کارگر 32 ســاله حین کار 
ســاختمانى در باالى کابین، به دلیــل حرکت ناگهانى 
و نامشخص آسانسور، بین ســقف طبقه دهم و کابینه 

آسانسور گیر کرده است.
جعفرى گفت: آتش نشــانان با اســتفاده از تجهیزات، 
مخصوص این کارگر را خارج کرده و به عوامل اورژانس 
مستقر در محل حادثه تحویل دادند که آنها مرگ وى را 

به دلیل شدت باالى آسیب دیدگى تأیید و اعالم کردند.

پسرى که در درگیرى خونین با دوستش چهار انگشت 
دست راستش قطع شده اســت روز دوشنبه در دادگاه 
تقاضاى قصاص را مطرح کرد و خواست تا انگشتان 

دوست خشنش قطع شود.
شامگاه سى ام تیرماه سال 95 درگیرى خونین در حوالى 
پارك نونهاالن میرداد به پلیس اعالم شــد. شواهد 
نشان مى داد درگیرى میان سه پســر جوان رخ داده 
و یکى از آنها به نام «فرشید» از ناحیه دست به شدت 
زخمى شده است. پلیس پیگیر ماجرا شد و به تحقیق 

از شاهدان پرداخت.
پسر 20 ساله اى به نام «ایمان» که در درگیرى شرکت 
داشت گفت: «درگیرى میان من و یکى از دوستانم به 
نام "عرفان" رخ داد.اما فرشــید وارد دعوا شد. همان 
موقع عرفان که قمه در دست داشت به سمت فرشید 
حمله کرد و به دست او زد. انگشتان دست فرشید قطع 
شد. من که شوکه شده بودم فقط نگاه مى کردم تا اینکه 
شاهدان فرشید را به بیمارستان رســاندند و با پلیس 

تماس گرفتند.»
به دنبال اطالعاتى که این پسر به پلیس داد مأموران 
به بیمارستان مورد نظر رفتند اما دریافتند چهار انگشت 
دست راست فرشید قطع شده و امکان پیوند نیز وجود 

ندارد.
فرشــید که تحت عمل جراحى قرار گرفته بود بعد از 
بهبودى نسبى از عرفان شــکایت کرد. به این ترتیب 
متهم 20 ساله در خانه پدرى اش بازداشت شد و به قمه 

کشى اعتراف کرد.
وى روز دوشــنبه در شــعبه دهم دادگاه کیفرى یک 
استان تهران به ریاست قاضى محمد باقر قربان زاده و 
با حضور یک مستشار پاى میز محاکمه ایستاد. در این 
جلسه فرشید گفت: «من فقط براى میانجى گرى وارد 
دعوا شدم چون نمى خواستم دوستانم با هم دعوا کنند. 
اما عرفان با قمه به دســتم زد و موجب قطع انگشتان 
دستم شد. عصب دست راستم هم در این ماجرا آسیب 

جدى دیده و دیگر قادر به حرکت نیست.»
وى در حالى که اشــک مى ریخت گفت: «این ماجرا 
زندگى ام را تباه کرده اســت. امــا در این مدت حتى 
یکبار هم خانــواده عرفــان براى دلجویــى مقابل
 خانه مان نیامده اند. وقتى این اتفاق رخ داد شوکه شده 
بودم و حتى نمى توانســتم حرکت کنم. پدر عرفان را 
دیدم که شاهد ماجرا بود. با التماس از او خواستم تا مرا 
به یک مرکز درمانى برســاند اما با بى اعتنایى به من 
محل را ترك کرد و گفت این ماجرا ربطى به او ندارد. 
به همین دلیل قصد بخشیدن عرفان را ندارم و از دادگاه 

برایش تقاضاى قصاص قطع انگشتان دستش را دارم.»
ســپس عرفان روبه روى قضات دادگاه ایســتاد و در 
تشــریح جزئیات درگیرى گفت: «من، ایمان و فرشید 
از سال ها پیش با هم دوست بودیم. ایمان مدتى پیش 
یک گردنبند و اسپیکر ماشینم را دزدیده بود و آن را به 
من پس نمى داد. آن شب مقابل در خانه شان رفتم تا با 
او صحبت کنم. اما برادر کوچکش گفت که خواب است. 
داد و فریاد کردم که ایمان از خواب بیدار شد و مقابل در 
خانه آمد. ما با هم سر کوچه رفتیم اما بحث میان ما باال 
گرفت. ایمان مى گفت گردنبند و اسپیکرم را ندزدیده 

است که با هم گالویز شــدیم. همان موقع فرشید سر 
رســید. او قصد میانجى گرى داشت که وارد دعوا شد. 
من کنترل اعصابم را از دست داده بودم و مى خواستم با 
قمه ضربه اى به ایمان بزنم که فرشید دستش را باال برد 
و قمه ناخواسته به دست او برخورد کرد. باور کنید من 
قصد آسیب زدن به او را نداشتم. قطع انگشتان دستش 
اتفاقى بود. به همین دلیل از او و قضات دادگاه تقاضاى 

بخشش دارم.» 
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى 

صادر کند.

20 دقیقــه شــب دوشــنبه  آتش ســوزى در یــک ســاختمان مســکونى  ســاعت 21 و
در خیابــان گلبــرگ تهــران بــه ســامانه 125 اعــالم شــد که آتش نشــانان ســه ایســتگاه  
بــا هماهنگــى ســتاد فرماندهــى ســازمان آتش نشــانى تهــران بــه محــل حادثــه اعزام

 شدند.
افســر  منــان،  هــادى 
آمــاده منطقــه 6 عملیات 
آتش نشانى درباره جزئیات 
این حادثه اظهار داشــت: 
محل حادثه یک ساختمان 
ســه طبقه قدیمى بود که 
هنگام رسیدن آتش نشانان 
از قســمت راهرو ورودى 
ســاختمان تا طبقه دوم آن 
مملو از دود و شــعله هاى 
آتش بود که آتش نشــانان 
با توجه به احتمال محبوس 
شــدن ســاکنان در میان 
دود و آتش، به ســرعت به 
دو گروه تقســیم شدند که 
گــروه اول همزمان با قطع 
بــرق و گاز ســاختمان با 
یک رشته لوله آب پرفشار 
بــه مقابله با آتش ســوزى 
پرداختنــد. وى افزود: تیم 
نجات آتش نشانى نیز براى 
جســتجوى افراد محبوس 
شده، وارد ساختمان شدند و 
پس از تجسس کامل همه 
طبقات، مادر 52 ســاله به 
همراه یک دختر 15 و سه 
پسر 16، 18 و 22 ساله را از 
میان دود و آتش به پشت بام 

منتقل کردند.
منان گفت: پدر 62 ســاله 
این خانواده که هنگام وقوع 
حادثه در طبقه اول حضور 
داشت و با دیدن شعله هاى 
آتش به ســرعت از میان 
دود و آتش از ســاختمان 
خارج و به طور سطحى نیز 
دچار ســوختگى شده بود 
همچنین در دقایق اولیه وقوع این حریق، مرد و زن حدوداً 38 و 33 ساله اى (فرزند و عروس این خانواده) 
پیش از رسیدن نیروهاى آتش نشانى از ترس دود و آتش، خود را از طبقه دوم به بیرون از ساختمان و 
داخل کوچه انداختند که بر روى یک خودروسوارى افتادند. وى با اشاره به آسیب دیدگى این زن از ناحیه 
کمر و پاها براثر سقوط بر روى خودرو، خاطر نشان کرد: در حادثه سقوط بر روى خودرو به مرد صدمه اى 
نرسید و نیروهاى آتش نشانى بالفاصله با حضور عوامل اورژانس در محل حادثه، زن مصدوم به همراه 

پدر خانواده را براى معاینه و انتقال به مرکز درمانى به امدادگران اورژانس تحویل دادند.

درخواست پسرى که بخاطر میانجى گرى آسیب دید:

فرمانده انتظامى شهرســتان بنــدر خمیر از 
دســتگیرى فردى شــرور و زورگیــر و با 
سابقه هاى متعدد کیفرى در این شهرستان 

خبر داد.
سرهنگ رضاعلى بخشى گفت: در پى مراجعه 
و اعالم شکایات متعدد مردمى و اهالى بندر پل 
و روستاهاى اطراف شهرستان بندرخمیر واقع 
در اســتان هرمزگان و تعدادى از مسافرا ن و 
شهروندان مبنى بر زورگیرى و شرارت فردى 
به هویت «ح –م» معروف به «ماشاءا... دراز» 
موضوع شناسایى و دستگیرى این شرور به 
صورت ویژه در دســتور کار قرار گرفت. وى 
افزود: با بررسى هاى به عمل آمده از سوابق 
نامبرده این فرد داراى پرونــده هاى متعدد 
کیفرى زورگیرى، شــرارت، نزاع و درگیرى، 
ایراد ضرب و شــتم، ایجاد ناامنى در محل، 
تهدید و ارعاب با سالح و تجاوز به عنف بوده 
است که مأموران پلیس اطالعات شهرستان 
با تشکیل یک اکیپ مجرب و با انجام کارهاى 
اطالعاتى و تالش شبانه روزى محل اختفاى 

وى را شناسایى کردند. 
فرمانــده انتظامى خمیر خاطر نشــان کرد: 
مأموران با هماهنگى مقام قضائى فرد شرور را 
در یک عملیات ضربتى و غافلگیرانه دستگیر 
و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونى 
به مرجع قضائى شهرستان معرفى کردند که 

از آن طریق روانه زندان شد.

توطئه عروس پاکســتانى براى خالصى از 
ازدواج اجبارى با پسر یکى از آشنایان شان، 
به قیمت جان 13 نفر و مســمومیت 14 نفر 

دیگر تمام شد.
به گزارش پلیس شهر«مظفرگره» پاکستان، 
دختر جوان یک ماه قبل از ســر ســفره عقد 
فرار کرده و به خانه پدرى پنــاه برده بود. از 
آنجا کــه این اقــدام عروس جــوان باعث 
بى آبرویــى خانواده اش به حســاب مى آمد، 
پدر، مادر و اقوام او بــا زور و تهدید دخترك 
سیاه بخت را به خانه شوهرش بازگرداندند. 
اما عروس ناراضى که راهى به جز مرگ داماد 
براى خالصى خود از زندگى اجبارى نمى دید 
دو روز پیش از برگزارى جشن سنتى ازدواج، 
در شیر همسرش ســم ریخت. اما داماد شیر 

را نخورد.
با این حال مادر داماد کــه از توطئه عروس 
خبر نداشت با شیر مســموم براى مهمانان 
نوشیدنى مخصوص درست کرد. اما دقایقى 
بعد 27 نفر از بســتگان داماد در روز عروسى 
روانه بیمارستان شدند که 13 زن و مرد جان 
خود را از دست دادند و حال چند نفر دیگرهم 

وخیم است.

«ماشاءا... دراز» 
دستگیر شد

مرگ هولناك 
کارگر جوان
 در  آسانسور

زوج جوان از ترس آتش
از طبقه دوم، پایین پریدند فرماندار خوى استان  آذربایجان غربى گفت: صبح روز سه شــنبه سه سارق مسلح با ورود به بانک 

تجارت شعبه میدان «قمسال» این شهر، 200 میلیون ریال سرقت کردند و متوارى شدند.
محمد عابدى افزود: این سارقان با دو دستگاه موتورســیکلت متوارى شدند و در تعقیب و گریز به 
ســمت مأموران تیراندازى کردند. وى با تأکید بر اینکه این تیراندازى خسارت جانى در پى نداشته 
است، اظهار داشت: نیروى انتظامى به دنبال این سارقان مسلح است و به زودى خبر دستگیرى آنها 

منتشر مى شود. 
على ابراهیمى، جانشین فرماندهى انتظامى آذربایجان غربى نیز با اشاره به اینکه این سارقان مسلح 

شناسایى شده اند، نسبت به دستگیرى آنان در اسرع وقت ابراز امیدوارى کرد.

سرقت مسلحانه از بانک

رئیس کالنترى 131 شهر رى از دستگیرى چهار عضو 
یک باند سرقت لوازم خودرو خبر داد و گفت: این متهمان 
در بازجویى هاى انجام شده به 250 فقره سرقت اعتراف 

کردند.
ســرهنگ محمد کالوســى گفت: در تحقیقات انجام 
شده از سوى مأموران تجسس کالنترى 131 شهررى 
پیرامون فعالیت هاى مجرمانه چهار عضو ســابقه دار 
یک باند ســرقت لوازم خودرو، مشــخص شد که این 
افراد به تازگى ضمن تشــکیل باند، اقدام به ســرقت 
لوازم خــودرو در محدوده هاى شــهررى و اطراف آن 
مى کنند. وى افزود: تحقیقــات در این خصوص ادامه 
یافت تا اینکه سوابق متهمان و مخفیگاه آنها شناسایى
 شــد و نتیجه تحقیقــات در اختیار مقــام قضائى قرار 
گرفت کــه بالفاصلــه دســتور بازداشــت متهمان و 
بازرسى از مخفیگاهشان صادر شــد، متعاقب آن، تیم 
هاى عملیاتى با هماهنگى هاى انجام شــده به محل 
اختفاى متهمــان اعزام شــدند و طى یــک عملیات 

ضربتى هر چهار متهم را در مخفیگاه مذکور دســتگیر
 کردند.

سرهنگ کالوسى اظهار داشت: طى بازرسى انجام شده 
از محل نیز تعدادى اموال مسروقه از جمله شش دستگاه 
باند خودرو، یک دستگاه ضبط و پنل خودرو، یک دستگاه 

دوچرخه، یک دســتگاه موتور و تعــداد زیادى قطعات 
اوراق شــده خودرو کشف شــد.  وى افزود: متهمان در

 بازجویى ها به 250 فقره ســابقه سرقت اقرار کردند که 
پس از آن پرونده تکمیل و به دادسراى ناحیه 20 شهررى 

ارسال شد.

قتل 13نفر دستگیرى باند سارقان لوازم خودرو با250 فقره سرقت
براى فرار از 

ازدواج اجبارى! 

فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی از دستگیري 
ســارق حرفه اي با بیش از صد فقره سرقت در بجنورد 

خبر داد.
سردار علیرضا مظاهري با اعالم جزئیات این خبر گفت: 
در پی وقوع چند فقره ســرقت در شهرستان بجنورد و 
دیگر استان هاي کشــور، موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت. وى افزود: 
در بررســی هاي به عمل آمده از سوابق فرد مورد نظر 
مشخص شد که متهم داراي چند فقره سابقه کیفري 
از جمله آدم ربایی، تجاوز به عنف و ســرقت بوده که 
بالفاصله تصویر متهم تهیه شد و در دسترس مأموران 

قرار گرفت.
فرمانده انتظامی اســتان خراسان شــمالی با اشاره به 
اینکه مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیســی موفق 
به شناسایی محل اختفاي متهم شدند، گفت: مأموران 
به محل مورد نظر اعزام شــدند که متهم با رؤیت آنها 

بالفاصله از محل متواري می شود.
ســردار مظاهري افزود: براى پیشــگیري از متواري 
شدن متهم مأموران اقدام به شــلیک 13 تیر کردند و 
در نهایت متهم را در یک عملیات گســترده دستگیر 
کردند. وي با اشــاره به اینکه متهم بعد از دستگیري 
به مقــر انتظامی انتقــال یافــت، بیان داشــت: در

 بازجویی هاي به عمل آمده متهم به صد فقره سرقت 
اعتراف کرد و بعد از تشکیل پرونده براي انجام مراحل 
قانونی تحویل مراجع قضائی شد. سردار مظاهري بیان 
داشت در بازرسی از محل اختفاي متهم، اموال مسروقه 

شامل طالجات و دو عدد کارت ملی کشف شد.

13 گلوله 
انگشتان دوستم را قطع کنیدتاوان بیش از 100سرقت

داماد، خانواده زنش را 
گلوله باران کرد
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رامین مشکاه

شــرکت امنیتى مک آفى به تازگــى اقدامى عجیب را 
صورت داده است و بر اســاس آن به دولت هاى بزرگ 
جهان اجازه مى دهد تا سورس کد سیستم امنیتى این 

شرکت را مشاهده و بررسى کنند.
 شــرکت هاى امنیتى معموًال باید از ســورس کد خود 
بیشــترین حفاظت را به عمل بیاورند و به هیچ  عنوان 
اجازه ندهند تا کسى به این کدها دسترسى داشته باشد.

در این میان شرکت نرم افزارهاى امنیتى مک آفى راهى 
متفاوت با سایرین را در پیش گرفته است و اعالم کرده 
است که به دولت هاى خارجى اجازه خواهد داد تا سورس 

کد نرم افزارهاى  امنیتى این شرکت را بررسى کنند.
جالب اســت که پیش  از این نیز چنیــن موضوعى در 
سطحى محدودتر توسط این شــرکت انجام  شده بود 
و حاضران در جامعه فناورى به شدت نسبت به عواقب 
این اقدام مک آفى به آنها هشدار داده بودند، ولى به نظر 

مى رسد که اوضاع وخیم تر نیز خواهد شد.
 این اقدام از چند جهت بســیار خطرناك است، نخست 
اینکه این کار موجب مى شــود تا بى اعتمادى کاربران 
نســبت به شــنود دولتى به نرم افزارهاى مک آفى نیز 

ســرایت کند، و دیگر مورد 

اینکه امنیت کلى محصوالت به شــدت با افت روبه رو 
خواهد شد.

گفته مى شــود که این اقدام مک آفى بنا به درخواست 
دولت روسیه انجام  شده است زیرا مسکو بارها اقدام به 
ارائه درخواست بررسى نرم افزارهاى غربى پیش از ورود 

به بازار این کشور کرده است.
 جالب اســت که در ســرى قبلى انجام این کار توسط 
شرکت مک آفى، مسئوالن این شــرکت مدعى شده 
بودند که هیچ مشــکلى براى آنها به وجود نیامده است 
زیرا مسئوالن دولت هاى اروپایى به آنها اطمینان داده اند 
که به هیچ  عنوان هیچ در پشتى اى در سیستم آنها وجود 

نخواهد داشت تا بتوان از آن سوءاستفاده کرد.
 از جمله نکات جالب دیگر نیز این است که در ماه ژوئن 
سال جارى، مک آفى درخواستى مشابه از سوى دولت 
روســیه را رد کرده بود ولى حال با پذیــرش این امر، 
شایعات مربوط به همکارى این شرکت با دولت روسیه 
افزایش مى یابد و به ســادگى مى تواند موجب شــود تا 

اعتماد به مک آفى در بازارهاى غربى کاهش پیدا کند.

محققان در مؤسسه فناورى ماساچوست موفق به توسعه یک نرم افزار 
شدند که خودرو را بررسى کرده و ایرادهاى آن را تشخیص مى دهد.

این نرم افزار مى تواند ایرادهاى موجود در خودرو را با آنالیز سر و صداها 
و لرزش خودرو در چند دقیقه تشخیص دهد.

نرم افزار  جدید محققان مؤسســه فناورى ماساچوست، به منظور ارائه 
نتیجه دقیق تر بر روى داشــبورد خودرو قرار گرفته و براى تشخیص 

عیوب خودرو از میکروفن و شتاب سنج گوشى هوشمند بهره مى گیرد.
براى مثال یکــى از دالیل صداى موتور خودرو مى تواند نشــانه زمان 

تعویض فیلتر هوا باشد.
به گفته محققان مؤسســه فناورى ماساچوست، این نرم افزار مى تواند 

ساالنه تا 125 دالر در هزینه ها صرفه جویى کند.
نمونه اولیه این نرم افزار در حال حاضر توسعه یافته و تا شش ماه دیگر 

آماده انجام آزمایشات میدانى خواهد بود.
 Engineering Applications of مقاله این تحقیق در مجله

Artificial Intelligence منتشر شده است.

تلگرام کمتر از یک ماه پیش بود که با انتشــار 
پســتى در وبالگ خود از انتشار نسخه 4,4 این 
اپلیکیشن براى گوشــى هایى با سیستم عامل 
iOS و اندروید خبر داد. در این نسخه به غیر از 
بهبود عملکرد کلى پیام رسان، مى توان گفت 
که شاهد قابلیت هاى جدیدى بودیم که توانست 

تجربه کار با تلگرام را ارتقا ببخشد.
اما هم اکنون جدیدترین نســخه پیام رســان 
تلگرام در ویندوزفون به نســخه 2.7.0.0 ارتقا 
یافته است، این نسخه جدید تلگرام در سیستم 
عامل ویندوزفون قابلیت هاى جدید نســخه 
گوشى این پیام رســان از جمله امکان انتشار و 

ارسال موقعیت مکانى زنده و آنى را داراست.
کاربران مى توانند با استفاده از امکان به اشتراك 
گذارى موقعیت جغرافیایى به طور زنده با دیگر 

کاربران، موقعیت خود را با دیگران به اشتراك 
بگذارند و براى دوستانشان امکانى فراهم کنند 
که موقعیت آنها روى نقشه را به طور زنده ببینند. 
براى استفاده از این قابلیت کافیست به بخش 

 Share My’ رفته و گزینــه Location
Location for…‘ را انتخاب کنید.

کاربران تلگرام در گوشى هایى با سیستم عامل 
ویندوزفون از این پس قادر خواهند بود اعضاى 
جدید سوپر گروه تلگرامى را به منظور بازرسى 
تاریخچه پیام ها چک کنند. تلگرام در کنار اعالم 
پشتیبانى از زبان هاى جدید، از راه اندازى یک 
پلت فرم ترجمه هم در  این اپلیکیشن خبر داده 
تا کاربران ساکن هر کشور بتوانند با عضویت در 
آن به ترجمه بخش هاى مختلف این اپلیکیشن 
به زبان مادرى خود به صورت داوطلبانه کمک 
کنند. در واقع آنها مى تواننــد در مواقع  نیاز به 
ترجمه در زمان گفتگو، از قابلیت پلت فرم ترجمه 
 «translations.telegram.org» یعنــى

استفاده کنند.

ایسوس پنج مدل براى سه سرى مختلف از کارت 
 GTX گرافیک هاى مبتنى بر تراشــه گرافیکى
TI 1070 تولید و عرضه کرده است که در ادامه به 

بررسى آنها خواهیم پرداخت:

ROG STRIX GTX 1070 TI
ایسوس براى گیمر ها در سرى ROG STRIX دو 
ROG-STRIX-GTX1070TI- مدل با نام هاى
ROG-STRIX-GTX- و A8G-GAMING

1070TI-8G-GAMING را معرفى کرده است. 
ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G- در مدل

GAMING باالترین فرکانس هســته در بین 
همه کارت گرافیک هاى تولید شده این سرى در 
جهان، با فرکانس بوست 1759 مگاهرتز عرضه 
شده است که دستیابى به چنین فرکانس باالیى با 

کمک قطعات با استاندار SAP II و خط 
Auto-Ex- تولید تمام خودکار

treme و خنک ســازى 
خنک کننده مجهز به 

MaxCon- فناورى
فن هــاى  و   tact
لبــه دار ابداعــى با 
استاندارد ضد نفوذ 

IP5X شده است.
براى  ایســوس 
شخصى  نهایت 

 ،ROG STRIX سازى هم مانند سایر مدل هاى
امکان اســتفاده از سیســتم همگام سازى شده 
Aura Sync در پشــت و روى کارت گرافیک 
را بــراى ROG STRIX GTX 1070 TI مهیا 

کرده است.

Cerberus GTX 1070 TI
ایســوس با معرفى ســرى Cerberus، معناى 
جدیدى به دوام باال و گیمینگ با هر بودجه اى را 
 Cerberus .به دنیاى کارت گرافیک آورده است
CERBERUS- نیز در دو مدل GTX 1070 TI
CERBERUS-GTX- و GTX1070TI-A8G
CER- 1070 عرضه شــده که مــدلTI-8G

BERUS-GTX1070TI-A8G بــا فرکانس 
بوست 1746 مگاهرتز 

مى تواند بازى ها را با باالترین جزئیات اجرا کند. 
در پروسه تولید، ایســوس این کارت گرافیک را 
به مدت 144 ســاعت متوالى در بار کامل با نرم 
افزار 3DMark مورد آزمون قرار داده اســت تا 
از پایــدارى آن در ماراتن هاى گیمینگ طوالنى 
اطمینان حاصل کند. این میزان آزمون پایدارى 
15 برابر استاندارد صنعتى اســت. در این سرى 
هم مانند مدل هاى ROG از قطعات با کیفیت 
و فن با اســتاندارد IP5X اســتفاده کرده است تا 
دوام و کیفیــت به بهترین شــکل ممکن حفظ 

شود.

Turbo GTX 1070 TI
 TURBO-GTX1070TI-8G در کارت گرافیک
نیز به منظور افزایش دوام، از فن بلبرینگى دوگانه 
با طول عمر دوبرابرى اســتفاده شده و قطعات 
به کار رفته در مــدار تغذیه نیز از

 SAP II مى باشــد. 
ایــن کارت گرافیک 
نیز مانند تمــام کارت 
ى  فیک هــا ا گر
ایســوس با نرم افزار

 GPU Tweak II
ســازگار بــوده و به 
سادگى مى توانید از 
بهینه سازى سیستم 
توسط این نرم افزار 

استفاده کنید.

فیســبوك در طول چند ســال اخیر به صورت 
منظم خدمات خــود در زمینه مدیریت گروه ها 
و صفحات را بهینه ســازى کرده و امسال نیز 
روندى مشابه در دســتور کار این شرکت قرار 

داشته است.
به تازگى فیســبوك قابلیت هاى جدیدى براى 
مدیریــت گروه ها را به شــبکه اجتماعى خود 
افزوده اســت تا بر اســاس آن، کسب  وکارها، 
هنرمندان و برندهاى بزرگ بتوانند بر اســاس 
صفحات خود، گروه هایى ویژه را تشکیل دهند.

حال این شــرکت قابلیت هاى جدیــد خود را 
به نحوى ارائه داده اســت که بــا ورود اعضا، 
پست هاى تبریک عضویت براى آنها ارسال و 
هر گروه نیز نشان واره خاصى را به کاربران خود 

ارائه خواهد کرد.

 از ســوى دیگر، مدیران گروه نیــز مى توانند 
مزایاى جدیدى را در اختیار داشــته باشند که 
از میان آنها مى توان به افزایــش امکان ارائه 
چشم اندازهاى گروه و همچنین ارتباط منظم تر 
با کاربران در بازه هاى زمانى از پیش تعیین شده 

اشاره نمود.

بدین  ترتیب زمانى که کاربران در یک گروه بر 
روى نام کاربر دیگرى کلیک مى کنند، به جاى 
این که به پروفایل اصلى او منتقل شــوند، به 
پروفایل ویــژه کاربر در گــروه انتقال خواهند 

یافت.
همچنین بر اســاس تنظیمات عمومى تعیین 
شــده براى هر گروه نیز مى توان فعالیت هاى 
کاربران در گروه را در این پروفایل اختصاصى 

مشاهده کرد.
 شــایان  ذکر اســت که قابلیت هاى یاد شده 
هم اکنون اجرا شــده و قابل  دسترسى هستند 
و مدیــران گروه هــا و صفحات فیســبوك 
مى توانند با مراجعه به بالگ خبرى این شبکه 
اجتماعى از جزئیــات دقیق این امکانات مطلع 

شوند.

محققــان بــا کمــک فنــاورى «واقعیــت 
افزوده»(augmented reality) موفق به 
توسعه یک اپلیکیشن جدید شدند که چگونگى 
بهبود کیفیت هواى خانه توسط گیاهان را نشان 

مى دهد.
علم به ما مى گوید که گیاهان به بهبود کیفیت هوا 
کمک کرده و فضا را براى ما مطبوع تر مى کنند. 
اما تیم توسعه دهنده این اپلیکیشن، یک گام فراتر 
رفته و بیش از صد مقاله علمى را براى توسعه این 

اپلیکیشن مرور کرده اند.
ایــن اپلیکیشــن کــه «تعــادل زندگــى 
گیاهى»(Plant Life Balance) نام دارد، 
یک سیستم رتبه بندى براى درك چگونگى تأثیر 
گیاهان مختلف بر کیفیت هــوا و بهبود زندگى 

شهروندان است.
این اپلیکیشن چگونگى جذب ترکیبات آلى فرار 
و سایر ذرات مانند گرد و غبار، گرده، بخار و دوده 
توســط گیاهان و همچنین عملکرد گیاهان در 
بهبود بهره ورى و رفتار اجتماعى را نشان مى دهد.

 Plant Life Balance همچنیــن تأثیر 

میزان کوچکى و بزرگى برگ گیاهان بر این روند 
را نیز مورد بررسى قرار مى دهد.

براى استفاده از این اپلیکیشن تنها کافى است 
تا کاربران یک عکس با گوشــى هوشمند خود 
از فضاى اتاق گرفته و همچنیــن تعداد و اندازه 
گیاهان موجود در این اتاق را در اپلیکیشن وارد 

کنند.
پس از آن این اپلیکیشن داده ها را آنالیز کرده و 

وضعیت سالمت اتاق را بررســى کرده و به آن 
نمره مى دهد.

 کاربران همچنین مى توانند با کپى کردن تصویر 
گیاهان مجازى بر روى عکس اتاق، تأثیر وجود 

گیاهان جدید بر فضاى اتاق را بسنجند.
این اپلیکیشن رایگان بوده و براى سیستم هاى 
عامــل iOS و Android در دســترس

 است.
 محققان هشدار داده اند که 

اســتفاده از هدست هاى واقعیت 
مجازى مى توانند ســالمتى کاربران 

على الخصوص کــودکان را در معرض خطر 
در قرار دهند. محققان «دانشــگاه لیدز» معتقدند که 
اساســى  تغییــرات  کــه  ر صورتــى  د

هدست هاى واقعیت مجازى فعلى اعمال نشود، استفاده مکرر از 
این دستگاه ها مى توانند سیستم بینایى و تعادل فیزیکى کاربران 

جوان را تحت تأثیر قرار دهد.
با وجود همه این هشدارهایى که اعالم شده اند، امروزه مى بینیم 
شــرکت هاى بزرگ از جمله فیســبوك و گوگل قصــد دارند 
فعالیت هاى خود در زمینه واقعیت مجازى و هدست هاى مرتبط 
با آن را بیش از پیش گســترش دهند و کمپانى هاى تولیدکننده 
سخت افزارهاى مرتبط با واقعیت مجازى هم در حال تالش براى 
طراحى هدست هاى جدید با قابلیت استفاده از اسمارت فون هاى 

امروزى به عنوان نمایشگر هستند.
مطالعه اى که توسط محققان دانشگاه لیدز انجام شد، در حقیقت 
یکى از اولین مطالعات در زمینه بررســى تاثیرات هدست هاى 
واقعیت مجازى بر ذهن و سالمت کاربران بوده است. الزم به ذکر 
است که محققان در طول این مطالعات با برترین تولیدکنندگان 

هدست هاى واقعیت مجازى دنیا نیز در ارتباط بوده اند.
«مارك ویلیامز» پروفسور علوم شــناختى فعال در دانشگاه لیدز 
مى گوید: «در یک هدســت واقعیت مجازى، تصاویر سه بعدى 
مجازى بر روى یک صفحه نمایش دوبعدى نمایش داده مى شود 
و همین تصاویر آسیب هاى بدى را به سیستم بینایى انسان وارد 

مى کنند. در افراد بزرگسال این آسیب ها معموًال به شکل چشم 
درد یا سر درد نمایان مى شوند اما در مورد کودکان؛ این آسیب ها 
مى توانند پیامدهاى ناشناخته اى در طوالنى مدت به همراه داشته 

باشند.»
در این تحقیقات که به رهبرى دکتر «فیصل مشتق» انجام شد، 20 
کودك هشت تا 12 ساله پس از 20 دقیقه استفاده مکرر از هدست 
واقعیت مجازى تحت آزمایش قرار گرفتند. در پایان مشــخص 

کوکــدکان از لحــاظ شــد که هیچکدام از این 

بینایى آسیبى ندیده اند. 
با این وجود دو کودك توانایى تشخیص دقیق فواصل مختلف را 
براى مدتى از دســت دادند و همچنین تعادل بدنى یکى دیگر از 
کودکان پس از پایان استفاده از هدســت، به مقدار قابل توجهى 
کاهش پیدا کرد. با اینکه این تاثیرات بســیار کوتاه مدت بودند و 
پس از چند دقیقه اثرى از آنها باقى نماند، اما باید در نظر داشــت 

که آنها تنها 20 دقیقه از این هدست ها 
استفاده کردند.

حــال ناتوانــى در حــل این 
مشکل مى تواند منجر به بروز 
آســیب هاى ذهنى در طوالنى 
مدت على الخصوص در کودکان شود. هدست واقعیت مجازى 
قرار اســت در آینده نزدیک به یکى از مهمترین و پرکاربردترین 
دستگاه ها در زمینه هاى علم، ســرگرمى و حتى صنعت تبدیل 
شود و در صورتى که این ایرادات به درستى بررسى و حل نشوند، 
ممکن است در طوالنى مدت خسارات جبران ناپذیرى به سالمت 
کاربران و کودکان وارد شود. ویلیامز معتقد است که دانشمندان 
و تولیدکنندگان این هدســت ها باید نحوه تعامل کودکان با این 
هدست ها را بیشتر از گذشته درك کنند. تولیدکنندگان باید به دنبال 
طراحى و ساخت هدستى باشــند که هیچ تأثیر منفى بر بینایى و 

تعادل فیزیکى بدن کاربران به خصوص کودکان نداشته باشد.
مارك ویلیامز در پایان گفت: «نکته اساســى دربــاره فناورى 
واقعیت مجازى این است که با استفاده از این فناورى مى توانید 
هر دنیایى کــه مایلید را خلق کنید و همین دنیاى دلخواه شــما 
ممکن اســت از لحاظ قوانین فیزیکى با سیستم بینایى و تعادل 
بدن شما مغایرت داشته باشد. همین مسئله نیز دلیل اصلى کاهش 
بینایى و تعادل کودکان در آزمایش هاى انجام گرفته بوده است. 
احتماًال راهکارهاى ســاده اى براى حل مشکالت هدست هاى 
واقعیت مجازى وجود دارد. با این حال ایجاد تغییرات اساسى در 
هدست هاى واقعیت مجازى در طول سال هاى آینده هم دور از 
انتظار نیست. هدف ما دانشــمندان این است که مطمئن شویم 
فناورى و هدســت هاى واقعیت مجازى از همان روز اول کامل 
و بدون نقص هستند و خوشبختانه شرکت هاى تولیدکننده این 
هدست ها نیز مطالعات ما در این زمینه را کامًال جدى مى گیرند 
و در آینده نزدیک براى حل ایرادات فعلى این هدســت ها اقدام 

خواهند کرد.»

رامینمشکاه

محققــان
ity)«افزوده

توسعه یک اپلیکی
بهبود کیفیت هواى

مى دهد.
علم به ما مى گوید که گیاها

م کمککرده و فضا را براى ما
اما تیم توسعه دهنده این اپلیکیشن

رفته و بیش از صد مقاله علمى را براى
اپلیکیشن مرور کرده اند.

ایــن اپلیکیشــن کــه «تعــادل زندگ
گیاهى»(PlantLifeBalance) نام دار

یک سیستم رتبه بندى براى درك چگونگى تأثیر
گیاهان مختلف بر کیفیت هــوا و بهبود زندگى 

شهروندان است.
این اپلیکیشن چگونگى جذب ترکیبات آلى فرار 
و سایر ذرات مانند گرد و غبار، گرده، بخار و دوده 

توســط گیاهان و همچنین عملکرد گیاهان
بهبود بهره ورى و رفتار اجتماعى رانش

lantLifeBalance

بر
تا کا
از

ن هشدار داده اند که 
زهدست هاى واقعیت 

ســالمتى کاربران  وانند
کــودکان را در معرض خطر

در«دانشــگاه لیدز» معتقدند کهههکه که
اساســى  رتغییــرات  د

زى فعلى اعمال نشود، استفاده مکرر از 
تم بینایى و تعادل فیزیکى کاربران 

عالم شده اند، امروزه مى بینیم 
وك و گوگل قصــد دارند 
ى و هدست هاى مرتبط 
پانى هاى تولیدکننده 
 حال تالش براى 
ارتفون هاى 

ر حقیقت 
هاى
کر

مى کنند. در افراد بزرگسال این آسیب ها معموًال به شکل چشم 
درد یا سر درد نمایان مى شوند اما در مورد کودکان؛ این آسیب ها 
مى توانند پیامدهاى ناشناخته اى در طوالنى مدت به همراه داشته 

باشند.»
0در این تحقیقات که به رهبرى دکتر «فیصل مشتق» انجام شد، 20
0 ساله پس از 20 دقیقه استفاده مکرر از هدست  2کودك هشت تا 12
واقعیت مجازى تحت آزمایش قرار گرفتند. در پایان مشــخص 

کوکــدکان از لحــاظ شــد که هیچکدام از این 

نا ب

0که آنها تنها 20 دقیقه از این هدست ها 
استفاده کردند.

حــال ناتوانــى در حــل این 
ممشکل مى تواند منجر به بروز 
آســیب هاى ذهنى در طوالنى 
مدت على الخصوص در کودکان شود. هدست واقعیت مجازى 
قرار اســت در آینده نزدیک به یکى از مهمترین و پرکاربردترین 
دستگاه ها در زمینه هاى علم، ســرگرمى و حتى صنعت تبدیل 
شود و در صورتى که این ایرادات به درستى بررسى و حل نشوند، 
ممکن است در طوالنى مدت خسارات جبران ناپذیرى به سالمت 

کاربران و کودکان وارد شود. ویلیامز معتقد است که دانشمن
و تولیدکنندگان این هدســت ها باید نحوه تعاملک

تول هدست ها را بیشتر از گذشته درك کنند.
طراحى و ساخت هدستى باشــن

تعادل فیزیکى بدن کار
مارك ویلیامز

واق

مطالعه اى 
که توسط محققان 

دانشگاه لیدز انجام شد، در 
حقیقت یکى از اولین مطالعات 
در زمینه بررسى تاثیرات 
هدست هاى واقعیت مجازى 

بر ذهن و سالمت کاربران 
بوده است

ب

ن

ابزار جدید فیسبوك براى مدیریت گروه ها

تلگرام ویندوزفونى ها آپدیت شد

سنجش کیفیت هوا با اپلیکیشن موبایلى

معرفى 5 کارت گرافیک مبتنى بر GTX1070TI از سوى ایسوس

با این نرم افزار باج بزرگ «مک آفى» به دولت هاى بزرگ جهان
همیشه یک مکانیک

 به همراه خود دارید!

نســبت به شــنود دولتى به نرم افزارهاى مک آفى نیز 
ســرایت کند، و دیگر مورد

ر ر ن و ر ر
9جهان، با فرکانس بوست 1759 مگاهرتز عرضه 
شده است که دستیابى به چنین فرکانس باالیى با 

SAP II و خط  Iکمک قطعات با استاندار
Auto-Ex- تولید تمام خودکار-

treme و خنک ســازى 
خنک کننده مجهز به 

MaxCon- -فناورى
فن هــاى  و  tact
لبــه دار ابداعــى با 
استاندارد ضد نفوذ 

IP5X شده است.
براى  ایســوس 
شخصى  نهایت 

ل ر
BERUS-GTX1070TI-A8G بــا فرکانس 
6بوست 1746 مگاهرتز

TURBO-GTX1070TI-8G در کارت گرافیکG
نیز به منظور افزایش دوام، از فن بلبرینگى دوگانه
با طول عمر دوبرابرى اســتفاده شده و قطعات
به کار رفته در مــدار تغذیه نیز از
مى باشــد. SAP II
ایــن کارت گرافیک
نیز مانند تمــام کارت
ى فیک هــا ا گر
ایســوسبا نرم افزار
GPU Tweak II
ســازگار بــوده و به
سادگى مى توانید از
بهینه سازى سیستم
توسط این نرم افزار

استفاده کنید.

تأثیر واقعیت مجازى بر بینایى کودکان
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ـه
یچ
در

منبع: تسنیم 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

منبع: میزان

منبع: تسنیم

منبع: میزان 

منبع: ایسنا 

منبع: جام جم آنالین 

س 
منبع: فار

یان حریم والیت در اصفهان
هفتمین رزمایش فدای

آلودگى هوا در سنندج 

دیدار رئیس ستاد 
ارتش روسیه با 
رئیس ستادکل 
نیروهاى مسلح

منبع: قدس آنالین 

از 210 هزار کیلومتر راه هاى 
کشور 34 هزار کیلومتر آن به 

محورهاى شریانى اختصاص 
دارد که بیش از 70 درصد 

ترافیک حمل و نقل 
جاده هاى کشور بر روى آن 

انجام مى شود.

بدون شرح

مراسم تودیع و معارفه وزیر علوم، تحقیقات و فناورى

بدون شرح

برپایى موکب هاى 
پذیرایى از زائران 
اربعین حسینى

اییز در باغات تبریز
پ


