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شرط سربازى 
براى اخذ گواهینامه 

حذف شد
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 شهر اسطوره پرور

رشد بى سابقه 
منابع شعب 

بانک سپه اصفهان

قاتل «ستایش» تا چند روز 
دیگر اعدام مى شود

وضعیت کسب و کار اصفهان
 زیاد وخیم نیست
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بیمه پاییزى
 دستگاه ایمنى بدن

راه اندازى 100 مرکز ارائه
 اینترنت رایگان در اماکن عمومى

چرخه پیچیده پرتقال هاى رنگىچرخه پیچیده پرتقال هاى رنگى
محصوالت را زودتر برداشت کرده اند و به دست دالل داده اند تا آنها را رنگ کنند!محصوالت را زودتر برداشت کرده اند و به دست دالل داده اند تا آنها را رنگ کنند!
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جهان نما

جهان باید 
دفاع سپاه در 
مقابل داعش را
 تأیید کند
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سخنگوى دولت، سپاه را یکى از مؤلفه هاى قدرت و دفاع 
ملت بعد از انقالب خواند و تصریح کرد که 
جهان باید با واقع بینى دفاع سپاه از تهاجم 

تروریستى داعش را تأیید کند.
محمدباقر نوبخت دیروز در نشست خبرى 

خود با اصحاب رسانه در پاسخ به 
این پرسش که موضع دولت 

در برابر قراردادن...

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان در مقاله اى که اخیراً نشریه 
آمریکایى «آتالنتیک» منتشر کرده به 

تشریح دیدگاه هاى جمهورى اسالمى ایران 
در زمینه هاى مختلف منطقه اى 

و بین المللى پرداخته است. 
در بخشى از این مقاله به 

موضوعى...
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صدام 
پیشنهاد شراکت 
به ایران 
داده بود

155

کاوه رضایى، ستاره شارلوا، در گفتگو با روزنامه 
پرتیراژ لوسوار از نمایش هاى خوب اخیرش 
و رویایش براى بازى در بهترین باشگاه هاى 

اروپا گفت. سایت روزنامه پرتیراژ لوسوار چاپ 
بروکسل مصاحبه اى با کاوه رضایى منتشرکرده 

با عنوان "من در شرایط سختى رسیدم".  
کاوه رضایى بهترین گلزن اسپورتینگ با 4 گل 
یکى از زیباترین شگفتى ها را در ابتداى فصل 

گورخرها رقم زده است.

همیشه حاضر، همیشه پر افتخار

هوش مصنوعى هوش مصنوعى 
بر عواطف انسان اثر مى گذاردبر عواطف انسان اثر مى گذارد

کاوه رضایى تخته گاز تا تحقق آرزوها

از ذوب آهـن 
تا آرسنـال!
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سخنگوى دولت، ســپاه را یکى از مؤلفه هاى قدرت و 
دفاع ملت بعد از انقــالب خواند و تصریح کرد که جهان 
باید با واقع بینى دفاع ســپاه از تهاجم تروریستى داعش 

را تأیید کند.
محمدباقر نوبخت دیروز در نشست خبرى خود با اصحاب 
رسانه در پاسخ به این پرســش که موضع دولت در برابر 
قراردادن سپاه پاسداران توسط آمریکا در زمره گروه هاى 
تروریستى چیســت، گفت: موضع دولت نسبت به سپاه 
بسیار روشن است، سپاه یک ارگان انقالبى است و یکى 
از مؤلفه هاى قدرت و دفاع ملت بعد از انقالب بوده است.
وى افــزود: این نهاد همچنــان مورد احترام اســت و 

مردم هیچگاه رشــادت هاى ســپاه در دفاع از کشــور 
و مردم را فراموش نمى کنند و جهــان باید با واقع بینى 
دفاع سپاه از تهاجم تروریســتى داعش را تأیید کند که 

مى کند.
نوبخت تأکیــد کرد: ســپاه، مدافع ملــت و مهاجم به 
تروریست هاســت پس  اگر آمریکا چنین واکنشى را در 
برابر سپاه داشته باشد خودش مثل همان تروریست هایى 

مى شود که همین مواضع را نسبت به سپاه دارند.
نوبخت تصریح کــرد: انتظار این اســت همــه ما در
 برابر آدمى هرزه گو و واهى گو متحد شویم و کشورمان 

را حفظ کنیم.

ســخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر جزئیات 
انهدام یک باند قاچاق مواد مخدر توسط وزارت اطالعات 

را تشریح کرد.
پرویز افشار با تأکید بر ارتباط تنگاتنگ قاچاق مواد مخدر 
و تروریسم جزئیاتى از انهدام یک باند قاچاق مواد مخدر 
توسط وزارت اطالعات را تشریح کرد و گفت: سربازان 
گمنام امام زمان (عج) در سه ماهه نخست امسال موفق 
شدند یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر را در شهرستان 

سراوان مورد ضربه قرار دهند.
سخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر افزود: در 
این اقدام وزارت اطالعات 500 کیلوگرم تریاك کشف 

شد ولى نکته جالب اینجاســت که عالوه بر کشف مواد 
مخدر، مقادیر قابل توجهى سالح و مهمات جنگى آکبند 
نیز کشف و ضبط شد.وى ادامه داد: در میان سالح هاى 
کشف شــده تعداد زیادى کالشــینکف و آرپى جى که
بسته بندى شده و آکبند بود و این باند به دنبال انتقال آنها 

به داخل کشور بودند ضبط شد.
سخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر با تأکید بر 
اینکه این باند مصداق بارزى از ارتباط تنگاتنگ قاچاق 
مواد مخدر با تروریسم اســت، گفت: این سالح ها براى 
محافظت از این باند نبود بلکه براى اعمال تروریســتى 

قرار بود به کشور وارد شود.

جهان باید دفاع سپاه 
در مقابل داعش را تأیید کند

کشف مواد مخدر و سالح 
توسط وزارت اطالعات

ادامه سانسور آیت ا... هاشمى 
 برترین ها| روزنامه جمهورى اسالمى نوشت: 
خبر برگزارى همایش آیت ا... هاشمى رفسنجانى و دفاع 
مقدس که روز یک شـنبه در تهران برگزار شـد، توسط 
رسـانه ملى سانسـور شـد. قابل تأمل تر اینکه در هفته 
دفاع مقدس امسال نیز تلویزیون از نقش آیت ا...هاشمى 
رفسنجانى در جنگ مطلبى منتشر نکرد. رسانه ملى چند 
سالى بود که در اواخر عمر آیت ا...هاشمى رفسنجانى که 
فرمانده جنگ بود، هیچ مطلبى در ایـام دفاع مقدس از 
ایشان منتشر نمى کرد ولى عجیب این است که حتى بعد 
از رحلت ایشان نیز این سانسور ادامه دارد. رسانه ملى فقط 
در روزهاى رحلت آقاى هاشمى از ایشان تجلیل به عمل 

آورد ولى بسیار سریع همان را نیز قطع کرد.

االن در عزتى بى سابقه
 قرار داریم

  ایسنا| آیت ا... جنتى، رئیس مجلس خبرگان 
رهبرى با بیان اینکه شاه سابق در برابر استکبار جهانى و 
آمریکا در کمال ذلت بود و در مقابل آنان تعظیم مى کرد، 
گفت: ما در آن شرایط بودیم و امروز به کجا رسیده ایم. ما 
در دوران شاه در ذلت بودیم و حاال در عزتى بى سابقه قرار 
داریم تا جایى که جاسوس هایى که در سفارت آمریکا کار 
مى کردند را گرفتیم و چشمشان را بستیم و دستگیرشان 
کردیم، کجـا چنین اتفاقى افتـاده اسـت؟ آن زمان هم 
خیلى ها مى ترسیدند که آمریکا کشـور را بمباران کند 

اما امام(ره) فرمود آمریکا هیچ غلطى نمى تواند بکند.

دستگیرى 
یکى از مدیران ارشد گیالن

  باشگاه خبرنگاران جوان | دادستان عمومى 
و انقالب رشت از دستگیرى یکى از مدیران ارشد گیالن 

خبر داد که با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. 
حجت االسالم والمسـلمین على مصطفوى نیا گفت: 
این مدیر ارشـد به اتهام صدور مجوزهاى غیر قانونى 
در خصـوص بهـره بـردارى از معادن، تضییـع حقوق
 بیت المال و تحصیل مال از راه نامشـروع دستگیر و با 

قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

هدیه جالب رنو 
به رانندگان زن عربستانى

شرکت هاى خودروسـازى موجى از انواع    رکنا |
تبلیغات را براى جذب مشتریان زن سعودى که به تازگى 
مجوز رانندگـى در این کشـور دریافت کرده انـد، به راه 
انداخته اند. در این میان شـرکت رنوى فرانسه پا را فراتر 
گذاشته و اعالم کرده به هفت زن نخستى که در عربستان 
گواهینامه رانندگى خود را به نمایندگى شرکت رنو در این 
کشـور ارائه کنند، هفت خودروى جدیـد هدیه مى دهد.
روز 26 سپتامبر پادشاه عربستان در حکمى به زنان اجازه 
رانندگى اعطا کرد. این تصمیم با استقبال زنان سعودى 
مواجه شده و آموزشگاه هاى رانندگى زنان به سرعت در 

سراسر عربستان در حال گسترش هستند.

شاهد آوردن از احمدى نژاد 
محمد مهدى عبدخدایى، دبیرکل جمعیت    ایرنا |
فداییان اسـالم گفت: اگر نظام ما پارلمانى بود به راحتى 
احمدى نـژاد را اسـتیضاح و برکنـار مى کـرد ولى چون 

ریاستى بود قدرت الزم را براى این کار نداشت. 

مرتضوى دیروز هم به دادگاه نرفت
  تسنیم | وکیـل مدافـع اولیـاى دم مرحوم 
روح االمینى یکى از فوت شـدگان حادثه بازداشـتگاه 
کهریزك از تجدید جلسـه محاکمه مرتضوى خبر داد 
و گفت: دادگاه 30 آبان را براى برگزارى جلسـه بعدى 
تعیین کرده است. میرمجید طاهرى گفت که سه شنبه 
18 مهر(دیروز) جلسه رسیدگى به شکایت موکل من از 
سعید مرتضوى دادستان وقت تهران در شعبه 22 دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران برگزار شد اما آقاى مرتضوى 
حضور نداشـت. این وکیل دادگسـترى گفت که بنابر 
اعالم دادگاه، مرتضوى گواهى پزشکى مبنى بر بیمارى 

خود را به دادگاه ارائه کرده است. 

توئیتر

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: اینکه 
برخى بخواهند فلسفه قیام را به بازى بگیرند و طورى 
مطرح کنند که قیام امام حسین(ع) براى سازش بوده، 

بزرگ ترین خیانت است.
به گزارش انتخاب، محمدحسین صفارهرندى در جمع 
پاسداران و پایوران سپاه روح ا... استان مرکزى با اشاره 
به شبهاتى که سال هاســت از سوى بدخواهان نظام 
مطرح مى شود، اظهار داشت: شــبهه اى که از اواخر 
دوران جنگ تحمیلى و اوایل دهه 70 مطرح شــده 
این اســت که در تزاحم نظام و حکومت، کدام را باید 

فدا کرد. وى با اشاره به شبهاتى که در سال هاى اخیر 
از سوى برخى مسئوالن مطرح شده است، گفت: آنچه 
برخى مطرح مى کنند این است که چرا عاشورا را تنها 
تقابل دو جبهه حق و باطل بیان مى کنید؟ این افراد 

عاشورا را محل مذاکره مى دانند!
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــا تأکید بر 
اینکه این بیان جسورانه قصد دارد با یک آرمان بزرگ 
در مقام نظر دربیافتد، تصریح کــرد: اینکه بخواهند 
فلســفه قیام را به بازى بگیرند و مطرح کنند که قیام 
امام حسین(ع) براى سازش بوده است، بزرگ ترین 

خیانت اســت؛ نباید اجازه داد که فلسفه قیام اولیاى 
خدا در برابر جریان کفر و شرك و نفاق را اینگونه به 
بازى تحریف بگیرند، قیام آرمان است که نباید اجازه 

داد مخدوش شود.
صفارهرندى ادامه داد: این افراد که در مقام نظر، این 
آرمان ها را به بازى مى گیرنــد بزرگ ترین خیانت را 
مى کنند چراکه جابه جا کردن نقاط ارزشى، همه چیز را 
متزلزل مى سازد، در حقیقت این افراد چون خود ُعرضه 
ندارند که در مقابل جبهه باطل بایســتند ارزش ها را 

جا به جا مى کنند.

چند روز مانده بــه مهلت رئیس جمهــور آمریکا براى 
تصدیق مجدد برجام، آخرین خبرها از اعالم استراتژى 
جدید و سختگیرانه آمریکا در قبال ایران حکایت دارد که 
البته مطابق آن، برخالف تمایل «دونالدترامپ»، آمریکا 
فعًال در برجام باقى خواهد ماند. تحلیلگران آمریکایى، 
درگیرى ترامپ با یکى از جمهورى خواهان ارشــد سنا 
را مقدمه چینى احتمالى ترامپ براى توجیه شکست در 

خروج از برجام ارزیابى مى کنند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایــاالت متحده قصد دارد 
در روزهــاى آینده، از اســتراتژى جدیــد آمریکا براى 
مقابله با آنچــه جاه طلبى هاى هســته اى ایران معرفى 
 مى کند پرده بــردارى کند که در این اســتراتژى، فعًال 
توافق هســته اى با ایران حفظ خواهد شد ولى از کنگره 
درخواست خواهد کرد که قانون نظارت بر پایبندى ایران 

به این توافق را سخت تر کند.
بر اســاس گفته هاى برخى مقامات دولــت آمریکا که 
خواسته اند نام آنها فاش نشــود، ترامپ از کنگره خواهد 
خواســت تا قانون نظارت بر پایبندى ایــران به توافق 
هسته اى را ســخت تر کنند.  هدف او از این استراتژى، 
نشــان دادن جبهه اى متحد از دولت آمریکا و کنگره به 

کشورهاى اروپایى است.
این طرح که به طور ویژه به وسیله تیم امنیت ملى ترامپ 
تهیه شده، خواستار بازنگرى کنگره در توافق هسته اى 
خواهد شــد و یک تغییر احتمالى ممکن است این باشد 
که کنگره به صورت دوره اى تأیید کند که ایران دستکم 
به مدت یکسال از ساخت و توسعه سالح هسته اى دور 

بوده است.
اخذ تصمیماتى علیه ســپاه پاســداران، حزب ا... لبنان 
و مقابله بــا نفوذ منطقــه اى و برنامه موشــکى ایران، 
بخش هاى احتمالى دیگر استراتژى دولت ترامپ علیه 

ایران خواهد بود.
به این ترتیــب، على رغم اظهارات تنــد رئیس جمهور 
آمریکا علیه برجام، وى حداقل در شــرایط فعلى تحت 
فشار جامعه جهانى و با توجه به هشدارهاى مقامات ارشد 
دولت آمریکا از جملــه وزراى خارجه و دفاع، در عمل به 
وعده همیشگى خود در از بین بردن و یا تغییر در برجام، 

ناکام مانده است.
درگیــر شــدن توییتــرى رئیس جمهــور ترامــپ با 
«باب کورکر»، رئیس جمهورى خواه کمیته سیاســت 

خارجى سناى آمریکا، در آستانه رأى گیرى هاى مهم سناى 
آمریکا در خصوص تغییر در نظام مالیاتى، وضعیت بیمه و 
همچنین احتمال تصمیم گیرى سناى آمریکا در خصوص 
انتصاب وزیر خارجه جدید در صورت اســتعفاى احتمالى 
«رکس تیلرسون»، سبب شده است که واشنگتن پست 
این گمانه را مطرح کند که رئیس جمهور آمریکا در حال 
زمینه چینى است تا وى را به عنوان یکى از عوامل مؤثر در 

ناکامى هاى احتمالى خود به هوادارانش معرفى کند.
باب کورکر تاکنون دو بار در سال هاى 2006 و 2012 در 
انتخابات ســناى آمریکا از ایالت تنسى برنده شده است 

ولى اخیراً در روز تولد 65 ســالگى اعالم کرده است که 
قصد بازنشستگى را دارد و در انتخابات سال آینده شرکت 
نخواهد کــرد. وى اخیراً هم در ســخنانى ژنرال «جان 
کلى» رئیس کارکنان کاخ سفید، تیلرسون وزیر خارجه و 
«جیمز متیس» وزیر دفاع را ســه نفرى دانسته بود که 
آمریکا را از مصیب دور نگاه داشــته اند. این ســخنان 
کنایه آمیز، از زمینه هاى احتمالى درگیرى دو طرف است.

ولى این چگونگى رســیدن کورکر بــه تصمیمش در 
خصوص بازنشستگى و نقش ترامپ در آن بود که سبب 

بروز درگیرى آنها در توییتر شده است.

ترامپ صبح یک شــنبه به وقت آمریکا در ســه توییت 
متوالى مدعى شــد که باب کورکر کــه نقش زیادى در 
تحمیل برجام به آمریکا داشته است، حمایت از نامزدى 
خود براى سنا در سال 2018 را گدایى کرده ولى وى از 

اعالم حمایت از کورکر خوددارى کرده است.
کورکر در پاســخ به توییت هاى ترامپ، کاخ سفید را به 
مرکز نگهدارى سالمندان تشبیه کرد که در نتیجه غیبت 
یکى از مسئوالن آن، ترامپ مشغول توییت نویسى علیه 
وى شده اســت. رئیس کارکنان دفتر کورکر در سنا نیز، 
روایتى کامًال متفــاوت از روایت ترامــپ در خصوص 

بازنشستگى کورکر ارائه کرده و مدعى شده است که بعد 
از تصمیم کورکر به بازنشســتگى، ترامپ با وى تماس 

گرفته تا او را از این تصمیم منصرف کند.
«واشــنگتن پســت» در توضیح تأثیر این درگیرى بر 
آینده برجام در ســناى آمریکا نوشــته است که ترامپ 
که برجام را بدترین توافق تاریخ آمریکا دانســته، قصد 
ندارد طى هفته آینده «پایبندى ایران به برجام و حیاتى 
بودن برجام براى امنیت ملى آمریکا» را تصدیق کند و 
در این صورت تصمیم گیــرى در خصوص بازگرداندن 
تحریم هاى ایران بر عهده ســنا خواهد بود. اگر قرار بود 
ترامپ به یکى از سناتورهاى جمهورى خواه براى همراه 
کردن دموکرات ها با اقداماتش علیه برجام امیدوار باشد، 
سناتورى که مى توانست به وى کمک کند، باب کورکر 
بود ولى با درگیرى پیش آمده میان دو طرف، شــانس 
موفقیت برنامه ترامپ علیه برجام کاسته خواهد شد ولى 
ترامپ مى تواند کورکر را به عنوان عامل شکست خود در 

کنگره معرفى کند.

سخنگوى فراکسیون مســتقلین والیى مجلس 
در واکنش به انتشــار خبر انتصاب فرزندش در 
شهردارى چمخاله گفت: این مسائل کوچک را 
رها کنید و بروید ببینید دانه درشت ها کجا هستند!

مهرداد الهوتى بائوج در گفتگو با ایلنا در پاسخ به 
سئوالى درباره اظهارنظر پیشین خود مبنى بر اینکه 
فرزندش هرگز شهردارى چمخاله را نمى پذیرد، 
گفت: خبرنگاران باید به دنبال سوژه هاى بزرگ 
باشــند. بروید ببینید به عنوان مثال خانواده وزرا 
و معاونانشان کجا هســتند. ببینید خانواده آقاى 

جهانگیرى کجا هستند.
نماینده اعتدالگراى لنگرود در مجلس با این حال 
درباره وضعیت خانواده اش توضیح داد: وضعیت 
خانوادگى من مشخص است. من برادر دو شهید 
هستم. یکى از برادرانم سال 65 و برادر دیگرم هم 
سال 66 شهید شده است. خودم هم جانباز هستم 
و یک برادر دیگرم هم جانباز اســت. پدرمان هم 

حدود 30 ماه در جبهه ها جنگیده است.
الهوتى با ایــن حال از توضیح دربــاره انتصاب 
فرزندش به عنوان شهردار چمخاله خوددارى کرد 
و گفت: شهردارى این شهر کوچک را رها کنید. 

بروید دنبال دانه درشت ها!

مهرداد الهوتى بائوج چندى پیش در پى انتشار 
اخبارى درخصوص احتمــال انتصاب فرزندش 
کمیل الهوتى بائوج به عنوان شــهردار چاف و 
چمخاله در اســتان گیالن، ضمــن تکذیب این 
اخبــار، گفته بود که اگر کســى حکــم انتصاب 
فرزندش را نشــان دهد، به آن فرد یک ســکه 

خواهد داد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به زمین خوارى صدها 
میلیاردى و واردات بیش از 300 خودروى خارجى میلیاردى از 
سوى وابستگان مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: داماد 
یکى از وزرا، مدیرعامل ماشین سازى اراك، وابسته به صندوق 

شده است.
حجت االسالم والمسلمین علیرضا سلیمى در گفتگو با فارس، 
با اشاره به جزئیات نشست  این کمیسیون با موضوع جمع بندى 
گزارش هیئت تحقیق و تفحــص از صندوق ذخیره فرهنگیان 
گفت: چند محور مهم این گزارش در این نشست مورد بررسى 

قرار گرفت.
وى ادامه داد: از جمله مسائل مطرح شده که بسیار مایه تأسف 
اعضاى کمیسیون شد، زمین خوارى چند صد میلیاردى از سوى 
وابستگان به مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان و واردات بیش 

از 300 دستگاه خودروى خارجى میلیاردى بود.
نماینده مردم محالت در مجلس شــوراى اســالمى موضوع 
انتصابات فامیلى در برخى از شــرکت هاى وابسته به صندوق 
ذخیره فرهنگیان را محور دیگر به بحث گذاشته شده از گزارش 
هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان طى جلسه 
دیروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان کرد و گفت: 
براساس گزارش هیئت تحقیق و تفحص داماد یکى از وزرا به 
ِسمت مدیرعاملى یکى از شرکت هاى وابسته به صندوق یعنى 

شرکت ماشین سازى اراك منصوب شده است.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در مقاله اى که اخیراً نشریه آمریکایى «آتالنتیک» منتشر کرده به 
تشریح دیدگاه هاى جمهورى اسالمى ایران در زمینه هاى مختلف منطقه اى و بین المللى پرداخته است. در بخشى 

از این مقاله به موضوعى اشاره شده که تا کنون کمتر به آن پرداخته شده بود. این بخش را بخوانید:
جنگ هشت ســاله صدام علیه ایران هیچ نتیجه اى جز مرگ و خرابى نداشــت، از جمله اولین استفاده میدانى از 
تسلیحات شیمیایى بعد از جنگ جهانى اول- توسط صدام علیه سربازان و شهروندان ایرانى- که با سکوت کرکننده 

جامعه جهانى همراه بود.
ما ایرانى ها، به جرم اینکه جرأت داشتیم و رهایى مان را از استبداد داخلى و سلطه خارجى اعالم کردیم، مورد تنبیه 
قرار گرفتیم و حتى از تسلیحات اولیه دفاعى محروم شــدیم؛ حتى زمانى که شهر هاى ما در میان هلهله و شادى 
همسایگان عربمان موشکباران مى شد. یکى ازاین همسایه ها کویت بود که یکى از حامیان اصلى صدام در جنگ 
با ایران محسوب مى شــد و به وى در فروش نفتش کمک مى کرد. با این حال مدت کوتاهى بعد از جنگ، کویت 

خودش قربانى جاه طلبى هاى صدام قرار گرفت و به آن حمله شد.
با وجود این، ما تصمیم به حمایت از حاکمیت کویت در جهت حفظ صلح و ثبات منطقه اى گرفتیم، آن هم زمانى که 
صدام پیشنهاد شراکت در غنایمش را به ما داده بود و حتى جنگنده هایش را در ظاهر براى حفاظت و در واقع براى 

تطمیع ما به همراهى با خودش به ایران فرستاده بود.
رهبرى ایران به طور قاطع و علیرغم دشمنى پیدا و پنهان برخى دولت هاى خلیج فارس از زمان انقالب، این پیشنهاد 
وسوسه انگیز را رد کرد. ما ترجیح دادیم همسایگانمان در خلیج فارس کشورهایى پایدار، برقرار و مستقل بمانند تا 

اینکه رضایتى کوتاه مدت از مشاهده اینکه آنها به سزاى اعمالشان رسیده اند، به دست آوریم.
ایران که از همه همســایگان خود به عنوان یک کشور مســتقل قوى تر و قدیمى تر است، در سه قرن گذشته به 
هیچ کشور دیگرى حمله نکرده است. ایران در امور داخلى همسایگانش دخالت نکرده و نخواهد کرد. با وجود این، 
«امور عربى» به ایران  ربط دارد و از گفتن این ابایى نداریم که بگوییم «مسائل غیر عربى» هم به آنها مربوط است.

چطور مى شود به هم مربوط نباشند؟ وقتى مرزها، آب ها و منابع مشترك داریم و وقتى از فضاى هوایى یکدیگر پرواز 
مى کنیم، نمى توانیم به این موضوع که همســایگان ما چگونه این بخش از جهان را که خانه ما در آن است متأثر 

مى سازند، منافعى نداشته باشیم.

ترامپ رسمًا خروج از برجام را کنار گذاشت؛

آمریکا به برجام متعهد مى ماند!

بر اساس گفته هاى 
برخى مقامات دولت 

آمریکا که خواسته اند 
نام آنها فاش نشود، 

ترامپ از کنگره خواهد 
خواست تا قانون نظارت 

بر پایبندى ایران به 
توافق هسته اى را 

سخت تر کنند. هدف او 
از این استراتژى، نشان 
دادن جبهه اى متحد از 

دولت آمریکا و کنگره به 
کشورهاى اروپایى است

نماینده اى که قبالً گفته بود فرزندش هرگز شهردارى چمخاله را نمى پذیرد: 

این بحث ها را رها کنید؛ بروید دنبال افراد کله گنده!

صفار هرندى: مى گویند قیام امام حسین(ع) براى سازش بوده؛ این بزرگ ترین خیانت است  

جزئیات فساد گسترده
 در صندوق ذخیره فرهنگیان

گوشه اى جدید از ناگفته هاى دوران حکومت حاکم سابق عراق

صدام پیشنهاد شراکت به ایران داده بود
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مدیر کل دفتر بازرسى، پاســخگویى به شکایات و امور 
حقوقى سازمان غذا و دارو گفت: فروش، عرضه و تبلیغ 
دارو به صورت اینترنتى، غیرقانونى و غیرمجاز است و به 

نوعى قاچاق محسوب مى شود.
شهریار اســالمى تبار گفت: ناصر خســرو زمانى مرکز 
فروش داروهاى کمیاب و قاچاق بود اما اکنون این اتفاق 
از طریق سایت هاى اینترنتى صورت مى گیرد و با اینکه 
فروش دارو از طریق اینترنت غیرقانونى و به نوعى قاچاق 
محسوب مى شود اما بیشتر داروهاى قاچاق از طریق این 

سایت ها عرضه و در محل به مشترى تحویل مى شود.
وى ادامــه داد:  فروش، عرضه و تبلیــغ دارو به صورت 

اینترنتى غیرقانونى و غیرمجاز اســت و به نوعى قاچاق 
محسوب مى شود، هم اکنون بازار ناصرخسرو مانند چند 
سال گذشته نیست بلکه سایت هاى مختلف دارویاب و...

ایجاد شده اند که داروها را از مسیر نادرست تهیه مى کنند 
و به مصرف کننده مى رسانند.

اســالمى تبار اظهار داشــت:  از طریق معاونت قضائى 
دادستانى کل کشور و همکارى پلیس فتا موارد تخلف 
پیگیرى مى  شــود. به صورت خاص اجازه فروش اقالم 
غیردارویى و داروهاى OTC بــه چندین داروخانه داده 
شده است. وى گفت: براى برخورد با قاچاق، طرح هایى 

در سازمان اجرا شده است.

شرط داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از سربازى براى 
اخذ گواهینامه رانندگى با موافقت ستاد کل نیروهاى مسلح 

حذف شد.
در جلســه روز دوشنبه سرلشــکر باقرى رئیس ستاد کل 
نیروهاى مســلح با على الریجانى رئیس مجلس شوراى 
اسالمى تصمیماتى در خصوص نحوه اجراى برخى مواد 
قانونى مرتبط با سربازان و مشموالن خدمت وظیفه عمومى 
اتخاذ شد. بر اساس یکى از توافقات انجام شده مقرر شد بند 
(هـ) ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث توسط نیروى انتظامى 
در اسرع وقت اجرایى شود. در این بند قانونى که پیش از این 
اجرایى شدنش از سوى نیروى انتظامى به دلیل مغایرت با 

سایر قوانین، مشروط به ابالغ ستاد کل نیروهاى مسلح شده 
بود تصریح شده است: «اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان 

خدمت و معافیت سربازى نیست.»
البته گرچه هنوز تصمیمات جلسه روز دوشنبه رئیس ستاد 
کل نیروهاى مســلح با رئیس مجلس شــوراى اسالمى 
ابالغ نشده ولى به گفته سردار کمالى رئیس اداره سرمایه 
انسانى سرباز ســتاد کل نیروهاى مسلح، این تصمیم طى 
روزهاى آینده ابالغ مى شود. سردار حسین اشترى فرمانده 
نیروى انتظامى نیز خاطرنشان کرده است که پلیس براى 
اجراى ایــن قانون، در انتظار ابالغیه ســتاد کل نیروهاى 

مسلح است.

شرط سربازى براى 
اخذ گواهینامه حذف شد

فروش دارو از طریق اینترنت 
غیرقانونى است

استان هاى مهاجردوست
بر اسـاس سرشـمارى سـال 95، اسـتان تهران رتبه 
اول مهاجرپذیـرى در کشـور را دارد. این اسـتان طى 
سـال هـاى 90 تـا 95  بیـش از 20 درصـد جمعیـت 
مهاجر در کشور را داشته اسـت  استانى که رتبه بعدى 
مهاجرپذیرى را در بین استان هاى کشور دارد، خراسان 
رضوى اسـت که با سـهم 7/3 درصدى مهاجران کل 
کشـور، نشـان دهنده تفاوت سـهم بـا اسـتان تهران 
است. در واقع استان تهران به عنوان پایتخت، جذابیت 
بیشترى براى مهاجران دارد. همچنین استان اصفهان 
با سـهم 6/8 درصـدى از مهاجرپذیرى در رتبه سـوم 

قرار دارد.

زمان استفاده از کارت هاى 
ملى قدیمى تمدید نمى شود 

سـخنگوى سـازمان ثبت احوال از صـدور ماهیانه دو 
میلیـون و 500 هـزار کارت هوشـمند ملى خبـر داد و 
گفت: کارت هاى قدیمى سال آینده بى اعتبار مى شود. 
سـیف ا... ابوترابى تصریح کرد: هم اکنون 27 میلیون 
کارت هوشـمند صادر شـده و ایـن در حالى اسـت بر 
اساس آمار ماهیانه دو میلیون و 500 هزار کارت صادر 
مى شـود. وى با تأکید بر اینکه زمان اعالم شده براى 
استفاده از کارت هاى ملى قدیمى تمدید نخواهد شد، 
بیان کرد: در سال آینده کارت هاى ملى بى اعتبار شده 

و در هیچ سازمان و دستگاهى مورد تأیید نخواهد بود.

یک ُفک دیگر در تور افتاد
نماینده مرکز تحقیقات و بازتوانى سگ هاى آبى هلند 
در ایران از گرفتار شدن یک قالده ُفک خزرى دیگر در 
تور ماهیگیران گلسـتان خبر داد و گفت: این فک روز 
دوشـنبه در منطقه مرزى آبى ایران و ترکمنسـتان در 
دام افتاد. امیرشیرازى اظهار داشت: فاصله زمانى زیاد 
خارج کردن این فک نر از تور ماهیگیران و گرماى هوا 
باعث مشکالت جسمى براى این حیوان شد اما تالش 
مى کنیم آسـیب هاى گرما را روى این حیوان کاهش 
داده و جان آن را نجات دهیم. 15 مهرماه نیز درهمین 
منطقه یک فک در تور ماهیگیران گرفتار شده بود که 

پس از24 ساعت در دریا رها شد.

حضور 24 میلیون باره 
درکالنترى ها 

سردار شرفى، رئیس پلیس پیشـگیرى ناجا با اشاره به 
سامانه جامع پیامکى، گفت: سال گذشته 24 میلیون بار 
مردم به کالنترى و پاسـگاه مراجعه کردند که امسال 
شـش میلیـون از مراجعـات را از طریـق این سـامانه 
کاهش مى دهیم هر فردى بـا کالنترى تماس گرفته 
خواسـته وى در سـامانه ثبت و پیامک به طرف مقابل 

ارسال مى شود.

مخدر جدید هم آمد
سرهنگ کامبیز اسماعیلى، رئیس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر فرماندهى انتظامى استان کرمان با اشاره به تنوع 
بسیار زیاد موادمخدر صنعتى گفت: در حال حاضر مواد 
مخدر معـروف به بیوسـنتزى در حال تولید اسـت که 
بررسى اثرات آن در مرحله علمى قرار دارد و اثرگذارى 

آن 800 برابر شیشه بوده و بسیار خطرناك است.

شناسایى ساالنه
 90 هزار بیمار سرطانى 

معاون پژوهشـکده معتمد جهاد دانشگاهى با اشاره به 
اینکه شایع ترین سرطان در میان زنان و مردان ایرانى 
سرطان پوست، سـینه، معده و کولورکتال بوده است، 
گفت: به طور متوسط ساالنه حدود 90 هزار بیمار مبتال 

به سرطان در ایران شناسایى مى شوند. 
شـهپر حقیقت افـزود: سـومین علـت مـرگ و میر و 
ششـمین علت بار بیمارى در کشـور سـرطان است و 
افزایش دو برابرى بروز آن تـا دو دهه  آینده پیش بینى 
شده است. معاون پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهى، 
ادامه داد: شایع ترین سرطان ها در زنان و مردان ایرانى 

سرطان پوست، پستان، معده و کولورکتال است.

چرك نویس

جانشین فرمانده نیروى انتظامى گفت: در حال حاضر در کشور 19 میلیون خودرو وجود 
دارد و بیش از 90 درصد حمل بار و سفرها از طریق جاده ها انجام مى شود.

سردار اسکندر مؤمنى اظهار داشت: هر شخصى که پاى خود را از خانه بیرون مى گذارد 
یا مسافر است و یا راننده و حتى آن شخصى که در خانه نشسته است دغدغه ترافیک 

و حوادث رانندگى را دارد.
وى افزود: در سال 58 در کشور دو میلیون خودرو وجود داشت. در سال 85 و طى 22 
سال تعداد خودروها در کشور به چهار میلیون افزایش پیدا کرد و به یک باره از سال 85 

تا سال 96 با افزایش تقاضاى سفر، تعداد خودروها به 19 میلیون رسید.

جانشین فرمانده نیروى انتظامى بیان داشــت: دیگر نمى توان جاده هاى کشور را به 
صورت سنتى کنترل کرد و اســتفاده از روش هاى نوین یک ضرورت اجتناب ناپذیر 

است.
وى گفت: کشته شــدن حتى یک نفر در حوادث رانندگى هم زیاد است و با برقرارى 
تعامل با سایر دستگاه ها توانستیم 28 هزار کشته تصادفات در سال 84 را به 16 هزار 
نفر در سال 95 برسانیم، این در حالى است که تعداد خودروها از هفت میلیون به 19 

میلیون افزایش پیدا کرده است.
 سردار مؤمنى گفت: بیش از 90 درصد از رفت و آمدها و حمل بار در کشور ما به صورت 
جاده اى انجام مى شود و کمتر از 10 درصد سفرها ریلى، هوایى و دریایى است و اگر 
ما بخواهیم خودمان را با دیگر کشــورها مقایســه کنیم، باید شرایط یکسانى داشته

باشیم.
وى گفت: کشــور ما بیش از یک میلیون و 600 هزار کیلومتر وســعت دارد و معادل 
20 کشور اروپایى است، به همین دلیل ما نمى توانیم خود را با دیگر کشورها مقایسه

کنیم.

وجود 19 میلیون خودرو 
مدیر پایگاه میراث جهانى تخت جمشید از اسکن لیزر در جاده هاى کشور

و ایجاد داربســت پله اى حفاظتى در محوطه تاریخى 
«نقش رســتم» به دنبال عملیاتى شــدن طرح هاى 
حفاظتى و مرمتى در آنجا و در راســتاى آماده ســازى 
پرونده ثبت جهانى و الحاق نقش رستم به تخت جمشید 

خبر داد.
مســعود رضایى منفرد، مدیر پایگاه میــراث جهانى 
تخت جمشــید گفت: عملیات اســکن لیــزر محوطه 
تاریخــى نقش رســتم و ایجاد داربســت حفاظتى بر 
روى آرامگاه خشــایار به منظور تحقق بخشــیدن به 
اهداف مرمتى، انجام شد. اســکن لیزر، روش جدیدى 
بــراى مستندســازى کامــل بناهــا و محوطه هاى 
تاریخــى اســت کــه در نقش رســتم با دقــت باال

 اجرا شد. 
مدیر پایگاه میراث جهانى تخت جمشید به آبراهه هاى 
مربوط به دوره هخامشــى در این محوطه و در باالى 
نقوش اشــاره کرد و گفت: این آبراهه ها مورد بررسى 
حفاظتى و مرمتى قرار گرفته تا در فصل بارش، نقوش از 

جارى شدن آب بر روى آن در امان بماند.
وى پروژه استیج بندى حفاظتى آرامگاه خشایار به ارتفاع 
60 متر که پله گذارى شده است را گامى دیگر در مسیر 
اجرایى شدن اهداف حفاظتى و مرمتى مجموعه نقش 
رستم برشمرد و گفت: کارگاه ایجادشده مزیت دسترسى 
به تمام نقوش، درون آرامگاه خشایار و باالى نگاره ها 
را آسان و امکانپذیر ساخته که هم در کار برداشت و هم 
در تسهیل روند اجراى طرح و برنامه حفاظت و مرمت  

مفید خواهدبود.
رضایى منفرد خاطر نشان کرد: احیا و اجراى طرح هاى 
حفاظتى و مرمتى در نقش رستم مى تواند مسیر دستیابى 
محوطه تاریخى نقش رســتم را به نشان ثبت جهانى 

یونسکو تسهیل کند.

نقش رستم، نام مجموعه اى باســتانى واقع در شمال 
شهرستان مرودشت، استان فارس است که در فاصله6 
کیلومترى از تخت جمشــید قــرار دارد. این محوطه 
باســتانى یادمان هایــى از ایالمیان، هخامنشــیان و 
ساســانیان را در خود جاى داده  اســت و از حدود سال 
1200 پیش از میــالد تا 625 میــالدى همواره مورد 
توجه بوده  اســت زیرا آرامگاه چهار تن از پادشــاهان 
هخامنشــى، نقش برجســته هاى متعددى از وقایع 
مهــم دوران ساســانیان، بنــاى کعبــه زرتشــت و 
نقش برجســته ویران شــده اى از دوران ایالمیــان 
در این مــکان قرار دارند و در دوره ساســانى، محوطه 
نقش رستم از نظر دینى و ملى نیز اهمیت بسیار داشته  

است.

«نقش رستم» 
براى جهانى شدن آماده مى شود

معاون سازمان ملى استاندارد ایران در ارتباط با آخرین 
وضعیت اســتفاده از خمیر مرغ در تولید سوســیس و 
کالباس، اظهار داشت: بارها اعالم کردیم که استفاده از 
خمیر مرغ فى نفسه در تولید سوسیس یا کالباس ایرادى 
ندارد اما باید در این زمینه مطمئن باشیم که ماده استفاده 

شده خمیر مرغ بوده و از مواد دیگرى استفاده نمى شود.
وحید مرندى مقدم ادامه داد: مشکل زمانى ایجاد مى شود 
که به جاى خمیرمرغ از ضایعات مرغ در تولید سوسیس 
و کالباس استفاده مى شود. مسئله دیگر قابل اشاره این 
است که خمیرمرغ در واحد دیگرى تهیه شود و با توجه به 
باال بودن درصد آالیندگى خمیر مرغ، حمل و نقل موجب 
خواهد شد که با چنین مسئله اى مواجه شود و در فاصله 
مبدأ تا رســیدن به مقصد در شرایط حمل و نقل عاملى 

براى آلودگى خمیر مرغ باشد.

معاون نظارت بر اجراى استاندارد سازمان ملى استاندارد 
ایران با اشــاره به علل مخالفت سازمان ملى استاندارد 
در اســتفاده از خمیرمرغ در تولید سوسیس و کالباس، 

خاطر نشان کرد: ما به دو دلیل مورد اشاره با استفاده از 
خمیرمرغ در تولید سوسیس و کالباس مخالف هستیم و 
برهمین اســاس اعالم کردیم واحدهایى که خودشان 
مرغ را به خمیرمرغ تبدیل مى کننــد و مرغ را از مراکز 
مجاز خریدارى کرده باشند و نیز به شرط آنکه خمیرمرغ 
تهیه شده در همان روز مورد استفاده قرار گرفته و دپویى 
صورت نگیرد، وزارت بهداشت و سازمان ملى استاندارد 
مشکلى با اســتفاده از خمیر مرغ در تولید سوسیس و 

کالباس ندارند.
مرندى مقدم افزود: اگر واحد تولیدى سوسیس و کالباس 
از مراکز مجاز که داراى گواهینامه مربوطه از ســازمان 
دامپزشکى هســتند خمیرمرغ تهیه و در همان روز در 
چرخه تولید از آن استفاده کند نیز مشکلى در این راستا 

وجود ندارد.

نگرانى دامنه دار سازمان استاندارد از مصرف خمیر مرغ

  ایسنا| انتشــار خبر قتل جوان مهابادى که 
توسط چهار نفر از دوستانش با ضربات چاقو مجروح 
و پس از یک روز سوزانده مى شود، باعث شد تا زنگ 
خطر گســترش قتل هاى توأم با خشونت باردیگر به 
صدا در بیاید؛ قاتالنى که این بار نه تنها سطح جدیدى 
از خشونت هنگام ارتکاب جرم را به نمایش گذاشتند 
بلکه با فیلمبردارى و عکسبردارى از صحنه جرم نشان 
دادند که وجدان اجتماعى بیش از پیش با بحران رو به 

رو شده است.
دکتر امان ا... قرائى مقدم، آسیب شناس اجتماعى، با 
اشاره به حادثه قتل جوان مهابادى اظهار داشت: علت 
وقوع چنین حوادثى را باید در زمینه هاى فرهنگى مردم 
جامعه جستجو کرد. وقوع حوادثى از این دست جزو 
پدیده هاى جدید و نوظهورى است که بر اثر خشونت 
گرایى موجود در جامعه و خانواده این افراد، به وجود 
آمده است. این افراد در خانواده هایى بزرگ شده اند که 
در آنها خشونت بیشترى وجود دارد. اگرچه نمى توان 
احکام کلى درباره میزان گرایش به خشونت در مناطق 
مختلف کشــور صادر کرد اما در برخى مناطق ایران، 
مردم شرایط روحى آرام ترى دارند؛ این درحالى است 
که  در مناطقى که فرهنگ خشــونت رواج بیشترى 
دارد و افراد به شکل مســتمر در معرض تضادهاى 
درون گروهى قرار دارند، در نتیجه جنایات به شــکل 

خشن ترى دیده مى شوند.
این آسیب شناس اجتماعى با اشاره به وقوع حاثه اخیر 
با استفاده از وسایلى همچون چاقو و ساطور و سپس 
سوزاندن جسد ادامه داد: به نظر مى رسد شاهد افزایش 
خشونت در سطح اجتماعى هســتیم چرا که در مورد 
پرونده هاى مشابه دیگر مانند حادثه خیرآباد ورامین 
که قاتل روى جسد مقتول اسید ریخته بود، مى بینم که 
مجرمان از روش هاى توأم با خشم و خشونت بیشترى 

در ارتکاب جرم استفاده کرده اند.
وى در ادامه افزایش خشونت در عرصه هاى زندگى 
اجتماعــى را یکى از دالیل افزایــش چنین حوادثى 
دانست و تصریح کرد: براى مثال در کتاب هاى درسى، 
فیلم هاى سینمایى، ســریال ها و  اخبار، بارها شاهد 
بازنمایى خشونت هســتیم. از سوى دیگر مشکالت 
جوانان نظیر سرخوردگى و ناامیدى نسبت به آینده، 
کار، ازدواج و محدودیت ها و محرومیت ها مى توانند در 
افزایش این معضالت نقش مهمى ایفا کنند، بنابراین 
این مسائل در وهله اول ریشه در خانواده و سپس در 

رواج مصادیق خشونت در سطح اجتماع، دارند.

زنگ خطر افزایش 
«خشونت هاى اجتماعى»

باز هم فصل پاییز بــا ورود بى موقع و زودتر از موعــد پرتقال رنگ آمیزى 
شــده اى همراه شــد که نــه تنها مانند ســال هاى گذشــته بــازار این 
محصــول را با چالــش مواجه مى کنــد بلکه ایــن بــار 45 روز زودتر از 
فصل برداشــت به بازار آمده و هیــچ عطر، طعم، مزه و کیفیت مناســبى

 هم ندارد.
محمدرضا شعبانى، مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران در این باره اظهار 
داشت: به استاندارى و جهاد کشاورزى استان مازندران نامه زدیم تا از بروز 
این اتفاق و ادامه آن جلوگیرى کنند، چراکه متأســفانه برداشــت پرتقال 
مازندران از ده روز گذشته آغاز شــده در حالى که فصل برداشت آن 45 روز 
دیگر است و ورود پرتقال نرسیده به بازار به صورت رنگ آمیزى شده موجب 

نگرانى هاى بسیارى در تولیدکننده و مصرف کنندگان شده است. 

وى افزود: پرتقــال رنگ آمیزى شــده موجود در بازار بــدون عطر، طعم، 
مزه، کیفیت و آب مناســب به بازار وارد شده اســت و این شائبه را در ذهن 
مصرف کنندگان ایجاد مى کند که پرتقال مازندران مانند سال هاى گذشته 
سرمازده و یخ زده شده است، چرا که رنگ آمیزى این محصول سبب مى شود 
تا مردم تصور کنند که این پرتقال کامًال رســیده است در حالى که 45 روز 
باقیمانده تا فصل برداشت این میوه دقیقًا ایامى است که پرتقال، طعم، مزه، 

رنگ و آب مناسبى به خود مى گیرد.
مدیرعامــل اتحادیــه باغــداران مازنــدران ادامــه داد: نبایــد اجــازه 
دهیم پرتقــال رنگ آمیزى شــده بــازار ایــن محصول را خــراب کند

 چرا که این اتفاق سبب مى شود تا باغداران که از سرماى سال هاى گذشته 
آسیب و خســارت فراوانى دیده اند، براى جلوگیرى از بروز سرماى شدید و 

برف احتمالى، محصول خود را زودتر از موعد برداشت کنند و به عده اى دالل 
و سودجو بدهند تا آنها را رنگ آمیزى کنند و ســپس در بازار با قیمت هاى 

گزاف بفروشند.
شــعبانى تأکید کــرد: اســتاندارى مازندران، دانشــگاه علوم پزشــکى 
و دیگر دســتگاه هاى متولى از جمله جهاد کشــاورزى و ســازمان هاى
 نظارتــى مانند ســازمان اســتاندارد، غــذا و دارو و ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید به این مسئله ورود کنند و با برخورد و 
جریمه خریداران و فروشندگان این میوه ها جلوى این اتفاق را بگیرند، چرا 
که هم اکنون هیچ مشکلى در تولید پرتقال وجود ندارد و عده اى سودجو با 
رنگ آمیزى این محصول مشخص نیست چه بالیى بر سر سالمت مردم و 

مصرف کنندگان مى آورند.

چرخه پیچیده 
پرتقال هاى 
رنگى

سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به باال بودن 
ورود ماده مخدر حشیش به کشور، گفت: این محصول 

در گلخانه کاشت مى شود و مردم باید آن را بشناسند.
پرویز افشــار درباره کاشــت گل و ورود آن به کشور، 
تأکید کرد: کاشت وســیع گل در ایران به هیچ عنوان 
گزارش نشده و دهیاران در دورترین روستاهاى کشور 
تحت آموزش قرار گرفته اند، اما کشفیات سه ماه اخیر 

حشــیش و مارى جوانا قابل توجه اســت. هنوز سهم 
واردات حشیش زیاد است باید مردم کامًال این موضوع 
را بشناسند چون کاشت این محصول در گلخانه انجام 
مى شود و باید آن را بشناســند. خود شاه دانه در صنایع 
بسیار مورد استفاده قرار مى گیرد ما با جهاد کشاورزى 
تعامل کرده ایم که درباره کاشت این بذر حساسیت هاى 

الزم را به کار ببندد.

وى گفت: جمع آورى معتادان خواسته جمعى است بعد 
دیگر آن این است که این افراد باید وابستگى به مواد را از 
دست بدهند دوره سه ماهه و یا شش ماه اى که معتادان 
در مراکز، نگهدارى مى شوند فقط وابستگى آنها را آن 
هم نه به صورت کامل برطرف مــى کند این افراد بعد 
از طى این دوره باید به مراکز کاریابى و روانشناســى 

تحویل داده شوند.

کاشت وسیع «گل» در ایران گزارش نشده است

محصوالت را زودتر برداشت 
کرده اند و به دست دالل داده اند 
تا آنها را رنگ کنند!
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اخذ ویزاى اربعین، تنها 
توسط سازمان حج و زیارت

مدیر کل سازمان حج و زیارت استان اصفهان گفت: 
اخذ ویزاى اربعین صرفاً توسط سازمان حج و زیارت و 
از طریق سامانه سماح و ارائه گذرنامه به دفاتر زیارتى 

مجاز انجام مى  شود.
غالمعلى زاهدى با اشاره به تدابیر صورت گرفته براى 
اعزام زائران اربعین حسینى اظهار داشت: زائران باید 
با ثبت نام در سامانه سماح و تحویل مدارك به دفاتر 
زیارتى مجاز درخواسـت ویزا کنند. وى بیان داشت: 
ارائه روادیـد اربعین در مدت سـه روز بعـد از تحویل 

مدارك به دفاتر زیارتى انجام مى شود.
مدیر کل سازمان حج و زیارت استان اصفهان تصریح 
کرد: به زائران توصیه مى شود تهیه روادید خود را به 
روزهاى نزدیک اربعین موکول نکنند تا مراحل صدور 

روادید در زمان کوتاه ترى صورت بگیرد.
زاهـدى از عالقه مندان به سـفر به عتبات خواسـت 
حتمًا به دفاتر مجاز زیارتى مراجعه کنند و از ثبت نام 

در غیر از مراکز مجاز خوددارى کنند.

مالیات مى تواند کمک 
شایانى به توزیع ثروت کند

مدیر کل امور مالیاتـى اصفهان گفـت: برنامه هاى 
اداره کل امور مالیاتى در راستاى ارتقاى سطح کیفى 
زندگى همشـهریان و هم اسـتانى هاسـت و بر این 
اسـاس مالیات مى تواند به عنوان یک ابـزار مالى و 
اقتصادى، کمک شـایانى به توزیع مناسب ثروت در 
کشور، ارائه خدمات با کیفیت و عادالنه تر و همچنین 
ارتقاى سـطح عمومـى کیفیت زندگـى هموطنان و 

همشهریان کند.
مـراد امیـرى بـا تأکیـد بـر اینکـه در رسـیدن بـه 
اهـداف اداره کل امـور مالیاتى باید تعامل بیشـترى 
بـا نهادهاى اسـتانى بـه ویژه شـهردارى ها داشـته 
باشـیم، اذعـان داشـت: ایـن مهـم مـى توانـد
 به گونه اى مناسـب اقدامـات خـود را برنامه ریزى 

کرده و به پیش برد.

آمادگى ایجاد صنایع تبدیلى 
و کوچک در غرب استان 

رسول زرگرپور، استاندار اصفهان با بیان اینکه براى 
ایجاد صنایع تبدیلى و صنایع کوچک آمادگى اعطاى 
هرگونـه مجوز در غـرب اسـتان وجـود دارد، گفت: 
آمادگى براى اعطاى مجوز ایـن صنایع چه در قالب 
شـهرك هاى موجـود و چـه ایجاد شـهرك صنعتى 
جدید و همچنین در نواحى صنعتى روسـتایى وجود 

دارد.

هر شب؛ برگزارى 
سوگواره حسینى در دهاقان

رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
دهاقـان از برگـزارى آیین تعزیـه خوانى سـوگواره 

حسینى(ع) در این شهرستان خبرداد.
سعید طبیبیان اظهار داشت: چهارمین تعزیه سوگواره 
حسـینى با عنوان «خورشـید بر نیزه» در دهاقان به 

مدت یک هفته برگزار مى شود.
وى باتوجه به اینکه در این آییـن، تعزیه خوان هایى 
از شهرستان هاى مبارکه، برخوار و خمینى شهر، به 
اجراى برنامـه مى پردازند، افزود: این آیین هر شـب 
در حسـینیه اعظم برگزار مى شـود و عالوه بر تعزیه 
خوانى شهرسـتان هـا، هنرمنـدان دهاقانى و شـهر 

گلشن نیز به اجراى برنامه مى پردازند.

روزانه 14 نفر در باغ 
رضوان دفن مى شوند

مدیـر عامـل سـازمان آرامسـتان هاى شـهردارى 
اصفهان گفت: روزانه به طور میانگین 14 نفر در این 

آرامستان به خاك سپرده مى شود.
محمد پـرورش اظهار داشـت: روزانـه 17 نفر براى 
تغسیل و تکفین به آرامستان باغ رضوان ارجاع داده 
مى شـود که از این تعداد به طور میانگین 14 نفر در 

این آرامستان دفن مى شوند.

مدیر اداره حقوقى و امــور نمایندگان کمیتــه امداد امام 
خمینى(ره) اســتان اصفهان گفت: بیش از پنج هزار مورد 
خدمت حقوقى و قضائى رایگان بــه مددجویان و نیازمند 
تحت حمایت کمیته امداد اســتان اصفهان در شش  ماهه 

نخست امسال ارائه  شده است.
جواد کرانى بــا بیان اینکه مددجویان از مشــاوره حقوقى 
رایگان 104 وکیل نیکوکار بهره مند هستند، اظهار داشت: 
در شش ماه نخست سال جارى بیش از 700 پرونده حقوقى 
مددجویى پیگیرى شــده اســت.وى افزود: 670 پرونده 
مددجوى تحت حمایت کمیته امداد اســتان اصفهان در 
شش  ماهه سال جارى از مشاوره حقوقى وکالى نیکوکار 

بهره مند شده اند. کرانى با اشــاره به اینکه 16 میز خدمت 
حقوقى با هدف تسهیل ارائه خدمات حقوقى به مددجویان 
تشکیل شده است، گفت: میز خدمت حقوقى براى کمک به 
مددجویان در امور حقوقى و ارتقاى سطح آگاهى آنها ایجاد 
شده و مشــکالت حقوقى، عدم توانایى براى احقاق حق 
و پایمال شــدن حقوق مددجویان تحت حمایت از دالیل 
تشکیل آن است. وى با بیان اینکه مددجویان از پرداخت 
هزینه هاى دادرسى معاف هستند، افزود: افرادى که داراى 
مشکالت حقوقى هستند به کانون وکال معرفى و نسبت به 
ارائه خدمات و پیگیرى پرونده آنها از سوى وکالى نیکوکار 

اقدام مى شود.

معاون توسعه فناورى شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان 
از رایزنى و مذاکره این شــهرك با چند شــرکت بزرگ 
 (R&D) بین المللى براى استقرار واحدهاى تحقیق و توسعه

آنها در اصفهان خبر داد.
محمد جواد امیــدى اظهار داشــت: شــهرك علمى و 
تحقیقاتى اصفهان ارتباط زیادى با شــرکت هاى دانش 
بنیان خارجى برقرار کرده است و امیدواریم با نهایى شدن 
این مذاکره ها، شــاهد حضور واحدهاى تحقیق و توسعه 
آنها در اصفهان باشیم. وى با اشــاره به حمایت شهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان از شــرکت هاى نوپا، افزود: 
این مجموعه فناور داراى یک مرکز رشــد تخصصى در 

حوزه فنــاورى اطالعات و ارتباطات با حــدود 80 واحد و 
شرکت فناور است که در کشــور، بزرگ ترین مجموعه 
شــرکت هاى ارتباطــات و فناورى اطالعات به شــمار

 مى آید.
معاون توسعه فناورى شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان 
همچنین از امضاى تفاهمنامه شهرك با پژوهشگاه ارتباطات 
و شرکت مخابرات ایران براى ایجاد یک پژوهشگاه در حوزه 
ارتباطات و فناورى اطالعات در اصفهان خبر داد و گفت: 
این پژوهشگاه شاخه اى از پژوهشــگاه تهران است که 
درباره مخابرات بى سیم و نسل پنجم مخابرات دیجیتال 

فعالیت خواهد کرد.

ارائه 5000 خدمت حقوقى 
رایگان به نیازمندان

استقرار واحدهاى R&D چند 
شرکت بین المللى در اصفهان

نصف جهــان  رئیس شــوراى اسالمى شــهر کرکوند 
با اشــاره به مهمترین اولویت  هایى کــه در مدیریت 
شهرى کرکوند پیش بینى شده است، گفت: مهمترین 
موضوع، پیش بینى تدوین ســند چشــم انداز توسعه 
شهر اســت که کلیه فعالیت هاى عمرانى، فرهنگى و 
رفاهى در قالب این ســند، اجرایى و عملیاتى خواهند 
شــد که طبعًا در این راســتا باید در جهت ایجاد منابع 
درآمــدى پایــدار با مشــارکت بخــش خصوصى و 
ســرمایه گذارى حرکت کرد تا بتوان بــا تأمین منابع 
درآمدى، در تحقق اهداف سند چشم انداز گام برداشت.

بهروز اسماعیلى در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان 
با اشاره به استقرار صنایع بزرگ در حریم و همسایگى 
شهر، اظهار داشــت: اســتقرار صنایع در همسایگى 
شهر موجب آلودگى هاى زیســت محیطى اعم از هوا، 
خاك و آب و حتى انتشــار بوهاى نامطبوع ناشــى از 
فعالیت هاى شیمیایى در شهرستان هاى همجوار شده 

 است.
وى در ادامه بیان داشت: عبور کنارگذر غرب اصفهان از 
شهر کرکوند نیز باعث خطرات جانى و زیان هاى زیادى 

به بخش کشاورزى و ترافیکى شهر شده است.
اسماعیلى در مورد مشکالت دیگر کرکوند عنوان کرد: 
تاکنون در این شــهر اورژانس 115 راه اندازى نشــده 
است و علیرغم پیشرفت 90 درصدى پروژه شبکه دفع 
فاضالب هاى شهرى طى دوسال گذشته تاکنون نسبت 
به فروش انشعابات و اتصال به شــبکه اصلى اقدامى 

صورت نگرفته است.
وى با بیان مشکالت حوزه عمران و شهرسازى کرکوند، 
گفت: معموًال شهرهاى کوچک از لحاظ ساخت و ساز 
ضعیف هســتند و منابع درآمدى کم شــهردارى نیز 
کفاف رســیدگى به این امور را نمى دهد و این مسئله 
موجب رکود فعالیت هاى عمرانى در شــهر شده است 
که شــهردارى تصمیــم دارد در اولین اقــدام خود به 
تکمیل پروژه هاى نیمه تمام بپردازد و اگر بودجه درآمد 
سال بعد وصول شــود برنامه هاى عمرانى جدیدى را 
در دستور کار خواهیم داشــت و همچنین در راستاى 
فراهم کردن فرصت هــاى ســرمایه گذارى و ایجاد 
کســب و کار با مشــارکت بخش خصوصــى اقدام 

خواهیم کرد.

  رئیس شوراى شهر کرکوند خبر داد

چشم انداز توسعه کرکوند تدوین مى شود

درحدود 350 کارگر کارخانه چینى اصفهان، سه ماه 
است دستمزدشان پرداخت نشده است.

آخرین دستمزدى که به این کارگران پرداخت شده، 
مربوط به خرداد ماه اســت و پس از آن کارگران 
چینى اصفهان براى ماه هاى تیر، مرداد و شهریور 

دستمزد نگرفته اند.
یکى از کارگران این کارخانه که در منطقه صنعتى 
دولت آباد اصفهان واقع شده است، گفت: «تأخیر 
در پرداخت مطالبات مزدى، مشــکالت متعددى 
برایمان به وجود آورده اســت؛ عالوه بر ناتوانى در 
تأمین هزینه هاى روزمره زندگــى، مقدار زیادى 
قرض از دوست، آشــنا و مؤسســات بانکى باال 
آورده ایم که نمى دانیم چه زمان قادر خواهیم بود 

این بدهى ها را بپردازیم.»
یکى از مدیران مجموعه چینــى اصفهان نیز در 
ارتباط با تأخیر در پرداخت مطالبات مزدى کارگران 
گفت: «مشکالت ما شــبیه کارخانجات دیگر در 
شرایط مشابه است؛ در شــرایط فعلى در خیلى از 
کارخانجات و واحدهاى تولیدى به علت شــرایط 
به وجود آمده، دستمزد کارگران با تأخیر، پرداخت 

مى شود.»
این مدیر در ادامــه گفت: «اکنــون در پرداخت 
دستمزد کارگران، ســه ماه عقب هستیم و علت 
اصلى این تأخیر، شرایط بد بازار و کبود نقدینگى  

است.»
وى زمان مشخصى براى پرداخت مطالبات انباشته 
کارگران عنوان نکرد و گفت: «کارگران از این پس 
حقوق مى گیرند ولى با تأخیر؛ یعنى این ماه، حقوق 
برج چهار را مى پردازیم؛ ماه بعد، حقوق مرداد ماه 
را و به همین ترتیب با تأخیر همه مطالباتشــان را 

پرداخت خواهیم کرد.»

مدیــرکل دفتر جــذب و حمایت از ســرمایه گذارى 
استاندارى اصفهان با اعالم اینکه وضعیت کسب و کار 
اســتان اصفهان در حالت میانه قرار دارد، یعنى نه زیاد 
خوب و نه زیاد وخیم است، گفت: بهبود فضاى کسب و 
کار که شرط الزم براى تحول اقتصادى است نیازمند 

انجام اقداماتى کوتاه و بلندمدت است.
محسن ایروانى شرط اساسى براى بهبود محیط کسب 
و کار را انجــام اصالحات ســاختارى در بدنه دولت و 

بخش خصوصى ذکر کرد.
وى با بیان اینکه در استان اصفهان براى بهبود فضاى 
کسب و کار از تمام ساختارهاى موجود در استان بهره 
گرفته شده اســت، گفت: با توجه به شــرایط امروز، 
با تعامل بخش خصوصــى و دولتــى در کوتاه مدت 
مى توان بسیارى از مشکالت فضاى کسب و کار استان 

را مرتفع کرد.
وى احصاى مشکالت و ارائه راه حل هاى کارشناسى 
را در حل معضــالت مؤثر خواند و گفــت: بزرگنمایى 
مشکالت فایده اى جز وخیم تر شدن فضاى کسب و 
کار استان نخواهد داشت و باید فعاالن اقتصادى کشور 

را امیدوار کرد.
■■■

در همین رابطه نایب رئیس کمیســیون بهبود مستمر 
محیط کســب و کار اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان نیز گفت: آسیب شناسى مشکالت 
و ارائه راه حل هــاى بلندمدت بــراى حل معضالت 
واحدهــاى تولیدى بحران زده شــرط اساســى حل 

مشکالت ساختارى است.
 کامــران پورجوهــرى مشــکالت کالن اقتصــاد 
کشور، مشــکالت تأمین ســرمایه، عدم وجود ساز و 
کارهاى قانونى یا اجــراى آن، عــدم رقابت پذیرى 
تولیدات، ســوء مدیریت و ناکارآمدى منابع انسانى و
 دستگاه هاى اجرایى و بانک ها را از رئوس مهمترین 

علل ورشکســتگى بنگاه هاى اقتصادى در اســتان 
اصفهان از چهار سال گذشته تاکنون عنوان کرد.

وى تصریح کرد: عالوه بر این ابَر بحران ها مشکالت 
زیســت محیطى مربوط به بحران هاى آب و هوا در 
اســتان نیز از لحاظ روانى و فنى واحدهاى تولیدى و 
سرمایه گذارى در استان را با مشــکل مواجه کرده و 

منجر به سرمایه گریزى در استان شده است.
■■■

همچنین سیف ا... علیخانى، مدیر روابط کار اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان نیز گفت: 
امروز براى حل مشکالت اقتصادى استان نیازمند یک 

نگرش جدید، عزم و مشارکت ملى و استانى هستیم.

عقب ماندگى مزدى در 
«چینى اصفهان» وضعیت کسب و کار اصفهان

 زیاد وخیم نیست

بیش از پنج هزار دانش آموز اصفهانى تخم مرغ رایگان 
دریافت کردند.

مدیــر امــور طیــور و زنبور عســل ســازمان جهاد 
کشــاورزى اســتان اصفهان گفت: به منظور ترویج 
مصرف و آشــنایى خانواده ها با فواید این ماده غذایى، 
دانش آموزان 24مدرســه اســتان  تخم مرغ رایگان 

دریافت کردند.
زهرا فیضى با بیان اینکه توزیع پوسترهاى آموزشى و 
بنرهاى تبلیغاتى از برنامه هاى دیگر براى معرفى تخم 
مرغ به عنوان یک محصول بــا پروتئین و مواد معدنى 

باال بود، افزود: مصرف ســه تا چهارعدد این محصول 
در هفته براى کودکان و بانوان باردار توصیه مى شود.

وى با اشاره به اینکه این اســتان رتبه دوم کشور را در 
تولید تخــم مرغ به خود اختصاص داده اســت، گفت: 
میزان مصرف ساالنه این محصول در استان 12کیلو 

براى هر فرد است.
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
با بیان اینکه صد هزار تن تخم مرغ در استان اصفهان 
تولید مى شــود، افزود: این محصول از این استان به 

کشور هاى عراق و افغانستان صادر مى شود.

توزیع رایگان تخم مرغ بین دانش آموزان 

عرضه خرمالو
 4 تومانى در بازار

قیمت انواع میوه در میدان میوه و تره بار اصفهان اعالم شده است 
که در بین میوه و صیفى جات نرخ پرتقال و لیموترش افزایش یافته 
است. همچنین خرمالو با نرخ چهار هزارتومان در بازار عرضه شد. 
در مجموع در سومین هفته از مهرماه نرخ میوه هاى تابستانه رو به 

کاهش رفته و شاهد افزایش قیمت میوه هاى فصل هستیم.
بر اساس این گزارش، انواع آلو سیاه کیلویى هزار تا سه هزار تومان، 
هرکیلو انار بین هزار و 800تا سه هزار و 500تومان، انبه بین 11 تا 
13 هزار تومان، انگور سیاه بین دو هزار تا سه هزار و 200 تومان، 
انگور عسگرى بین هزار و صد تا دو هزار تومان، انجیر سیاه بین هزار 
و 500 تا سه هزار تومان، پسته تازه بین 17 تا 22 هزار تومان، پرتقال 
تامسون جنوب بین دو هزار و 500 تا چهار هزار و 500 تومان، خربزه 
بین 400 تا هزار تومان، خرمالو بین سه هزار تا چهار هزار تومان، 
کیوى بین دو هزار تا سه هزار تومان، نارنگى بین سه هزار تا پنج هزار 
تومان و سیب درختى بین دو هزار تا سه هزارتومان قیمت گذارى 
شد. براساس این گزارش، نرخ هر کیلو صیفى جات از جمله هرکیلو 
بادمجان بین 600 تا هزار و 800 تومان، باللى بین 700 تا دو هزار 
تومان، بامیه بین سه هزار تا هفت هزار و 500 تومان،   انواع پیاز از 
800 تا هزار و 600 تومان، خیار بین 900 تا هزار و 600تومان، سیب 

زمینى بین 700 تا هزار و صد تومان است.

آزاده بیگى

رئیس شوراى اسالمى شهر برف انبار گفت: من 
به عنوان یکى از منتخبین مردم فرهیخته شهر 
برف انبار و با توجه به اینکه سابقه خدمت در چهار 
سال گذشته در شوراى اسالمى شهر را داشته ام 
فکر مى کنم بزرگ ترین مسائل و موضوع هایى 
که باید در این دوره از شوراى شهر به آن پرداخته 
شود را مى توان در سه دسته اصلى خالصه کرد.

بهنام رضایى در مورد اولیــن اولویت بیان کرد: 
اولین و مهمترین موضوع، ایجــاد درآمد پایدار 
براى شهردارى است که در صورت تحقق یافتن 
این مهم مى تــوان گفت بزرگ ترین مشــکل 
شهردارى مرتفع شده است که البته در راستاى 
تحقق این هدف، جلساتى با مسئوالن شهردارى 
داشــته ایم که در صورت نهایى شــدن و اتخاذ 
تصمیم اجرایى به اطــالع افکار عمومى خواهد 

رسید.
وى در ادامه افزود: دومین مســئله در مدیریت 

شهرى که در حوزه اجتماعى قرار مى گیرد؛ رفع 
موانع ازدواج و در رأس آن به وجود آوردن اشتغال 
پایدار است و به نظر من رفع موانع فرهنگى نیز 
مى تواند نقش عمده اى در آســان شدن ازدواج 
داشته باشــد؛ مســائلى همچون تهیه جهیزیه 
ساده و ســبک، مهریه معقول و شیوه برگزارى 
مراسم عروســى. ناگفته نماند در این خصوص 
تالش هــاى زیــادى از ســوى معتمدیــن 
شــهر صــورت گرفتــه اســت و امیدواریم تا 
رســیدن به این هــدف فاصله چندانــى باقى

 نباشد.
رضایى خاطرنشــان کرد: ســومین موضوع یا 
اولویــت کــه مى تــوان آن را یــک موضوع 
زیربنایى دانست، اســتقرار ادارات و ارگان هاى 
خدمات رســان به صورت ثابت در شــهر است 
که قرار اســت در این زمینه جلساتى با فرماندار 
محترم و مدیران ادارات و شرکت هاى مربوطه 

داشته باشیم.

3 اولویت مهم در برف انبار

نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شوراى اسالمى 
با بیان اینکه اقداماتى در راستاى اجراى پروژه انتقال 
آب 500 لیتر به شهرســتان نطنز صورت گرفته است، 
گفت: دو ماه گذشته برنامه ریزى هایى براى کلنگزنى 
این پروژه صورت گرفت که بــا تغییر دولت این پروژه 

به تعویق افتاد.
مرتضى صفارى افزود: در این راســتا باید گفت اصل 
پروژه تعیین شــده و پیمانکاران مشــخص شده اند و 

همچنین مناقصه آن به اجرا درآمده اســت اما در حال 
حاضر منتظر تعیین تکلیف وزیر نیرو هستیم.

وى با بیــان اینکه بــه زودى یا با حضــور وزیر نیرو 
و یا سرپرســت این وزارتخانه کلنگ پــروژه انتقال 
آب بــه شهرســتان نطنز بــه زمین زده مى شــود، 
تصریــح کــرد: مبلــغ 72 میلیــارد تومــان بابت 
لوله هــاى آبى این پروژه درنظر گرفته شــده اســت 
که در این زمینه با مشــکل اعتبارى مواجه نیستیم و 

مبلغى را به عنوان شــروع کار در بودجه امسال تعیین 
کرده اند که امیدواریم ســازمان برنامه و بودجه براى 
ادامه کار ما را یارى کند و پروژه تا دو ســال آینده اجرا 

شود.
وى با بیان اینکه در یکسال گذشته تالش ها بر بهبود 
کّمیت آب شهرستان صورت گرفته است، اظهار داشت: 
با اعتبارى بالغ بر 1/5 میلیارد تومان چاهى حفر کرده 

ایم ودر حال حاضر مشکل کمبود آب نداریم.

به زودى؛

کلنگ پروژه 
انتقال آب نطنز به 
زمین زده مى شود

مدیران مجموعه: کمبود نقدینگى داریم اما 
جبران مى کنیم
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امروز؛ وزیر راه  و شهرسازى 
به اصفهان سفر مى کند

عباس آخوندى، وزیر راه وشهرسازى و جمعى از معاونان 
وى، روز چهارشـنبه و پنـج شـنبه هفتـه جارى(امروز و 
فردا) با حضـور در اصفهـان از رونـد اجرایى پـروژه آزاد 
راه شـرق اصفهان بازدید و بـا افتتاح ادامـه آزادراه غرب 
اصفهان، از بافت فرسـوده محله همت آباد، پروژه مترو 
بهارستان، ایستگاه راه آهن ریز و 12 کیلومتر خط اتصال 
به فوالدمبارکه و پروژه دوخطه شـدن مسیر ریلى زرین 

شهر به بافق بازدید خواهد کرد.
عباس آخوندى در این سـفر کلنگ احداث ادامه مسـیر 
کنارگذر غرب اصفهان به سمت آزادراه اصفهان – شیراز 

به طول 28 کیلومتر را بر زمین مى زند.
گفتنى اسـت؛ در این سـفر پروژه آزادراه غرب اصفهان 
به طول 15 کیلومتر، واحدهاى مسـکن مهر اسـتان به 
تعداد دو هزار و 335 واحد، چهار باب واحدهاى آموزشى، 
 WIM  فرهنگى و مذهبى در شـهرهاى جدید و پـروژه
(توزین در حال حرکت) افتتاح مى شود و عملیات اجرایى 
72 واحد مسکونى واقع در بافت فرسوده محله همت آباد 

اصفهان آغاز و از پروژه هاى ریلى بازدید خواهد شد.

هنرآموزى هنرمندان سوئیسى 
از اصفهانى ها

مدیـرکل خاورمیانـه و شـمال آفریقـاى وزارت خارجه 
سوئیس گفت: هنرمندان سوئیسى مى توانند از هنرمندان 
اصفهان آموخته هاى زیادى را یاد بگیرند و در این زمینه 
مى توانیم هنرمندان بزرگ این شهر را به کشور سوئیس 

دعوت کنیم.
«ولفگانگ آمـادوس برومهـارت» در دیدار با اسـتاندار 
اصفهان با اشاره به اینکه کشور سوئیس مشتاق همکارى 
با اصفهان در بخش هاى مختلف اسـت، اظهار داشـت: 
توریسـت هاى ورودى به اصفهان در سال هاى اخیر دو 
برابر شـده اسـت و مى توانیم در این خصوص ارتباطات 

خود را گسترده تر کنیم.
وى به افزایـش همکارى ها در زمینه هاى علمى اشـاره 
کرد و افزود: در کشور سوئیس مراکز علمى زیادى وجود 
دارد و مى توانیم در این زمینه ارتباطات خوبى را با استان 

اصفهان داشته باشیم.

استقرار 55موکب از اصفهان در 
نجف و کربال

مجوز راه اندازى 55موکـب از اصفهان در نجف و کربال 
براى خدمت رسانى به زائران کربال صادر شد.

سخنگوى ستاد اربعین حسینى استان اصفهان گفت: این 
تعداد در قالب هفت موکب در مرز چزابه و بقیه در مسیر 

حرکت زائران از نجف به کربال مستقر مى شود.
محمدرضـا قنبرى افـزود: ایـن موکب ها با مشـارکت
 هیئت هاى عـزادارى بـادرود نطنـز، مبارکه و آسـتان 
مقدس امامزادگان هالل بن على(ع) و سـیدمحمد(ع) 

خمینى شهر راه اندازى مى شود.

برگزارى بیست و سومین 
نمایشگاه اتوکام از 30آبان

مدیرعامل شـرکت نمایشـگاه هاى بین المللى اسـتان 
اصفهان گفت: بیست و سومین نمایشگاه رایانه اصفهان 

از 30 آبان تا 4 آذر برگزار مى شود.
رسـول محققیان، نمایشـگاه اتوکام را یک نمایشـگاه 
فـوق تخصصـى خوانـد و افـزود: ایـن نمایشـگاه در
 زیرگروه هاى سـخت افزار، نرم افـزار، خدمات دولت و 
تجارت الکترونیک، شبکه، داده و امنیت شبکه، آموزش 

و پژوهش برگزار مى شود.

نخستین هواپیماى پسابرجامى 
به زمین نشست

نخستین هواپیماى مدرن ATR 72-600 پسا برجامى 
دیروز در فرودگاه کاشان بر زمین نشست.

مسـعود مسـعودى، مدیـر عامـل فـرودگاه کاشـان 
اظهارداشـت: پـرواز ایـن هواپیمـا از مبـدأ تهـران بـه 
مقصد کاشـان و به صورت آزمایشـى به منظور بررسى
 زیرساخت هاى پروازى فرودگاه کاشان براى برقرارى 

پروازهاى برنامه اى انجام شد.

خبر

واقعى نشدن نرخ ارز در سال هاى گذشته یکى ازعوامل 
کاهش 20درصدى صادرات استان اصفهان است.

 نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان با بیان این مطلب و با انتقــاد از تثبیت نرخ ارز 
در ســال هاى گذشته اظهار داشــت: تثبیت نرخ ارز در 
سال هاى گذشــته نتایج منفى زیادى از جمله کاهش 
صادرات  و اعتراض تولیدکنندگان و بخش خصوصى را 

به همراه داشته است.
مصطفى رناسى بر واقعى شدن  نرخ ارز تأکید کرد و افزود: 
مبناى قیمت ارز الزم است براساس نرخ تورم ساالنه و 

تورم کشورهاى هدف صادراتى در نظر گرفته شود.

وى این مســئله را به ضرر تولیدکننــدگان داخلى و به 
سود واردکنندگان دانست و گفت: در چهارسال گذشته 
مجموع تورم 70درصد بوده و قیمت تمام شده محصول 
تولیدى به همین میــزان افزایش یافته امــا قیمت ارز 
همچنان ثابت مانده واین به عنوان نقطه ضعف بزرگ 
براى اصفهان، به عنوان صنعتى ترین استان کشور است.
نایب رئیس اتــاق بازرگانــى اصفهان افــزود: اکنون  
واردکنندگان با قیمت ارزان کاالهــاى خارجى را وارد 
کشــور مى کنند که اشــتغالزایى براى کارگر خارجى و 
گرفتن توان کاالهاى صادرات محور اســتان اصفهان 

را به همراه دارد.

مدیرکل راه و شهرســازى اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه چهار هزار و 650 واحد مســکن مهر شــهرهاى 
بهارستان، مجلسى، شهرضا و فوالدشهر با حضور وزیر 
راه و شهرسازى افتتاح خواهد شــد، گفت: جشن پایان 
کار مســکن مهر تا پایان مهرماه 96 در استان اصفهان 

برگزار خواهد شد.
حجت ا... غالمى با بیان اینکه در بیش از 50 شهر استان 
اصفهان مسکن مهر ساخته شده و در اکثر شهرها ساخت 
و ساز مسکن مهر به اتمام رسیده و تحویل شهردارى ها 
شده است، افزود: براى محوطه  ســازى، آماده سازى و 
فضاى سبز تمام هزینه ها به شهردارى شهرها پرداخت 

شده است.
مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
در اســتان اصفهان 210 هزار واحد مسکن مهر ساخته 
شده است که شــامل 160 هزار واحد شهرى و 50 هزار 
واحد روستایى است، بیان داشت: 145 هزار واحد تاکنون 
در سطح اســتان افتتاح شــده که ده هزار واحد آن فاقد 

متقاضى و پنج هزار و 650 واحد نیز واگذار نشده است.
وى افزود: هزار و 800 واحد در فوالدشــهر و 200 واحد 
در شهرضا باقى مى ماند که پیگیر هستیم این هزار واحد 
مسکونى تا پایان مهر امسال افتتاح شده و جشن اختتامیه 

مسکن مهر را پایان مهرماه خواهیم داشت.

آخر مهر ماه؛ جشن اختتامیه 
مسکن مهر اصفهان

واقعى نشدن نرخ ارز و کاهش 
20درصدى صادرات استان 

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: بر اساس 
دســتور وزارت کشــور، تعداد زیادى از عناوین شغلى 
شهردارى تغییر کرده و برخى از پست ها حذف و برخى 

دیگر از پست هاى شهردارى  در یکدیگر ادغام خواهد 
شد.

فتح ا... معین اظهار داشــت: مدتى قبل وزارت کشــور 
تغییر کلى در سازمان شهردارى ها، پست هاى مصوب، 
وضعیت سازمان هاى وابسته به شهردارى داده که این 
تغییرات به صورت کلى براى همــه از جمله اصفهان 
اعالم شده است.وى افزود: با مذاکراتى که شهردارى 
اصفهان با وزارت کشور در رابطه با تغییرات ابالغ  شده 
در ساختار شهردارى داشته است، اصالحات مورد نظر 
شهردارى انجام شده و اآلن زمان اجراى آن اصالحات 
است. وى خاطرنشان کرد: استاندارى اصفهان و هیئت 
رســیدگى به تخلفات شــوراها در آخرین جلسه خود، 

فرصت یک ماهه دیگرى را براى شــهردارى اصفهان 
قائل شدند تا شهردارى اصفهان سازمان خود را بر اساس 
تشکیالت ابالغى وزارت کشور تطبیق داده و اجرا کند.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان بیان داشت: این 
تغییرات و تحوالت در ساختار شهردارى اصفهان الزامًا 
باید تا یک ماه آینده انجام شود چراکه الزام تشکیالتى 

وزارت کشور و هیئت رسیدگى به تخلفات شوراهاست.
وى در پایــان یــادآور شــد: بخش هایــى از معاونت 
برنامه ریــزى در معاونــت ادارى، مالــى و اقتصادى 
شــهردارى اصفهان ادغام مى شود؛ همچنین مدیریت 
سرمایه گذارى و مشارکت ها به صورت سازمان مستقل 

در شهردارى اصفهان شناخته خواهد شد.

از مشکل آب تا مشکل معوض ها در فریدونشهر حذف برخى از پست هاى شهردارى اصفهان

به بهانه انتخاب شهردار جدید اصفهان

اصفهان؛ شهر اسطوره پرور

راه اندازى 100 مرکز ارائه
 اینترنت رایگان در اماکن عمومى

حجت االسالم والمسلمین محمد قطبى *
همه شهرها سعى مى کنند  وجه تمایز خود را بیابند و به آن بنازند. گاه تاریخ، گاه شخصیت ها، گاه محصول، گاه اقلیم 
و گاه مردمان و رویدادهاى شهرى موجب تمایز یک شهر با دیگر شهرها مى شود. اصفهان اما وجه تمایز و برتریش 
نه تنها همه اینهاست بلکه غیر از اینهاست. ممیزه اصفهان در میان شهرهاى ایران، اسطوره سازى و نمادپردازى 

آن است.
الیه هاى پنهان این شهر که هنوز 
بســیارى از آنها مکشــوف نشده 
هرکدام قابلیت اسطوره پرورى و 
الگوســازى براى شهرهاى دیگر 
را دارد. اصفهان گنجى اســت که 
باید الیه بردارى شــود. ظرفیتى 
است که باید شــناخته شود. آنچه 
براى شــهرهاى دیگر آرزو است 
براى اصفهان تجربه است. اصفهان 
آرمان شهرى است براى شهرهاى 
دیگر و افقى است که شهرها براى 
رسیدن به آن کاوش ها و کوشــش هاى زیادى مى کنند. اینجاست که مى گوییم اصفهان، شهرى اسطوره پرور 
و الگوساز اســت. اصفهان باید با همه دارایى هایش به دنیا معرفى شــود. دارایى هاى کالبدى، میراث ناملموس، 

دانشمندان، حکما، صنایع دستى، تاریخ و تمدن، هنر و فرهنگش.
شهردار اصفهان، فرمانده این شهر است و مى تواند شهر را در پیچ و خم هاى الگوسازى و برترى نمایى به پیش ببرد 
یا با کمترین خطا آن را در دره سقوط تکه پاره کند. در پیچ و خم جاده هاى خطرناك، آیینه ها، نقش سازنده و تعیین 
کننده اى دارند، مشاوران شهردار به مثابه آیینه هاى زالل و شفاف مى توانند همه زوایا و کورنقطه ها را بازنمایى کنند 

و از انحراف کاروان پیش برنده این شهر پیشگیرى کنند.
زوایاى اساسى در پیشبرد کاروان سترگ اصفهان از جنس نرم و ناملموس است. فرهنگ، هنر، صنایع، خالقیت، 
دیپلماسى، ارتباطات و تعامالت، هوشمندى محیطى، تاریخ و تمدن، ادبیات و فرهنگ عامه، عادت واره ها، دین و 
دیندارى، اقتصاد، سیاست، فکر و اندیشه، همه و همه اینها از مقوله هاى نرم و انسانى است و پیش از اینکه شهردار 
بخواهد در زمینه هاى کالبدى و تیر و تخته مشاوره بگیرد مى بایست به فکر مدیریت نرم و اندیشه مدار اصفهان باشد 
و آیینه هاى نرمینگى و ناملموس را در اطراف کاروان مدیریت شــهرى قرار دهد، این تنها رمز پیروزى و موفقیت 

شهردار خواهد بود و بس.
شهرهایى که اصفهان آمال و آرزوى آنهاست به تاریخ، تمدن، فرهنگ، هنر، خالقیت و سنت هایش مى نگرند و گرنه 
آهن و فوالد و پل و بتن و آسفالت و جدول و آسمانخراش در شهرهاى دیگر هم یافت مى شود و چه بسا پیشرفته تر 

و حیرت آور تر از اصفهان.
دارایى ها و برخوردارى هاى اصفهان پیش و بیش از دارایى هاى سخت، دارایى هاى نرم و فرهنگى است که نباید 

برآنها چشم را بست و نادیده انگاشت.
امیدواریم شهردار نونفس و نونظر اصفهان چشم هایش به سمت آیینه هاى زالل و صاف بچرخد و زوایاى اساسى 
و اصلى شهر را به خوبى ببیند و از این همه مزّیت و برخوردارِى نرم و فرهنگِى اصفهان غفلت نکند. این راه، شخص 

شهردار را هم به اسطوره شهرها بدل خواهد کرد.
*رئ یس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان

رحیم جافــرى گفت: کــودکان و نوجوانان مهمترین 
سرمایه اجتماعى جامعه هستند زیرا آموزش، حمایت 
و بسترســازى براى انجام فعالیت هاى مختلف براى 
آنها امکان رشد و توسعه همه جانبه جامعه در آینده را 

فراهم مى کند.
به گزارش معاونــت فرهنگى اجتماعى شــهردارى 
شهرضا ، روزهاى کودکى و کودکى کردن این روزها 
شــکل دیگرى به خود گرفته اســت. به دلیل زندگى 
محدود در آپارتمان ها، جلوگیــرى از مزاحمت براى 
همسایگان و حفظ امنیت آنها در خیابان ها و کوچه ها به 
هنگام بازى، کودکان شهر نشین نه تنها از انجام بازى 
هاى طبیعى محرومند بلکه مجال نفس کشــیدن، با 

صداى بلند آواز خواندن و …را هم ندارند.
ورزش هاى دســته جمعى در خیابان ها و پر شــدن 
کوچه ها و معابر عمومى توســط کودکان ، نوجوانان و 
حتى جوانان در روزهاى تعطیل یا ساعت بعد از تعطیل 
شــدن مدارس نمونه بارزى از عطش درونى و طبیعى 

آنان به چنین فعالیت هایى است.
امروزه شــهردارى ها به عنوان مدیران اصلى شهرها 
تالش مى کنند تا در کنار رســالت هاى عمرانى خود، 
به امور فرهنگى نیز اهتمام ویژه داشته و سعى کنند در 
مناســبت هاى مختلف برنامه هایى را برگزار کنند که 

یکى از انها روز جهانى کودك است.
شهردارى شــهرضا با رویکردى جامع نگر نسبت به 
موضوعات مختلف و از آن جمله در حوزه مسائل مربوط 
به کودکان تالش کرده تا زیرساخت هاى اصلى براى 

فعالیت این گوره سنى را نیز فراهم کند.
معاونت فرهنگى و فرهنگسراى شهید همت شهردارى 
شــهرضا، همزمان با فرارســیدن روز جهانى کودك، 
مراســم جشــنى را برگزار کرد که در باتوجه به ابعاد 

مختلف آن جالب توجه بود.
اجراى مسابقه طناب کشــى ، بازى منچ ،کالسهاى 
نقاشى ،مسابقه هاى حفظ قرآن ، خالقیت و آى مث از 

جمله بخشهاى جنبى این جشن بود.
رحیم جافرى –شهردار شــهرضا در مراسم جشن روز 
جهانى کودك که در محل باغ بانوان شهردارى شهرضا 
برگزار شــد، عنوان کرد: حوزه مدیریت شهرى وظیفه 
خدمت رسانى به همه اقشــار جامعه از جمله کودکان 

و نوجوانان را دارد.
وى اظهار کرد: شــهردارى به عنوان نهادى که صرفا 
وظیفه عمرانى نداشته و باید به امور فرهنگى شهر نیز 
رسیدگى کند، در مناســبتهاى مختلف برنامه هایى را 

براى همه اقشار برگزار مى کند.
 شهردار شهرضا با اشــاره به فرارســیدن روز جهانى 
کودك، عنــوان کرد: کــودکان و نوجوانان مهمترین 
سرمایه اجتماعى جامعه هستند زیرا آموزش، حمایت 
و بسترســازى براى انجام فعالیت هاى مختلف براى 
آنها امکان رشد و توسعه همه جانبه جامعه در آینده را 

فراهم مى کند.
جافرى بیان کرد: بخشــهاى از فضاهاى شهرى باید 
براى حضور کودکان ایمن سازى شود، از سوى دیگر 
الزم اســت امکانات الزم براى اســتفاده کودکان به 
طور مســاوى در همه مناطق شــهرى فراهم شود و 
شــهردارى براى این منظور همه تالش خود را به کار

 مى برد.
وى با اشــاره به نقش ســازنده بازى در شکل گیرى 
شخصیت کودکان گفت: کودك هنگام بازى مى تواند 
کشف کند چه کسى است و چه توانایى هایى دارد، دنیا 

چیست و چگونه خود را باید با محیط هماهنگ کند.
شهردار شــهرضا ادامه داد: بازى مى تواند به کودك 
اعتماد به نفس دهد، بازى کردن بچه ها راهى است به 
سوى شکل گیــرى شخصیتـى سالم و مفید و در نتیجه 
براى این که کودك در آینــده، زندگى خوب و بالنده اى 
داشته باشد، فرایند بازى بسیار ضرورى است به همین 
دلیل شهردارى تالش مى کند تا محیطى امن و شاداب 

براى بازى کودکان فراهم کند.

محمدمهدى موالئیان – معاون فرهنگى شــهردارى 
شهرضا نیز در حاشــیه این مراســم به خبرنگار ایمنا 
از شهرســتان شــهرضا گفــت: برنامه جشــن روز 
جهانى کودك که بــا عنوان «کودکانــه» و در محل 
باغ بانــوان شــهردارى برگزار شــده، در راســتاى 
انجام رســالتهاى فرهنگى شــهردارى انجام شــده 

است.
وى ادامه داد: هفته ملى کودك از 15 تا 21 مهرماه که 
همزمان با هشتم اکتبر – روز جهانى کودك، نامگذارى 
شده، فرصتى است که نقش کودکان و جایگاه مؤثر آنها 

در آینده کشور مورد بازبینى قرار گیرد.
معاون فرهنگى شهردارى شهرضا اضافه کرد: برنامه 
جشن «کودکانه» که به پیشنهاد فرهنگسراى شهید 
همت شهردارى برگزار شد الگوى مناسبى براى سایر 
برنامه هاى ویژه کودکان در این خصوص اســت، در 
این برنامه ویژگى هاى فرهنگى شهرستان با آموزش 
سفال، تقویت باورهاى مذهبى با قصه گویى با موضوع 
واقعه عاشــورا و مضامین قرآنى و تقویت استعدادهاى 
فردى با اجراى میز خالقیت و مار و پله اخالقى، مورد 

توجه قرار گرفت.
طیبه الســادات رضویان – مدیر فرهنگســراى شهید 
همت شهردارى شــهرضا نیز در حاشــیه این مراسم 
به خبرنگار ایمنا از شهرســتان شــهرضا اظهار کرد: 
هدف از برگــزارى این برنامه ایجاد نشــاط اجتماعى 
و شــادابى کودکان، ترویج فرهنگ کتابخوانى و ارج 
نهادن بــه جایگاه ویــژه کودکان در کانــون خانواده 

است.
خانم طهماسبیوى ادامه داد: فرهنگسراى شهید همت 
شهردارى با ثبت 7 باشگاه کتابخوانى و ایجاد کتابخانه 
اختصاصى کودك و نوجوان با یــک هزار و 500 جلد 
کتاب، در راســتاى ترویج فرهنگ کتابخوانى تالش 
کرده و الزم است اینگونه امکانات در برنامه هایى از این 

نوع به جامعه کودکان شهرستان معرفى شود.

مدیرکل ارتباطات و فناورى اطالعات مخابرات منطقه اصفهان از راه اندازى صد مرکز ارائه اینترنت بى سیم رایگان 
در اماکن عمومى شهر اصفهان خبر داد.

جعفر مطلب زاده تصریح کرد: اینترنت موبایل جاى خود را در میان مردم باز کرده و اپراتورهاى موبایل در کشور خدمات  
زیادى را به مردم ارائه مى دهند و اپراتورهاى موبایل مجازى نیز در حال گرفتن پروانه و مجوز فعالیت هستند. وى 
بیان داشت: براســاس دستور وزیر 
ارتباطات مبنى بر ارائه اینترنت بى 
سیم رایگان در مکان هاى عمومى، 
ترمینال ها، پارك هــا و اماکنى که 
مردم تجمع دارند، باید اینترنت بى 
ســیم به صورت رایگان در اختیار 
مردم قرار گیرد و دسترسى مردم به 
اینترنت آسان شود و بار شبکه هاى 
اینترنت موبایــل کاهش یابد. وى 
تأکید کرد: شرکت مخابرات اصفهان 
در همین راستا درصدد ارائه اینترنت 
بى سیم رایگان در نقاطى از شهر اصفهان است و این امر نیازمند مجوز از شهردارى است که شهردارى نیز در این زمینه 
قول مساعد داده است. مدیرکل ارتباطات و فناورى اطالعات مخابرات منطقه اصفهان یادآور شد: شرکت مخابرات 
استان اصفهان نیز در حال رایزنى با شرکت هاى F.C.P در کشــور است تا بهترین شرکت ها در این زمینه با سابقه 
فعالیت در اصفهان را شناسایى کند و اینترنت بى سیم رایگان در اماکن عمومى مشخص شده شهر اصفهان ارائه شود.

کودکان و نوجوانان 
مهمترین سرمایه انسانى جامعه هستند

شهردار شهرضا:

آزاده بیگى
رئیس شوراى اسالمى فریدونشــهر گفت: مهمترین 
موضوع مدیریت شــهرى، توســعه پایدار شــهرى 
اســت که الزمــه آن مدیریــت یکپارچه بــه معنى 
هماهنگــى کامل بیــن ادارات و ارگان هــا به منظور 
جلوگیــرى از مــوازى کارى و اتالف منابــع و زمان 
براى خدمات رسانى ســریع و بهتر به شهروندان عزیز

 است.
احمدرضا اصالنى با اشــاره به مهمترین مشــکالت 
در فریدونشــهر عنوان کرد: در شــهر فریدونشــهر 
بیکارى جوانان، نبود رونق اقتصادى در ســطح شهر 
خصوصًا براى کســبه و بازاریان، نبــود منابع درآمد 

پایدار بــراى شــهردارى، فاضالب شــهرى، کمبود 
سرانه ورزشــى و فضاى ســبز و مهمتر از آن کمبود 
آب بــراى فضاى ســبز موجود بــا توجه بــه اینکه 
شــهر ما به نوعى منبــع تغذیه بخش قابــل توجهى 
از آب استان اســت از مهمترین مشــکالت به شمار 

مى رود.
وى در پایان اظهار داشت: در این مدت کوتاه از شروع 
دوره پنجم شــوراى اســالمى، زمین هایى که تغییر 
کاربرى داده اند و همچنین عوض و معوض هاى صورت 
گرفته بین شــهردارى و شــهروندان و استشهادهاى 
محلى، بیشــترین مراجعات درخصــوص پرونده هاى 

بالتکلیف بوده است.
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فقدان سند مالکیت
شماره: 1396/12/421336 آقاى حسن اسدى نجف آبادى فرزند حسنعلى باستناد یک برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت شش دانگ پالك ثبتى 
شماره 9396 فرعى از 391 اصلى فرعى مجزى شده از شماره 4472 فرعى از اصلى مذکور واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان که در صفحه 236 دفتر 31 امالك ذیل ثبت 8852 بنام عبداله صالحى کهریزسنگى ثبت و 
سندمالکیت بشماره سریال 500260 سرى الف /16-88 صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سندرسمى 
شماره 5885 مورخ 1396/07/15 دفترخانه 216 کهریزسنگ نجف آباد به او انتقال شده و طى سند شماره 
16379 مورخ 1392/10/26 دفترخانه 152 اصفهان درقبال مبلغ هفتصد و نود میلیون ریال در رهن پست 
بانک به مدت ده سال قرارگرفته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 

96/07/19 م الف: 6149 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 7/366 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106795000918 شماره پرونده: 9609986795000476 شماره بایگانى شعبه: 
960478 خواهان آقاى کامران جهانگیرى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى سید محمد راهوى و عباس 
خادم و خانم فاطمه افرند به خواسته الزام به انتقال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986795000476 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1396/09/11 ساعت 16:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 م الف: 21732 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)  /7/469
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960815 خواهان مهدى فروغ پور دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت سید 
حمید رضایى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز دوشنبه مورخه 96/8/29 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- 
جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 9 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 21742 شعبه 9 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /7/471 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106797100771 شــماره پرونده: 9609986797100356 شماره بایگانى 
شــعبه: 960356 دادخواســت و ضمائم به رحیــم خاتون آبادى خواهــان خانم زهراالس ــادات ذوقى 
دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى رحیم خاتون آبادى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالســه 9609986797100356 شعبه 41 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان 
(مجتمع شــماره یک) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/08/23 ســاعت 15:30 تعیین که حســب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک
 ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى بــه دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نســخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافــت و در وقت مقرر فوق جهــت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا-
 پالك 57 م الف: 21761 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) 

7/472/
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960318- 28 خواهان آناهیتا پوالدســاز دادخواســتى مبنــى بر انتقال 
ســند خودرو به طرفیت مهدى دادخواه تهرانى تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگى براى روز دوشنبه 
مورخــه 96/8/29 ســاعت 16:00 عصر  تعیین گردیــده با توجه بــه مجهول المکان بــودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 
8165756441 مجتمع شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 21704 

شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/473
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610466825300016 شماره پرونده: 9609986825300641 شماره بایگانى شعبه: 
960737 خواهان على مراد نیک پى طهرانى دادخواستى به طرفیت خواندگان کاظم کازرونى- سابرینا 
کازرونى- جواد کازرونى- حســن  کازرونى- لیال کازرونى- مرتضى کازرونــى- نازنین کازرونى- نادر 
کازرونى- رسوله کازرونى- محمدرســول کازرونى- یوسف کازرونى- امیرحســین کازرونى- مریم 
ماهانى- محمدحمید خانى- فضل اله حاجى اســماعیلى- انشــرلى جابرى انصارى- سرور بینش حق 
جو- ناهید نادرپور- على خلعت برى- آســیه شهناز حسین کازرونى به خواســته ابطال سند و خسارت 
دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 31 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى 
کل اســتان اصفهان- طبقه اول- اتاق 121 ارجاع و به کالسه 960737 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 1396/08/23 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان/ شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 21700 شعبه 31 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /7/478
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100361706716 شماره پرونده: 9609980361700695 شماره بایگانى شعبه: 
960775 خواهان آقاى سید محمد اعتصامى دادخواستى به طرفیت خواندگان آقایان على محمد جاگیرى 
و جان محمد کریمى و ابوالفضل کرمى و حبیب ملک محمدى و سید على عقیلى و مجید قربانى به خواسته 
مطالبه طلب تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رس یدگى به شعبه 28 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 960775 ح/28 ثبت گردیده 
که در جریان دادرسى وقت رسیدگى به تاریخ 1396/9/28 ساعت 11:00 تعیین گردیده لذا به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
خواندگان ظرف یک هفته پس از تاریخ نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در تاریخ و زمان فوق در شعبه حاضر گردند. بدیهى 
است در صورت عدم حضور وفق قانون تصمیم گیرى خواهد شد. م الف: 21715 شعبه 28 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /7/479
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610460350900103 شماره پرونده: 9609980350900327 شماره بایگانى شعبه 
960382 درخصوص دعوى خواهان محمدعلى دفاعیان بطرفیت خوانده یعقوب فرج پور بخواسته اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسى دادخواستى را به شعبه 9 حقوقى اصفهان تقدیم نموده است که دادخواست مذکور 
ثبت و به تاریخ 1396/9/8 راس ساعت 11/30 داراى وقت رســیدگى مى باشد نظر به مجهول المکان 
بودن خوانده و بنا به درخواست خواهان با تجویز ماده 73 قانون ائین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
جراید کثیراالنتشار چاپ تا خوانده ضمن اطالع از زمان رسیدگى در جلسه دادگاه حا ضر گردد. اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفان- طبقه سوم- اتاق شماره 352 

م الف: 21721 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/480
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106805300790 شــماره پرونده: 9609986805300741 شماره بایگانى 
شعبه: 960741 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: داود عادلیان فرزند قدرت اله نشانى: مجهول المکان 
تاریخ حضور: 1396/09/04 شنبه ساعت 10:00 محل حضور: اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- 
حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف در خصوص دعوى مسعود 
شاهین پور به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 21724 شعبه 

53 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /7/481
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106793801478 شماره پرونده: 9609986793800810 شماره بایگانى شعبه: 
960810 خواهان مصطفى صالحى دادخواستى به طرفیت خوانده سعید زارع فرزند مصطفى به خواسته 
مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793800810 شعبه 8 حقوقى 
شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/09/13 
ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م 

الف: 21776 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  /7/482
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106793501039 شــماره پرونده: 9609986793500829 شماره بایگانى 
شعبه: 960833 خواهان آقاى اصغر قدمى زاده دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى سید مهدى خلیفه 
ســلطانى فرزند مرتضى به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609986793500829 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و 
وقت رسیدگى مورخ 1396/09/08 ساعت 9:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع 
حرم شوراى حل اختالف م الف: 21783 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/483

 ابالغ رأى
کالسه پرونده: 960265 شماره دادنامه: 9609976795700655- 96/4/31 مرجع رسیدگى: شعبه 27 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: فرهاد طالب نژاد به نشــانى اصفهان خمینى شهر دو راهى درچه 
بلوار الغدیر روبروى کارخانه قند کامیاب فروشگاه کشت و صنعت خوانده: على اصغر ایرانى ریزى مجهول 
المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى فرهاد طالب نژاد به 
طرفیت على اصغر ایرانى ریزى به خواسته مطالبه مبلغ 54/000/000 ریال وجه چک به شماره 318163- 
95/6/30 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دفعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدتى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 54/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 1/775/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (95/6/30) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 21733 شعبه 27 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /7/484
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 951545 شــماره دادنامه: 9600553- 96/3/11 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى حل 
اختالف خواهان: حمیدرضا نادرى درباغشاهى، اص- خ صمدیه ج داروخانه دکتر زارعى فروشگاه نواب 
الکترود خوانده: مالک رفیع زاده هفشجانى مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شوراى حل 
اختالف: درخصوص دعوى حمیدرضا نادرى درباغشاهى به طرفیت مالک رفیع زاده هفشجانى به خواسته 
مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه چک به شماره 149385- 95/5/25 به عهده بانک ملى به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على 
رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر میرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 4/010/000 ریال چهار میلیون و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تأخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/5/25) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام 
و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشد. م الف: 21745 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /7/485

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 960463 شــماره دادنامه: 9609976805201006- 96/6/30 مرجع رسیدگى: شعبه 
52 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بیژن فکارى سیچارى نشانى: خ اشــرفى اصفهانى جنب 
کوچه 20 برق صنعتى سحر خوانده: فرزاد زارعى گوربندى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
76/000/000 ریال بابت چهار فقره چک 309622- 309623- 309624- 309625 به انضمام مطلق 
خســارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى بیژن فکارى سیچانى 
به طرفیت فرزاد زارعى گوربندى به خواســته مطالبه مبلغ 76/000/000 ریال وجه چک به شــماره ى 
309622- 309623- 309624- 309625 به عهده ى بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونى، با 
توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى 
رسد که مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 76/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/080/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و حق هزینه نشر آگهى طبق تعرفه ى قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(95/11/30، 95/12/25، 96/2/25، 96/4/25) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 21748 شعبه 52 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/486
 ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960426 شــماره دادنامه: 9609976793803361- 96/6/30 مرجع رسیدگى: شعبه 
8 شوراى حل اختالف خواهان/ خواهانها: قاسم زارعى فرزند حســین، اصفهان خ هشت بهشت غربى 
حدفاصل ملک و گلزار وکیل: رضا دانشــور: اصفهان دولت آباد بلوار جانبازان روبروى دادگسترى نبش 
کوچه سروستان دفتر وکالت حسین تقوى خوانده/ خواندگان: عیسى قرقانى پور فرزند جهانبخش، مجهول 
المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى قاسم زارعى فرزند 
حسین به طرفیت عیسى قرقانى پور فرزند جهانبخش به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک 
به شماره 901/24642199 به عهده بانک پست بانک به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست 
تقدیمى، تصویر مصدق چک و گاهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 785/000 ریال هزینه نشر و بابت هزینه دادرسى و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر درتادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/3/15) 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتما مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 21758 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/487
 ابالغ رأى

کالسه پرونده: 197/96 شماره دادنامه: 9609976795500536- 96/6/25 مرجع رسیدگى: شعبه 25 
شوراى حل اختالف خواهان/ خواهانها: حمید جمشیدیان قلعه سفیدى به نشانى اصفهان مشتاق دوم براآن 
شمالى روستاى جوزدان نبش ك شاهد 7 خوانده/ خوانده : اسماعیل توکلى مجهول المکان شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى حمید جمشیدیان به طرفیت اسماعیل توکلى 
به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه چک به شماره 921244- 88/1/25 به عهده بانک کشاورزى 
به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و R 175/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف (88/1/25) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 21703 

شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/488
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 380/96 شــماره دادنامه: 9609976795500590- 96/7/4 مرجع رسیدگى: شعبه 25 
شوراى حل اختالف خواهان/ خواهانها: حمید خلیلى به نشانى اصفهان خ شیخ طوسى غربى کوى مالکى 
بن بست رحمانى پ 6 خوانده/ خواندگان: 1- قاسم زمانى 2- طاهره خلیلى مجهول المکان شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى حمید خلیلى به طرفیت 1- قاسم زمانى 2- 
طاهره خلیلى به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه چک به شماره 701250- 94/6/9 
به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و 
گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
است لذا دعوى خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرى مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و R 2/040/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/6/9) تا 
تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 21708 شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)  /7/489
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960493 شــماره دادنامه: 9609976796201515- 96/7/11 مرجع رسیدگى: شعبه 
32 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: فاطمه باقرى زازرانى نشــانى: اصفهان چهارراه هفتم محرم 
کوى فوالدگر نبش بن بست گوهریان خوانده: 1- محمد بلوچ نشانى: اصفهان ملک شهر خ مفتح کوى 
صبورى بن بست عدل پ 28، 2- على امینى نشانى: مجهول المکان گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى خانم 
فاطمه باقرى زازرانى فرزند امیرقلى بطرفیت آقایان محمد بلوچ 2- على امینى بخواسته مطالبه اجاره بها از 
مورخ 95/7/15 به مبلغ 72/000/000 ریال و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از مورخ 96/4/16 مقوم به 
3/000/000 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه هاى دادرسى با این توضیح که خواهان اظهار مى 
دارد خوانده مشاور امالك بود مبلغ سى میلیون تومان از مستأجر من گرفت و قرار گردید اجاره بهاى منزل 
را خودش پرداخت نماید که متوارى گردیده و اقدامى ننموده است. شورا با توجه به محتویات و اوراق پرونده 
قرارداد استنادى و توضیحات ذیل قرارداد مبنى بر پرداخت اجاره بها توسط مشاور امالك (خوانده) دعوى 
خواهان را معمول بر صحت تلقى و مستنداً به مواد 10، 219 قانون مدنى و 198، 515، 519، 522 قانون 
آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 72/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته (9 ماه اجاره بها از قرار ماهیانه مبلغ 8/000/000 ریال) و مبلغ 2/117/500 ریال هزینه دادرسى و 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/5/1) لغایت وصول در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید و در خصوص خواسته مطالبه اجرت المثل نسبت به خوانده ردیف اول خواهان دعوى خود را مسترد 
نموده لذا مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى را صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادر شده غیابى ظرف بیست روز قابل واخواهى و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 21762 شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/490 
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 951606 ش5 شماره دادنامه: 9609976793501446- 96/5/25 مرجع رسیدگى: شعبه 
5 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان/ خواهانها: صندوق کارآفرینى امید استان اصفهان به نمایندگى 
عبدالصمد شهبازى، اصفهان- خ هشت بهشت غربى- حدفاصل چهارراه گلزار و چهارراه وکیل: بهنوش 
باریک رو- اصفهان- خ خاقانى- روبروى پارکینگ خاقانى- ســاختمان پــارس طبقه اول- واحد یک 
خوانده/ خواندگان: 1- محمد قربانى مهیارى 2- امین قربانى مهیارى- مجهول المکان شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. رأى شــوراى حل اختالف: درخصوص دعوى صندوق کارآفرینى امید استان اصفهان به 
نمایندگى عبدالصمد شهبازى با وکالت بهنوش باریک رو به طرفیت 1- محمد قربانى مهیارى 2- امین 

قربانى مهیارى به خواسته مطالبه مبلغ 7/616/529 ریال بخشى از وجه چک به شماره 202814 به عهده 
بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى  مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 7/616/529 ریال 
بابت اصل خواسته و 565/410 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (90/6/5) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام 
مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 

21676 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/491
 ابالغ رأى

کالسه پرونده: 951585 شــماره دادنامه: 9609976796300906 مرجع رســیدگى: شعبه سى و سه 
شوراى حل اختالف خواهان: صندوق کارآفرینى امید استان اصفهان به نمایندگى عبدالصمد شهبازى به 
نشانى: اصفهان- خ هشت بهشت غربى حدفاصل چهارراه گلزار و چهارراه ملک وکیل: بهنوش باریک رو، 
اصفهان- خ خاقانى- روبه روى پارکینگ خاقانى- ساختمان پارس ط اول واحد 1، خواندگان: 1- حسن 
شاه على 2- سعید معماریان هر دو مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: 
درخصوص دعوى صندوق کارآفرینى امید استان اصفهان به نمایندگى عبدالصمد شهبازى با وکالت خانم 
بهنوش باریک رو به طرفیت 1- حسن شاه على 2- سعید معماریان به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 
ریال وجه چک به شماره 941418 مورخ 92/10/18 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونى 
با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى 
وفق ماده 73 در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در 
مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال 30/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 1/040/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (92/10/18) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس 
از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 

م الف: 21679 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/493
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 951583 شــماره دادنامه: 9609976796300905- 96/4/15 مرجع رسیدگى: شعبه 
سى و سه شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: صندوق کارآفرینى امید استان اصفهان به نمایندگى 
عبدالصمد شهبازى نشانى: اصفهان- خ هشت بهشــت غربى حدفاصل چهارراه گلزار و چهارراه ملک 
وکیل: بهنوش باریک رو نشانى: اصفهان- خ خاقانى- روبه روى پارکینگ خاقانى ساختمان پارس ط اول 
واحد 1 خواندگان: 1- مرضیه کروندى رنانى 2- رضا کروندى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال به موجب یک فقره چک به شماره 7361100 مورخ 92/10/18 و مطلق خسارات 
دادرسى اعم از هزینه دادرسى حق الوکاله وکیل، خسارت تأخیر تأدیه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى 
صندوق کارآفرینى امید استان اصفهان به نمایندگى عبدالصمد شهبازى با وکالت خانم بهنوش باریک 
رو  به طرفیت خانم مرضیه کروندى رنانى و رضا کروندى به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به 
موجب یک فقره چک به شماره 736100 مورخ 92/10/18 و مطلق خسارات دادرى اعم از هزینه دادرسى، 
حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به جمیع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و 
عدم حضور خواندگان على رغم ابالغ قانونى وفق ماده 73 ق آئین دادرسى مدنى و عدم ارائه الیحه دفاعیه 
از سوى خواندگان لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به 
پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/570/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک مورخ 
92/10/18 به شماره 736100 لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 21682 شعبه 33 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/494
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960337 شماره دادنامه: 9609976794600717- 96/6/29 خواهان: مهدى کردگارى 
نشانى: خ جى- خ مهدیه- خ مقابل باغ کاشفى- کوى شهید مطهرى بن بست کردگارى پ 55 خوانده: 
اسماعیل مرادیان نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادى با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال 
به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعواى مهدى کردگارى به 
طرفیت اسماعیل مرادیان به خواسته مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال طبق رسید عادى مورخه 95/7/10 
به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواه ان و دفاع خوانده مبنى بر 
اینکه با توجه به مستندات و مطالب تشریح شده در دادخواست و عدم تکذیب و ایراد خوانده بالوجه/ بالدلیل 
تلقى مى گردد، شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا شورا به استناد مواد 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 430/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/5/8 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد، در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 21731 شعبه 16 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/7/496
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960831 خواهان ابوالقاسم کریمى با وکالت مهرى نمازیان و حسین محمدیان 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت اردالن بهداروند عبدى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى 
مورخه 96/8/27 ساعت 10 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع 
شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 

م الف: 21787  شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/497
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960164 شماره دادنامه: 9609976796301709- 96/6/26 مرجع رسیدگى: شعبه سى و 
سه شوراى حل اختالف اصفهان خواهان/ خواهانها: اکبر قوه عود آدرس اصفهان شاهپور جدید مشیرالدوله 
تانکرسازى ایران وکیل: حسین محمدیان 2- مهرى نمازیان آدرس اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالى 
ساختمان بانک تجارت 1 طبقه ســوم واحد 18 خوانده/ خواندگان: غالمرضا ابراهیمى 2- هادى امیرى 
3- احمد سودائى آدرس: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: 
درخصوص دعوى اکبر قوع عود به طرفیت 1- غالمرضا ابراهیمى 2- هادى امیرى 3- احمد ســودائى 
به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک به شماره 807575/32- 95/12/29 به عهده بانک 
ملت به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواســت تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/12/29) تا تاریخ 
اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 21788 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)  /7/498
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شماره ابالغنامه: 9610100350607819 شماره پرونده: 9609980350600140 شماره بایگانى شعبه: 
960163 دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى به مصطفى سعیدى فرزند یداله تجدیدنظر خواه حسین 
جهانمرد فرزند اصغر دادخواست تجدیدنظر خواهى به طرفیت تجدیدنظر خوانده مصطفى سعیدى فرزند 
یداله نسبت به دادنامه شماره 9609970350600973 در پرونده کالسه 960163 ح 6 شعبه ششم حقوقى 
اصفهان تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر 
خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتباً به این دادگاه ارائه نماید. 
در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد 

شد. م الف: 21684 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /7/499
اجراییه

شماره: 951607/ ش6 به موجب رأى شــماره 96099000003600712 تاریخ 96/4/27 حوزه ششم 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه همایون حسامى نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/800/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل مرتضى قانعیان وفق تعرفه قانونى و خسارت تأخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست (95/11/14) لغایت زمان اجراى حکم طبق شاخص بانک مرکزى در حق محکوم له 
مهدى عابدى فرزند محمدرضا نشانى: اصفهان- خیابان کاوه پل چمران مجتمع آفتاب واحد یک بانضمام 
نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 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 استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف: 21727 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/502 

اجراییه
شماره: 960138 ش ح 20 به موجب رأى شماره 9609976795000816 تاریخ 96/5/2 حوزه 20 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه لیلى رستمى نشانى: مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/320/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/6/25 لغایت زمان اجراى حکم و نیم عشر دولتى 
در حق محکوم له حسن آرامى نشانى: اصفهان- بازار بزرگ بازار انقالب پاساژ فیض پخش زاینده ماده 
34 قانون اجراى احکام: همینکه 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 استیفا 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 قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 21777 شعبه 20  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/503

اجراییه
شماره: 951426 به موجب رأى شــماره 9609976793701652 تاریخ 96/3/11 حوزه 7 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسن نبوى فرزند محمد نشانى: مجهول 
المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و ششصد و 
چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل میدیا نوژن نشانى: اصفهان- خ نیکبخت مقابل 
دادگسترى مجتمع ماکان 5 طبقه اول واحد 17 طبق تعرفه قانونى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
چک 92/3/14 لغایت زمان اجراى حکم در حق محکوم له مجید شــاه ســنایى فرزند محمود نشانى: 
اصفهان- خ اشرفى اصفهانى ابتداى خ نبوى منش فروشگاه مجید و پرداخت نیم عشر اجرایى. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همینکه 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 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 

21785 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو ) /7/504
تحدید حدود اختصاصی

نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 19/1044 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به  نام آقاي محمددهقان  کلیشادي فرزند صفرعلى در جریان ثبت 
است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت وطبق تق اضاي نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روزچهارشنبه مورخ 1396/8/10 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار :1396/7/19 م الف: 

648 پورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان/  7/505
اجرائیه

بموجب رأى شماره 36/96  تاریخ 96/07/03 حوزه فالورجان شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان 
که قطعیت یافته است محکوم علیه على جعفرزاده فرزند عبدالرحیم به نشانى قهدریجان – خیابان شهید 
باهنر بن بست بیان محکوم است به : پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
صد و سى و هشت هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه و پرداخت مبلغ نیم عشر در 
حق صندوق دولت - مشخصات محکوم له : مهدى اسحاقیان فرزند على، دانشجو،به نشانى اصفهان – 
درچه – میدان امام – خیابان شهید بهشتى – روبروى چاپخانه هجرت پالك 19.ماده 34 قانون اجراى 
احکام : همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند ، باید  ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد ، صریح اعالم نماید . م الف: 689 دفتر شعبه 

دوم شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/ 7/513 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره نامه: 9610113640800893 شــماره پرونده: 9609983640800207 شماره بایگانى شعبه: 
960210 خواهان على جمعه خدادادى کریم وند دادخواستى به طرفیت خوانده سهیل زندیه به خواسته 
اعالم فسخ معامله تقدیم شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه 5 حقوقى دادگسترى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 960210 5 ح ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن و 1396/07/29 ســاعت 9:00 تعیین شده است و به علت مجهول المکان 
بودن خواندهگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى حقوقى مدنى 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت آگهى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 943  شعبه 5 دادگاه هاى عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان 

لنجان (زرین شهر) /7/514
ابالغیه

 شماره ابالغنامه: 9610103730600126 شماره پرونده: 9009988311700048 شماره بایگانى شعبه: 
960302 ابالغ شونده حقیقى: حمیدرضامحمدى نجف آبادى فرزند على به نشانى: فعال مجهول المکان. 
تاریخ حضور: 96/08/11 ساعت 10 صبح نوع علت حضور: حضور به علت مزایده محل حضور: نجف آباد 
کمربندى جنوبى-دادگسترى نجف آباد. باتوجه به علت حضور مندرج دراین ابالغیه به شما ابالغ میگردد 
در وقت مقرر اقدام، درغیر اینصورت مطابق مقرر اتخاذ تصمیم خواهد شــد. م الف: 6193 اجراى احکام 

شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/ 7/518 
ابالغ وقت رسیدگى

  نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- امیرحسین چترایى دادخواستى بطرفیت خدادادسوارى به خواسته مطالبه 
تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 774/96 ثبت گردیده نظربه اینکه خوانده فوق 
الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و 
از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز یکشنبه مورخ 96/08/14 ساعت 3 جهت رسیدگى 
حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رســیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شورا 

تصمیم اتخاذ خواهد شد. م الف: 6194 شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد(یزدانشهر)/7/519
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609973731001209 شــماره پرونده: 9509983732300382 شــماره بایگانى 
شعبه: 951057 شاکى: محمدرضا امینى کهریزسنگى فرزند عبدالرضا به نشانى اصفهان- نجف آباد- 
شهرکهریزسنگ-خیابان ولى عصر-نبش ك 12-پ2 متهم: محمودنعمتى فرزند غالمرضا به نشانى 
مجهول المکان اتهام: تخریب. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه 
درخصوص اتهام آقاى محمودنعمتى فرزند غالمرضا دایر برتخریب عمدى دیوار. موضوع شکایت آقاى 
محمدرضا امینى باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات مطلعین در دادسرا و نظریه کارشناسى ارتکاب بزه 
توسط متهم محرز است لذا دادگاه با استناد به ماده 677 قانون مجازات اسالمى بخش تعزیرات مصوب 
75 متهم را به تحمل یک سال حبس محکوم مى کند. این راى غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان 

است.  م الف:6220  اسحاقیان رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 2 شهرستان نجف آباد/7/529 

احضار
پرونــده:  شــماره   9610460359500117 درخواســت:  شــماره 
9509980359500605 شماره بایگانى شــعبه: 950633، 1- معصومه امینى 
فرزند جالل 2- حسین کوهى فرزند ا...داد در پرونده شماره 950633 ب 16 این 
شعبه به اتهام هر 2 مشارکت در کالهبردارى موضوع شکایت مجتبى خودکام 
فرزند حسین  تحت تعقیب قرار دارید. به این وســیله براساس ماده 174 قانون 
آئین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در 
این شعبه حاضر شــوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع 
رسیدگى و اظهار نظر مى شود. م الف: 21752 قرهى- بازپرس شعبه 16 بازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/501

ابالغ
نظر به اینکه على تاجمیر ریاحى به اتهام تهدید حســب شکایت مسعود جانباز 
امیرانى فرزند سلطانعلى از طرف این دادسرا در پرونده کالسه: 960085 تحت 
تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده اســت بدین وســیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى 
مراتب بــه نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى در شــعبه 29 
دادیارى دادسراى عمومى اصفهان جهت پاســخگویى به اتهام خویش حاضر 
شــود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى 
معمول خواهد گردید. م الف: 21734 دادیار شعبه 29 دادسراى عمومى و انقالب 

اصفهان  /7/500

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609970352901262 شماره پرونده: 9609980359900437 
شماره بایگانى شعبه: 960588 شاکى: براتعلى ناظورى خوارسگانى فرزند حسین 
به نشانى استان اصفهان- شهرســتان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان جى- 
خوراسگان- خیابان سلمان- کوچه شهید احمد برکت- کوچه انقالب- بن بست 
نوروز- پالك 15 متهم: محسن موسوى فرزند مرتضى به نشانى مجهول المکان 
اتهام: انتقال مال غیر گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام 
آقاى محسن موســوى فرزند مرتضى دائر بر انتقال مال غیر به شرح مذکور در 
کیفرخواست صادره و حسب شکایت آقاى براتعلى ناظورى فرزند حسین، با توجه 
به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد کیفرخواســت دادسرا و اظهارات 
شاکى پرونده و عدم حضور متهم پرونده در دادسرا و در جلسه رسیدگى دادگاه، 
به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، متهم موصوف را به 
تحمل دو سال حبس تعزیرى و به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جزاى نقدى و 
نیز به رد مبلغ مذکور در حق شاکى پرونده محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى 
بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
م الف: 21693 حسین زاده- رئیس شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(103 جزایى سابق)  /7/495



اقتصاداقتصاد 07073058 سال چهاردهمچهارشنبه  19مهر  ماه   1396

راه اندازى قطار5 ستاره 
در همه استان ها

معاون مسافرى شرکت راه آهن ازآمادگى براى حمایت 
از بخش مسـافرى در زمینه حمل خرده بار و راه اندازى 

قطار 5 ستاره در همه استان ها خبر داد.
حسن موسوى گفت: در نیمه نخست امسال 13 میلیون 
مسافر با قطارهاى حومه اى و بین شهرى جابه جا شده 
است که رشـد 5/3 درصدى در مقایسـه با مدت مشابه 

پارسال دارد.
وى ادامه داد: برنامه پیش بینى شـده بـراى جابه جایى 

مسافر در سال جارى 27 میلیون نفر است. 
معاون مسـافرى راه آهن بابیان اینکـه تالش مى کنیم 
براى تمامى اسـتان ها قطار 5 سـتاره راه انـدازى کنیم، 
خاطرنشان کرد: قرار است در پاییز امسال قطار 5 ستاره 
از اسـتان هاى زنجان، قزویـن و البرز به مقصد مشـهد 

مقدس راه اندازى شود.

آغازطرح جدید پیش فروش 
محصوالت ایران خودرو 

در این طرح پیـش فروش، به ازاى هر ثبـت نام، عالوه 
بر سـود مشـارکت، تخفیف خرید محصـول ایرانى نیز 
پرداخت مى شـود. براى این طرح جدیـد پیش فروش، 
18درصد سـود مشـارکت،  بـه همراه هدیـه و تخفیف 
خرید محصـول ایرانـى در نظر گرفته شـده اسـت. در 
طرح فیروزه اى، هدیه خرید محصول ایرانى براى کلیه 
محصوالت قابل عرضه ایران خودرو پیش بینى شده و 
هموطنان مى توانند با پیش پرداخت پنـج، ده، 15، 20 
یا 25میلیون تومان در این طرح مشـارکت کنند. زمان 
تحویل محصوالت نیز از فروردین تا مهرماه سال آینده 
پیش بینى شده است و هدیه خرید محصول ایرانى،  نیز  
براساس میزان پیش پرداخت و زمان تحویل محصول 
تا سـقف 750 هـزار تومـان خواهـد بود. طـرح فروش 
فیروزه اى محصوالت ایران خودرو تا پایان مهرماه ادامه 

خواهد داشت.

پرداخت 1200 میلیارد 
تسهیالت رونق تولید

بیش از هزار و 200 میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید 
در سـال جارى به واحد هاى تولیدى و صنعتى پرداخت 
شه اسـت و همچنین از ابتداى اجراى طرح رونق تولید 
تا کنون، 86 هـزار و 566 واحد ثبت نام کـرده اند که به 
25 هزار و 998 واحد آن 18 هـزار و 477 میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت شده و هشت هزار و 416 واحد دیگر 

نیز به بانک ها معرفى شده اند.

ساالنه 5000 ُتن روغن زیتون 
قاچاق مى شود

رئیس شـوراى ملـى زیتون گفت: سـاالنه شـش هزار 
ُتن روغن زیتون از طریق مجارى رسـمى و چهار هزار 
تا پنج هزار تن به صـورت قاچاق از اسـتان هاى مرزى 
وارد کشور مى شـود. مهدى عباسـى افزود: در ماه هاى 
اخیر نرخ زیتون خـام در بازار 25 درصـد افزایش یافت 
که 10 درصد آن ناشى از نرخ تورم و بقیه به دلیل کمبود 
ذخایر در آستانه فصل برداشت بود. وى ادامه داد:البته با 
برداشت رسمى زیتون از 15 شهریور ماه، نرخ زیتون به 
روال عادى خود بازگشته و این در حالى است که نیازى 
به واردات میوه زیتون نداریم وپیش بینى مى شود تا پایان 

فصل برداشت 85 تا 90 هزارتن زیتون برداشت شود.

زنگنه: افزایش قیمت بنزین در 
دولت مطرح نشده است

  وزیر نفت گفت: بحـث افزایش قیمت بنزیـن هنوز در 
دولت مطرح نشده است.

بیـژن زنگنـه همچنیـن در واکنش بـه گـزارش هاى 
خبرگزارى مهـر و در پاسـخ به پرسشـى دربـاره خرید 
تجهیزات صنعت نفـت از سـازندگان داخلـى در قالب 
طرح بومى سازى ده گروه خانواده کاالهاى صنعت نفت 
تصریح کرد:  وزارت نفت خود نسبت به خرید کاال اقدام 
نمى کند اما بر اساس قانون بهره مندى از ساخت داخل، 
پیمانکاران تجهیزات مورد نیاز خود را از سازندگان داخلى 

تأمین مى کنند.

ویترین

وزیر راه وشهرسازى گفت: قیمت زمین در کالنشهرها 
از سال 84 تا 92 ، هفتصد وشصت درصد رشد داشته اما 

از سال 92 تا 95 تنها 0/02درصد افزایش یافته است.
عباس آخوندى افزود: قیمت مســکن از سال 86 تا 92 
بیش از شش برابر شده، اما رشد قیمت مسکن از سال 92 
تا 95 کم بوده است و این نشان مى دهد که از سال 92 تا 
95 قیمت مسکن سالیانه 2/5 درصد افزایش داشته است.
وى با بیان اینکه از ســال 84 تا 92 شــاهد بیشــترین 
مداخالت دولت در بخش مســکن بوده ایم، گفت: این 
سیاست غلط با اجراى مسکن مهر کشور را گرفتار کرد و 
ساخت بیش از دومیلیون واحد مسکونى یعنى 8 درصد 

کل موجودى مســکن مشــکالت زیادى را به کشور 
تحمیل کرد.

آخوندى اظهارداشــت: اگــر فکر مى کنیــم با تزریق 
پول اقتصاد مسکن متحول مى شــود این فکر غلطى 
اســت زیرا هرگونــه مداخله در بخش مســکن بدون 

سیاستگذارى،مناسب نتیجه معکوسى خواهد داشت.
وى تأکید کرد: ما در آستانه شرایط جدید ساختار جمعیتى 
در ایران هستیم و نتیجه بخش نبودن اقدامات گذشته 
نشان از درك واقعى وضعیت اقتصاد مسکن در ایران بوده 
که با مداخله دولت شاهد افزایش 760 درصدى قیمت 

زمین در شهرها بودیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به ارائــه طرح «ایران 
مهارت» در مدارس کشــور گفت: در ایــن طرح براى 
دانش آمــوزان دوره اول و دوم متوســطه، درحدود 500 

مهارت پیش بینى شده است.
محمد بطحایى اظهار داشــت:  «ایران مهارت»، طرح 
مشــترك آموزش و پرورش و ســازمان آموزش فنى و 
حرفه اى است و بر اســاس آن دانش آموزان با مشارکت 
ســازمان آموزش فنــى و حرفه اى و آموزشــکده هاى 
غیردولتى پوشش داده شده مى شــوند و دانش آموزان 
دوره هاى اول و دوم متوسطه 500 نوع مهارت را آموزش 

مى بینند. 

وى ادامه داد: مدت آموزش هر مهارت بین دو تا 20 جلسه 
خواهد بود و براساس عالقه دانش آموزان، امکانات مدارس 

و مقتضیات منطقه اى، آموزش هاى الزم ارائه مى شود. 
بطحایى بــا بیان اینکــه در طرح یاد شــده، تجهیزات 
مختلفى درنظر گرفته شده است، گفت: این موضوع در 
توســعه کارآفرینى و ایجاد انگیزه بسیار مؤثر خواهد بود 
و دانش آموزان را از محفوظات کتاب هاى درسى خارج 

مى کند. 
وى افزود: در این طرح جدید قرار است دانش آموزان اول 
و دوم متوسطه در 20 جلســه 1/5 ساعته با مهارت هاى 

پایه آشنا شوند اما این موضوع منجر به اشتغال نمى شود.

اجراى طرح «ایران مهارت» 
ویژه دانش آموزان 

افزایش 760درصدى 
قیمت زمین در کالنشهرها 

آمار و شواهد به دست آمده از بازار کار، مؤید افزایش 
چشمگیر و قابل توجه مشاغل خدماتى است.

اگرچه در ســالیان نه چندان دور، عمده مشــاغل 
موجود در َرسته هاى تولیدى، صنعتى، فنى، زراعت 
و کشاورزى و برخى دیگر از مشاغل همچون وکالت، 
حسابدارى، پزشــکى و دیگر رشته هاى تخصصى 
دانشــگاهى ظهور و بروز پیدا مى کرد اما طى چند 

سال اخیر با توجه به افزایش و گسترش فناورى ها و 
نیاز و تقاضاى بازار، مشاغل متعددى شکل گرفته اند 
که با اقبال به نسبت قابل توجهى نیز همراه شده اند.

 گزارش ها نشــان از رشد باشــتاب ارزش افزوده 
در بخش خدمات به نســبت حــوزه هاى صنعت و 
کشاورزى دارد و این موضوع زمانى برجسته خواهد 
شد که رکود و مشــکالت اقتصادى در رسته هاى 

دیگر شغلى پر رنگ تر از گذشته نمود پیدا کند.
گزارش هــاى منابع رســمى و نهادهــاى ذیربط 

همچون وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعى مؤید 
این واقعیت است که مشاغل خدماتى در سال 1395 
در مقایســه با دیگر بخش هاى اقتصادى بیشترین 

تعداد شاغل را در خود جاى داده اند.
به طورى که طبق این آمار صد هزار شغل در حوزه 
کشاورزى، 53 هزار شــغل در بخش صنعت و 463 

هزار شغل نیز در خدمات به ثبت رسیده است.
درحالى که ســهم فرصت هاى شغلى 
در بخــش خدمات بیــش از 75 درصد 
برآورد شده، اما سهم اشتغال در بخش 
کشاورزى درحدود 16 درصد و در صنعت 

هم قریب به 8/5 درصد بوده است.
به واقــع این فاصلــه معنــادار، مؤید 
تغییر ساختار شــغلى و گرایش عمومى 
جامعه به ِحــَرف و مشــاغل خدماتى 
اســت که به تدریج ســیماى اشتغال 
در کشــور را متفاوت از گذشته ترسیم 

مى کند.
البته کارشناسان و صاحبنظران اقتصادى معتقدند 
اگرچه مشــاغل خدماتى در جذب جوانان و تعدیل 
فشار بیکارى نقش مثبتى را ایفا مى کنند اما بدون در 
نظر گرفتن حوزه زراعت و صنعت، بازار کار متعادلى 
حاصل نخواهد شد. با عنایت به ناپایدار بودن مشاغل 
خدماتى و ثبات و امنیت شغلى حداقلى آن در مقایسه 
با حوزه هاى کشــاورزى و تولید، نمى توان اتکاى 
اطمینان بخش قابــل توجهى را به حــوزه مذکور 

معطوف کرد.

اقبال جوانان از مشاغل خدماتى در حال افزایش است

با عرضه بلوکى سهام شرکت آلومینیوم ایران (فایرا) 
در فرابورس، بحث هایى در خصوص ایجاد انحصار 
در بازار تولید آلومینیوم کشور که 50 درصد آن متعلق 
به شرکت آلومینیوم المهدى اســت، شکل گرفته

 است.
آلومینیوم المهدى و طرح هرمزال در ســال 93 با 
حواشــى فراوان به بخش خصوصى واگذار شــد، 

چگونگى واگــذارى این غــول تولیــد آلومینیوم 
کشــور به قدرى پر ســر و صدا بود که حواشى آن 
تا به امــروز نیز ادامــه پیدا کرده و هــر چند وقت 
یکبار نمایندگان مجلس یا تشــکل هاى مستقل 
مردم نهــاد به جوانــب پیــدا و پنهــان آن ورود 

مى کنند.
در بــازار تولیــد آلومینیــوم دو واحــد المهدى و 
ایرالکو حرف نخســت را مى زنند و به نوعى تولید 
در بــازار را تقســیم کرده اند. این در حالى اســت 

که در حال حاضر برخــى منتقــدان و نمایندگان 
مجلــس نســبت بــه حــذف شــرکت ایرالکو و
 ایجاد انحصار در بازار آلومینیوم کشــور هشــدار 

داده اند.
■■■  

موضوع از آن قرار اســت که بعد از بازگشایى نماد 
معامالتى شــرکت آلومینیوم ایران(فایــرا) که از 
29 مهر ماه ســال 94 متوقف شده بود، 
طى هفته هاى اخیر با رشد قیمتى172 
درصدى بازگشایى شــد و در روزهاى 
آینده نیز قرار اســت سهام 20 درصدى 

شرکت به صورت بلوکى عرضه شود. 
با مطرح شدن این شائبه که پیش بینى 
مى شود، سهام مذکور توسط مالکان یا 
نمایندگان شرکت رقیب خریدارى شود، 
موضوع عرضه سهام با چالش رو به رو 

شده است.
■■■  

گفتنى اســت پایان مهر ماه، ســهام 20 درصدى 
ایرالکو متعلق به شرکت سرمایه گذارى مهر اقتصاد 
ایرانیان به صورت یکجا در بازار معامالت دوم عرضه 

خواهد شد.
مخالفــان معتقدند با خریدارى شــدن ســهام 20 
درصدى شــرکت ایرالکو، بازار آلومینیوم ایران  در 
انحصار یک شــرکت قرار خواهد گرفت و به همین 
دلیل مکاتباتى نیز با شــوراى رقابت انجام گرفته 

است.

احتمال انحصار در تولید آلومینیوم کشور

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات درباره پیش بینى 
تدابیر الزم بــراى ارتباطات اربعین امســال اظهار 
داشت: کارگروه اربعین تشکیل شده و تجربه هایى از 

سال هاى قبل وجود دارد. 

محمدجواد آذرى جهرمى ادامه داد: ارتباطات اربعین 
شامل چند بخش ارتباطات پایانه هاى نقاط مرزى و 

ارتباطات در عراق است. 
وى ادامــه داد: براى این ایام، یــک هفته تا ده روز 

ســرمایه گذارى زیاد بدون توجیــه اقتصادى الزم 
اســت که این امر ممکن اســت انگیزه اقتصادى 
الزم در اپراتورهــاى عراقــى را ایجــاد نکند، اما 
امسال باز هم مکاتبه و درخواســت کرده ایم، زیرا 
زوار فقــط ایرانــى نیســتند و از دیگر 
کشــورها و عراق نیز زوار راهى کربال 

مى شوند. 
وى با بیــان اینکه اپراتورهــاى ایرانى 
مشــوق هایى را براى رومینگ پیشنهاد 
مى کنند، گفــت: از مــردم مى خواهم 
که شــرایط پیشــنهادها و مقــرون به 
صرفه بــودن آنهــا را بررســى کنند، 
شــاید اســتفاده از ســیمکارت عراقى 
براى ایام اربعین توســط مردم ارزان تر 

باشد. 
جهرمى با تأکید بر اینکه هزینــه دیتا در رومینگ 
گران اســت، گفت: زائران عتبــات عالیات توجه 
کنند که استفاده از دیتاى ســیمکارت عربى شاید 

مطلوب تر باشد. 

سیمکارت عراقى براى اربعین با صرفه تر است

مدیر شعب بانک سپه منطقه اصفهان گفت: تعهدات امسال 
بانک ســپه اســتان اصفهان براى پرداخت تسهیالت به 
واحدهاى تولیدى و صنعتى کوچک و بزرگ، حدود سه هزار 

میلیارد ریال است.
حمیدرضا باقرى روز سه شنبه در گفتگو با ایرنا با تاکید بر 
تسریع و تسهیل پرداخت تســهیالت براى کمک به رفع 
موانع تولید، افزود: تاکنون 250 میلیارد ریال از این تسهیالت 

به متقاضیان پرداخت شده است.
وى اظهارکرد: بانک سپه با پرداخت 2 هزار و 409 میلیارد 
ریال وام در قالب تسهیالت رونق تولید و اشتغال در سال 95، 
رتبه نخست را در این زمینه در استان اصفهان کسب کرد.

وى با اشاره به نامگذارى سالجارى به ‹اقتصاد مقاومتى، تولید 
و اشتغال› از سوى رهبر معظم انقالب، تصریح کرد: کارکنان 
و تیم مدیریتى بانک سپه در استان اصفهان تمام تالش خود 
را در راســتاى خدمت رســانى بهینه و مطلوب به فعاالن 
اقتصادى و آحاد جامعه بکار بسته اند و براى کمک به رونق 
اقتصادى و تحقق اهداف شعار ســال همت گماشته اند.

 رشد 150 درصدى منابع بانک سپه اصفهان
باقرى همچنین گفت: براساس آمار استخراج شده، منابع 
شعب بانک سپه در استان اصفهان از مبلغ 23 هزار میلیارد 
ریال در آذر 93 به حدود 57 هزار میلیارد ریال تا پایان نیمه 
نخست سالجارى با رشد 150 درصدى رسیده که این رشد 

در طول 34 ماه بى سابقه بوده است. 
وى رشــد 150 درصدى منابع بانک سپه در استان بزرگ 
اصفهان را نشان از اعتماد مردم و اعتقاد کارکنان این استان 
به چهار اصل؛ اعتماد به کمک الهى، خودباورى، مدیریت 

جهادى و امید به آینده دانست. 

 پرداخت 6431 فقره وام قرض الحسنه 
ازدواج 

مدیر شعب بانک سپه منطقه اصفهان با اشاره به پرداخت 
6 هزار و 431 فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در این 
استان توسط بانک سپه در یک سال و نیم اخیر، تصریح کرد: 

3 هزار و 300 فقره از این تســهیالت در سال 95 و 3 هزار 
و 131 فقره از ابتداى سال 96 تا کنون پرداخت شده است.

باقرى، مجموع مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده 
این بانک از ابتداى ســال 95 تاکنون را 672 میلیارد ریال 
اعالم کرد و تدبیر بانک سپه از ابتداى مرداد سالجارى در 
اجراى طرح ضربتى وام قرض الحســنه ازدواج را راهگشا 

و بموقع دانست.
 وى اظهار امیــدوارى کرد: با ادامه این روند دیگر شــاهد 
صف انتظار زوج هاى جوان براى دریافت وام قرض الحسنه 

ازدواج نباشیم.
باقرى با اشاره به کمک هاى بانک سپه براى رفع مشکالت 
قشر آســیب پذیر، اظهار کرد: بیش از 2 هزار و300 فقره 
تسهیالت قرض الحسنه درمان، رفع احتیاجات ضرورى و 
تحصیلى به مبلغ بیش از 47 میلیارد ریال به همراه 293 فقره 
تسهیالت خرید مسکن خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران 
به مبلغ بیش از 207 میلیارد ریال از ابتداى سال 95 تا کنون 

پرداخت کرده ایم.
وى با اشــاره به فعالیت بانک سپه در استان اصفهان براى 
احیاى بافت هاى فرسوده شــهرى اضافه کرد: بانک سپه 
توانسته اســت در بازســازى بیش از یکهزار و 500 واحد 
مسکونى فرسوده شــهرى با پرداخت مبلغ بیش از 355 

میلیارد ریال مشارکت کرده است.
وى ادامه داد: همچنین این بانک بــا پرداخت بیش از 92 
میلیارد ریال تسهیالت به روســتائیان براى ساخت 554 

مسکن روستایى سهیم بوده است. 

رشد 50 درصدى مانده تسهیالت پرداختى 
به بخش هاى مختلف اقتصادى

مدیر شعب بانک سپه استان اصفهان با اشاره به حمایت این 
بانک از طرح هاى کالن اقتصادى در راستاى همگامى با 
اهداف اقتصادى دولت و همراهى صندوق توســعه ملى 
تصریح کرد: این بانک در قطب صنعتى کشور اقدام هاى 
مهمى در زمینه کمــک به اجراى طرح هــاى اقتصادى

 بخش هاى مختلف اعم از کشــاورزى، صنعت و معدن، 

مسکن، ســاختمان، بازرگانى، خدمات، واردات و صادرات 
با پرداخت تسهیالت در قالب عقود مختلف اسالمى انجام 

داده است.
 وى به حجم تســهیالت پرداختى بانــک در بخش هاى 
مختلف اقتصادى استان اشاره کرد و گفت: مانده تسهیالت 
اعطایى این بانک در پایان شهریور امسال بالغ بر 28 هزار و 
652 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با پایان سال 94 

رشد 50 درصدى را نشان مى دهد.
 وى با تاکید بر همراهى بانک سپه با سیاست هاى اقتصادى 
دولت تدبیر و امید افزود: بیش از 51 درصد از کل تسهیالت 
اعطایى بانک سپه در اســتان اصفهان به بخش صنعت و 

معدن اختصاص یافته است.
 

 آمادگى بانک سپه براى ارائه خدمات ارزى 
به فعاالن اقتصادى

باقرى با اشاره به رفع تحریم هاى ظالمانه استکبار جهانى 
علیه بانک سپه از آمادگى این بانک همچون سال هاى قبل از 
تحریم براى ارائه خدمات ارزى مناسب به مشتریان خبر داد.

 وى گفت: در سال 95 نسبت به سال 94 تعداد گشایش اعتبار 
اسنادى و حوالجات ارزى بیش از 181 درصد رشد داشته که 
این تعداد گشایش اعتبار اســنادى و حوالجات ارزى از نظر 

مبلغ حدود 210 درصد رشد نشان مى دهد.
باقرى از افتتاح 2 واحد ارزى مستقل در شعب مجتمع فوالد 
مبارکه وکاشان خبر داد و اظهار امیدوارى کرد: با افتتاح این دو 
واحد ضمن افزایش خدمات ارزى به فعاالن اقتصادى استان، 
در انجام امور مشتریان تســریع و رضایتمندى آنها بیشتر 

شود.
مدیر شعب بانک سپه استان اصفهان، یکى از سیاست هاى 
کارى این بانک را افزایش امکانــات و ارائه بیش از پیش 
خدمات بانکدارى الکترونیک و نهادینــه کردن فرهنگ 
استفاده از بانکدارى غیر حضورى در بین مشتریان عنوان و 
خاطرنشان کرد: بانک سپه توانسته تعداد دستگاه هاى کارت 
خوان فروشگاهى را به 34 هزار و471 دستگاه و دستگاه هاى 

خودپرداز را به 306 دستگاه افزایش دهد.

رشد بى سابقه منابع
 شعب بانک سپه اصفهان

مدیر شعب بانک سپه منطقه اصفهان خبرداد

زنگ خطرى که پس از باال رفتن میانگین سنى ناوگان 
بین شهرى اتوبوســى ایران به صدا درآمد، باعث شده 
در طول سال هاى گذشــته صحبت هایى مبنى بر ارائه 
تسهیالت به راننده هاى اتوبوس و نوسازى ناوگان آنها 
مطرح شود. موضوعى که هنوز و با گذشت چند سال در 

عمل تاثیرى از خود برجاى نگذاشته است.
احمدرضا عامرى، دبیر انجمن تعاونى هاى مسافرى از 
تفاوت جدى میان نرخ هاى اتوبوس هاى نوساز و منابع 
در اختیار رانندگان گالیه کرد و گفت: همان طور که پیش 
از این نیز بارها اعالم کرده ایم آنچــه در بازار به عنوان 
قیمت تمام شده اتوبوس هاى بین شــهرى وجود دارد، 

براى رانندگان بســیار دور از دسترس به شمار مى  رود و 
نمى توان انتظار داشت بدون رسیدن تسهیالت الزم این 

ناوگان نوسازى شود.
به گفته وى با وجود آنکه صحبت هاى زیادى در رابطه 
با ارائه تسهیالت به اتحادیه و رانندگان مطرح شده، اما 
در عمل هنوز این وام ها نمى توانند فاصله میان قیمت ها 

را کاهش دهند.
دبیر انجمن تعاونى هاى مســافرى با بیان اینکه قیمت 
تمام شده اتوبوس هاى نوساز در بازار ایران درحدود 700 
میلیون تومان تخمین زده مى شود، تاکید کرد: این قیمت 
در حالى براى راننده ها قابل استفاده خواهد بود که منابع 

مالى الزم برایشان تأمین شود. 
عامرى با اشاره به وجود آمادگى الزم میان رانندگان براى 
نوسازى خودروهایشان تصریح کرد: راننده هاى اتوبوس 
از یک سو در حال افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به 
مسافرانشان هستند و از سوى دیگر خرید خودروهاى نو 
را با کاهش هزینه هاى جابه جایى برابر مى دانند و از این رو 
این اقبال در بین فعاالن صنعت وجود دارد اما با قاطعیت 
مى توان اعالم کرد تا زمانى که تســهیالت ارائه شــده 
بر میزان فعلى تعریف شــود و به قیمت هاى نهایى بازار 
نزدیک نشود، نمى توان انتظار داشت طرح کالن نوسازى 
ناوگان جاده اى در سطحى گسترده به مرحله اجرا برسد.

سنگ هاى بزرگ پیش پاى نوسازى ناوگان جاده اى
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شیطان بر آدم (ع) به علت خلقت او از خاك، فخر فروخت و با 
تکیه به اصل خود که از آتش است دچار تعصب و غرور شد. پس 
شیطان، دشمن خدا و پیشــواى متعصب ها و سرسلسله متکبران 
است که اســاس عصبیت را بنا نهاد و بر لباس کبریایى و عظمت 
با خدا درافتاد، لباس بزرگى را بر تن پوشید و پوشش تواضع و 

موال على (ع)فروتنى را از تن درآورد. 

عضو هیئت مدیره بانک کشاورزى برنامه هاى بانک 
کشاورزى را به منظور پیشــبرد اهداف کشاورزى 
کشــور مهم ارزیابى کرد و گفــت: این موضوع را 
ریاســت جمهورى هم تصریح مى کنند و از این 

بابت خوشنودیم.
به گزارش روابط عمومى مدیریت بانک کشاورزى 
استان اصفهان، روز پنجشنبه سیزدهم شهریور ماه، 
مراسم تکریم و معارفه مدیر شعب بانک کشاورزى 
استان اصفهان با حضور عضو هیئت مدیره بانک 
کشاورزى، مدیران شعب بانک کشاورزى و مدیران 
استانى در تاالر شهروند اصفهان برگزار شد. در این 
مراســم محمدرضا پویافرد به عنوان مدیر شعب 
بانک کشاورزى استان اصفهان معرفى و از این پس 
سکان مدیریت شعب این بانک را در استان اصفهان 
به جاى فریدون بهبهانى که دو سال مدیریت شعب 
استان را به عهده داشت، در دست مى گیرد. گفتنى 
است محمدرضا پویا فرد از سوى مرتضى شهید زاده 
مدیر عامل بانک کشاورزى به عنوان مدیر شعب 
بانک کشاورزى در استان اصفهان به مدت 3 سال 

منصوب شد.
در ادامه این مراســم عضو هیئــت مدیره بانک 
کشــاورزى اظهار کرد: بانک کشاورزى در کشور 
نقش بــارز و مهمى دارد، این موضوع را ریاســت 
جمهورى، معاون اول ریاست جمهورى و استانداران 

مطرح مى کنند و از این بابت ما خوشنودیم.
خدارحمى افزود: تالش بانک کشاورزى در زمینه 

ارتقاى کشاورزى کشور بسیار مهم است. 
وى با اشاره به زحمات مدیر ســابق شعب استان 
اصفهان تصریح کرد: مهندس بهبهانى تعامالت 

خوبــى با ســازمان جهاد کشــاورزى داشــته و 
خوشــبختانه همدلى و همکارى بانــک با جهاد 

کشاورزى قابل توجه است.
عضو هیئت مدیره بانک کشاورزى با اشاره به نقش 
آفرینى بانک کشاورزى در پیشبرد اهداف کشاورزى 
تصریح کرد: تا پیش از این در بررسى هاى مختلف 
نقش بانک کشاورزى قابل توجه بوده و امید است از 

این به بعد هم همینطور باشد.

نقش مهم بانک ها در تامین مالى
خدارحمى با اشاره به اینکه استان اصفهان پرورش 
دهنده مدیران موفق است گفت: جابجایى مدیران 
منجر به تالش بیشتر و استفاده از تجارب پیشینیان 

و کسب تجارب جدید مى شود.
وى با بیان اینکه بانک نقش مهمى در توسعه کشور 
دارد اذعان کرد: على رغم تمامــى ایراداتى که به

 بانک ها وارد است، اما همگان اذعان دارند که نظام 
بانکى کشور نقش مهمى در تامین مالى پروژه ها دارد.

عضو هیئــت مدیــره بانک کشــاورزى تصریح 
کرد: 85 الى 90 درصد از تامین مالــى پروژه ها از 
بانک ها تامین مى شــود اما در کشــورهاى دیگر 
بازار ســرمایه نقش پررنگ تــرى در تامین مالى 
دارد. خدارحمــى اذعان کرد: تامین مالى توســط 
بانک ها نشــان دهنده نقش مهم بانک ها در این 
عرصه اســت و با نگاهى سطحى به همه تولیدات 
کشــور متوجه حضور مهم بانک ها مى شویم.وى 
افزود: صنایع دستى، صنعت نفت، پتروشیمى و سایر 
صنایع همگى با تامین مالى بانک ها ایجاد شده اند و 
امروزه از بانک ها انتظارات زیادى مى رود. در دوسال 

اخیر به خصوص در طرح رونق بنگاه هاى کوچک و 
متوسط همه اذعان مى کنند سیستم بانکى با وجود 
محدودیت ها توانست توان باالى خود را به نمایش

 بگذارد.

خرید تضمینى گندم توســط بانک 
کشاورزى

عضو هیئت مدیــره بانک کشــاورزى بیان کرد: 
بعد از ســالها خودکفایى در گندم، کاهش تورم و 
افزایش رونق اقتصادى را شاهد بودیم و این ناشى از 
عملکرد هاى بانکى و همچنین بانک تخصصى 

حوزه کشاورزى بوده است.
خدارحمى با اشاره به نقش مهم بانک کشاورزى در 
خرید گندم، خرید امسال این محصول استراتژیک 
را هزار و 250 میلیارد تومان به صورت مســتقیم 

اعالم کرد.

بانک کشــاورزى اضافه برداشت 
نداشته است

عضو هیئت مدیره بانک کشــاورزى با اشــاره به 
چالش هاى بانکدارى بیان کــرد: چالش اول ما، 
منابع محدود با وجود مصارف نامحدود اســت و 
این در سطح کشور ثابت اســت. راه حل تقابل با 
این چالش برنامه ریزى دقیق تحت عنوان اهداف 

سپرده اى است.
خدارحمى تصریح کرد: در پایان سال گذشته توازن 
مصارف و منابع داشــتیم و این درحالى است که 
بانک هاى تجارى مختلف از حساب بانک مرکزى 
برداشت هاى زیادى داشته اند و اضافه برداشت ما 

از بانک مرکزى در حد صفر است. وى افزود: براى 
اولین بار در طول تاریخ بانک کشاورزى جلوى برخى 
از پرداخت ها را گرفتیم، اما با اقدام هوشمندانه این 
کار انجام شــد و اگر این کار نمى شد سال را با 50 

میلیارد کسرى به پایان مى رساندیم.
خدارحمى با اشاره به اینکه باید به هدف گذارى ها 
توجه ویژه اى شود اذعان کرد: هیچ چیزى مهم تر از 
این نیست که بانک با برنامه عمل کند اما اگر نقش 
خود را به درستى انجام ندهیم با مشکالت بسیارى 
روبرو مى شویم. وى با اشــاره به توازن مصارف و 
هزینه ها بیان کرد: ما باید باز هم با هوشمندى الزم 

به فکر گسترش درآمد خود باشیم.
عضو هیئت مدیره بانک کشــاورزى تصریح کرد: 
امیدواریم به روزى برسیم که به جذب سپرده 15 
درصد هم روى خوش نشــان ندهیم و پیشرفت

 بانک ها در گرو تغییر نگرش در مورد این موضوع 
است.

خدارحمى بیــان کرد: همــه بانک هــا در حال 
حاضر ســود مــازاد مــى پردازند و ایــن یعنى 
هرســاله به میــزان ســرمایه هاى خــود زیان

 مى دهند، ریشه این معضل ناشــى از مسابقه در 
پرداخت ســود اســت. این به این معنا نیست که 
هیچ ســودى پرداخت نشــود بلکه باید در قالب

 نرخ هاى مصوب این کار صورت گیرد.
این گزارش مى افزاید : در پایان این مراســم که با 
حضور مدیران کل ادارات استانى و نیروهاى نظامى 
و انتظامى برگزار شدحکم محمدرضا پویافرد توسط 
خدارحمى عضو هیئت مدیره بانک کشاورزى به 

ایشان ابالغ شد.

در مراسم معارفه مدیر شعب بانک کشاورزى استان عنوان شد:در مراسم معارفه مدیر شعب بانک کشاورزى استان عنوان شد:

نقش بانک کشاورزى در ارتقاى کشاورزى کشور بسیارمهم استنقش بانک کشاورزى در ارتقاى کشاورزى کشور بسیارمهم است

آگهى تجدید مزایده

مستشار قضایى اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهانمستشار قضایى اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته آقاى مسعود آریانیا در نظر دارد شش دانگ مالکیت پالك هاى ثبتى 
به شرح زیر را از طریق مزایده به فروش برساند:

1- دو قطعه زمین واقع در اصفهان- خانه اصفهــان- چهارراه نیروى هوایى- انتهــاى کوچه ارغوان- روبروى مســجد صاحب الزمان که طبق 
برگ اسناد رسمى از نوع سند انتقال و رهن به ثبت رســیده و حدود آن همگى و تمامى 35 سهم از پالك شماره 28 اصلى واقع در دهستان ماربین 

بخش 14 شهرستان اصفهان
مشخصات عرصه: 

الف) قطعه شمال با مشخصات ملکى ذکر شده در بند (1) به مساحت عرصه در حدود 543/42 مترمربع 
قیمت پایه مزایده: 2/061/400/000 ریال

ب) قطعه جنوبى با مشخصات ملکى ذکر شده در بند (1) به مساحت عرصه حدود 800/16 مترمربع
ساعت: 10 صبح قیمت پایه مزایده: مبلغ 3/035/300/000 ریال     

2- یک قطعه زمین محصورى واقع در جاده اصفهان شیراز- مرق- جنب پمپ بنزین- کوچه مخابرات- دست چپ به مقدار 1130 مترمربع ازپالك 
ثبتى 22480 بخش 6 اصفهان

مشخصات عرصه: ملک داراى کاربرى زراعى و داراى چاه آب مشترك به مساحت عرصه حدود 1157/08 مترمربع 
ساعت: 10/30صبح قیمت پایه مزایده: مبلغ 1/695/000/000 ریال    

3- یک قطعه زمین واقع در اصفهان- بختیاردشت که سند مالکیت آن در یک جلد سند به شماره ثبت 12980 صفحه 481 دفتر 110 امالك ثبت شده
مشخصات عرصه: ملک داراى کاربرى زراعى مى باشد با مساحت عرصه 2160/63 مترمربع

ساعت: 11 صبح قیمت پایه مزایده: مبلغ 2/489/445/000 ریال    
4- یک قطعه زمین واقع در سامان- پمپاژه صلح آباد

مشخصات عرصه: ملک فاقد پالك و شماره ثبتى مى باشد با مساحت حدود 3477/03 مترمربع با حدود و مشخصات زیر: 
- از طرف شمال به طول 52/68 متر به جاده 6 مترى و جوى آب

- از طرف شرق به طول 101/04 متر به ملک مجاور
- از طرف جنوب به طول 23/19 متر به جاده و راهرو
- از طرف غرب به طول 80/78 متر به ملک مجاور

قیمت پایه مزایده: مبلغ 197/842/500 ریال
5- یک قطعه زمین واقع در اصفهان- مشرف به جاده قهجاورستان به پالك ثبتى شماره 17 اصلى واقع در دهستان قهاب بخش 18 اصفهان

مشخصات عرصه: ملک داراى قدرالسهم از مشاعات تابعه به استثناء بهاى ثمینه اعیانى با حدود مشخصات زیر:
- از طرف شمال به طول 21/95 متر به جاده قهجاورستان

- از طرف شرق به طول 89/36 متر به ملک مجاور
- از طرف جنوب به طول 21/09 متر به ملک مجاور

- از طرف غرب به طول 100/69 متر به دیوار انبار مجاور
ساعت: 11/30صبح قیمت پایه مزایده: مبلغ 5/700/000/000 ریال    

زمان مزایده: روز شنبه مورخ 96/08/20 در ساعت هاى مقرر فوق الذکر
مکان مزایده: اصفهان- چهارباغ باال- ابتداى خیابان نیکبخت- اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

شرایط مزایده: 
1- فروش نقدى و اقساطى مى باشد. (فروش اقساطى حداکثر ظرف  مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.)

2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 2171290210008 واریز و اصل فیش 
واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند.

3- پیشنهادات در سات 11 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همان جلسه 
مزایده حضورى به عمل خواهد آمد و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.

4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5- در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده و انجام معامله دردفتر اســناد رسمى خوددارى نماید، مسئول کسر 
احتمالى قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از ســپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده 

مسترد نخواهد شد.
6- هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه نمایند.
تلفن: 36611086- 031

ھان تان ا ل ا ری  داد

آگهى مزایده

محسن خلیلى- مدیر عامل سازمان عمران زاینده رودمحسن خلیلى- مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت اول

سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم نسبت به اجاره زمین به مساحت 
7300 مترمربع جهت احداث گلخانه به مساحت 5000 مترمربع به مدت 5 سال اقدام نماید.

لذا متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع از سایر شرایط مزایده، اخذ و تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى 
مورخ 96/08/07 به دفتر اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن- مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه نمایند. بازگشایى 
پاکات پیشنهادات مورخ 96/08/08 در محل سازمان خواهد بود. متقاضى باید حداقل 5 درصد قیمت پیشنهادى 
را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به حســاب 0202738365008 بانک ملى کد 3059 واریز و یا به صورت 
ضمانت نامه بانکى در وجه سازمان صادر گردد. کلیه هزینه هاى متعلقه اعم از درج آگهى، کارشناسى و ارزش 

افزوده به عهده برنده مزایده خواهد بود. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد. 
www.sozi.ir :سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن تماس: 32673080- 32673010

آگهى تجدید مزایده

محسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رودمحسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت اول

سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم نسبت به اجاره مانژ سوارکارى، تابلو و استندهاى تبلیغاتى 
دهکده به شرح جدول زیر اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت اخذ و تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى مورخ 96/08/07 به 
دفتر اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن- مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه نمایند. بازگشایى پاکات پیشنهادات مورخ 96/08/08 در محل 
سازمان خواهد بود. متقاضى باید حداقل 5 درصد قیمت پیشنهادى را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به حساب 0202738365008 
بانک ملى کد 3059 واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکى در وجه ســازمان صادر گردد. کلیه هزینه هاى متعلقه اعم از درج آگهى، 

کارشناسى و ارزش افزوده به عهده برنده مزایده خواهد بود. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.

توضیحاتمبلغ اجارهمدت اجارهمحل اجارهردیف

دو اصطبل نگهدارى اسب، یک انبار علوفه، زمین 000/ 630/000دو سالسایت سوارکارى1
کشت شده یونجه و دو پادوك سوارکارى

تعداد 10 تابلو ثابت، تعداد 20 استند 1*320/000/0002یکسالتابلوهاى تبلیغاتى2
www.sozi.ir :سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن تماس: 32673080- 32673010
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آگهى مزایده

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوقمحمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

نوبت اول

شهردارى خورزوق به استناد مصوبه شماره دویست و شصت شوراى اسالمى شهر در نظر 
دارد یک قطعه زمین واقع در شهر خورزوق خیابان شهید پارسى (حمام قدیمى) را با قیمت 
پایه کارشناسى از طریق مزایده عمومى به فروش برساند، اشخاصى که تمایل به شرکت 
در این مزایده دارند مى توانند با دریافت مدارك از واحد مالى شهردارى نسبت به تحویل 

پیشنهادات خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت دریافت مدارك از واحد مالى شهردارى تا پایان وقت ادارى 96/08/04

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به شهردارى تا پایان وقت ادارى 96/08/06
تاریخ بازگشایى پاکات روز یکشنبه 96/08/07

آگهى مزایده

همراه گورکانى- سرپرست شهردارى زرین شهرهمراه گورکانى- سرپرست شهردارى زرین شهر

نوبت اول

شهردارى زرین شهر به اســتناد موافقت نامه شــماره 183 مورخ 
1396/05/29 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى سوله 
و محوطه مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک واقع در بلوار جانبازان 
زرین شهر به صورت اجاره براى مدت یک سال از طریق مزایده عمومى 
اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت 
دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان 

وقت ادارى 96/08/03 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

چرى نمایندگى 
خودرو قاسمى مدیران   و 

کد:403

TIGGO7
مراسم بازدید از محصوالت و تست درایو

جمعه 96/07/21 
از ساعت 9:30 تا 13:30 

کارت هدیه ویژه" جهت مشت ریانى که 
در تاریخ 96/7/21 تا 96/08/09 

اقدام به خرید نمایند

آدرس:آدرس:
21_42235020  و 33247764 جاده اصفهان نجف  آباد، گلدشت، نبش بلوار ابوذر
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محمدرضا  گلزار ســاخت برنامه 
براى شبکه نســیم را تکذیب کرد. 
به گزارش ســینمادیلى، او گفت: آن 
برنامه هیچ وقت جدى نشد و در حد 
گپ و گفت بود. به دنبال ساخت یک 
گات تلنت (مســابقه استعدادیابى) 

براى شبکه نمایش خانگى هستیم.
پیش از این گفته شــده بود شبکه 
نســیم در حال تولید تاك شویى با 

حضور محمد رضا گلزار است.

با توجه به ثبت قرارداد اکران دو هفته اى فیلم 
کودك «قهرمانان کوچک» که روى پرده 
اســت «قاتل اهلى» که قرارداد اکرانش 
براى بعد از «قهرمانان کوچک» اســت از 

26مهرماه روى پرده خواهد رفت.
در آســتانه اکران، گروه تولیــد «قاتل اهلى» 
فراخوانى را راه اندازى کرده اند و از عالقه مندان 
به طراحى المان هاى تبلیغى خواسته اند ایده هاى 

خود را با دست اندرکاران در میان بگذارند.
منصور لشــکرى قوچانــى، تهیه 
کننــده «قاتــل اهلــى» بــا 

اشــاره به این فراخوان نوشــت: «قاتل اهلى کیست؟ 
به زودى فیلم ســینمایى "قاتل اهلى" اکران می شــود 
و گــروه تبلیغــات فیلــم، منتظــر عالقه منــدان و 
نقطه نظــرات آنها براى یــارى به تیم اطالع رســانى 
اســت. قصه فیلم در مورد پولشویى، فســاد اقتصادى،

عشــق بین جوانان، تعطیلى کنســرت هــا و عوامل 
پشــت پرده و اثرات رفاقــت در نزاع هــاى اقتصادى 

است.» 
عالقه مندان به حضور در فراخوان تبلیغاتى «قاتل اهلى» 
مى توانند از طریق صفحه اجتماعــى تهیه کننده فیلم، 

ایده هاى خود را ارسال کنند. 

ســخنگوى شــوراى صنفى نمایش، از اکران سه فیلم 
ســینمایى شــامل «خانه دختر، «حقه بــاز ُدم دراز» و 

«خفه گى» از این هفته خبر داد.
غالمرضا فرجى درباره آخرین مصوبات جلسه روز دوشنبه 
شوراى صنفى نمایش افزود: فیلم سینمایى «حقه باز دم 
دراز» به کارگردانى علیرضا محمودزاده به جاى «تابستان 
داغ» به کارگردانى ابراهیم ایرج زاد از چهارشنبه این هفته 

19 مهر ماه در گروه سینمایى ماندانا اکران مى شود. 
«حقه باز دم دراز» فیلمى موزیکال اســت که داســتانش 
قصه اى درباره عروســک هاى «عمو پیرداد» است که از 

خانه مى گریزند و مشکالتى را به وجود مى آورند و سحر 
ولدبیگى، احمدرضا اســعدى و مریم شاه ولى در آن بازى 

مى کنند.
وى افزود: فیلم «خفه گى» به کارگردانى فریدون جیرانى 
نیز از هفته جارى به جاى فیلم «نگار» به کارگردانى رامبد 

جوان در گروه زندگى اکران مى شود.
«خفه گى» مضمونى اجتماعى دارد و الناز شاکردوســت 
و نویدمحمــدزاده، پوالد کیمیایى، ماهایا پطروســیان و 

پردیس احمدیه در این فیلم ایفاى نقش مى کنند. 
سخنگوى شوراى صنفى نمایش ادامه داد: فیلم سینمایى 

«خانه دختر» به کارگردانى شــهرام شاه حسینى سومین 
فیلم اکران این هفته اســت که در گروه آزاد نمایش خود 

را آغاز خواهد کرد.
فیلم «خانه دختر» در سى و چهامین جشنواره فیلم فجر به 
نمایش درآمده و تا کنون موفق به دریافت مجوز نمایش 

نشده بود. 
حامد بهداد، باران کوثرى، پگاه آهنگرانى، رعنا آزادى ور، 
بابک کریمى، بهناز جعفرى، امیرعلى نبویان، نسیم ادبى، 
پردیس احمدیه، نادر فالح و رؤ یا تیموریان بازیگران این 

فیلم هستند.

ملکه رنجبر به دلیل عارضه قلبى در سى سى یو بسترى شد.
فریبرز ایروانى، فرزند این بازیگر پیشکسوت درباره وضعیت ملکه رنجبر توضیح داد: ایشان 
چند روزى از درد در ناحیه قفسه سینه رنج مى بردند که با تشخیص پزشکان آنژیو انجام شد 

اما متأسفانه نتایجى که انتظار داشتیم شکل نگرفت و وضعیت ایشان نگران کننده است.
وى گفت: در حال حاضر بهترین راهى که پزشکان تشخیص داده اند عمل قلب باز است اما 

به دلیل کهولت سن این عمل امکانپذیر نیست و نگرانى هاى خودش را دارد.
فرزند ملکه رنجبر در عین حال اظهار داشــت: ایشــان در حال حاضر در سى سى یو تحت 
مراقبت هاى ویژه و در وضعیت هوشیار هستند اما شــرایط مساعدى براى گفتگو کردن 

ندارند.
ایروانى با ابراز ناراحتى از وضعیت بیمارى مادرش یادآور شد: تنها دغدغه ایشان مردم است 
که به آنها خدمت کند. از مردم عزیز مى خواهم براى سالمتى اش دعا کنند تا بهبودى حاصل 

شود. ملکه رنجبر مدت هاست است از بیمارى پارکینسون هم رنج مى برد.
به گزارش ایسنا، ملکه رنجبر - هنرمند پیشکسوت - متولد سال 1317 در رشت است. او 
از سن شش سالگى فعالیت هنرى خود را شروع کرد. این بازیگر پیشکسوت مدتى است در 
بستر بیمارى به سر مى برد. «زیر آسمان شهر»، «آشپزباشى»، «سایه روشن» و ... از جمله 

مجموعه هاى تلویزیونى است که ملکه رنجبر در آنها به ایفاى نقش پرداخته است.

فرهاد اصالنى به فیلم سینمایى «جن زیبا» به کارگردانى بایرام فضلى پیوست.
فیلمبردارى فیلم سینمایى «جن زیبا» به کارگردانى بایرام فضلى و تهیه کنندگى مهرداد فرید، هفته آینده در اصفهان آغاز مى شود. قرار 
است فرهاد اصالنى و یک بازیگر ترك از کشور ترکیه نقش هاى اصلى این فیلم را بازى کنند. این فیلم آمیخته اى از تعلیق و طنز است که 

با هم حس  عجایب پردازى، ایجاد مى کند.
این اثر اسفندماه سال 95 پروانه ساخت گرفت.

محمدرضا شریفى نیا در «چهل چمحمدرضا شریفى نیا در «چهل چراغ»:

برنامه تلویزیونى «چهل چراغ» در ادامه گفتگو با
 چهره هاى شــاخص فرهنگى و هنرى که راهى 
و نگاهى به ضیافت عاشــورا دارند، دوشــنبه شب 

میهمانى شناخته شده براى اهالى سینما داشت.
محمدرضا شریفى نیا، بازیگر مطرح آثار سینمایى و 
تلویزیونى در گفتگو با محمدرضا شهیدى فرد درباره 
جایگاه بازى در نقش هاى منفى گفت: من همیشه 
گفته ام کســانى که نقش منفى بازى مى کنند 
نســبت به افرادى که نقش مثبت 
بازى مــى کننــد، دو اجر

 مى گیرند. چون بازى 

در نقش شخصیت هاى مثبت به دلیل اینکه بازیگر 
عالقه مند به ائمــه(ع) و شــخصیت هاى مثبت 
تاریخى مى باشــد، راحت اســت. اما بازیگر نقش 
منفى با وجود عالقه به شخصیت هاى دینى، باید در 
بازى اش آن عالقه را بکشد و خودش را تبدیل به 

دشمن کند و این براى بازیگر بسیار سخت است.
بازیگــر ســریال «مختارنامــه» بــا اشــاره به 
خاطره اى در سریال ماندگار «امام على(ع)»، گفت: 
در سریال «امام على(ع)» خیلى از بازیگران دوست 
نداشتند در نقش هاى منفى بازى کنند و مى گفتند 
نمى خواهیم از طرف مردم لعنت بشــویم!خیلى ها 
دوســت دارند نقش مثبت را بازى کنند اما بازى در 
نقش هاى منفى همیشــه ذهنیت هاى بدى ایجاد 
مى کند. یک بخش دیگر ماجرا این اســت که در 
جشنواره ها معموًال داوران به جاى کیفیت بازى ها 
به نقش هاى مثبت جایزه مى دهند! در صورتى که 

منتقد و داور نباید اینگونه نگاه کند.
محمدرضا شریفى نیا با تمایزبخشى میان بازیگران 
نقش هاى منفى و بازیگران نقش هاى منفورشده 
نزد مردم، گفت: یک عکسى از شهید حججى چاپ 
شد که پشت سرش فردى قرار دارد که قاتل او است. 
کسى که قرار است شخصیت شهید حججى را بازى 
کند، به احتمال خیلى زیاد در هر جشنواره اى شرکت 
کند، جایزه مى گیرد اما آن کسى که نقش فرد قاتل را 
بازى کند، نقش حساسى دارد چرا که با بازى خوبش 
در نقش منفى مى تواند به مظلومیت طرف مقابل 
کمک کند. اگر داوران به بازى خوب چنین بازیگرى 

جایزه بدهند خیلى جسارت مى طلبد. 

شناخته شــده ترین بازیگر نقش هاى منفى سینما 
و تلویزیون ایــران، در برنامه «چهل چراغ» عنوان 
کرد: همیشــه بازیگران نقش هاى منفى، مظلوم 
هســتند. در عین اینکه بازى در نقش هاى منفى 
به لحاظ بازیگرى خیلى جذاب است و فراز و فرود 

نقش آفرینى زیاد است و خیلى خوب درمى آید.
محمدرضا شریفى نیا در پاسخ به پرسش محمدرضا 
شهیدى فرد درباره چرایى و چگونگى نقش آفرینى 
در نقش هاى منفى به ذکر مثالى پرداخت و گفت: 
اولین کارم بازى در فیلم «روز واقعه» بود که تجلیل 
از مقام امام حسین(ع) است. شما در هر کجاى این 
فیلم قرار بگیرید، به یک اندازه سهم مى برید و من 
هر چقدر بتوانم در مظلومیت امام حسین(ع) کمک 
کنم، این کار را مى کنم و وسط مى آیم و حتى نقش 

منفى را بازى مى کنم.
شــریفى نیا در ادامه خاطره بــازى اش در برنامه 
«چهل چراغ» که براى نخســتین بار رســانه اى 
مى شــد، از مواجهه اش با حسین صبحدل، مؤذن 
نامى و مدیر برنامه هاى مذهبــى رادیو در دهه 60 
گفت: روزى یک آقایى به نــام صبحدل آمد و من 
را به حسینیه ارشــاد دعوت کرد. مشورتى با آقاى 
مهدوى کنى کردم و ایشــان پنجــاه پنجاه براى 
رفتن من بودند. خالصه یواشکى به حسینیه ارشاد 
رفتم و در آنجا آقاى شــریعتى را دیــدم و یکى از 
برنامه هایم دکلمه شعرى بود براى حضرت على(ع) 
به نام «جاودانه مــرد» که ســال 1350 اولین بار 

در آنجا اجرا کردم. آقاى شــریعتى بعد از اجرا روى 
صحنه آمدند و من را بغل کردند و درباره ام صحبت 
کردند و این مسئله در اول کتاب «تفسیر سوره روم» 

آمده است.
بازیگر آثــار ســینمایى و تلویزیونــى از طراحى 
کتاب ها و تنظیم ســخنرانى هاى دکتر شــریعتى 
توســط خود گفت و در ادامه برنامه «چهل چراغ» 
عنوان داشت: اوایل انقالب نوارى از من بیرون آمد 
که مقام معظم رهبرى در آن زمان ترجمه هاى قرآنى 
را بدون هیچ چشمداشتى براى من تصحیح کردند 
و کمک کردند. چون ایشان طبع شعر خیلى خوبى 
دارند دلم مى خواست جمالت قرآنى به شکل زیبا 
و سلیس ترجمه شود که انجام شد و دو شماره اش 
بیرون آمد. من شــرایط خوبى در آن دوران داشتم. 
مثًال شهید رجایى در آن زمان معلم هندسه من بود 
و آقاى موسوى گرمارودى معلم انشاى ما بود. آقاى 
جالل الدین فارسى معلم تعلیمات اجتماعى و تاریخ 
بودند و آدم هاى مختلف به من کمک کردند و من 
بعداً معلم شدم که تعلیمات تئاترى را کار مى کردیم 
و همان ها تبدیل به تئاتر و ســینما و تلویزیون شد. 
مســیر ُپرمخاطره و جذابى برایم بود و باعث شد تا 

اندوخته هایم را بعداً به کار بگیرم.

هند

در جشنواره ها به نقش منفى                                                                                                           جایزه نمى د

آ

«قاتل اهـــلى» 
فراخوان داد

محمدرضا  گلزار ســ
براى شبکه نســیم را ت
به گزارش ســینمادیلى،
برنامه هیچ وقت جدى نش
گپو گفت بود. به دنبال
گات تلنت (مســابقه اس
براى شبکه نمایش خانگى
پیش از این گفته شــده
نســیم در حال تولید تاك
حضور محمد رضا گلزار است

با توجه به ثبت قرا
کودك«قهرما
اســت «قاتل
براى بعد از «قهر
26مهرماه روى پرده
در آســتانه اکران، گر
فراخوانى را راه اندازى
به طراحى المان هاى تب
را با دست اندرکا خود
منصور لشـ
کننــده

شاه حسینى سومین م
گروه آزاد نمایشخود

فیلم فجر به  جشنواره
ریافت مجوز نمایش 

رانى، رعنا آزادى ور،
 نبویان، نسیم ادبى،
ریان بازیگران این

در اصفهان آغاز مى شود. قرار
خته اى از تعلیق و طنز است که 

گلـــزار
 تکذیب 
کرد

ملکه رنجبر در بیمارستان بسترى شد

فرهاد اصالنى 
بازیگر«جن زیبا» 
شــد

«خانه دختر» پس از 3 سال اکران مى شود

ســروش جمشــیدى، بازیگر مجموعه تلویزیونى 
«دورهمى» به جمع بازیگران سریال «شب عید» 

اضافه شد.
تصویربردارى این ســریال به کارگردانى ســعید 
آقاخانى و تهیه کنندگى ســید کمال طباطبایى در 

مشهد ادامه دارد.
ساختار این سریال اپیزودیک است و در هر قسمت 
تعدادى بازیگران شناخته شده حضور دارند. حمید 
لوالیى، مرجانه گلچین، حسین محب اهرى، نصرا... 
رادش، افسانه ناصرى، على هدایتى و... از بازیگرانى 
هستند که در یکى از اپیزودهاى «شب عید» حضور 

دارند.
این سریال 15 قسمتى که طنزى اجتماعى است، 

توسط امیر وفایى نوشته مى شود.
لوکیشن اصلى این سریال در هتلى واقع در مشهد 
است و قصه هاى مجزایى دارد که همگى در نقطه اى 
به هم وصل مى شوند.  «شب عید» براى گروه فیلم و 

سریال شبکه یک سیما در حال تولید است.

بازیگر «دورهمى» 
به «شب عید» پیوست



سالمتسالمت 11113058 سال چهاردهمچهارشنبه  19مهر  ماه   1396

بیمه پاییزى دستگاه ایمنى بدن

مصرف زیاد غذاهاى چرب و باال بودن کلسترول بدن، یکى از دالیل 
اصلى کند شدن عملکرد سیســتم دفاعى بدن است. کلسترول باال 
نه تنها بر اثر پرخورى، بلکه بر اثر داشــتن رژیم غذایى نامناسب نیز 
ایجاد مى شود. چاقى هاى شکمى یا موضعى احتمال ابتال به بسیارى 
از بیمارى هــا را افزایش مى دهد. مصرف دخانیــات، هم براى افراد 
سیگارى و هم اطرافیان آنها، باعث تضعیف سیستم ایمنى بدن مى شود. 
یکى از موارد عجیب ورود فلزات سنگین به بدن که سیستم ایمنى را 
تهدید مى کنند، مصرف غذاهاى دریایى آلوده است. آبزیان با اینکه از 
جمله منابع ارزشمند غذایى هستند، ممکن است داراى جیوه، سرب یا 
آرسنیک باشند. اگر این مواد وارد بدن شوند، به راحتى روى سیستم 
دفاعى بدن تأثیر مى گذارند و عالوه بر بیمارى هایى که مستقیم ایجاد 
مى کنند، مقاومت بدن را نسبت به میکروب ها کم مى کنند. به همین 
دلیل در مواردى که اطمینان از ســالمت ماهى هاى گرفته شده از 
آب هاى آزاد وجود ندارد، مصرف ماهى هاى پرورشى توصیه مى شود؛ 
چرا که این آلودگى ها معموًال از طریق دریاها، رودخانه ها و کانال هاى 

آب طبیعى وارد بدن آبزیان مى شود.

یکى از راه هاى انتخــاب خوراکى هاى 
مناســب، انتخــاب براســاس رنگ 
آنهاســت. شــاید در نــگاه اول، این 
نحوه انتخاب ســطحى به نظر برسد، 
اما واقعیت این اســت رنگ هایى مثل 
ســبز و قرمز در میوه ها و ســبزیجات 
نشــان از میزان مــواد و ترکیبات آنها

دارد.
سبزیجات قرمز رنگ مانند فلفل دلمه اى، 
تربچه، کاهو با برگ قرمز، ریواس و گوجه 
فرنگى بیشترین تأثیر را روى سیستم 
ایمنى بدن مى گذارنــد. رنگ هاى تیره 
مثل قرمز در سبزیجات نشان از وجود 
مواد مغذى گیاهى مثل آنتى اکسیدان ها 
و مواد معدنى دارد. ایــن مواد مقاومت 
بدن را نسبت به ویروس ها و میکروب ها 
افزایش مى دهد و در نهایت به تقویت 

سیستم ایمنى بدن مى انجامد.
یکى دیگــر از ســبزیجات قرمزرنگ 
مفید بــراى بدن کلم قرمز اســت که 
در خانواده کلــم داراى قدرتمندترین 
آنتى اکسیدان هاســت. مصــرف این 
ســبزیجات به صورت خام یا بخارپز، 
نوید سیســتم دفاعى بســیار قوى را 

مى دهد.

مصرف لبنیات در رژیم غذایى همیشه اهمیت زیادى براى حفظ سالمت بدن دارد. در این میان 
مصرف ماست براى تقویت سیســتم ایمنى بدن به دلیل وجود باکترى هاى مفید در ماست، 
تأثیرگذار است. همچنین بهتر است در وعده هاى غذایى از ماست کم چرب و پروبیوتیک که 

خواص بیشترى روى سالمت دارند، استفاده شود.

سبزیجات قرمز رنگ
 مصرف کنید

لبنیات
 باکترى هاى مفید را جایگزین مى کند

میوه هاى پاییزى دوستدار سیستم ایمنى

2

33

1

4
عالوه بر سبزیجات قرمز رنگ، میوه ها و سبزى هاى سبز رنگ 
نیز خواص بى شمارى براى حفظ سیستم دفاعى بدن دارند. کلم 
بروکلى یکى از سبزیجات غنى از آنتى اکسیدان و ویتامین است. 
این نوع کلم سرشار از پتاسیم، کلسیم و فیبر است و عالوه بر 
تقویت سیستم ایمنى بدن، احتمال ابتال به بیمارى هاى قلبى و 

دیابت را نیز کاهش مى دهد.
اسفناج از دیگر مواد غذایى مختص فصل سرد است که نقش 
رساندن ویتامین C مورد نیاز به بدن را دارد. اسفناج با داشتن 
حجم زیادى آنتى اکسیدان به تنهایى مى تواند سیستم ایمنى 
بدن را تقویت کند و از انتقــال بیمارى ها از فردى به فرد دیگر 
جلوگیرى کند. میوه هاى ســبزرنگ مثل کیوى نیز با داشــتن 
پتاسیم، ویتامین C و ویتامین K، به تنظیم آنزیم هاى گوارشى 

کمک مى کند.

مرکبات نیز به عنوان میوه هاى مختص پاییز و زمستان سرشار 
از ویتامین C هستند و وجود آنها در رژیم غذایى فصل پاییز بسیار 
مهم اســت. پرتقال، نارنگى، نارنج و به خصوص لیمو ترش و 

لیموشیرین بهترین میوه ها براى تقویت سیستم ایمنى بدن در 
فصل پاییز است. در کنار مصرف این میوه ها، نوشیدن آب طبیعى 

میوه ها نیز تأثیرى دوچندان روى بدن دارد. 
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موز در سراســر دنیا به دلیل فواید متعددى که دارد، میوه اى پرطرفدار 
است، زیرا منبع غنى از انرژى است.

متخصصان عنوان مى کنند پوســت این میوه هم داراى فواید متعددى 
براى سالمت است که در ادامه به برخى از آنها اشاره مى شود.

سفید کننده دندان ها
پوست موز را براى مدتى بر دندان هایتان بمالید و خیلى زود شاهد نتیجه 

آن خواهید بود.

از بین بردن زگیل هاى پوستى
اگر داراى زگیل بر روى پوست تان هستید، این مشکل به آسانى از طریق 
پوست موز قابل حل است. فقط کافى است پوست موز را بر محل زگیل 

بمالید. این کار از ظهور مجدد زگیل در آینده هم پیشگیرى مى کند.

آکنه و چین و چروك
موز بسیار براى مراقبت از پوست پرفایده است. فقط کافى است پوست 
موز را بر روى صورت تان، به خصوص قسمت هاى مشکل دار  بمالید. 

این کار را هر روز انجام دهید تا نتیجه آن را ببنید.

درمان بیمارى پوستى پسوریازیس
پوست موز را بر روى قسمت درگیر به پســوریازیس بمالید. پوست موز 
داراى خواص مرطوب کننده بوده و از میزان خارش مى کاهد و به سرعت 

موجب بهبود پسوریازیس مى شود.

UV حفاظت در مقابل اشعه
پوست موز از چشم ها در مقابل اشعه هاى مضر UV محافظت مى کند. 
همچنین اثبات شده است که ریسک آب مروارید را نیز کاهش مى دهد.

±  برخى نکات مهم
√   از پوست موز تازه استفاده کنید تا بهترین نتیجه حاصل شود.

√   هیچوقت موز بدون پوست را براى مدت طوالنى نگه ندارید و 
بالفاصله بعد از پوست کندن مصرف کنید. همچنین پوست 

موز هم باید فوراً استفاده شود.
√   موز را در محلى خشــک و خنک نگهــدارى کنید و 

همیشه از گرما و نورآفتاب دور نگه دارید.
√   هرگز پوســت موز را در یخچال براى چند روز نگه 

ندارید.

قســمت اعظم وزن بدن را آب تشکیل داده 
اســت. هنگام تولد 75 درصد، از یکســالگى 
تــا بلــوغ 65 درصــد و در ســنین باالتــر 
به دلیل افزایــش بافت چربــى درحدود 50 
درصد وزن بدن را آب تشــکیل داده اســت. 
در این مطلب بــا دکتر معصومــه همت یار، 
کــودکان،  بیمارى هــاى  متخصــص 
دربــاره میزان نیــاز کودکان بــه آب گفتگو 

شده است.
 اصلى ترین ســئوال را ابتدا 
مطرح مى کنــم. کودکان به 
چه میــزان آب در طول روز 

نیاز دارند؟
میزان نیــاز بدن به آب برحســب شــرایط 
آب و هوایــى و میزان فعالیــت و نوع غذاى 
مصرفى تغییر مى کند. نوزادان تازه متولدشده 
تا شــش ماهگى به دلیل تغذیه با شــیر مادر 
نیازى بــه آب ندارند چــون 80 درصد حجم 

شیر را آب تشــکیل داده است. بعد از این سن 
و با شــروع غذاى کمکى بایــد دادن آب را 
هم شروع کرد. البته اگر شــیرخوارى با شیر 
خشــک تغذیه مى شــود براى رفع تشنگى و 
دفع امالح حتى زیر شــش ماهگى به آب نیاز 

دارد.
کودکان هرچه بیشتر رشــد مى کنند به دلیل 
تحرك بیشــتر و بازى، نیاز به آب بیشــترى 
دارند. این میــزان حدود پنج تا شــش لیوان 
در روز یا 1/5 لیتر آب است. بین سنین پنج تا 
هشت سالگى معموًال نوشیدن پنج لیوان آب 

در روز کفایت مى کند. 
 و اگر به اندازه آب ننوشند چه 

اتفاقى مى افتد؟
وجود آب بــراى حفظ عملکرد ســلول هاى 
بدن و دفع مواد زاید ضرورى اســت. از سوى 
دیگر، نوشــیدن آب راهى بــراى جبران آبى 
اســت که از طریــق ادرار، مدفــوع، تعریق 

و تنفس از دســت مــى رود. آب تنظیم کننده 
درجه حرارت بدن اســت و از بروز یبوســت 
و مشــکالت ادرارى و حتــى مشــکالت 
دهان و دندان پیشــگیرى مى کند و بهترین 
مایــع بــراى کنتــرل درســت وزن گیرى

 است.
 آیــا مى تــوان آبمیوه ها را 

جایگزین آب خالص کرد؟
نه، زیــرا آبمیوه شــیرین اســت و نمى تواند 
تشــنگى را رفــع کنــد. از ســوى دیگــر 
مى توانــد منجر بــه افزایــش وزن کودك

شود.
 برخى کــودکان مرتب آب 
مى خورنــد. ایــن موضوع 
نشــانه بیمــارى خاصــى

 است؟
زیاد آب خــوردن در کودکان ممکن اســت 
عادتى باشــد اما کودك باید از نظر دیابت و 

قندخون بى مزه هم بررسى شود.
این موضوع درســت 
است که آب خنک به کبد 

آسیب مى رساند؟
نوشــیدن آب یــخ به طــور کل توصیه 

نمى شــود. هر ماده اى کــه وارد بدن 
مى شود باید به دماى محیط رسیده 
باشد. نوشیدن آب خیلى یخ مى تواند 
باعث انقباض عروق معده و جامد 

شــدن چربى ها و بروز اختالل 
در هضم غذا شود. به دنبال 

نوشیدن آب یخ احتمال 
درد معــده و بــروز 
حالت تهوع افزایش 

مى یابد.
 

خواص بیشترىروىسالمت دارند، استفاده شود.
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است که آب خنک به کبد 

آسیب مى رساند؟
نوشــیدن آب یــخ به طــور کل توصیه 

نمى شــود. هر ماده اى کــه وارد بدن
مىشود باید به دماى محیط رسیده 
باشد. نوشیدن آب خیلى یخ مى تواند
معده و جامد  باعث انقباض عروق

شــدن چربى ها و بروز اختالل 
در هضم غذا شود. به دنبال

نوشیدن آب یخ احتمال
معــده و بــروز  درد
حالت تهوع افزایش 

مى یابد.
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استاد چشــم پزشــکی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: 
90 درصد موارد انحرافات چشــمی 
مادرزادي با یک تا سه بار جراحی درمان 
می شــود اما بهترین زمان درمــان، تا دو 

سالگی است.
ژاله رجوي با بیان اینکه انحرافات چشــمی، مادرزادي یا اکتسابی 
هستند، توضیح داد: در 70 تا 80 درصد موارد، این انحرافات با استفاده 

از عینک برطرف می شود و در سایر موارد نیاز به جراحی دارد. 
وي با عنوان اینکه ضربه به سر و صورت می تواند منجر به انحرافات 
چشمی شــود، ادامه داد: اگر فرد به علت ضربه دچار فلج عضالت 
چشمی شود، شش ماه تا یکسال صبر می کنیم تا عارضه کم کم 

اصالح شود و اگر نشد، جراحی انجام می شود.
رجوي تأکید کرد: بزرگساالن براي حصول بهترین نتیجه درمانی 
بهتر است تا یکسال بعد از بروز انحرافات چشمی براي درمان اقدام 

کنند.

 درمان انحراف چشم؛
 زمان طالیی براي

 تا 2 سالگی

 محققان با بررسى افراد سالمى که به منظور کاهش وزن، صبحانه نمى خوردند، به 
این نتیجه رسیدند که حذف این وعده غذایى باعث نازك و یا سفت شدن رگ هاى 

قلبى شان مى شود.
اما تحقیقات اخیر نشان داده است که این روش با افزایش بسیار زیاد گلوکز در 
بدن، باعث سفت شدن رگ هاى خونى مى شود. در واقع حذف صبحانه، بدن را در 
حالت واکنش اضطرارى ناشى از گرسنگى قرار مى دهد.محققان معتقدند نخوردن 
صبحانه نه تنها نمى تواند دور کمر فرد را کوچک کند، بلکه با سرعت بیشترى او را 

به سمت چاقى و همچنین بیمارى هاى قلبى سوق مى دهد. این مسئله در افرادى که صبحانه کم کالرى مصرف مى کنند، نیز صدق 
مى کند. احتمال ابتال به بیمارى هاى قلبى نیز در این افراد بیش از کسانى است که صبحانه کامل مصرف مى کنند.مصرف صبحانه 

کامل و سالم، نه تنها وزن بدن و چربى خون را کنترل مى کند، بلکه باعث سالمت بیشتر قلب مى شود.

حذف صبحانه، دل نازکتان مى کند

بر اســاس نتایج تحقیقات جدید چاى ســیاه خواص 
متعددى دارد که از جملــه آنها مى توان به کاهش وزن 

اشاره کرد.
دانشمندان در مطالعات مشاهده کردند چاى سیاه با تغییر 
در متابولیت هاى روده موجب تغییر متابولیســم انرژى 
در کبد مى شود. این مطالعه نشان داد، هم چاى سیاه و 
هم چاى سبز موجب تغییر در نسبت باکترى هاى روده 
مى شــوند؛ درصد باکترى هاى مرتبط با چاقى کاهش 
یافته در حالى که باکترى هاى مرتبط با الغرى افزایش 
مى یابند. مطالعات قبلى همچنین نشان داده بودند مواد 
شیمیایى موجود در چاى ســبز موسوم به پلى فنول ها، 
جذب شده و در متابولیسم انرژى کبد تغییر ایجاد مى کنند.

 یافته هاى جدید نشــان مى دهد پلى فنول هاى چاى 
سیاه که براى جذب در روده کوچک بیش از اندازه بزرگ 
هستند، موجب تحریک رشد باکترى هاى روده و تشکیل 
اسیدهاى چرب با زنجیره کوتاه مى شوند.دانشمندان مى 
گویند پلى فنول هاى چاى سبز مؤثرتر هستند و در مقایسه 
با پلى فنول هاى چاى سیاه، فواید بیشترى براى سالمت 
دارند چراکه مواد شیمیایى چاى سبز در خون و بافت بدن 

جذب مى شوند.

با مصرف این نوشیدنى  
با اینکه ژنتیک نقشى اساسى دارد اما برنامه غذایى، آب و الغر شوید

هوا، جمعیت و رویکرد کلى خودتان براى داشتن موهایى 
ســالم تر همه براى تثبیت زیبایى و سالمت موها اهمیت 
دارند. در ادامه این نوشتار به شما مى گوییم برنامه غذایى 
مناسب و مراقبت درست از موها چگونه روى بهبود سالمت 

آنها تأثیر مى گذارد.

پروتئین دریافت کنید
یک برنامه غذایى مناســب از فاکتورهاى متناسب براى 
داشتن موها و پوسِت کِف سرى سالم اســت. مو اساسًا از 
پروتئین ساخته مى شود. بنابراین مطمئن شوید که روزانه 45 
گرم پروتئین مصرف مى کنید. منابع خوب پروتئین عبارتند 
از:گوشت کم چرب، گوشت مرغ، ماهى، لوبیا، محصوالت 

لبنى کم چرب و تخم مرغ.
برنامه هاى غذایى که پروتئین کمى دارند مى توانند باعث 
ضعیف شدن و شکنندگى موها و همچنین از دست رفتن 

رنگ و ریزش خود موها شوند.

زینک دریافت کنید
کمبود زینک مى تواند باعث ریزش موها شود. استفاده از 
آجیل هایى نظیر گردو و بادام در برنامه غذایى براى مقابله با 

ریزش مو توصیه مى شود.

مقدار زیادى از این موارد بخورید و بنوشید
سبزیجات، میوه ها، ســاالد گیاهانى که برگ سبز دارند 

ومقدار زیادى آب.

ترفندهایى براى داشتن موهایى سالم و پرپشت

خوراکى هاى محبوب پاییزى

شلغم و چغندر قرمز از دیگر خوراکى هاى فصل پاییز هستند که به خصوص اگر در خانه تهیه شوند، خواص 
درمانى و پیشگیرى بسیارى براى سیستم ایمنى بدن دارند. چغندر قرمز یکى از خوراکى هایى است که به دلیل 
وجود ترکیبى از آهن، فیبر، قند و سایر مواد مغذى فواید زیادى دارد. عالوه بر میوه چغندر، برگ، ساقه و ریشه 
آن نیز براى پیشگیرى از بیمارى هاى واگیر مناسب است اما باید توجه داشت قند ریشه چغندر براى کسانى 

که دیابت دارند، مضر است.
شلغم نیز از نظر داشتن ویتامین و امالحى مثل کلسیم و منیزیم ازسبزیجات مناسب فصل سرماست. همچنین 
شلغم یکى از تصفیه کننده هاى طبیعى جریان خون شناخته مى شود که مى تواند از ابتال به برخى بیمارى هاى 
خطرناك مثل انواعى از ســرطان ها جلوگیرى کند. امالح موجود در شلغم در تجزیه چربى هاى بدن و ازدیاد 
هموگلوبین خون نقش مؤثرى دارند و به این ترتیب گزینه مناســبى براى دفاع از بدن در برابر بیمارى هاى 

ویروسى و عفونى به شمار مى رود.
گرچه مصرف شلغم براى پیشگیرى از بیمارى هاى ویروسى توصیه مى شود اما هنگام سرماخوردگى و ابتال به 
بیمارى هاى ویروسى فصلى نیز شلغم مى تواند نقش تسکین دهنده داشته باشد. شلغم پخته شده مى تواند 

سینه را نرم و به کاهش سرفه کمک  کند.

مصرف میوه ها و
 سبزیجات سبز در فصل زرد

بسیارى از افراد با شروع فصل پاییز، دچار آلرژى ها و 
بیمارى هاى ویروسى پى درپى مى شوند. سیستم ایمنى 

بدن، در طول حیات انسان وظیفه خطیر مقابله در برابر انواع 
ویروس ها، عفونت ها و میکروب ها را دارد اما الزم است ما 

نیز با رساندن مواد غذایى مناسب به بدن، به فعالیت دستگاه 
ایمنى براى مقابله با بیمارى ها کمک کنیم. تغذیه سالم، یکى 

از مهمترین راه هاى کمک به سیستم ایمنى بدن و حفظ 
سالمت است.

حفظ سبک زندگى سالم
 با تغذیه سالم
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طعنه دوباره به افشارزاده 
مدیرعامل استقالل در جلســه رونمایى از اسپانســر هم ترجیح داد به بهرام افشارزاده، مدیرعامل 
ســابق باشــگاه طعنه بزند. این روزها بحث قرارداد «هرائــر مگویان» به دردســرى بزرگ براى 
استقالل تبدیل شــده اســت و این بازیکن با وجود خروج از لیســت آبى ها هزینه هاى زیادى را 
روى دســت باشــگاه قرار داده اســت. ســیدرضا افتخارى در مورد آخرین وضعیــت مگویان و

 قرارداد با ایــن بازیکن به خبرنگاران گفــت:  مبلغ طلب مگویان دو میلیارد نیســت. مثل مگویان 
چند نفــر دیگر داریم که قرارداد ســه 
ساله بســته اند.  اینها کسانى هستند 
که در واقع قراردادشــان به ما به ارث 
رســیده و باید تعیین تکلیــف کنیم. 
من با بازیکنــان جوان قــرارداد دراز 
مدت بســتم اما با بازیکنانى که ســن 
شــان زیاد اســت بلند مدت نبستم. 
مربوط به گذشــته اســت؛ ولــى باید 
راهکارى پیــدا کنیم تا مشــکل حل 
شــود.افتخارى در ایــن بخــش از

صحبت هایش بهرام افشارزاده را مخاطب 
قرار مى دهد، مدیرى که در زمان او قراردادهاى بازیکنان پا به سن گذشته مثل رحمتى، خسرو حیدرى و 

مگویان طوالنى مدت تمدید شد و باشگاه را با دردسرى بزرگ روبه رو کرد.
 البته نباید فراموش کرد که بازیکنانى مثل مجتبى جبارى، پژمان منتظرى و «سرور جپاروف» هم در 

زمان مدیریت افتخارى با استقالل قراردادهاى بلند مدت امضا کردند.

تیترى که باید به بازیکنان پرسپولیس بر بخورد!

 «رئــال مادرید منتظــر الهالل»  تیترى اســت 
که روزنامه عربســتانى بعد از قرعه کشــى جام 
باشگاه هاى جهان انتخاب کرد.  مراسم قرعه کشى 
جام باشگاه هاى جهان برگزار شد. این مسابقات 15 
تا 25 آذرماه به میزبانى امارات برگزار خواهد شد. بر 
این اساس، برنده جدال قهرمان آسیا و برنده بازى 
آکلندسیتى - الجزیره با رئال مادرید پیکار خواهد 
داشت. الهالل عربستان که در بازى رفت مرحله 

نیمه نهایى چهار گل به پرســپولیس زد، امیدوار 
است با صعود به فینال و قهرمانى در آسیا، خودش 
را در قامت حریف رئال مادرید معرفى کند. روزنامه 
«الریاضیه» عربســتان  در خبرى ضمن بازتاب 
قرعه کشــى جام باشــگاه هاى جهان، با عنوان 
«رئال مادرید منتظر الهالل» به نتیجه بازى رفت با 
پرسپولیس اشاره کرد و از شانس باال براى صعود به 

بازى نهایى و قهرمانى در آسیا نوشت.

قربانیان تشخیص هاى نادرست!
پس از ســنگربان جوان ســپاهان، مصدومیت کاپیتان باتجربه ذوب آهن هم به دلیل غیردقیق یا 

نادرست بودن تشخیص اولیه، بیش از حد معمول به درازا خواهد کشید.
در اظهارات مهدى رجب زاده پس از مشخص شدن میزان مصدومیتش یک نکته مهم و تأمل برانگیز 
وجود دارد و آن اینکهMRI  اولى که در اصفهان از زانوى او گرفته شــده زیاد دقیق نبوده و شــدت 
مصدومیت او را به خوبى نشان نداده اســت. از این رو، کاپیتان ذوب آهن زودتر از موعد به تمرینات 

بازگشت و حتى دقایقى در یک دیدار 
از لیگ برتر بــازى کرد و همین عامل 
خود باعث تشــدید مصدومیتش شد. 
به عبارت دیگر، تشخیص اولیه که در 
اصفهان صورت گرفته درست نبوده و 
تازه پس از حضور رجب زاده در تهران 
ابعاد دقیق مصدومیت مشخص شده 

است.
ماجراى کاپیتان ذوب آهن تا حدودى 
یادآور داســتان یکى دیگر از بازیکنان 

شاغل در فوتبال اصفهان است. مهدى امینى اواخر فصل پیش با مصدومیتى از ناحیه مچ دست مواجه 
شد اما تشخیص نادرست پزشکان باعث شد تا زمان بهبودى این دروازه بان جوان بیش از حد معمول 
طول بکشد و در نتیجه او در مقطع ابتدایى لیگ جدید و درست زمانى که سپاهان به دلیل مصدومیت 

لى اولیویرا بیش از گذشته به وجودش نیاز داشت دور از دسترس طالیى پوشان باشد.

کاوه رضایى، ستاره شارلوا، در گفتگو با روزنامه پرتیراژ 
«لوسوار» از نمایش هاى خوب اخیرش و رؤیایش براى 
بازى در بهترین باشگاه هاى اروپا گفت. سایت روزنامه 
پرتیراژ لوسوار چاپ بروکسل مصاحبه اى با کاوه رضایى 
منتشرکرده با عنوان «من در شرایط سختى رسیدم».  
کاوه رضایى بهترین گلزن اسپورتینگ با چهار گل یکى 
از زیباترین شگفتى ها را در ابتداى فصل گورخرها رقم 

زده است.
شما شش بازى فیکس بودید، چهار 
گل زدید و شارلروا االن دوم است. 

تصور چنین شروعى را مى کردید؟ 
از شما چه پنهان، از وضعیت خودم خیلى خوشحالم. از 
همان ابتدا دوست داشتم پیشرفت کنم تا آورده ام براى 
این تیم حداکثرى باشــد. با این حال کمى ناراحت هم 
هستم از اینکه در بازى هاى گذشته، گل هاى من براى 

تیم، پیروزى به ارمغان نیاورد.
ولى هنوز جلوتر از اهدافى که ترسیم 

کرده بودید هستید. 
نه. من هنوز در ابتداى کارم و آدم بسیار جاه طلبى هستم. 
این را هم مى دانم که براى باال بردن سطح بازى ام باید 
بیشــتر از این تالش کنم. خصوصًا اینکه تیم هم خیلى 

جاه طلب است.
چطور خودتان را با لیگ بلژیک تطبیق 

دادید؟
قبل از هرچیز باید بگویم که سطح لیگ شما خیلى خوب 
است. از لحاظ تکنیکى قوى اســت. ولى بزرگ ترین 
تفاوتش با لیگ ایران در بخش فیزیکى است. روى این 
بخش اینجا خیلى بیشتر از ایران کار مى کنیم و اساسًا 

روى این مسئله باید بیشتر خودم را تطبیق مى دادم. 
با سیســتم «فلیســه ماتــزو» هم 

همینطور؟
در هر صورت من عاشــق چالش هستم و اینجا آمده ام 
که در خدمت مربى ام باشــم. چه از من بخواهد در جلو 
تنها باشــم، چه بخواهد در کنار یک مهاجم دیگر بازى 
کنم، خودم را همیشه با خواسته هایش تطبیق مى دهم.
از نظر ارتباطــات، اوضاعتان چطور 
است؟ شما فرانسه حرف نمى زنید و 

به انگلیسى هم اشراف کامل ندارید.
اوایل پیچیده بود. دو هفته اول خیلى ســخت گذشت؛ 

ولى بعد از یک ماه بهتر شد و االن دیگر حس مى کنم 
جزو خانواده ام. ارتباطم با همه خیلى خوب است و بدون 
هیچ نگرانى مى توانم حرف خودم را به بقیه بفهمانم. در 
ضمن کالس هاى فرانسه را هم شروع کردم و امیدوارم 
که تا شــش یا هفت ماه دیگر فهم بیشترى از فرانسه 

داشته باشم.
و تطبیق با محیط بلژیک چطور؟ آن 
هم همانطور پیش رفــت که انتظار 

داشتید؟ 
من در یکى از بزرگ ترین ابَر شهرهاى دنیا یعنى تهران 
زندگى کرده ام که 14 میلیون جمعیت دارد با ترافیکى 
جنون آور! از ایــن لحاظ اینجا راحت تــرم. من عادت 
نداشتم که رفت و آمدم به این سادگى باشد. خیلى لذت 

بخش است.   
و راحــت تــر از قبل چــون دیگر 

همسرتان هم به شما پیوسته؟ 
همینطور است. آمدن همســرم به بلژیک خیلى چیزها 
را عوض کرد. هرچند یکى از دوســتان کودکى ام که 
ممنونش هم هســتم مرا از اول همراهــى کرد. ولى با 

رسیدن همسرم، زندگى من تغییر مهمى خواهد کرد.
با اینکه در ایران یک ستاره هستید، 
اما شما را در بلژیک نمى شناسند. با 

این تفاوت چطور مى سازید؟
آنجا من یک وضعیت استثنایى داشتم که هم امتیاز است 
و هم دردسرهاى خودش را دارد. ولى اینجا زندگى آرام 
ترى دارم. هر چند در آنجا هم اذیت نمى شدم وقتى مردم 
درخیابان به من اظهار عالقه مى کردند. هنوز در بلژیک 
کار دارم تا عابرین جلوى مرا براى ابراز محبت بگیرند.     
قبل از اینکه با اسپورتینگ امضا کنید 

چه چیزى از شارلروا مى دانستید؟
من از طریق ایرانى هایى که درگذشته به اینجا آمدند با 
این باشگاه آشنا شدم. در ایران معموًال سعى مى کنیم در 
جریان موفقیت هاى لژیونرها قرار بگیریم. دوست داریم 

درخشش آنها را دنبال کنیم.
اتفاقاً آخرین ایرانى هایى که اینجا 
بازى کردند براى هواداران، خاطره 
خوبى ازخود باقى نگذاشــتند. شما 
از این زاویه فشارى روى خود حس 

نکردید؟

من مى دانســتم که وارد یک فضاى سختى مى شوم؛ 
ولى همانطور که قبًال گفتم من اهل چالش هستم. در 
هر صورت همیشه وقتى باشگاه عوض مى کنید، سخت 
است؛ اما این بار عالوه بر آن باید کشور، فرهنگ و زبان 
را هم عوض مى کردم ولى من خودم را براى سخت تر 

از اینها آماده کرده بودم. 
شــما تا کنون کم باشــگاه 

عوض نکرده اید. آیا قصد 
دارید با شــارلوا ادامه 

دهید؟   
من همیشــه آرزوهــاى بزرگى 
داشته ام و براى همین از کشورم 
خارج شــدم ولى از این به بعد 
مى خواهم در باشــگاهى که 
هســتم بزرگ شــوم، بدون 
آنکه به فکر آینده ام باشــم. 

واقعاً این سئوال را امروز از خودم 
نمى پرسم. 

رؤیاى کدام باشگاه هاى 
اروپا را در سر دارید؟  

آرسنال و رئال مادرید.
شــما فقط دو گل با 

لیگ  گلزن  بهترین 
فاصلــه داریــد. 

امکان دارد این 
هم جزو اهداف 

شما باشد؟
مشغولیت ذهنى اصلى 
من این است که تیم 
بــه خوب بــازى کند و 
ولى براى اهدافمان برســیم. 
بایــد گل زد بردن یــک بازى 
ســعى خودم را و مــن حداکثر 
این تالش به من مى کنم و اگر 

نس  دریافت یک نشــان شــا
هم بدهــد، آن را یک فــردى را 

تلقى خواهم کرد.پاداش 

از ذوب آهـن تا آرسنـال!

با توجه به آمــار ضعیف گلزنى ســپاهان در مقطع 
آغازین لیــگ هفدهم پایــان قریب الوقوع خدمت 
سربازى مهدى شــریفى خبر خوبى براى «زالتکو 

کرانچار» است.
سپاهان در هشــت هفته ابتدایى لیگ هفدهم تنها 
شش مرتبه موفق به گشــودن دروازه حریفان شده 
اســت. هرچند آمار ضعیف گلزنى ســپاهان ناشى 
از ضعف بازیســازى در این تیم هم هســت و نباید 

جمان بــه تنهایــى آن را به پاى  مها
د نوشــت امــا تردیدى  جو و

ندارد که بازیکنان خط حمله انتظــارات را برآورده 
نکرده اند.

در این شرایط بدیهى به نظر مى رسد که از بازگشت 
مهدى شریفى به سپاهان اســتقبال شود حتى اگر 
این مهاجم 25 ساله در این فاصله از دوران اوجش 
کمى فاصله گرفته باشد. البته تقریباً همزمان با اتمام 
خدمت سربازى شــریفى در تراکتورسازى، دوران 
نقاهت مسعود حســن زاده هم به پایان مى رسد اما 
نمى توان انتظار داشــت که او در بازگشــت همان 

مهاجم آماده قبل از مصدومیت باشد.
با این اوصاف، احتماًال تالش تراکتورســازان براى 
حفظ شریفى به واسطه مخالفت سپاهان به شکست 
منجر خواهد شــد هرچند که ناکامى در نگه داشتن 
این مهاجم اصفهانى آنقدرها براى قرمزهاى تبریزى 
گران تمام نمى شود زیرا به محض گشایش 
پنجره نقل و انتقاالت زمســتانى 
دســت آنها به عنــوان تنها 
باشــگاه نظامى لیگ 
برتر بــراى جذب 
سربازان بازتر از 

بود.همیشه خواهد 

من مى دانســتم که وارد یک فضاى سختى مى شوم؛ 
ولى همانطور که قبًال گفتم من اهل چالش هستم. در 
هرصورت همیشه وقتى باشگاه عوض مى کنید، سخت 
است؛ اما این بار عالوه بر آن باید کشور، فرهنگ و زبان 
را هم عوض مى کردم ولى من خودم را براى سخت تر 

از اینها آماده کرده بودم.
شــما تا کنون کم باشــگاه 

عوض نکرده اید. آیا قصد 
دارید با شــارلوا ادامه 

دهید؟   
همیشــه آرزوهــاى بزرگى  من
داشته ام و براى همین از کشورم 
شــدم ولى از این به بعد  خارج
مى خواهم در باشــگاهى که 
هســتم بزرگ شــوم، بدون 
آنکه به فکر آینده ام باشــم. 

واقعاً این سئوال را امروز از خودم 
نمى پرسم. 

رؤیاى کدام باشگاه هاى 
اروپا را در سر دارید؟  

آرسنال و رئال مادرید.
شــما فقط دو گل با 

لیگ  گلزن  بهترین 
فاصلــه داریــد. 

امکان دارد این 
هم جزو اهداف 

شما باشد؟
مشغولیت ذهنى اصلى 
من این است که تیم 
بــه خوب بــازى کند و 

ولى براىاهدافمان برســیم.
بایــد گل زدبردن یــک بازى 
مــن حداکثر  ســعى خودم راو
این تالش به منمى کنم و اگر
نس  دریافت یک نشــانشــا

هم بدهــد، آن را یکفــردى را 
تلقى خواهم کرد.پاداش 

با توجه به آمــار
آغازین لیــگ هف
سربازى مهدى ش

کرانچار» است.
سپاهان در هشــ
شش مرتبه موفق
اســت. هرچند آم
ا ا ف ض ا

دست باشگاه االتحاد عربستان براى AFC رو شد  

زنگ خطر براى ایران

نصف جهان  گــزارش اخیر نصف جهان در افشــاى هوایى کردن باشــگاه 
تراکتورسازى در هوایى کردن بازیکنان دانشجوى ذوب آهن که تا نیم فصل 
خود را مشمول خدمت ســربازى کنند در ادامه بازتاب هاى دیگرى داشت و 
سایر رسانه ها نیز به این ســاز و کار تاختند.گرفتن بازیکن سرباز حق قانونى 
تراکتورسازى است اما قانون همیشه عادالنه نیست. تراکتورسازى در لیگ برتر 
با 15 تیم دیگر رقابت مى کند که همه آنها حق ندارند از بازیکنان سرباز استفاده 
کنند. بازیکن-سرباز طرحى است که براى بازیکنان و تیم هاى نظامى مزایایى 
دارد. بازیکنان مى توانند با استفاده از این طرح دوره سربازى شان را بدون دور 
شدن از فوتبال بگذرانند. بازگشت بازیکن جوانى که دو سال دور از فوتبال در 
پادگان باشد دشوار است و این طرح کمک مى کند بازیکنان جوان باکیفیت حفظ 
شوند. اما اگر باشگاه هاى لیگ برتر در نظر گرفته شوند این طرح کامًال ناعادالنه 
است. اینکه تعدادى انگشت شمار از باشگاه هاى ســطح اول بتوانند از چنین 
امکانى استفاده کنند و باشگاه هاى دیگر نمى توانند در واقع امتیاز قائل شدن 
براى آن باشگاه هاست. به خصوص آنکه اغلب بازیکنان لیگ به هر حال باید 
دوره سربازى را بگذرانند. همه اینها موضوع جدیدى نیست و مدت هاست که 

هر بار درباره بازیکنان سرباز صحبتى مى شود این بحث ها هم مطرح مى شود.
اما آسیب جدید این طرح را مى شود در صحبت هاى اخیریحیى  گل محمدى، 

ســرمربى تراکتورســازى دید. او حق دارد و قانون حق گرفتن سرباز را براى 
تراکتورسازى قائل شده اســت. اما او حرف هاى دیگرى هم جدیداً زده است:  
«بسیارى از بازیکنان پیغام هایى براى من ارســال کرده اند و براى حضور در 
تراکتورســازى در نیم فصل ابراز تمایل کردند. حتى بعضــى از بازیکنان به 
دلیل موانع قانونى در نیم فصل دوم نمى توانند براى تیمشان به میدان بروند و 
قطعاً باید سرباز شوند. طبیعى است که چنین بازیکنى دوست دارد پیراهن تیم 

مطرح و محبوبى مثل تراکتورسازى را بپوشــد و حتى شانس حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا را پیدا کند. از سوى دیگر طبیعى است که ما هم نمى توانیم همه 
این درخواست ها را قبول کنیم اما با دقت شرایط گزینه ها را مورد بررسى قرار 
مى دهیم و در نهایت با توجه به نیاز تیم براى تقویت در نیم فصل بازیکنان مورد 

نظر را جذب مى کنیم.»
صحبت هاى گل محمدى نشان مى دهد که بازیکنانى که با باشگاه هاى دیگر 
قرارداد دارند به یک باشگاه دیگر پیغام فرستاده اند که در آن بازى کنند. مسلّم 
است که برخى از این بازیکنان احتماًال نمى توانند سربازى را به تأخیر بیاندازند و 
مجبورند دیر یا زود به تیمى نظامى بروند. اما مذاکره یک باشگاه با یک بازیکن 
تحت قرارداد هیچ کجاى دنیا پذیرفتنى نیســت. اگر پیش تر از هوایى کردن 
بازیکنان براى سرباز شــدن و رفتن به تیم هاى نظامى صحبت مى شد حاال 
خود بازیکنان هســتند که براى گذراندن یک سربازى بهتر مذاکره مى کنند. 
مذاکره اى که به معنى چشم بستن بر قراردادى است که با باشگاهى دیگر دارند. 
شاید چیزى شبیه به کارى که مهدى طارمى کرد و جریمه شد. اینجا اما بدون 
جریمه و محرومیت و به بهانه سربازى. مسلم هم هست که باشگاه قبلى روى 
قراردادش با بازیکنان حساب کرده و انتظار یک باره سرباز شدن یا سرباز کردن 

بازیکنانش را ندارد.

به این شیوه ناعادالنه پایان دهید
جمان بــه تنهایــى آن را به پاى  مها

د نوشــت امــا تردیدى  جو و
نمى توان انتظار داشــت که او در بازگشــت همان

مهاجم آماده قبل از مصدومیت باشد.
با این اوصاف، احتماًال تالش تراکتورســازان براى
حفظ شریفى به واسطه مخالفت سپاهان به شکست
منجر خواهد شــد هرچند که ناکامى در نگه داشتن
این مهاجم اصفهانى آنقدرها براى قرمزهاى تبریزى
گران تمام نمى شود زیرا به محض گشایش
پنجره نقل و انتقاالت زمســتانى
دســت آنها به عنــوان تنها
باشــگاه نظامى لیگ
برتر بــراى جذب
سربازان بازتر از

بود.همیشه خواهد 

کاوه رضایى تخته گاز تا تحقق آرزوها

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرده است تخلفاتى 
در مدارك باشــگاه االتحاد عربستان براى دریافت 

مجوز حرفه اى مشاهده کرده است. 
خبر  روزنامه «الریاضیه» عربستان تکان دهنده است. 
بر اساس این خبر، کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه 
نگارى با کمیته صدور مجوز حرفه اى باشگاه هاى 
عربستانى اعالم کرده تخلفاتى در مدارك باشگاه 

االتحاد عربستان مشاهده شده است.
این خبر از آن جهت اهمیت دارد که باشگاه هاى 
ایرانى هم در گیر و دار ارســال مدارك مورد 
نیاز به کنفدراسیون فوتبال آسیا و تسویه 
حساب بدهى هاى سابق خود هستند و 
هر آن امکان دارد ایــن اتفاق هم براى 

باشگاه هاى ایرانى رخ بدهد.
در ادامه گزارش روزنامــه الریاضیه به نقل 
از «محمد الســلیم»، رئیس کمیته مجوز حرفه 
اى لیگ عربستان آمده است:  کنفدراسیون فوتبال 
آســیا تخلفاتى را در پرونده اعطاى مجوز به باشگاه 
االتحاد، مشاهده کرد. AFC ما را در جریان این امر 
قرار داد و ما هم فورى به فدراسیون فوتبال عربستان 

ابالغ کردیم. 
محمد الســلیم، مجازات و تنبیه براى فدراســیون 

فوتبال عربستان و باشــگاه االتحاد را به این خاطر 
رد کرد و گفت: تا االن و تا زمانى که صحت مدارك 
براى AFC قطعى نشود، مجازاتى در کار نخواهد بود. 
وى همچنین زمان اعالم نهایى راى AFC را اعالم 
کرد:  تا پایان هفته جارى یا حداکثر تا اواسط هفته بعد 
گزارشى منتشر مى شود که نشان مى دهد باشگاه بر 
اساس معیارهاى کنفدراســیون فوتبال آسیا مجوز 

حرفه اى مى گیرد یا خیر. 
این مقام مسئول در فوتبال عربستان یادآور شده است 
که سهمیه عربستان در لیگ قهرمانان آسیا در صورت 
قطعى شدن صعود الهالل به فینال لیگ قهرمانان 

آسیا سه و نیم سهمیه باقى مى ماند.
در پایان گزارش روزنامه الریاضیه آمده است: کمیته 
انضباطى کنفدارســیون فوتبال آسیا در سال 2016 
فدراسیون فوتبال عربستان را به دلیل صدور مجوز 
غیرقانونى بــراى تیم هاى االهلــى و النصر جهت 
مشارکت در لیگ قهرمانان آسیا در سال 2015، 150 
هزار دالر جریمه کرد. پس از برداشته شدن گام هاى 
اصالحى از سوى فدراسیون فوتبال عربستان از سال 
2015، کنفدارسیون فوتبال آســیا صد هزار دالر از 
جریمه درنظر گرفته شده را به مدت دو سال به حالت 

تعلیق درآورد.

  شمارش معکوس براى بازگشت به خانه
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تخشا: شاید به ذوب آهن برویم 
بازیکن تیم فوتبال بانوان آینده سازان در خصوص منحل شدن این تیم صحبت کرد.

شیدا تخشا، بازیکن تیم فوتبال بانوان آینده سازان میهن نجف آباد، در خصوص منحل شدن این تیم 
گفت: تمرینات تیم ما دیر آغاز شد، متأســفانه اسپانسر و حامى مالى نداشتیم. خیلى از مسئوالن قول 
دادند که شرایط بهتر مى شود، ولى بازیکنان تیم به این وعده ها دلخوش نبودند. پارسال هم با چنگ و 
دندان قهرمان لیگ برتر فوتبال بانوان شدیم. وى ادامه داد: آن  از سپاهان که سهمیه لیگ برتر فوتسال 
بانوان را کسب کرد، ولى هیچ مسئولى 
حمایت نکرد، این هــم از تیم فوتبال 

بانوان آینده سازان که منحل شد.
شیدا تخشا در خصوص اینکه با وجود 
انحالل تیم فوتبال بانوان آینده سازان، 
بازیکنان این تیم تمایلى براى پیوستن 
به دیگر تیم شهر اصفهان، (ذوب آهن) 
دارند یا خیــر، اینگونه پاســخ داد: بله
 بچه ها تمایل دارند در فصل جدید لیگ 
برتر فوتبال بانــوان، در تیم ذوب آهن 

توپ بزنند و به زودى تماس ها با بازیکنان آغاز خواهد شد.
 بازیکن تیم فوتبال بانوان آینده سازان، در پایان در خصوص مبالغى که از آینده سازان طلب دارند، اظهار 
داشت: یک  تعهدى بین مدیرعامل تیم و بازیکنان بوده است و آقاى موحدى خوشبختانه به  تعهدات 
خود پایبند بوده است؛ ایشــان واقعًا یکه و تنها تیم را اداره کرد، ولى  ما منتظر دریافت مطالباتمان از 

ایشان و باشگاه هستیم.

جام حذفى فعالً بدون دربى

تیم هاى استقالل و پرسپولیس در مرحله یک هشتم 
نهایى جام حذفى مقابل هم قرار نمى گیرند.

قرعه کشى مرحله یک هشــتم نهایى جام حذفى 
در برنامه 90 با حضور احمدرضا عابدزاده برگزار شد 
که تیم هاى حاضر در این مسابقات حریفان خود را 
شناختند. با وجود اینکه خیلى از اهالى فوتبال مثل 
همیشه منتظر تقابل استقالل تهران و پرسپولیس 
در جام حذفى بودند اما این اتفاق رخ نداد. استقالل 

در روز بیست و هشتم یا بیســت و نهم مهرماه در 
ورزشــگاه آزادى از نســاجى مازندران لیگ یکى 
میزبانى مى کند و پرسپولیس هم که روز بیست و نهم 
مهرماه دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم را برابر نفت 
تهران انجام مى دهد، در مرحله یک هشتم به مصاف 
بادران تهران خواهد رفت. نکته قابل توجه دیگر در 
مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى این است که 

تیم هاى لیگ برترى مقابل هم قرار نمى گیرند.

برادر کاپیتان سپاهان، نیم فصل در تراکتورسازى 
بازیکن سرباز تیم فجرسپاسى نیم فصل به تراکتورسازى برمى گردد.

با نزدیک شدن به نیم فصل رقابت هاى لیگ برتر، تراکتورسازى که از جذب بازیکن در دو پنجره 
نقل و انتقاالتى محروم شــده بیشــترین تغییرات را خواهد داشــت. با توجه به کمبود بازیکن در 
تراکتورسازى پیش بینى مى شود هشت یا 9 بازیکن جدید به جمع نفرات یحیى گل محمدى اضافه 

شوند.
یکــى از بازیکنانى کــه حضورش در 
نیم فصل قطعى اســت، محمد پاپى 
خواهد بود. بازیکــن اصفهانى که نیم 
فصل سال گذشــته با تراکتورسازى 
قرارداد بست اما به واسطه محرومیت 
فیفا نتوانســت به میدان بــرود و به 
طور قرضى راهى فجرسپاســى شــد 
تا ســربازى اش را بگذراند. پاپى که 
برادر کوچک تر حســین پاپى کاپیتان 
باتجربه سپاهان اســت، نیم فصل با 

باز شدن پنجره نقل و انتقاالت تراکتور، به این تیم برمى گردد و شاگرد یحیى گل محمدى خواهد
 شد.

عالوه بر این شــایعاتى درباره حضور چند بازیکن دیگر فجرسپاسى در تراکتورسازى به عنوان یار 
سرباز وجود دارد.

رقابت هاى فوتبال لیگ برتر ایران در هفدهمین فصل خود، 
به پانصدمین هفته خود رسید و بعضى از رکوردهایى که تا 
این هفته به ثبت رسید، شاید تا بیش از یک دهه دیگر هم 
دست نیافتنى باشند. هفته هشتم رقابت هاى لیگ برتر 
فوتبال ایران، در مجموع پانصدمین هفته تاریخ این رقابت 
ها بود؛ رقابت هایى که فراز و نشیب هاى زیادى داشت و 
اتفاقات تلخ و شیرینى را رقم زد. طى 500 هفته برگزارى 
این رقابت ها، تیم ها، بازیکنان و رویدادهایى وجود داشتند 
که باالترین یا ضعیف ترین رکورد و حدنصاب را به ثبت 
رساندند تا نام آنها در تاریخ نه چندان طوالنى این رقابت ها 
ماندگار شود. در ادامه نگاهى کوتاه به برخى از رکوردهاى 
به ثبت رسیده طى 500 هفته برگزارى رقابت هاى لیگ 
برتر خواهیم داشت. اما پیش از بررسى رکوردهاى تاریخ 
لیگ برتر، نگاهى به پراکندگى تیم هــاى حاضر در این 

رقابت ها داریم.

استان هاى لیگ برترى
آذربایجان شرقى، اصفهان، البرز، بوشهر، تهران، خراسان 
رضوى، خوزستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، 
گیالن، لرستان، مازندران، هرمزگان، همدان و یزد استان 
هایى هستند که حداقل براى یک دوره نماینده اى در لیگ 

برتر داشته اند.

در حسرت لیگ برتر
آذربایجان غربى، اردبیل، ایالم، چهار محال و بختیارى، 
خراسان جنوبى، خراسان شمالى، زنجان، سمنان، سیستان 
و بلوچستان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و 
مرکزى استان هایى هستند که همچنان در حسرت حضور 
در لیگ برتر به سر مى برند و تا به حال نتوانسته اند نماینده 

اى را در این رقابت ها داشته باشند.

تیم هاى همیشه حاضر
هان اســتقالل، پرســپولیس، سایپا،  ســپا

تیمى و ذوب آهــن اصفهان پنج 
لیگ هستند که در تمامى ادوار 

برتر حضور داشته اند؛ از بین این پنج تیم، تنها ذوب آهن 
اصفهان تاکنون نتوانسته قهرمان لیگ برتر شود.

قهرمانان لیگ برتر
جام قهرمانى لیگ برتر فقط بین ســه استان خوزستان، 
تهران و اصفهان در گردش بوده؛ استقالل خوزستان، فوالد 
خوزستان، پاس تهران، استقالل، پرسپولیس، سپاهان و 
سایپا تیم هایى هستند که تا این دوره توانسته اند قهرمانى 

در لیگ برتر را تجربه کنند.

رکوردهاى تیمى
پرافتخارترین تیم

پرافتخارترین تیم لیگ برتر ایران، سپاهان اصفهان است؛ 
زردپوشان که تنها تیم حاضر در این رقابت ها با سه قهرمانى 
متوالى هستند، پنج قهرمانى در ادوار مختلف کسب کرده 
و اولین تیم شهرستانى در تاریخ رقابت هاى باشگاهى در 

ایران هستند که عنوان قهرمانى را از آن خود کردند.

جدول کلى لیگ برتر
جدول کلــى رقابت هاى لیگ برتر نام اســتقالل تهران 
را به عنوان صدرنشــین لیگ در پایان 500 هفته نشان 
مى دهد؛ استقالل با کســب 884 امتیاز (با احتساب کسر 
یک امتیاز) با فاصله زیادى در صدر این جدول قرار گرفته 
و بعید است طى سه چهار فصل آینده تیم دیگرى بتواند 
صدر جدول را از آبى پوشــان بگیرد. زردپوشان اصفهانى 
با 50 امتیاز (با احتساب کسر 3 امتیاز) اختالف در رده دوم 
جاى دارد و پرسپولیس هم با 830 امتیاز (با احتساب کسر 7 
امتیاز) در تعقیب سپاهان است. ذوب آهن و فوالد خوزستان 
به ترتیب با 761 و 694 امتیاز در رده هاى بعدى قرار دارند.

بهترین خط حمله
هم آبى پوشان تیم برتر در ایــن بخــش باز 

هســتند؛ استقالل تاریخ لیگ برتر 
باالتر از با زدن 734 گل 

سپاهان با 716 و پرسپولیس با 706 گل زده قرار دارد. دیگر 
تیم اصفهانى یعنى ذوب آهن 623 بار موفق به گلزنى شده 
و بعد از این تیم، فوالد خوزستان و سایپا به طور مشترك با 

558 گل زده در رده پنجم قرار مى گیرند.

بدترین خط دفاع
نارنجى پوشان ســایپا با دریافت 576 گل، بدترین خط 
دفاعى لیگ برتر را با فاصله زیادى نســبت به تیم دوم در 
اختیار دارند. بعد از سایپا هم سرخپوشان تهرانى قرار دارند 

که 66 گل کمتر از سایپا دریافت کرده اند.
 

رکوردهاى بازیکنان
پرافتخارترین بازیکن

محرم نویدکیا و سیدجالل حسینى دو بازیکن پرافتخار لیگ 
برتر به حساب مى آیند که پنج بار جام قهرمانى را باالى سر 
برده اند. محرم تمام عناوین خود را با سپاهان تجربه کرد، 
اما جالل حسینى در سه تیم سایپا، سپاهان و پرسپولیس به 
عنوان قهرمانى دست یافته و با توجه به اینکه همچنان در 
میادین حضور دارد، مى تواند با کسب یک قهرمانى دیگر 

به تنهایى این عنوان را در اختیار بگیرد.

بیشترین بازى
ابراهیم صادقى، کاپیتان باسابقه سایپا که در پایان لیگ 
شانزدهم از دنیاى بازى خداحافظى کرد، 436 بار با پیراهن 
ســایپا به میدان رفت؛ نارنجى وفادار تنها بازیکن (به جز 
دروازه بان) لیگ برتر اســت که باالى 400 بازى در این 
رقابت ها دارد. البته سیدمهدى رحمتى دروازه بان استقالل 
هم 414 بار در ترکیب تیمش قرار گرفته است. به جز این 
دو نفر، هیچ بازیکن دیگرى نتوانسته به مرز 400 بازى در 

لیگ برتر برسد.

بیشترین کلین شیت
ســیدمهدى رحمتى در 165 بازى توانسته دروازه خود را 
بسته نگه دارد. همچنین رحمتى با 21 کلین شیت در رقابت 
هاى لیگ دوازدهم به رکورد بیشترین کلین شیت در یک 

فصل دست یافت. پس از وى، رحمان احمدى با 285 بازى 
در لیگ برتر و ثبت 98 کلین شیت قرار دارد.

بهترین گلزنان
گرچه به دلیل نبود بانک جامع اطالعاتى، برخى بازیکنان 
ادعاهاى متفاوتى براى آمار گلزنى یا تعداد بازى هاى خود 
داشته اند، اما با اطمینان مى توان گفت که غالمرضا عنایتى 
برترین گلزن تاریخ لیگ برتر است و بعید به نظر مى رسد 
که در این چند ســال، بازیکن دیگرى بتواند به حدنصاب 

او برسد.
 

رکوردهاى مربیان
پرافتخارترین

امیر قلعه نویى با فاصله زیــادى از رقبایش پرافتخارترین 
مربى لیگ برتر است؛ کسب پنج قهرمانى با دو تیم استقالل 
و سپاهان او را در صدر جدول این رقابت ها قرار داده؛ البته 
قلعه نویى در چندین دوره هم با استقالل و تراکتورسازى 
نایب قهرمان لیگ برتر شده است. همچنین قلعه نویى اولین 
و تنها مربى لیگ برتر است که در سه فصل متوالى موفق 
به فتح این رقابت ها شــده و در ادوار هشتم (با استقالل)، 
نهم و دهم (با ســپاهان) به مقام قهرمانى دســت یافت. 
البته رکوردهاى امیر قلعه نویى به همین موارد ختم نمى 
شود؛ وى در حالى با 756 امتیاز در صدر رده بندى مربیان 
به لحاظ کســب امتیاز قرار دارد که نفر دوم این رده بندى 
مجید جاللى 473 امتیاز به دست آورده است. 411 بازى 
رکورد حضور قلعه نویى در رقابت هاى لیگ برتر است که 
در این بازى ها 207 برد به نام خود ثبت کرده است. با وجود 
چنین آمارى، قلعه نویى پرافتخارترین مربى تاریخ لیگ برتر 
بوده و به نظر مى رسد حداقل تا هفت هشت سال آینده این 

عنوان را یدك بکشد.

بیشترین تیم
محمود یاورى و فیــروز کریمى به لحــاظ مربیگرى در 
تیم هاى مختلف، رکوردداران لیگ برتر هســتند. یاورى 
که چند ســالى اســت مربیگرى را کنار گذاشته، و فیروز 
کریمى که در این چند ساله فقط به عنوان ناجى تیم هاى 
در حال ســقوط به لیگ برتر رفت و آمد دارد، هر دو در 11 
تیم مختلف مربیگرى کرده انــد و از این حیث رکورددار

 هستند.

میانگین امتیاز
محاسبه میانگین بخش هاى مختلف آمارى، معیار قابل 
قبولى براى سنجش عملکرد به حساب مى آید. نتایج فوق 
العاده درخشان «برانکو ایوانکوویچ» در دو سه فصل اخیر 
همراه با سرخپوشــان، این مربى را در صدر این رده بندى 
قرار مى دهد. برانکو در لیگ برتر ایران با میانگین امتیازى 
9/1 باالتر از هموطن خود «مالدن فرانچیچ» با 8/1 امتیاز 
در هر بازى، قرار دارد. در رده سوم این رده بندى هم امیر 
قلعه نویى با اختالفى بســیار اندك نســبت به فرانچیچ

 قرار دارد.

درخشش اصفهانى ها در 500 هفته لیگ برتر
همیشه حاضر، همیشه پر افتخار

اسکندر کوتى را یادتان هست؟ بازى هاى مقدماتى 
جام جهانى 98 و بازى ایران و عربستان در تهران. او 
سر پنالتى فریاد ا... اکبرسر داد. آن پنالتى و آن ا... اکبر 
گفتن هایش به یــادگار ماندند و آن پنالتى البته گل 
نشد! سال ها بعد و در روزهایى که او فقط در رادیو و 
تلویزیون کرج فعالیت مى کند، خبرآنالین به بهانه 
گزارش هیجانى صعود مصر به جام جهانى دقایقى با 
او همکالم شده که بخش هایى از اظهارات او درباره 

گزارشگرى را مى خوانید:
در آزادى یک باره پنالتى شــد 120هزار نفر با یک 
فریاد از هیجان بلند شــدند، اینجور مواقع آدم اسیر 
جو مى شود و غیرارادى امکان دارد خیلى کارها بکند 
پناه بردن به خدا یکى از بهترین چیزهاســت. آدم از 

آن حالت و حسى که بهش دست مى دهد مى ماند.
آنطور گزارش ها را فقط آنها یا در آمریکاى جنوبى 
دارند. آن هیجان را ما آنقدر نداریم. ایرانى ها مبادى 
آداب هســتند خیلى آنکادر و شسته و رفته گزارش

 مى کنند ولى آنها خودشان را رها مى کنند. هرچى به 
ذهنشان مى آید مى گویند. یک بار من یک گزارش 
عربى گوش مى دادم بازیکن را قسم مى داد که پاس 
بدهد، االن وقت پاس دادن است. یا قسم مى داد که 

سمت راســتت بازیکن خالى است پاس بده. ما فکر 
کنم خجالت بکشــیم این حس را از خودمان نشان 
بدهیم یا این حاالت را داشته باشــیم. به مخاطب 
بســتگى دارد. آنها اینطور مى پســندند و  اینطور 

دوست دارند.
ما خودمان را رهــا نمى کنیم و مــدام مى خواهیم 
آن چیزى که نیســتیم را ارائه بدهیــم و بگوییم ما 
خیلى خوبیم یا ما خیلى اطالعــات داریم و فوتبال 
را مى شناســیم. به در و دیــوار مى زنیــم و یک 
کارهایى مى کنیــم و چیزهایى مى گوییم که اصًال 
ضرورت ندارد ولى آن گزارشــگر خودش را رها مى 
کند چون عشق فوتبال اســت و هر چه به ذهنش

 مى آید مى گویــد. ما مدام مــى گردیم اطالعات 
جدید و جالــب بیاوریم؛ آن اطالعــات را یک بچه 
هم مى تواند از اینترنــت دربیاورد. طورى رفتار مى 
کنیم که بگوییم ما خیلى مــى دانیم. یعنى به جاى 
اینکه گزارش بدهیم یک ویترین درست مى کنیم 
و خودمان را در آن مــى گذاریم که بگوییم ما خیلى 
خوب هســتیم و خیلى اطالعات داریــم و... اصل 
قضیه فراموشمان مى شــود و نمى توانیم گزارش

 بدهیم.

امیر حاج رضایى:

 85 پرونده 
باز ایران 
در فیفا 
یعنى 
فاجعه

پیشکسوت فوتبال کشورمان در خصوص محرومیت مهدى طارمى و جریمه 
سنگین باشگاه پرســپولیس به دلیل قرارداد این بازیکن با ریزه اسپور ترکیه  
گفت: پرسپولیس با این اتفاقات شرایط خوبى ندارد. یک تیم با درایت مربى اش 
خوب پیش مى رفت و همان مدیریتى که در موردش صحبت کردم باعث خلع 

ا سالح این تیم شد. اینکه برانکو نمى خواهد قراردادش  ر
تمدید کند، یک هشدار اســت. او مى داند پولى در 
باشگاه نیست، محرومیت ها وجود دارد و هرج و 
مرج به وجود آمده اســت. چرا باید یک میلیارد 
و 250 میلیــون یورو از جیب مــردم براى طلب 
«ژوزه» بدهیــم؟ دیدم یک آقایى در باشــگاه 

پرسپولیس عنوان کرد که جریمه اش را مى دهیم. 
شما خطا کردى، مردم پولش را بدهند؟

امیر حاج رضایى خاطرنشــان کرد: مطلبى در صفحه 
تلفن همراهم خواندم مبنى بر اینکــه پس از برترى 
پرسپولیس برابر االهلى عربســتان، به هر بازیکنى 
25 میلیون تومان پاداش داده و به سه نفر از عوامل 

تیم هم 85 میلیون پرداخت شده است. آن وقت 
با گدایى ملى از مردم خواستند به باشگاه کمک 

کنند. توقــع دارید با این شــرایط چه چیزى 
بگویم؟ بخشى از رسانه ها قهرمانان پوشالى 

را روى بورس مى برند که عادى هم شده 
است.

حاج رضایى در پایان گفت: ما به الهالل 
عربستان نباختیم، در تهران نتیجه را 
واگذار کردیم. وقتــى که میزبانى را از 
دست دادیم و پس از آن فضاحتى که 
باشگاه پرسپولیس و بازیکن تیمش به 

بار آوردند. بیچاره برانکو که خلع سالح 
شد. بزرگ ترین جمله را برانکو گفت که بعد این 

اتفاقات گفت «چه بگویم».

کوتى: گزارشگر در ایران
خودش را به در و دیوار مى زند

پرو
باز ایران
در فیفا 
یعنى 
فاجعه

مان مدیریتى که در موردش صحبت کردم باعث خلع 
اه برانکو نمى خواهد قراردادش  رررر

 اســت. او مى داند پولى در 
یت ها وجود دارد و هرج و
ـت. چرا باید یک میلیارد 
 جیب مــردم براى طلب 
در باشــگاه  م یک آقایى

که جریمه اش را مى دهیم. 
ولش را بدهند؟

نشــان کرد: مطلبى در صفحه 
مبنى بر اینکــه پس از برترى 
ى عربســتان، به هر بازیکنى 
ش داده و به سه نفر از عوامل 

اخت شده است. آن وقت 
واستند به باشگاه کمک
ىیزى ن شــرایط چه چ
ىىالى ها قهرمانان پوش
شده  که عادى هم

ت: ما به الهالل 
هران نتیجه را 
که میزبانى را از 
ن فضاحتى که 
زیکن تیمش به 

کو که خلع سالح 
 برانکو گفت که بعد این

م».

اى را در این رقابت ها داشته باشند.

تیم هاى همیشه حاضر
هان اســتقالل، پرســپولیس، سایپا، ســپا

تیمى و ذوب آهــن اصفهان پنج 
لیگهستند که در تمامى ادوار 

4 و694 امتیاز در رده هاى بعدى قرار دارند. 1به ترتیب با 761

بهترین خط حمله
زباز ایــن بخــش هم آبى پوشان تیم برتردر

هســتند؛ استقالل تاریخ لیگ برتر 
زدن 734 گل  باالتر از 4با

لیگ برتر برسد.

بیشترین کلین شیت
165 بازى توانسته دروازه خود را 5ســیدمهدى رحمتى در

1بسته نگه دارد. همچنین رحمتى با 21 کلین شیت در رقابت 
هاى لیگ دوازدهم به رکورد بیشترین کلین شیت در یک 

عنوان را یدك بکشد.

بیشترینتیم
محمود یاورى و فیــروز کریمى به لحــاظ مربیگرى د
تیم هاى مختلف، رکوردداران لیگ برتر هســتند. یاورى
که چند ســالى اســت مربیگرىرا کنارگذاشته، و فیرو
کریمى که در این چند ساله فقط به عنوان ناجى تیم هاى
1در حال ســقوط به لیگ برتر رفت و آمد دارد، هر دو در 1
تیم مختلف مربیگرى کرده انــد و از این حیث رکورددا

 هستند.

میانگین امتیاز
محاسبه میانگین بخش هاى مختلف آمارى، معیار قابل
قبولى براى سنجش عملکرد به حساب مى آید. نتایج فوق
العاده درخشان «برانکو ایوانکوویچ» در دوسه فصل اخیر
همراه با سرخپوشــان، این مربى را در صدر این رده بندى
قرارمى دهد. برانکو در لیگ برتر ایران با میانگینامتیازى
8/88 امتیا 1 باالتر از هموطن خود «مالدن فرانچیچ» با 1 9/1
در هر بازى، قرار دارد. در رده سوم این رده بندى هم امی
قلعه نویى با اختالفى بســیار اندك نســبت به فرانچیچ

 قرار دارد.
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مدیر پرستارى مرکز آموزشــى-درمانى شهید 
رجایى قزوین از درمان کودك 13 ساله اى خبر داد 
که در روستایى در اطراف قزوین، هنگام بازى مورد 

حمله سگ واقع  شده بود.
حسنعلى فرزامى درباره این مصدوم گفت: کودك 
13 ساله اى توسط ســگ از ناحیه ران پا به شدت 
آســیب دیده بود که به محض پذیرش در مرکز، 
توسط پزشــک طب اورژانس و پرستاران تحت 
درمان قرار گرفت و سپس شستشوى 30 دقیقه اى 
بر روى عضوهاى آسیب دیده انجام شد. همچنین 
با هماهنگى با مرکــز بهداشــت قزوین، براى 

مصدوم، واکسن هارى تزریق شد.
مدیر مرکز آموزشى- درمانى شهید رجایى قزوین 
نیز  در این رابطه اظهار داشت: 38 فرد گزیده شده 
توسط حیوان، از اول فروردین تا شانزدهم مهر ماه 

سال جارى به این مرکز مراجعه داشته اند.
محسن ادهمى یادآور شد: تعداد 32 مورد، گزش 
توسط سگ و بقیه موارد توســط پلنگ، خرس 
و مار، دچار گزش شــده بودند کــه در این مرکز 

درمان شدند.

 دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان ورامین از اجراى 
حکم اعدام قاتل «ستایش» قریشى دختربچه هفت ساله 

افغانستانى در تاریخ 27 مهر ماه سال جارى خبر داد.
ابوالقاســم مرادطلب با اعالم این خبر گفت که تنفیذ حکم 
اعدام قاتل ستایش واصل شــده و اگر مشکلى نباشد، 27 
مهر ماه سال جارى حکم اعدام اجرا مى شود. وى در پاسخ 
به این سئوال که حکم قصاص اجرا مى شود یا اعدام، افزود: 
اولیاى دم ستایش درخواست اجراى حکم اعدام را کرده اند. 
مرادطلب گفت که سن قاتل ستایش به 18 سال رسیده است.

*ادعاى جدید قاتل، تأثیرى در مجازات ندارد
عسگرقاســمى اقباش، وکیل خانواده ستایش قریشى هم 
در خصوص ادعاى جدید قاتل ســتایش مبنى بر اینکه در 
ارتکاب جرم همدست داشته است، گفت: ادعاى وى تأثیرى 
در مجازاتش نــدارد. وى افزود: بر فرض هــم که این ادعا 
صحت داشته باشد، همدســت وى دستگیر شده و جداگانه 

محاکمه مى شود.
به گزارش مهر ، 23 فروردین  سال گذشته بود که گزارشى 
مبنى بر وقوع قتل یک دختربچه شش ساله افغانستانى در 
روستاى خیرآباد ورامین تحویل مراجع قضائى شد. گزارش 
حاکى از آن بود که ستایش قریشــى که به گفته پدر او 22 
فروردین براى خرید بستنى از منزل خارج شده، دیگر به خانه 

بازنگشته است.
در تحقیقات اولیه مشخص شد که پسر 17ساله همسایه که 
دچار وسوسه شیطانى شده بود، او را ربوده و پس از تجاوز به 

قتل رسانده بود.
با اعالم این گزارش، دادســتانى ورامین بر رسیدگى ویژه و 
خارج از نوبت پرونده تأکید کرد و  رسیدگى به این پرونده به 
طور ویژه و خارج از نوبت در دستور کار دستگاه قضائى قرار 
گرفت تا اینکه پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، 
شعبه هفتم دادگاه کیفرى یک استان تهران، قاتل ستایش را 

بابت ارتکاب قتل به قصاص، تجاوز به عنف به اعدام و بابت 
جنایت بر مّیت به دیه محکوم کرد و این حکم در شعبه 32 

دیوان عالى کشور تأیید شد.
قاتل ســتایش هم اکنون در کانون اصالح و تربیت استان 
تهران به سر مى برد و چندى پیش نیز وکیل وى از بسترى 
شدن موکلش در بیمارستان اعصاب و روان خبر داد. پزشکى 
قانونى پیش تر سالمت روان قاتل ستایش را تأیید کرده بود.

10 بهمن سال 95، حکم قاتل ســتایش براى اجرا به واحد 
اجراى احکام دادسراى ورامین ارجاع شد اما فعًال منتظر تعیین 

تکلیف دادگاه در خصوص ارش البکاره و مهرالمثل است.
دادستان ورامین پیش تر درباره این پرونده گفته بود: آنطور که 
خانواده مقتول گفته اند، براى اینکه مجبور نشوند تفاضل دیه 
ناشى از اجراى قصاص را بپردازند، یحتمل قصاص را معلق و 
بحث اعدام را پیش بکشند. البته در حال حاضر نمى توان نظر 

قطعى داد زیرا امکان دارد تا روز اجراى حکم، تصمیم شان 
تغییر کند و قصاص را اجرا کنند. 

مرادطلب تأکید کرده براى اینکه سوءتفاهمى پیش نیاید، 
دستگاه قضائى هیچ ورودى به موضوع اخذ گذشت نداشته 
است و فقط آنچه را حکم صادر شده و تصمیم اولیاى  دم است 

اجرا مى کند.
اولیاى دم ســتایش از دادگاه تقاضاى تعیین ارش البکاره و 

مهرالمثل کرده بودند که دادگاه موضوع را به کارشــناس 
ارجاع داد. کارشــناس اولیه این پرونده، 40 میلیون تومان 
به عنوان ارش البکاره و 40 میلیون تومان هم به عنوان مهر 

المثل تعیین کرد.
با اعتراض اولیاى دم ستایش به کارشناسى اولیه، موضوع به 
هیئت سه نفره کارشناسى ارجاع شد و نهایتًا این هیئت، 60 
میلیون تومان به عنوان ارش البکاره و 60 میلیون تومان نیز 

به عنوان مهرالمثل تعیین کرد.

رئیس پلیس فتــا هرمزگان گفت: کالهبردار 15 ســاله پس 
از خالى کردن حســاب مشترى یک فروشــگاه، شناسایى و 

دستگیر شد.

ســرهنگ على اصغر افتخارى با اشــاره به اینکــه با اطالع 
رســانى هایى که صورت گرفته ولى باز شاهد این هستیم که 
شهروندان کارت بانکى خود را در اختیار دیگران قرار مى هند، 
گفت: درپى مراجعه یکى از شــهروندان بندرعباس مبنى بر 
برداشت غیرمجاز از حساب، پیگیرى موضوع به صورت ویژه در 

دستور کارآگاهان این پلیس قرار گرفت. 

وى تصریح کرد: شــاکى این گونه اظهار داشت که به یکى از 
فروشگاه هاى سطح شهر مراجعه کرده  ولى در هنگام برگشت 
کارت بانکى خود را فراموش مى کند که پس از گذشت مدتى 
با ارســال پیامک از بانک، متوجه مى شود که طى چند 
مرحله از حســاب وى مبلغ 11 میلیون ریال برداشــت 

شده است. 
ســرهنگ افتخارى افزود: در بررســى اولیه مشخص 
شــد پول در قالب انتقال وجه و خرید شــارژ در فضاى 
مجازى برداشت شده که در ادامه با انجام اقدامات فنى 
و تخصصى متهم شناسایى و با هماهنگى مقام قضائى 

دستگیر شد. 
این مسئول انتظامى اظهار داشت: در تحقیقات مشخص 
شد عامل برداشت ها پسر 15 ساله اى است که شاگرد 
فروشگاه بوده و با سوء استفاده از حساب شاکى مبلغ 11 

میلیون ریال انتقال داده است. 
وى ادامه داد: در بازجویى متهم ضمن اعتراف به بزه انتسابى 
اظهار داشــت کارت شــاکى را به ســرقت برده و با توجه به 
اینکه رمز کارت بانکــى را در اختیار وى قــرار داده بود، پس 
از فعال ســازى رمز دوم آن کارت شــارژ خریــدارى کرده و 
همچنیــن مبلغ ده  میلیون ریال را از حســاب شــاکى انتقال

 داده است. 

دختر 12ســاله که براى شستشــوى پرده در داخل 
حمام از وایتکس استفاده کرده بود دچار مسمومیت 
شدید شــد و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را 

از دست داد.
سرهنگ سید محمدباقرى، رئیس پلیس شهرستان 
فیــروزه خراســان رضــوى در ایــن بــاره گفت: 
اقدام هاى درمانى براى این دختر 12ساله که «زهرا» 
نام داشت پس از انتقال به مرکز درمانى مؤثر نبود و 
جان خود را از دست داد. با دستور مقام قضائ ى اقدامات 
قانونى الزم براى تحویل جســد به خانواده اش به 

عمل آمد.

مدیر اسنپ در پى پرونده تعرض یکى از رانندگان این شرکت 
به یکى از مسافران به دادسراى جنایى تهران احضار مى شود.

جعفرى دولت آبادى، دادستان تهران گفت: موضوع این پرونده 
شکایت زنى از یک راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسى است. در 

این پرونده خانمى 31 ساله که به تازگى عمل جراحى کرده و 
دوره نقاهت را مى گذرانده، به دادسراى جنایى اعالم مى کند که 
از طریق نرم افزار اسنپ درخواست خودرو کرده بود تا وى را از 
شرق تهران به فرودگاه برساند و شرکت اسنپ مردى 30 ساله را 
به عنوان راننده معرفى کرده بود که متأسفانه راننده، شاکیه را به 
تپه هاى یکى از مناطق تهران برده و به وى تعرض کرده است.

دادستان تهران در خصوص اقدامات دادستانى در رسیدگى به 

این پرونده اظهار داشت: مقرر شد سرپرست دادسراى جنایى، 
مدیر اسنپ را احضار کند چراکه آژانس ها مجوز دارند و تحت 
نظارت اتحادیه مربوطه هســتند، اما در خصوص اسنپ چنین 

نظارتى وجود ندارد. 
جعفرى دولت آبادى با اشاره به یک نمونه آگهى تبلیغاتى 
که در صفحه 15 روزنامه شــرق در تاریخ چهارشــنبه 
دوازدهم مهر ماه ســال جارى چاپ شده و در مصاحبه 
با فردى به عنوان مدیر ارشــد بازاریابى اسنپ، مطالب 
غیرواقعى ادعا شــده است، اظهار داشــت: نامبرده در 
مطلبى تحت عنوان «ناکجا میرى»، اظهار داشته است: 
«اسنپ رانندگان را غافلگیر نمى کند هلیکوپترى که فرد 
را به دل طبیعت مى بــرد، او را به یک وعده غذاى گرم 
میهمان مى کند و با اجراى زنده موسیقى از سوى یک 
گروه معروف داخلى خود رو، تنها اتفاقاتى نیستند که در 
کمپین "ناکجا میرى" رقم خورده اســت و برنامه هاى 
غافلگیر کننده این کمپین در آینده رو به فزونى خواهد 
بود و مخاطبان اسنپ هیجان بیشترى را تجربه خواهند کرد...»

دادستان تهران از دستگاه هاى ذیربط خواست مجوز مربوط به 
فعالیت اســنپ در حوزه حمل و نقل را بررسى کنند و در مورد 
مستندات و مدارك فعالیت آن توضیح دهند. وى افزود: اسنپ 
مى تواند یک ابتکار در دنیاى حمل و نقل باشد و حسب اعالم 
مدیر اسنپ، این تشــکیالت داراى 150 هزار راننده صرفًا در 

بخش حمل و نقل شهرى است. 

مدیرکل فرودگاه هاى اســتان خوزســتان جزئیات 
برخورد یک دســتگاه خودروى حمــل بیمار با یک 
فروند هواپیما در دوشنبه شــب در فرودگاه اهواز را 

تشریح کرد.
محمدرضا رضایى با اشــاره به حادثــه برخورد یک 

دستگاه خودروى حمل بیمار با هواپیماى مسافربرى 
در فرودگاه اهواز اظهار داشــت: این خودروى حمل 
بیمار با دماغــه هواپیما برخورد کــرده و باعث بروز 

خسارت هایى به هواپیما شده است.
وى در تشریح این حادثه گفت: این هواپیما به علت 
نقص فنى در فرودگاه متوقف شــده بود و خودروى 
حمل بیمار با آن برخورد کرد. بعد این برخورد، هواپیما 
به خودروى سوخت رسان که در حال سوخت رسانى 
در منطقه عقب این هواپیما بود، برخورد کرده و باعث 

بروز خسارت در قسمت بال آن نیز شد.
مدیرکل فرودگاه هاى استان خوزستان توضیح داد: 
هواپیما در هنگام حادثه خالى از مسافر بود و آسیبى 
به کسى وارد نشــد ولى اکنون زمین گیر شده و تا رفع 
نقــص هــاى ایجــاد شــده در آن، امــکان پرواز

 ندارد.

قاتل «ستایش» تا چند روز دیگر اعدام مى شود

احضار مدیر اسنپ
 به دلیل اقدام شیطانى راننده این آژانس

جزئیات برخورد خودرو با هواپیما

کالهبردار 15ساله حساب مشترى ها را خالى مى کرد

سگ
 کودك قزوینى را درید!

قاتل ستایش 
هم اکنون در کانون 

اصالح و تربیت استان 
تهران به سر مى برد و 
چندى پیش نیز وکیل 
وى از بسترى شدن 
موکلش در بیمارستان
 اعصاب و روان خبر 
داد. پزشکى قانونى 

پیش تر سالمت روان 
قاتل ستایش را تأیید 

کرده بود

فردى که با در دست داشتن قمه و ایجاد رعب و وحشت 
در خیابان ولیعصر(عج) بیرجند دست به سرقت مى زد در 

عملیات ضربتى پلیس دستگیر شد.
فرمانده انتظامى بیرجند گفت: روز دوشنبه در پى اعالم 
مرکز 110 مبنى بر شرارت و ایجاد رعب و وحشت توسط 
فردى براى شــهروندان و وقوع چند  سرقت در خیابان 
ولیعصر (عج) بیرجند اکیپ گشــت این یگان به محل 

اعزام شد.
سرهنگ امیرآبادى زاده اظهار داشت: با توجه به موقعیت 
محل جرم مأموران در بررسى هاى خود در خیابان مجاور 

به فردى مشکوك شدند و او را تحت نظر قرار دادند که فرد 
تحت تعقیب در خیابان ولیعصر (عج) قصد ورود به یک 
آرایشگاه زنانه داشت که با توقف یک دستگاه پراید مقابل 
آرایشــگاه، وى از هدف خود منصرف شد و سپس براى 
ســرقت از داخل یک خودرو پراید پارك شده در حاشیه 

خیابان اقدام کرد.
وى افزود: مأموران مستقر در محل به فرد تحت تعقیب 
دستور ایســت دادند که وى با قمه ابتدا با پلیس درگیر و 
سپس از محل متوارى شد که در ابتداى بلوار اصلى خیابان 

ولیعصر (عج) دستگیر و به کالنترى داللت داده شد.

دستگیرى دزد قمه به دست در خیابان ها

مسمومیت با وایتکس در حمام

مرد کالهبردارى که با پوشــیدن لباس اورژانس از افراد جویاى کار کالهبردارى مى کرد، 
شناسایى و دستگیر شد.

روز 18 مرداد ماه امســال نماینده حقوقى مرکز فوریت هاى پزشکى با مراجعه به دادسراى 
ناحیه5 تهران و طرح شکایتى عنوان داشت که شــخصى اقدام به جعل عنوان این مرکز و 

معرفى خود به عنوان پزشک اورژانس کرده است.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «جعل عنوان و کالهبردارى» و به دستور بازپرس شعبه 
هفتم دادسراى ناحیه 7 تهران ، پرونده در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار 

گرفت.
با ارجاع پرونده به پایگاه دوم پلیس آگاهى، تعدادى از زنان و مردان جوان با مراجعه به پایگاه دوم 
پلیس آگاهى اعالم داشتند که توسط شخصى که خودش را به نام دکتر «روزبه . ك» معرفى 
کرده مورد کالهبردارى قرار گرفتند. مالباختگان در اظهارات خود عنوان داشتند که این شخص  
به آنها عنوان داشته که قادر به استخدامشان در مرکز فوریت هاى پزشکى 115 است و به این 

بهانه، به عنوان هزینه هاى استخدامى مبالغ چند میلیون تومانى از آنها دریافت کرده است.
یکى از مالباختگان (خانمى جوان حدوداً 25 ساله) در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «چندى 
پیش در پارك دانشجو نمایشگاهى فرهنگى تشکیل شد که من نیز مدیر یکى از این غرفه ها 
بودم. یک روز داخل غرفه نشسته بودم که آقایى با لباس فرم اورژانس به غرفه من مراجعه کرد. 
این شخص ابتدا به عنوان بازدید کننده، سئواالتى را در خصوص محصوالت غرفه از من پرسید 
و در ادامه خودش را به عنوان پزشک اورژانس معرفى کرد. زمانى که این شخص عالقه مرا به 
مأموریت هاى مرکز اورژانس مشاهده کرد، مدعى شد که داراى سمت مدیریتى در این مرکز 
بوده و قادر است تا مرا در اورژانس مشغول به کار کند. به این بهانه، ارتباط من با این شخص 
به نام دکتر روزبه آغاز شد. طى مدت آشنایى مان ، روزبه جداى بحث پیگیرى استخدام من در 
اورژانس، یک روز عنوان داشت که به من عالقه مند شده و قصد ازدواج با مرا دارد. این موضوع 
ادامه داشت تا اینکه یک روز روزبه طى تماس تلفنى مدعى شد که تمامى مراحل استخدامى 
مرا انجام داده و براى انجام آخرین مرحله استخدامى نیاز به پرداخت مبلغ دو میلیون و 500 هزار 
تومان  پول است. به این بهانه در آخرین مالقاتمان این پول را از من گرفت و پس از آن، دیگر 
تماس هاى ما قطع شد تا اینکه پس از مراجعه به دفتر مرکزى اورژانس به من اعالم شد که 

اصوًال چنین شخصى در این مرکز مشغول به کار نیست.»
با توجه به شیوه و شگرد متهم، کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهى اقدام به شناسایى محل 
سکونت پدر روزبه در غرب تهران کرده، در ادامه اطالع پیدا کردند که پدر و مادر روزبه چند سال 
است که از یکدیگر جدا شده اند و به همین علت روزبه نزد هیچکدام از آنها اقامت دائم نداشته 

و به صورت دوره اى با آنها زندگى مى کند.
در ادامه رسیدگى به پرونده، سرانجام محل سکونت روزبه در منطقه جنت آباد شناسایى، وى 

دستگیر و به پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شد.
روزبه که داراى تحصیالت در مقطع دیپلم است، در اعترافاتش در خصوص علت معرفى خود به 
عنوان پزشک اورژانس عنوان داشت:  «به دلیل عالقه شدید به لباس اورژانس نسبت به تهیه 
لباس از سطح شهر اقدام کردم. در زمان اجراى طرح هاى امدادى از سوى تیم هاى اورژانس، 
با لباس فرم در این طرح ها حاضر مى شدم ؛ در آن شرایط اقدام به تهیه عکس از خودم کرده و 
پس از آن زمانى که افراد به من مراجعه مى کردند ، با نشان دادن این تصاویر خودم را به عنوان 

پزشک اورژانس معرفى مى کردم.»

کالهبردارى 
به بهانه استخدام در اورژانس 115
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ـــــــــــــــهوش مصنوعى
ــــــبر عواطف انسان اثر مى گذارد ـ 

وقتى صحبت از عواطف در هوش مصنوعى 
به میان مى آیــد، ذهن ما به چنــد چیز مختلف 
معطوف مى شــود که از جمله آنها مى توان به حوزه 

توانایى ماشــین ها 
براى شناخت حاالت 
احساسى و عمل بر طبق 

آن شناخت اشاره کرد.
هوش مصنوعى، در حال گسترش است و از 
آن براى تبلیغات هدفمند در رسانه هاى اجتماعى، 
غربالگرى متقاضیان موقعیت هاى شــغلى، تعیین 
قیمت بلیت هواپیما، کنترل حرارت از طریق تشخیص 
صدا، ســاخت محصوالت فرهنگى یا تنظیم جریان 

ترافیک استفاده مى  شود.
«ایالن ماســک» با اطمینان پیش بینى کرده که تا 
پایان ســال 2017، یک خودروى بدون سرنشــین 
«تســال» قادر خواهد بود که با ایمنى کامل و بدون 

دخالت عامل انســانى در خیابان هاى ایاالت متحده 
حرکت کند.

همچنین روبات هاى اجتماعى که ماشین هاى مبتنى 
بر هوش مصنوعى هســتند و با ما زندگى مى کنند، 
ممکن است بسیارى از کارهاى خانگى یا مراقبتى را 

طى چند سال آینده انجام دهند.
ایالن ماســک در ادامه صحبت هاى خود همچنین 
گفت: «برآوردهاى انجام شده حاکى از آن است که تا 
سال 2050، ما برنامه هاى ویژه خود را توسعه خواهیم 
داد و به هوش عمومى مصنوعى(اِى.جى.آى) دست 

خواهیم یافت.»
سطح هوشــى «هوش عمومى مصنوعى» در سطح 
انسان است. ساخت این نوع هوش مصنوعى، کارى 

دشوار است و دانشــمندان هم اکنون در این مرحله 
هســتند. این نوع هوش مصنوعى باید توانایى دلیل  
آوردن ، حل مشــکل، توانایى فکر کردن به صورت 
مطلــق، درك ایده هاى پیچیده، فراگیرى ســریع و 

درس آموزى از تجارب را داشته باشد.
یکى از ســناریوهاى خــوب بــراى موقعیت هوش 
مصنوعى، قطعات کامپیوترى است که در بدن افراد 
قرار دارد و به پــردازش ســریع داده کمک مى کند. 
شبکه هاى عصبى که در بعضى از آنها هوش مصنوعى 
در نظر گرفته شده است، مانند نوعى قشر اضافى روى 
بخش خارجى مغز عمل مى کنند و ما را با دستگاه هاى 

الکترونیکى سریع و پربازده پیوند مى زنند.
 باید توجه داشــت وقتى صحبت از عواطف در هوش 

مصنوعى به میان مى آید، ذهن ما به چند چیز مختلف 
معطوف مى شــود که از جمله آنها مى توان به حوزه 
توانایى ماشین ها براى شــناخت حاالت احساسى و 
عمل بر طبق آن شــناخت اشــاره کرد. این زمینه از 
رایانش مؤ ثر از طریق حسگرهاى بیومتریک پیچیده 
که توانایى ســنجش پاســخ پوســت، امواج مغزى، 
عالمت هاى چهره و سایر منابع داده هاى احساسى را 

دارد، در حال توسعه است.
هر چه پیشرفت فناورى بیشــتر مى شود، وابستگى و 
نسبت ما با هوش مصنوعى نیز بیشتر مى شود و این 
سیستم مى تواند بر احساســات ما نیز اثرگذار باشد و 
حتى بخش هاى دیگرى از حیات انسان را هم تحت 

تأثیر خودش قرار دهد.

طبق اعالم شرکت مایکروسافت، قرار است طى هفته 
آینده پشتیبانى این شرکت از آفیس 2007 قطع شود و  
بدون پشتیبانى مایکروسافت از آفیس 2007، کاربران، 
دیگر پشتیبانى فنى، به روزرســانى براى دریافت رفع 
نقص ها و رفع مشــکالت امنیتى را دریافت نخواهند

 کرد.
عالوه بر این، از تاریخ 9 آبان، Outlook 2007 دیگر 
امکان وصل شدن به صندوق پستى Office 365 را 
نخواهد داشت و ارسال و دریافت ایمیل ها از این طریق 

امکانپذیر نخواهد بود.
شرکت مایکروســافت در این رابطه گفته است: آفیس 
2007، ماننــد دیگر محصوالت مایکروســافت داراى 
چرخه  پشتیبانى مشخصى اســت که طى آن امکانات 

جدیدى ارائه مى شــود، مشــکالت فنى برطرف و به 
مشکالت امنیتى رسیدگى مى شود. این مدت پشتیبانى 
از زمان انتشار این بســته  نرم افزارى ده سال بوده است 
که با پایان عمر این محصول، به پایان زمان پشتیبانى 

از آن مى رسیم.
غول نرم افزارى مى گوید، مشتریانى که هنوز این نسخه 
از آفیس را استفاده مى کنند به فکر ارتقا به آفیس 2016 
یا هر نســخه از این مجموعه که به روزرسانى دریافت 
مى کند، باشــند. به عنوان مثال آفیس 2013، هنوز به 
روزرســانى دریافت مى کند اما پیشنهاد مایکروسافت، 
به روزرسانى به نسخه 2016 این مجموعه نرم افزارى 
است  چرا که این نســخه، طوالنى ترین زمان دریافت 

پشتیبانى را دارد.

به نظر مى رسد که موفقیت مدل U11 شرکت HTC موجب شده است تا این شرکت به دنبال عرضه سریع نسل 
بعدى این محصول باشد و قرار است تا در سه ماهه چهارم سال جارى میالدى شاهد عرضه U11 پالس باشیم.

شرکت HTC شرایط چندان خوبى را سپرى نمى کند و هر روز شایعات جدیدى درباره فروش این شرکت به سایر 
غول هاى جهان به گوش مى رسد.

با وجود این ، این شــرکت برنامه هاى خود بــراى عرضه پرچمدار بعدى خــود را به تأخیر 
نخواهد انداخت و تصمیم دارد تا در سه ماهه سوم سال 

جارى میالدى یعنى سه ماهه اى که در آن قرار داریم، 
نســخه اى جدید از محصول محبوب خود یعنى مدل 

U11 را به کاربران عرضه کند.

این محصول جدید که HTC U11 پالس نام دارد، به 
یک نمایشگر 5,99 اینچى با کیفیت Quad اچ دى 
مجهز است و از نظر سخت افزارى نیز در میان یکى از 

برترین محصوالت موجود در بازار قرار دارد.
 پردازنده گوشى هوشمند موردنظر، یک تراشه از نوع 
اسنپ دراگون 835 شرکت کوالکام است. این محصول 

همچنین به حافظه داخلى در دو مدل 64 و 128 گیگابایتى 
مجهز است.

از دیگر مشخصات فنى و سخت افزارى این محصول مى توان به دوربین اصلى 12 مگاپیکسلى و دوربین سلفى 8 
مگاپیکسلى موجود بر روى آن اشاره کرد که به نظر مى رسد بتواند کاربران را جذب کند.

 HTC پالس قابلیت هاى ویژه اى براى ارتباط با سیستم واقعیت مجازى مشهور HTC U11 همچنین قرار است تا
فراهم کند و در حقیقت امکانات ویژه اى، صرفاً مختص این گوشى براى کاربران مهیا شود.

البته هنوز هیچ خبرى درباره قیمت  گذارى و شرایط عرضه این محصول مشخص نیست. حتى تاریخ رسمى عرضه 
آن نیز مشخص نشده و تنها از سه ماهه پایانى سال 2017 به عنوان محدوده زمانى عرضه این مدل یادشده است.

گلکسى نوت 9 مجهز به یک حسگر اثرانگشت زیر 
نمایشــگر اســت که کاربران مى توانند با قراردادن 
انگشت خود روى صفحه نمایش، قفل آن را باز کنند.

یک شرکت فناورى قصد دارد در پرچمدار آتى خود از 
حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر استفاده کند. اپل قصد 
داشت در آیفون «ایکس» از این فناورى استفاده کند.
گلکسى نوت آتى سامسونگ مجهز به فناورى خواهد 
شد که اپل به دلیل مشکالت تولیدى، در آیفون X از 

آن استفاده نکرد.
 گلکســى نوت 9 احتمــاًال مجهز به یک حســگر 
اثرانگشــت  زیر نمایشــگر باشــد. به گفته «مینگ 
 KGI چى کــو» یکــى از تحلیلگــران مؤسســه
Securities  ایــن موبایل در نیمــه دوم 2018 

رونمایى خواهد شد.
 به هرحال وجود حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بدان 
معناســت که کاربران نوت 9 مى توانند با قراردادن 
انگشت خود روى صفحه نمایش، قفل آن را باز کنند.

اپل قصد داشــت از این فناورى در آیفون X استفاده 
کند اما به دلیل نزدیک شــدن موعد رونمایى از آن 

صرف نظر کرد.

گوگل قصد دارد پروژه اینترنت بالنى خود را 
براى پورتوریکو اجرا کند.

کمیته مخابرات فــدرال FCC آمریکا به 
گوگل اجازه داد تا پروژه بالن هاى اینترنتى

Loon  را برفراز پورتوریکو اجرا کند.
 این بالن هاى هلیومى پس از سیلى عظیم در 
پرو توانستند پوشش اینترنتLTE  را بر فراز 

این کشور فراهم کنند.
اکنون گوگل قصد دارد با همین شیوه اینترنت 
را براى جزیره بحران زده پورتوریکو پس از 
تندباد «ماریا»  فراهم کند. اما این بار گوگل 
با یک اپراتــور موبایل در زمیــن همکارى
مى کند تا اینترنت را براى منطقه زلزله زده 

فراهم کند.

البته هنوز مشــخص نیســت شرکت هاى 
مخابراتى بحران زده پورتوریکو حتى منابع 
همکارى با گوگل را در اختیار داشته باشند. 
به دلیــل تندبــاد ماریا زیربنــاى مخابرات 
پورتوریکو ویران شده و تاکنون کمتر از 25 
درصد دکل هاى مخابراتــى موبایل دوباره 

عملیاتى شده اند.

Taxi Simulator 2018 یــک بازى جالب و جدید 

در سبک بازى هاى شبیه ساز تاکسى از استودیوى 
بازیســازى Zuuks Games بــراى تبلت ها و 
گوشــى ها اندروید اســت که به صورت رایگان در 
گوگل پلى عرضه شــده و تا به امروز صدها هزار بار 
توســط کاربران اندرویدى سراســر جهان دریافت 
شده و از محبوب ترین ها به شــما مى رود. در بازى 
Taxi Simulator 2018 شــما باید نهایت تالشتان 

را به کار بگیریــد تا بتوانید به ســلطان جاده تبدیل 
شوید! براى کسب درآمد مســافران را جابه جا بکنید 
و با دریافت پول تاکســى تان را ارتقــا دهید و براى 
ساعت ها ســرگرم شوید! هشت ماشــین مختلف در 
Taxi Simulator 2018 انتظار شــما را مى کشــند، 

شــما مى توانید با جمع آورى پول آنها را یکى پس 
از دیگرى بخرید و رانندگى و مسافرکشــى با آنها را 
تجربه کنید! بــازى Taxi Simulator 2018 بیش 
از 250 سطح مختلف و متنوع را شامل مى شود و در 
آن کنترل تاکســى با روش هاى مختلف شتابسنج، 
دکمه و... صورت مى پذیرد کــه قادرید از تنظیمات 
یکى را به دلخواه برگزینیــد! اگر به دنبال یک بازى 
شبیه ساز تاکسى جالب براى تجربه اید، به هیچ وجه

 Taxi Simulator 2018 را از دست ندهید. 
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وقتى صحبت از عواطف در هوش مصنوعى 
به میانمى آیــد، ذهن ما به چنــد چیز مختلف 
معطوف مى شــود که از جمله آنها مى توان به حوزه 

توانایى ماشــین ها 
براى شناخت حاالت 
احساسى و عمل بر طبق 

آن شناخت اشاره کرد.
هوش مصنوعى، در حال گسترش است و از 
آن براى تبلیغات هدفمند در رسانه هاى اجتماعى، 
غربالگرى متقاضیان موقعیت هاى شــغلى، تعیین 
قیمتبلیت هواپیما، کنترل حرارت از طریق تشخیص 
صدا، ســاخت محصوالت فرهنگى یا تنظیم جریان 

ترافیک استفاده مى شود.
«ایالن ماســک» با اطمینان پیش بینى کرده که تا 
7پایان ســال 2017، یک خودروى بدون سرنشــین

«تســال» قادر خواهد بود که با ایمنى کامل و بدون 

دخالت
حرکت
همچ
بر هو
ممکن
طىچ
ایالن
گفت
سال
داد و
خواه
سطح
انسان

آفیس 2007 
بازنشسته مى شود

2007
ضه پرچمدار بعدى خــود را به تأخیر 

ى

اینترنت بالنى گوگل در «پورتوریکو»

ویژگى منحصر به فرد
 گلکسى نوت 9

بازى شبیه سازى رانندگى 
تاکسى 2018 اندروید 

آگهى مزایده (مرحله اول)آگهى مزایده (مرحله اول)

فهیمه فرزانگان- سرپرست شهردارى آران و بیدگل فهیمه فرزانگان- سرپرست شهردارى آران و بیدگل 

نوبت اول

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1498 مورخ 96/07/15 شوراى اسالمى 
شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى شش دانگ قطعه زمین پالك ثبتى 238 فرعى از 2638 اصلى به 
مساحت 315/50 م.م با کاربرى مسکونى واقع در خیابان امام رضا (ع) طبق کارشناسى جمعًا به مبلغ 
851/850/000 ریال به صورت نقدى اقدام نماید. شایان ذکر است ملک مذکور داراى پروانه ساختمانى به 
شماره 5969 مورخ 1394/12/26 به نام آقاى مهدى شیداییان آرانى و اعیانى مى باشد که برنده مزایده 
مى بایست نسبت به خرید اعیانى آن نیز اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید 
جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت 

دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

مى باشد)

”آگهى دعوت سهامداران شرکت”آگهى دعوت سهامداران شرکت
 ساخت آزمون نقش جهان جهت تشکیل جلسه  ساخت آزمون نقش جهان جهت تشکیل جلسه 

هیئت مدیره“ و ”مجمع عمومى عادى“هیئت مدیره“ و ”مجمع عمومى عادى“

هیئت مدیره شرکت ساخت آزمون نقش جهانهیئت مدیره شرکت ساخت آزمون نقش جهان

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ساخت آزمون نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 39370 
و شناسه ملى 10260570251 دعوت به عمل مى آید تا در جلسه هیئت مدیره شرکت که در ساعت 8 
مورخ 96/07/29 در محل اصفهان خیابان مصلى بعد از دارالشفاء ام البنین به کدپستى 8198679636 و 
تلفن 34472074 تشکیل مى گردد و جلسه مجمع عمومى عادى که در ساعت 10 صبح مورخ 96/07/30 
در محل خیابان مصلى بعد از دارالشفاء ام البنین به کدپستى 8198679636 و تلفن 34472074 نیز 

تشکیل مى گردد حضور به همراه رسانند.
دستور جلسه هیئت مدیره: 

1- انتقال سهام برخى سهامداران
دستور جلسه مجمع: 

انتخاب اعضاى هیئت مدیره- انتخاب بازرس- تصویب تراز مالى 95

به

د ف
نندگ

عرضه HTC مدل U11 پالس
 در سال جارى میالدى
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برنامه هاى روز  ششم هفته نیروى انتظامى در اصفهان
■  برگزاري گرد همایی و نشست با مدیران موسسات حفاظتی 

و مراقبتی و نگهبانان محله
■ برگزاري و پذیرایی  شوراي پزشکی  

■ توزیع لوح فشرده ،برشور  هشدارهاي انتظامی  در مراکز 
آموزشی،عمومی،فرهنگی و ادارات 

■ ارائه آموزش هاي همگانی پلیس  در مراکز و مساجد 
■ بازدیــد از نمایشــگاه پلیــس مبــارزه بــا موادمخدر

 استان  اصفهان 
■ حضور فرماندهان در برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی 

■ نصب بنر آموزشى با موضوع بهداشــت روانى، وسالمت 
اخالقى جامعه در ورودى پاسگاه ها و کالنترى ها 

■ برنامه  مالقات مردمی مسئوالن انتظامی استان در سامانه 
 197

■ اهداء خون کارکنان 
■ همایش مدیران دفاتر پلیس+10

■ دیدار مسئوالن انتظامی استان با خانواده شهداي ناجا 
■ نمایش انیمیش هاى پلیس فتا با موضوع پیشگیرى از جرائم 

و آسیب هاى فضاى مجازى در رسانه ملى
■ پخش هشدارهاى پلیس فتا در خصوص جرایم سایبرى در 

شبکه هاى رادیویى
■ افتتاح طرح هاى مهندسى و عمرانى در یگان هاى انتظامى

افتتاح مساجد و  نمازخانه در یگان هاى انتظامى

سردار "مهدي معصوم بیگی" ، در همایش پلیس، امنیت و اصناف گفت: 
اصناف و کسبه بازار مردمی ترین قشر جامعه و نزدیک ترین نهاد به مردم 
هستند که از قبل از انقالب همکاري خوبی را با انقالبیون و رهبران و مبارزان 
انقالب داشتند و درزمان پیروزي انقالب و دوران دفاع مقدس نقش موثري 

را ایفا کردند.
این مقام مســئول با بیان اینکه رزمندگان اســالم هرگــز حمایت ها و 
پشتیبانی هاي نقدي و غیر نقدي بازاریان مومن و انقالبی را در جنگ هشت 
ساله  فراموش نمی کنند تصریح کرد: بعد از جنگ این قشر در زمان تحریم 
هم  با تعامل و همکاري که با دولت داشتند و زحمات فراوان ، نگذاشتند به 
لحاظ اقتصادي کشور دچار مشکل شود و امروز هم که بحث اقتصاد مقاومتی 

از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده اصناف بازار نقش بی بدیلی دارند.
وي با مروري بر عملکرد اصناف در قبل و بعد از انقالب، دوران دفاع مقدس و 
دوران تحریم گفت: این عملکرد برگ زرین و مدال افتخاري بر سینه بازاریان 
عزیز است و هیچ دوره اي را سراغ نداریم که این قشر لحظه اي از انقالب جدا 
شده باشد و همیشه همراه و همدل و تکیه گاه و نقطه امید براي نظام بوده و 

همیشه ویژگی مردمی بودن و خدمتگزار بودن خود را حفظ کردند.
سردار معصوم بیگی، امنیت در محیط بازار را بسیار مهم و حیاتی دانست و 
اظهار داشت: اگر جامعه اي امنیت الزم را نداشته باشد بی تردید امکان تالش 
و فعالیت موثر و مفید براي آحاد مردم آن جامعه فراهم نمی شود و در حقیقت 
باید گفت که مهمترین سرمایه و باالترین ثروت هر جامعه اي امنیت آن 

است و در لواي این امنیت است که رونق اقتصادي می تواند شکل بگیرد.
وي با تشبیه امنیت به هوا گفت: همانطور که انسان براي زندگی به اکسیژن 
نیاز دارد براي ادامه فعالیت خود نیز به امنیت نیازمند اســت و براي این که 
جریان حرکت و تالش قطع نشــود می بایســت تامین نظم و امنیت هم 
بالانقطاع و مستمر شکل بگیرد و چشمان بیدار و جان برکفانی باشند تاحتی 

براي دقیقه اي خأل امنیتی به وجود نیاید.
رئیس پلیس استان با بیان اینکه امروز به حمدا... هیچ دغدغه اي بابت 

خأل امنیت در جامعه وجود ندارد گفت: نیروي انتظامی به عنوان خدمتگزار 
مردم و مسئول حفظ امنیت تالش هاي مجاهدانه اي را انجام داده و کارکنان 

این نیرو به طور شبانه روزي درخدمت مردم بزرگوار هستند.
وي در ادامه نیــروي انتظامی را پیشــگام در مشــارکت دادن مردم در 
مأموریت هاي خود عنوان کرد و اظهار داشت: براي همین منظور تلفن 110 
را براي دسترسی سریع و آسان مردم و همچنین تلفن 197 براي شنیدن 
انتقادات، پیشنهادات و نظرات سازنده مردم راه اندازي شد چرا که نیروي 
انتظامی خریدار دیدگاه ها و نظرات مردم است و اعتقاد دارد که امنیت پایدار 

تنها با مشارکت مردم تامین می شود.
سردار معصوم بیگی با بیان اینکه رویکرد پلیس اصفهان، تامین امنیت جامعه 

با مشارکت مردم است، گفت: طبیعی است که در حوزه اصناف به طور ویژه به 
این موضوع نگاه می کنیم و براي آن برنامه خاصی داریم.

فرمانده انتظامی اســتان از اجراي طرح ویژه اي براي تامین امنیت بازار با 
مشارکت اتحادیه هاي اصناف استان خبر داد و گفت: با تعامل و همکاري 
بیش از گذشته خود می توانیم در این زمینه الگویی را از اصفهان به کشور 
ارائه و به دیگر استان ها منتقل کنیم و مطمئن هستم که چنین ظرفیتی در 
استان بزرگ و تاثیرگذار اصفهان وجود دارد و امنیت بازار این استان می تواند 

در کل کشور نمونه باشد.
ســردار معصوم بیگــی خاطر نشــان کرد: مــدل هایی از همــکاري و

 روش هــاي جدیدي براي ارتقــاي امنیت بازار تعریف شــده که به اجرا 

گذاشــته خواهــد شــد و معتقد هســتیم که 
اولین بهره بــردار این طــرح ابتدا خــود اصناف 

و ســپس مردم اســتان و در آینده نیز با پیشــنهادي 
که بــه ناجــا خواهد شــد کل کشــور مــی تواننــد از این 

مدل ها و روش ها استفاده کنند.

اصناف اصفهان نیروي انتظامی را از بدنه خود می دانند 
"رســول جهانگیري" نیز در این همایش گفت: امنیت یکی از بزرگترین 
نعمت هایی است که خداوند آن را به مردم هدیه کرده و نیروهاي انتظامی 
که مسئولیت نظم و امنیت جامعه را برعهده دارد در حقیقت واسطه بین خدا 

براي اعطاي این نعمت به مردم هستند.
وي امنیت را براي بشر بسیار مهم و حیاتی عنوان کرد و اظهار داشت: اگر 
امنیت از بشر گرفته شود هیچ کاري از او بر نمی آید و عمًال در جامعه بی اثر 
خواهد بود و از همین رو است که همه باید قدر این امنیتی که امروز در جاي 
جاي میهن اسالمی ما فراهم شده را  بدانیم و از تامین کنندگان آن تشکر 
و قدردانی کنیم.این مقام مسئول با بیان اینکه اصناف استان اصفهان قدر 
امنیت را می دانند و نیروي انتظامی را از بدنه خودشان قلمداد می کنند گفت: 
به نمایندگی از تمام روساي اتحادیه هاي اصناف استان از مجموعه جان 

برکفان پلیس استان تشکر کرده و زحمات آن را ارج می نهم.
جهانگیري خاطر نشان کرد: مجموعه اصناف استان براي انجام خدمت 
رسانی بهتر به مردم آماده اجراي دستورات نیروي انتظامی است و معتقدیم 
که تعامل و ارتباط ما با نیروي انتظامی باعث رونق هرچه بهتر کسب و کار و 

توسعه چرخ اقتصاد استان خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف استان گفت: تعامل اتاق اصناف با نیروي انتظامی استان 
باعث شده که امور جاري مردم نیزسریع تر و بدون هیچ گونه مشکلی انجام 
شود که از این بابت از مسئوالن پلیس امنیت عمومی و اداره اماکن استان 

تقدیر می کنیم.
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امى
نتظ

وى ا
 نیر
هفته

139
اه 6

هرم
20 م

1 تا 
4  طرح وی ژه امنیت بازار اصفهان

 با مشارکت پلیس و اتحادیه هاي اصناف استان
در جلســات اندیشــه ورزي قرارگاه عملیاتی 
اقدام و عمل پلیــس اصفهان طرحی با عنوان 
طرح ذوالفقاریک طراحی و به اجرا گذاشــته 
شــد، در این طرح که 12 روز کار اطالعاتی و 
علمی ویژه در آن صورت گرفت طی چهار روز 
کار عملیاتی در سطح استان به مرحله اجرا در 
آمد که توفیقات بســیار بزرگ و بی سابقه اي 
در زمینه دســتگیري مجرمان و تبهکاران و 
کشفیات مواد مخدر و کاالي قاچاق به دست 

آمد که نتایج این طرح به شرح ذیل است:   
کشفیات مواد : 1500 کیلوگرم       

کشف 485 کیلوگرم هروئین که ارزشی برابر با 
5 تن تریاك را دارد.           

■ انهدام باند مواد مخدر :3
■ دستگیري قاچاقچی مواد : 16 نفر

کشف12 کانتینر حامل کاالي خارجی قاچاق 
به ارزش  35 میلیارد تومان 
■ دستگیري سارق :71 نفر
■ دستگیري قاتل : 3 نفر 

■ کشفیات خودرو سرقتی : 60دستگاه
■کشفیات موتورسیکلت سرقتی 24دستگاه

■توقیف وسایل نقلیه : 200 دستگاه
■کشفیات سالح : 17 قبضه سالح جنگى و 32 

قبضه سالح شکارى 

 نتیجه اقدامات 
طرح 4 روزه ذوالفقار یک

راه هاي ارتباطی مردم  با پلیس اصفهان 
همشــهریان گرامی شــماره فوریتی 110 به منظور تسهیل 

خدمات به شما شهروندان گرامی می باشد.
همه باید بدانیم این شماره ویژه تماس هاي فوریتی می باشد

تماس فوریتی : زمانی که جرمی درحال وقوع باشد و پلیس الزم است کمتر از 15 دقیقه 
خود را در صحنه حاضر نمایدو تاخیر در حضور خسران جانى ، مالى یا اجتماعى  به همراه 

دارد 
ماموریت هاى غیرفوریتى 110 : 

این ماموریت ها بــه 2 بخش : حضور با زمان متناســب و بررســى هــاى عملیاتى 
تقســیم بندى مى گردند که نیاز به حضور فورى پلیس نداشته و یا ماموریت در بدو امر 

بصورت نامحسوس و با اقدامات و بررسى هاى اطالعاتى صورت پذیرد.

(الف) حضور با زمان متناسب
این تماس ها بــا توجه به ماهیت و زمان وقــوع جرم فوریت نداشــته و نیاز به حضور 
فورى پلیس در صحنه نمى باشــد ماننــد تصادفات  خسارتی-ســرقت هایى که در 
روزهاى گذشته اتفاق افتاده ، ســرقت منزل ، و ....  که حضور گشت تا 30دقیقه مجاز 

می باشد
(ب) بررسى هاى اطالعاتى (همکارى اطالعاتى مردمى)

به تماس هاى عملیاتى اتالق مى گــردد که قبل از حضور مامــور در صحنه نیازمند 
بررســى هاى اولیه اطالعاتى مى باشــد مانند تماس هاى مرتبط با النه هاى فساد، 
مکان هاى فروش و توزیع مواد مخدر، خبرهاى احتمال وقوع ســرقت در ساعات  و یا 

روزهاى خاص و .... که پلیس تا 10 روز براي اقدام فرصت دارد.

دفتر نظارت همگانى (197 ) بازرســى نیــروى انتظامى به 
منظور جلب مشــارکت هاى مردمى با برقــرارى و عمق 
بخشیدن ارتباط با بخشهاى مختلف جامعه و رابطه پلیس با مردم و افزایش ظرفیت هاى 
اعتماد ساز به  پشتوانه اصل هشتم قانون اساسى که نظارت بر دستگاههاى حکومتى را 

حق مردم دانسته از سال 1379 تاسیس  و راه اندازى گردیده است .
این دفتر با جذب افکار عمومى و دریافت پیشنهاد ، انتقاد ، شکایت و تقدیر مردم از عملکرد 
پلیس توانسته زمینه مناسبى را در جهت تصمیم سازى فرماندهان و مدیران ناجا فراهم 

آورده و ضمن اســتقبال از پیشنهاد هاى ســازنده مردم ، زمینه هاى بهبود روابط میان 
شهروندان و پلیس را بر اساس اصل «« پلیس پاسخگو »» ایجاد نماید و با بکارگیرى 
حداکثرى نیروها و امکانات پاسخگوى نیازهاى امنیتى وانتظامى جامعه بوده و موجبات 

رضایتمندى شهروندان از تماس با سامانه 197 را حاصل نماید.
دفتر نظارت همگانى با شماره تماس197 در کلیه ساعات شبانه روز و ایام تعطیل آماده 
دریافت اخبار و گزارشــات مردمى در قالب: انتقاد ، پیشــنهاد ، شکایت و تقدیر مردم از 

عملکرد پلیس مى باشد.

با عنایت بــه اینکه یکى از 
موثرترین و موفــق ترین 
فعالیت هاى انجام شده در 
سطح ناجا در جهت افزایش اعتماد  ، جلب مشارکت و رضایتمندى شهروندان برگزارى 
جلسات ارتباط مستقیم مردم با مسئوالن ناجا مى باشد و هیئت رئیسه ناجا نیز پیوسته 
بر این امر تاکید و اهتمام دارند ؛  لذا در جهت تسهیل در ارتباط مردم با مسئولین ناجا و 
انسجام پاسخگویى و نیز رسیدگى هر چه بهتر و سریع تر به درخواست هاى شهروندان 

، هر 15 روز یکبار و در روزهاى دوشنبه از ساعت 0830 لغایت 1100  ، با حضور فرمانده 
انتظامى استان و معاونین انتظامى ایشان نسبت به برگزارى جلسه مالقات مردمى اقدام 
مى گردد . شهروندان محترم مى توانند جهت حضور در جلسه با شماره  تلفن 197  از روز 

قبل  تماس حاصل نمایند . 
آدرس :  

اصفهان – خیابان بزرگمهر– جنــب کالنترى 14 –  دفتر نظارت همگانى بازرســى 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان –  تلفن :  197 

110

197

مالقات هاى حضورى
 با هیئت رئیسه ف.ا.ا.اصفهان

معاونت اجتماعى نیروى انتظامى استان اصفهان اداره آموزش همگانى

فرمانده انتظامی استان از اجراي طرح کاشف 3 توسط ماموران پلیس آگاهی 
اصفهان و کشف 45 میلیارد ریال خودروي سرقتی و اموال مسروقه داخل 

خودرو خبر داد. 
سردار  ”مهدي معصوم بیگی“ گفت : کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان در 
راستاي افزایش اقدامات مبارزه اي با سارقان ،طرح کاشف 3 را پس از انجام 

10 روز کار تخصصی و بررسی میدانی به مدت سه روز اجرا کردند.
وي با اشــاره به اینکه این طرح توســط 43 تیم عملیاتــی و کارآگاهان 
متخصص پلیس آگاهی انجام شد ادامه داد: در نتیجه اجراي طرح تعداد 900 

عدد اموال مسروقه خودرو و 20 خودروي سرقتی کشف شد.
ســردار معصوم بیگی بیان داشــت : اموال مسروقه کشــف شده توسط 

کارشناسان مربوطه 45 میلیارد ریال ارزش گذاري شده است .
این مقام انتظامی از دســتگیري 19 ســارق اموال خــودرو در این طرح 
خبــر داد و گفت : همچنیــن اعضــاي دو باند حرفــه اي که اقــدام به 
ســند نمره کــردن خودروها مــی کردنــد نیز شناســایی و دســتگیر

 شدند.
معصوم بیگی تصریح کرد: اعضاي این باندها با سند نمره کردن خودروهاي 

ســرقتی اصالت آنها را تغییر و قصد داشــتند آنها را به صــورت قانونی به 
فروش برســانند که توســط کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر

 شدند.
وي با اشاره به دستگیري چهار نفر از ســرکرده هاي این دو باند حرفه اي 
افزود: تاکنون 20 خودروي ســرقتی از این دو باند کشف شده و ابعاد دیگر 

پرونده در حال بررسی است .
ســردار مهدي معصوم بیگی از ادامه اجراي طرح هاي علمی و تخصصی 
پلیس با مجرمان و ســارقان خبرداد و افزود: افرادي که خریدارانواع لوازم 
دست دوم خودرو می باشند از خرید اموال بی اصالت و مشکوك خودداري و 

درزمره مجرمان قرار نگیرند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان در پایان با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل 
متهمان دستگیر شده در طرح کاشف 3 به مراجع قضائی خاطر نشان کرد: 
به کلیه اصناف اعالم شده از خرید اموالی که اصالت و مالک آنها مشخص 
نیست و مشکوك به ســرقتی بودن هســتند خودداري کنند و در صورت 
خرید اینگونه اموال مجرم محســوب می شــوند و با آنان برخورد قانونی 

می شود.

 کشف 45 میلیارد ریال اموال مسروقه 
در عملیات پلیس آگاهی اصفهان


