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80 هزار لیتر نفت خام را در اصفهان دزدیدند
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رشد 17 درصدى 
صادرات از اصفهان

گذر تاریخ ایران از 
یک معدن نمک

ایران در فهرست 
تحریم مسافرتى آمریکا 

باقى ماند

اولین لوکوموتیو  از 
تونل معدن مرگبار خارج شد

ثبت غیرقانونى 
پیش فروش مسکن در بنگاه ها

11

بهترین میان وعده ها براى 
دانش آموزان

«مرغ سبز» در اصفهان تولید نمى شود«مرغ سبز» در اصفهان تولید نمى شود
جوجه هایى که به مرغدارى ها وارد مى شود، از نظر بهداشتى سالم نیستند و باید به آنها آنتى بیوتیک زده شود  جوجه هایى که به مرغدارى ها وارد مى شود، از نظر بهداشتى سالم نیستند و باید به آنها آنتى بیوتیک زده شود  
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جهان نما

حضور عناصر 
ضد انقالب در 
حواشى منطقه 
رزمایش محرم
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فرمانده نیروى زمینى سپاه با بیان 
اینکه هیچ نیروى نظامى بیگانه 

از خارج از منطقه نمى تواند در این 
منطقه امنیت را برقرار کند، گفت: 

مردم منطقه در کنار نیروهاى 
مسلح مى توانند در راستاى 

برقرارى امنیت منطقه 
نقش بسزایى ...

قائم مقام و مدیرکل وزارت بهداشت با 
اشاره به اینکه قیمت سیگار در ایران 20 
درصد از شرکت هاى تولید کننده مثًال 
کارخانه هاى سیگارسازى آمریکایى 

ارزان تر عرضه مى شود، ادامه 
داد: بنابراین فروش 

سیگار در ایران 
حتى از...

3

سیگارى ها باید 
هزینه بسترى 
خود را بپردازند

دادستان اصفهان جزئیات یک سرقت بزرگ را اعالم کرد

آذرى: در ماجراى شکارى 
حق با ذوب آهن است

13

معلوم نیســت چرا اصفهان بین زمین و آسمان معلق 
نگه داشته شده است؟ دیارى که همواره در زمینه هاى 
مختلف، ســرآمد جهانیان بوده، در این ایام با انبوهى از 
مشکالت مواجه اســت که روز به روز در حال افزایش 

هستند.
معضالت طبیعى، خشکسالى، ترافیک، صنعت و سالمت 
و اشتغال و موارد متعدد دیگرى که براى آن مى توان یک 
موزه تمام عیار راه اندازى کرد. شــاید برخى از آنها که 
قابل پیشگیرى بودند، دیگر حتى قابل کنترل هم نباشند 
و باید با آنها سوخت و ســاخت. ولى در حالى که نه تنها 
همت مشهودى براى رفع بســیارى از آنها وجود ندارد، 
بلکه معلوم نیســت چرا در زمان حاضر، گره بر کالف 

سر در گم آن افزوده مى شــود. گویا این شهر و استان 
بلند آوازه، در پارکینگ توجه کســانى قرار گرفته است 
که خود، مسئول نخســت رفع کمبودها و معضالت و 

ناکامى ها به شمار مى روند.
گویا در پایتخت کشور، دلســوزى براى اصفهان وجود 
ندارد که اگر بود، حداقل در نخستین گام خود، تکلیف 
اســتاندارى اصفهان را مشــخص مى کرد تا همگان 
بدانند باالخره براى چهار سال آینده باید طلبکار مدیر 
فعلى باشــند یا آنکه اتخاذ تصمیم بــراى موضوعات 
کالن و اساسى خود را به دیدگاه متصدى بعدى واگذار 

کنند؟
 ادامه در صفحه 2 ...

تحقیـر اصفهان!
ایرج ناظمى

آگهى فراخوان عمومى

رضا واعظ مقدم- شهردار درچهرضا واعظ مقدم- شهردار درچه

شهردارى درچه در نظر دارد در راســتاى تحقق اهداف توسعه شهرى 
مطابق ماده 15 قانون نوسازى و عمران شهرى، تدوین برنامه پنج ساله 
عمرانى شهردارى درچه را، با استفاده از مشــاورین ذیصالح، پس از 
شناسایى و برابر مقررات به واجدین شرایط واگذار نما ید. لذا از کلیه افراد 
حقوقى و حقیقى که تمایل به شرکت در فراخوان فوق را دارند دعوت به 
عمل مى آید رزومه و سوابق خود را در این زمینه تا تاریخ 1396/07/15 به 

دبیرخانه شهردارى درچه تحویل و رسید دریافت دارند.

نوبت دوم

آگهى مزایده

مسعود منتظرى- شهردار نجف آبادمسعود منتظرى- شهردار نجف آباد

نوبت اول

موضوع مزایده: واگذارى اجاره یکساله دو جایگاه CNG متعلق به شهردارى نجف آباد به بخش خصوصى با قیمت 
پایه جایگاه واقع در بلوار شورا با اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ: 360/000/000 ریال و قیمت پایه جایگاه کمربندى 

جنوب شهر با اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ: 320/000/000 ریال.
شرکت کنندگان باید داراى صالحیت، سابقه و گواهینامه هاى الزم درخصوص موضوع مزایده از مراجع ذیصالح 

باشند.
از افراد واجد شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز 

چهارشنبه مورخ 96/07/19 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان در مزایده با 5٪ قیمت پایه یکســال هر جایگاه: (1- جایگاه CNG واقع در بلوار شورا به مبلغ 
216/000/000 ریال و جایگاه CNG واقع در کمربندى جنوب شهر به مبلغ 192/000/000 ریال) را به صورت جداگانه 
به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه معتبر بانکى و یا واریز به حساب شماره 104544150002 

سپرده شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه نجف آباد ارائه نمایند.
سایر اطالعات و  جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است. 

تذکر: شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مزایده اجاره ساختمان
 دفتر ناوگان مسافربرى

مجید صفارى- شهردار بادرودمجید صفارى- شهردار بادرود

نوبت اول

شهردارى بادرود به اســتناد مصوبه مورخه 93/07/29 شوراى محترم اسالمى 
شهر در نظر دارد ساختمان دفتر ناوگان حمل و نقل عمومى مسافر (دفتر ترمینال 
مسافربرى) واقع در بلوار شــهید مطهرى جنب اداره گاز بادرود جهت راه اندازى 
ناوگان حمل و نقل عمومى (مســافر ) از طریق آگهى مزایده با شــرایط ذیل به 
شرکت هاى داراى پروانه فعالیت از سازمان حمل و نقل پایانه هاى استان اجاره دهد.

1- قیمت پایه اجاره محل ماهیانه 8/000/000 ریال مى باشد.
2- مساحت 65 متر مربع داراى امتیاز برق تک فاز و آب و گاز مى باشد.

ب- شرایط مزایده: 
1- متقاضیان شرکت در آگهى مى بایست جهت دریافت اطالعات کافى در خصوص 
قیمت پایه و محل واگذارى و فرم پیشنهاد قیمت و سایر شرایط مزایده به امور مالى 

شهردارى مراجعه نمایند.
2- کلیه پیشــنهاددهندگان در مزایده بایســتى مبلغ پانــزده میلیون ریال 
(150/000/000 ریال) را به حساب سیبا سپرده شهردارى به شماره (0106682190001) 

نزد بانک ملى شعبه بادرود واریز و فیش آن را ضمیمه پیشنهاد خود نمایید.
3- پیشنهاددهندگان بایستى پیشنهادات خود را با توجه به قیمت پایه حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخه 96/07/22 در پاکت الك و مهر شده محتوى 
فیش سپرده بانکى و برگ پیشنهادى با عدد و حروف خوانا بدون قلم خوردگى همراه 
با آدرس و ذکر شماره تلفن پس از امضاء به دبیرخانه محرمانه شهردارى تسلیم و 

رسید دریافت دارند.
4- پیشنهادات واصله رأس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخه 96/07/23 در محل 
شهردارى با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معامالت شهردارى قرائت و سپس تعیین 

برنده مشخص خواهد شد.
5- شــهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادات مختار است و پیشنهادات 

مخدوش و مبهم و ناخوانا و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
6- افراد شــرکت کننده باید توانایى مالى پرداخت اجاره و ضمانت نامه بانکى از 

بانک ها را داشته باشند.
7- افراد شرکت کننده بایستى پروانه فعالیت حمل و نقل جاده اى مسافر از سازمان 
پایانه هاى استان را داشته و شــرایط دریافت پروانه کسب از شهردارى را داشته 

باشند.
8- مدت زمان اجاره محل 3 سال شمسى است و در پایان مهلت قرارداد شهردارى 

مجدداً مکان فوق را آگهى مزایده خواهد نمود.
9- کلیه هزینه مصرفى آب و برق و گاز... و امتیاز تلفن و هزینه مصرفى آن ســایر 

هزینه مربوطه به مسافر بر عهده متقاضى مى باشد. 
10- افراد شرکت کننده باید متأهل و داراى مدرك پایان خدمت نظام وظیفه باشند.

11- افراد شرکت کننده باید پاسخ اســتعالم هاى اماکن بهداشت، سوء پیشینه از 
دادگسترى را داشته باشند.

12- افراد شرکت کننده در صورتى که توانایى مالى ضمانتنامه بانکى و یا گواهى سوء 
پیشینه و استعالم اماکن و پروانه فعالیت پایانه ها را نداشته باشند در صورت برنده 

شدن شهردارى مى توانند از عقد قرارداد خوددارى نماید. 
13- سپرده هاى نفرات دوم و ســوم تا انعقاد قرارداد به نفر اول باقى خواهد ماند. 
چنانچه نفرات اول و دوم و سوم پس از ابالغ کتبى شهردارى ظرف مدت حداکثر یک 

هفته از قرارداد خوددارى نمایند. سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
14- کلیه هزینه هاى مربوطه و درج آگهى در روزنامــه و... بر عهده تعیین برنده 

خواهد بود.
15- در صورت مســئول بودن عوارض ارزش افزوده ماهیانه به مبلغ اجاره اضافه 

خواهد شد.

انتقال رضا شکارى، بازیکن جوان ذوب آهن به روبین کازان 
مدت ها بحث رسانه هاى ورزشى بود ولى سرانجام این بازیکن ایرانى 
به تیم روسیه اى پیوست. پرونده اى که شباهت زیادى به ماجراى مهدى 
طارمى و ریزه اسپور دارد. سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
در این باره گفت:  معموالً رویه به این منوال است که فیفا ادله ما و ادله 
بازیکن را مى شنود و نسبت به آن تصمیم مى گیرد.
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مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا تأکید کرد: توافق 
هسته اى ایران مؤثر بوده اســت و نباید بر سر آن دوباره 

مذاکره شود. 12 سال بر سر آن مذاکره شده است.
«فدریکا موگرینى» در مصاحبه با شبکه «اسکاى نیوز» 
عربى اظهار داشت: اگر یک توافق وجود دارد که به آن 

عمل شده ما باید از آن محافظت کنیم.
موگرینــى در ادامــه خاطرنشــان کــرد: آژانــس

 بین المللى انرژى اتمى، نهادى است که براى نظارت بر 
عملى شدن توافق اتمى پیش بینى شده است. این رئیس 
جمهور آمریکا نیست و رئیس جمهور فرانسه، روسیه و یا 
هر فرد دیگرى نیست که بر آن نظارت داشته باشد بلکه 

این آژانس بین المللى انرژى اتمى است که براى نظارت 
بر توافق اتمى در نظر گرفته شده است؛ این نهاد تاکنون 
هفت بار عملى شدن آن را تأیید کرده است و  همچنان 
به تأیید عمــل کامل ایران به تعهــدات اتمى اش ادامه 

مى دهد.
مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا در بخشى دیگر از 
اظهاراتش درباره کره شمالى گفت: اگر شما نگاهى به کره 
شمالى داشته باشید شما به آسانى مى توانید این موضوع 
را درك کنید که اگر یک توافق اتمى منع تسلیحات اتمى 
-که مى توانست مؤثر و قابل اجرا باشد- وجود داشت ما 

در حال حاضر در این وضع نبودیم.

فرمانده نیروى زمینى ســپاه با بیان اینکه هیچ نیروى 
نظامى بیگانه از خارج از منطقه نمى تواند در این منطقه 
امنیت را برقرار کند، گفت: مردم منطقه در کنار نیروهاى 
مسلح مى توانند در راستاى برقرارى امنیت منطقه نقش 

بسزایى داشته باشند.
سردار محمد پاکپور در گفتگو با ایسنا در این باره اظهار 
داشت: آخرین مرحله رزمایش محرم توسط گردان حمزه 
سید الشهدا(ع) که از اول مهر مرحله نهایى آن در منطقه 
اشنویه  آغاز شده بود به پایان رسید که پیام رزمایش براى 

مردم منطقه، اقتدار نیروهاى مسلح بود.
وى افزود: با برگزارى این رزمایش به تمامى اهداف که از 

قبل براى این رزمایش پیش بینى شده بود دست یافتیم.
فرمانده نیروى زمینى سپاه در خصوص محل رزمایش 
خاطر نشــان کرد: این منطقه که رزمایش در آن برگزار 
مى شــود با توجه به شــرایط جغرافیــاى آن، از زمان 
اوایل انقــالب محل فعالیت عوامل ضــد انقالب بوده 
و تا سال 90 نیز تحت اشغال نیروهاى ضد انقالب بوده 
که با اقداماتى که اجرا شــده این منطقه از اشــغال ضد 

انقالب خارج شد.
وى افزود: بعضى از عناصر ضد انقالب در حواشى و در 
ارتفاعات این مناطق حضور داشــته و بر اساس آن این 

حمالت در منطقه اجرا شده است.

نظارت بر اجراى برجام 
با آمریکا یا فرانسه نیست 

حضور عناصر ضد انقالب در 
حواشى منطقه رزمایش محرم 

حمله مسلحانه 
به 2 ایستگاه صلواتى

  باشگاه خبرنگاران جوان | شـب سـوم 
محرم، افرادى ناشـناس بـا تفنگ سـاچمه اى به دو 
ایسـتگاه صلواتـى در تهـران حملـه کردند. سـاعت 
20و30دقیقه شـب اول مهرماه مصادف با شب سوم 
محرم، افرادى ناشناس در خیابان «سى مترى جى» 
با تفنگ سـاچمه اى به عزاداران حسینى در ایستگاه 
صلواتى حمله کردند. در پى این حمله یک نوجوان 12 
ساله یکى از چشم هاى خود را به علت اصابت ساچمه 
از دسـت داد و یک نوجـوان دیگر نیـز از ناحیه کتف 
آسـیب دید. مطابق اظهارات شاهدان عینى، ضاربان 
کمى آن طرف تر از ایسـتگاه صلواتـى اول، به یکى 

دیگر از ایستگاه هاى صلواتى نیز حمله ور شده اند.

حمله پهپادى سپاه به داعش 
  انتخاب | نیروهـاى سـپاه پاسـداران انقالب 
اسالمى در عملیاتی پهبادي چند مقّر تروریست هاي 
داعش در حدود مرزي سوریه و عراق را منهدم کرد. در 
این عملیات تعداد زیادي خودرو و تجهیزات نظامی و 

مهمات تروریست هاي داعش نابود شد.

تکذیب پرداختى نجومى به 
مداح مشهور

  قانون | در فضاى مجازى خبـرى مبنى بر 
دریافت یک پاکت میلیاردى توسـط مداحی مشهور 
منتشر شد و حاشـیه هاى فراوانى را ایجاد کرد. بنابر 
اعالم برخى منابع غیر رسمى، یکى از مداحان معروف 
کشـور، دهـه اول محـرم امسـال را مهمـان یکى از 
شـهرهاى شمالى کشـور است. براسـاس اعالم این 
منابـع، ایـن مـداح در ازاى ده شـب مداحـى در یک 
هیئت مذهبـى، پاکتـى نجومی دریافت کرده اسـت 
که این موضوع البته نیازبه بررسـى بیشتر دارد. گفته 
مى شود بانى این هیئت نیز مدیرعامل یکى از تیم هاى 
فوتبال دسته یک کشور اسـت. بعد از انتشار این خبر، 
قاسم حسن زاده، مدیر عامل تیم خونه به خونه بابل در 
رابطه به انتشـار این خبر، ضمن تکذیـب این موضوع 

گفت: «چنین موضوعى به هیچ وجه صحت ندارد».

برخى مى گویند حجاب مانند 
لبنان و ترکیه شود

سـید احمـد خاتمـى عضـو مجمع    انتخاب |
تشـخیص مصلحت نظام یک شنبه شـب در مراسم 
سوگوارى شب سـوم محرم در رواق امام خمینى(ره) 
حرم مطهر امام رضا(ع) گفت: برخى مى گویند حجاب 
در ایران مانند لبنان و ترکیه اختیارى شود و هر فرد هر 
طور خواست حجاب داشته باشـد. این افراد نسبت به 

اصل دیندارى بى تفاوت هستند.

جابه جایى، نه تغییر
   خبر آنالین | راهبرد دولت دوازدهم تا اینجاى 
کار نه عزل استانداران که جابه جایى آنها بوده است. از 
12 فردى که تاکنـون در دولت دوازدهـم یعنى کابینه 
دوم رئیس جمهور روحانى عهده دار سـمت استاندارى 
شده اند، ده نفر در دولت یازدهم نیز استاندار بوده اند (البته 
در استان هایى دیگر). یک تن از آنها نیز در دولت هشتم 
سابقه استاندارى دارد و یک تن دیگر در دولت یازدهم در 

سمت معاون استاندار فعالیت مى کرد.

کشور را باید با قانون
 اداره کرد 

  ایسنا| سـید عباس صالحـى، وزیر فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمى در پاسـخ به اینکه براى رفتارهاى 
فراقانونى که در حوزه موسیقى رخ مى دهد و از اجراى 
کنسرت ها در شهرهایى مثل مشهد جلوگیرى مى شود 
چه برنامه اى دارد؟ گفت: مسلماً کشور را باید با قانون 
اداره کرد و قانون بد از بى قانونى بهتر است.  با همین 
رویکرد در این یک ماه  در حال گفتگو بودیم که عالئم  
روشنى را در این مدت نشان داده و امیدواریم به اجماع 

برسیم تا قانون مبناى عمل همه باشد.

توئیتر

امام جمعه مشــهد که پیش از این مخالف برگزارى کنســرت در این شهر بود، در 
موضعگیرى جدید خود از معرفى فیلم «نفس» از طرف ایران به اسکار انتقاد کرده 
و این فیلم را انعکاس دهنده «ویرانى ها و مصائب جنگ» دانســته است. آیت ا... 
علم الهدى همچنین از سریال «شــکوه یک زندگى» و برنامه هاى صداوسیما در 

هفته دفاع قدس انتقاد کرده است.
او که در دفتر خود میزبان فرماندهان نظامى و انتظامى مشــهد بود، در بخشى از 
سخنان خود به هفته دفاع مقدس اشاره کرده و گفته است: مسئوالن حفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس باید مراسم هفته دفاع مقدس را هر سال آسیب شناسى کنند 
تا این رویداد بهتر انجام شود اما متأسفانه تنها به نشان دادن وضعیت نابسامان آن 

دوران بسنده کرده اند که اگر این حرکت عمدى و برنامه ریزى شده باشد، خیانت 
است و اگر غیر عمدى صورت مى گیرد، حرکتى جاهالنه است.

صبح توس که ســخنان آیت ا... علم الهدى را منتشــر کــرده، در ادامه به نقل 
از او درباره «شــکوه یک زندگى» که از شــبکه 2پخش مى شــود نوشته است: 
متأســفانه امســال نیز شــاهد بدتر شــدن وضعیت برنامه هاى صدا و ســیما 
در هفته دفاع مقدس هســتیم به عنوان مثال ســریال «شــکوه یــک زندگى» 
که در آن همســر یک شــهید به دنبــال پیکر همســرش مى گــردد، تنها به 
رنج ها و مصائب جنگ پرداخته و حاصل این نوع برنامه ها را در اظهارات اخیر یکى 
از اعضاى شوراى شــهر تهران که خود نیز فرزند شهید است مى توانیم ببینیم که 

مى گوید دفاع مقدس و جنگ هردو یکى است پس نه به جنگ.
اما قسمت دیگر صحبت هاى امام جمعه مشهد به معرفى فیلم «نفس» به نمایندگى 
از ایران براى رقابت اســکار برمى گردد. جایزه اســکار را یک جایــزه نابکارانه از 
طرف دســتگاه هاى جاسوسى غرب دانسته و گفته اســت: امسال فیلم «نفس» 
از طرف ســینماى ایران براى دریافت این جایزه نامزد شده است اما با کمى تفکر

 درمى یابیم که این فیلم به دلیل آنکه انعکاس دهنده ویرانى ها و مصائب جنگ است 
و برگزارکنندگان این جشنواره نیز به دنبال نشان دادن ویرانى هاى جنگ هستند، 

فیلم «نفس» را انتخاب کرده اند.
این در حالى  است که برگزار کنندگان اسکار هنوز فیلمى را از هیچ کشورى انتخاب 
نکرده اند و کشورها مجازند نماینده خود را براى شرکت در رشته بهترین فیلم خارجى 

به آکادمى اسکار معرفى کنند.

سردار اســماعیل کوثرى، جانشــین فرمانده قرارگاه
ثارا...(ع) در برنامه یک شنبه شب «دستخط» به سئواالت 
مختلفى پاسخ داد. بخشى از این مصاحبه که به مالقات 
چندى پیش فرماندهان سپاه با رئیس جمهور مى پردازد 

به شرح ذیل است:
 آخریــن جلســه اى که ســپاه با 

رئیس جمهور داشت، چطور بود؟
جلســه خوبــى بــود. هــم مــا حرف هــاى خــود 
را گفتیــم و هــم رئیس جمهــور حرف هایشــان
 را بیان کردند. باالخره بحث ما نظام و انقالب و والیت 

است. 
دربــاره نقــاط اختالفــى هــم با 

رئیس جمهور صحبت شد؟
بله. خیلى صریح بیان شد.

به نقطه مشترکى رسیدید؟
باالخره در جهــت اینکه به دولت کمک کنیم شــکى 
نیســت چراکه دولت جمهورى اسالمى است. نقدهایى 
هم داشتیم و ایشان خود بیان کردند و ما هم بیان کردیم. 

دو طرفه بود.
دوستانه بود؟

قطعًا دوســتانه بود براى اینکه نشان بدهیم کسانى که 
خارج از مرزها نشسته اند سوءاستفاده مى کنند...

کار خوبى اســت به جاى صحبت از 
تریبون ها رودررو صحبت کنیم حتى 

اگر قرار است بحث کنیم.
ایشان تنها بودند و ما هم پنج نفر بودیم.

5 به یک!
 (مى خندد) باالخره ایشان هم از وقتشان استفاده کردند.

به نظر شــما اگر بخواهیــد بگویید 
ریشه این سوءتفاهم ها چیست، چه 

خواهید گفت؟
باالخره تفکر اســت. مــا مى گوییم حضــرت امام(ره) 
مشخص کرد که آمریکا شیطان است. حضرت امام(ره) 
همینطور صحبــت نمى کرد، همینطــور چیزى را بیان 
نمى کرد. در این ده سال که رهبر بود چیزى براى خودش 
خواســت؟ امام(ره) موقعى که از دنیا رفت، گفت با یک 
نفس مطمئنه! یعنى تفاوت در این است. امام(ره) چیزى 
جز عزت و سربلندى ملت ایران و مسلمانان و مستضعفان 
دنیا نمى خواهد. االن هم مقام معظم رهبرى همینطور 

هستند.

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهورى آمریکا روز یک شنبه 
از تغییر فهرست کشورهاى مشمول ممنوعیت سفر به 
آمریکا خبر داد. این فهرست اکنون شامل کشورهاى 
ایران، چاد، لیبى، سوریه، کره شمالى، ونزوئال، سومالى 
و یمن است. ســودان هم پیش از این در فهرست یاد 

شده قرار داشت که اکنون از آن حذف شده است.
در فرمان رئیس جمهورى آمریکا تأکید شده است که 
وزارت امنیت داخلى این کشــور در وهله نخست 16 
کشور را در فهرست «فاقد صالحیت» قرار و مطابق 
با فرمان اجرایى پیشین به آنها 50 روز مهلت داده بود 
تا همکارى هاى الزم را با دولت این کشــور صورت 

دهند. در انتها فهرست کشــورها به هشت مورد نام 
برده تقلیل یافت.

این محدودیت ها که به جزئیات آنها اشــاره اى نشده، 
قرار است از 18 اکتبر (26 مهر) اجرایى شوند. به نظر 
مى رســد ممنوعیت ورود اتباع کشورهاى یاد شده به 
آمریکا این بار به صورت نامحدود اســت و فهرست 

کشورها به تدریج دستخوش تغییر خواهد شد.
فرمان مهاجرتى پیشــین رئیس جمهــورى آمریکا 
تنها براى اتباع کشــورهاى ایران، لیبى، ســومالى، 
سودان، ســوریه و یمن صادر شــده و آنها را به مدت 
90 روز از ورود به آمریکا منع کــرده بود. این فرمان 

نخســت قرار بود از 16 مارس گذشته (26 اسفند 95) 
اجرایى شود؛ اما با حکم دو دادگاه در ایالت هاى مریلند 
و هاوایى و تا زمان ورود دیــوان عالى به این پرونده، 

متوقف ماند.
پس از ارجــاع پرونده به دیوان عالى که متشــکل از 
چهار قاضــى دموکرات و پنج قاضــى جمهوریخواه 
است، این نهاد دستور به اجراى موقت محدودیت ها 
با اعمال برخى موارد اســتثنا از جمله براى دانشجوها

 و بســتگان اتبــاع آمریکایــى داد. دیــوان عالــى 
آمریکا قرار اســت به  زودى در رابطه بــا این پرونده

تصمیم گیرى کند.

جزئیاتى از دیدار فرماندهان سپاه با روحانى

جلسه، دوستانه بود و صریح

... ادامه از صفحه اول
عالوه بر مدیریت ارشد استان، وضعیت شهر مرکزى آن 
هم در هاله اى از ابهام قــرار دارد. مدتها پیش فردى از 
سوى شوراى شهر به عنوان شهردار انتخاب شده است 
اما همچنان در وســط «دروازه دولت» نگه داشته شده 
و نفس حضورش براى کلیددارى اصفهان در هاله اى 

از ابهام قرار دارد!
فضاى فعلى براى کســانى که مشــغله فکرى شــان 
موضوعات جارى است، یک چیز را گوشزد مى کند که 
این رویه در وهله اول، تحقیر اصفهان را به همراه دارد. 
گویى برخى به این شهر و اســتان پوزخند مى زنند و از 
معلق ماندن آن لذت برده و این موضوع جزو افتخارات 

رزومه کارى شان تلقى مى شود.
در حال حاضر کدام مدیرى را در اســتان مى توان پیدا 
کرد که تداوم فعالیــت خود را منوط به نهایى شــدن 
تکلیف اســتاندار اصفهان نداند. وقتــى بودن یا نبودن 
صدها مدیــر و مســئول و فعالیــت و برنامــه ریزى

کارى شان، به نهایى شــدن وضعیت مدیر ارشد استان 
بستگى دارد، چرا وزیر کشور و رئیس جمهورى که بخش 
عمده اى از مصدرنشینى شان را مدیون رأى مردم این 
استان هســتند، در زمینه اولویت اول برنامه هاى خود، 

اصفهان را در حاشیه قرار داده اند؟
از سوى دیگر در زمینه هدایت شهر نیز اوضاع بر همین 
منوال مى چرخد. این درست اســت که در زمان انتقال 
صدارت، شهر با سرپرست اداره مى شود. ولى اگر با خود و 
مردم رو راست باشیم، باید اعتراف کنیم که «سرپرست» 
یک مســئولیت تشــریفاتى اســت و به هیــچ وجه

نمى تواند عنوان قاطع و جامع االختیارى براى کنترل 
یک شهر محسوب شود. قاعدتًا بسیارى از اعمال نظرها 
و تصمیم گیرى ها در حوزه اختیارات چنین مقامى قرار 
ندارد و او تنها مى تواند نسبت به رتق و فتق امور جارى 

و پیش پا افتاده بپردازد. 
حال این موضوع را به این مهم اضافه کنید که اصفهان 
در مقام عمل، حتى سرپرســت هم نــدارد. به صورت 
اسمى و در تشریفات ادارى، کســى سرپرست امور آن 
اســت که خود شهردار یک شــهر دیگر است و اگرچه 
روزگارى پرتــالش و بــا جنب و جوش ظاهر شــده،
 ولى امروز دغدغه اصلى اش شهر دیگرى است و معلوم 
نیست که در حال حاضر، وى اصًال در اصفهان حضور 

داشته باشد!
مگر دولت ضامن بیت المال نیست؟ پس چرا براى شهر 

و استانى که روزانه میلیاردها تومان خرج و هزینه دارند، 
دست روى دست گذاشته و تکلیف ســکانداران آن را 

مشخص نمى کند؟
این کنش آیا برآورد همان ســخنانى است که در دوره 
انتخابات بر زبان رانده شــد؟ آیا حاصل رأى مردم باید 

تأخیر در تعیین دو مدیر باشد؟ 
«زرگرپور» مى ماند یا نمى ماند، «نوروزى» مورد تأیید 
باشــد یا نه، فرقى نمى کند. مهم این است که تکلیف 
بودن یا نبودنشان سریعًا مشــخص شود. آیا انجام این 

موضوع کار خیلى سختى است؟
وقتى نهایى کردن وضعیت دو نفر براى سکاندارى شهر 
و استان تا بدین حد طوالنى شده و در ابهام فرو مى رود، 
چگونه مى توان انتظار داشــت مســائل مهم اصفهان 

از قبیل جارى شــدن زاینده رود و معضالت زیســت 
محیطى و بیمارى هاى فراگیر و رکود صنعت و عمران و 
مشکالت نفسگیر فرهنگى و اقتصادى، خیلى سریع رفع 

و حل شده و اوضاع مردم بسامان شود؟ 
در این میان جهت گیرى نگارنده، صرفًا انتقاد از وزارت 
کشور و دولت و مســئولین کشورى نیســت. چرا که 
حداقل آنان تکلیف خود با موضوعى به نام اصفهان را از 
سال ها پیش مشخص نموده و در عمل نشان داده اند 
که در طینت اصلى شان، این شــهر و استان در حاشیه 
توجه آنان قرار داشته و براى معضالت انبوه آن، تمرکز 
و دغدغه خاطر چندانى ندارند. امــا انتقاد اصلى متوجه 
مؤثرین شــهر و استان اســت که با تعلل خود، سکون 

مسئولین کشورى را طاقت فرسا نموده اند.

استاندار اصفهان اگر چه تکلیف نهایى خود را نمى داند 
ولى تا زمانى که در رأس مدیریت اســتان حضور دارد، 
باید بدون توقف در مسیر رفع مشکالت آن همت کند.
کسر شأن و سابقه و ادعاى اوست که در شهرى تردد کند 
که فاقد شهردار است. چگونه مى تواند در مورد اصفهان 
اظهار نظر کند ولى شــاهد مجموعه عریض و طویل 
شهردارى آن باشــد که در کما فرو رفته است؟ مگر او 
متضمن رفاه و آسایش مردم این شهر و تمام شهرهاى 

استان نیست؟
نمایندگان مردم در مجلس شــوراى اسالمى چرا باید 
ساکت بنشینند؟ آیا خطابه هاى عریض و طویل خود در 
زمان انتخابات را فراموش کرده اند؟ آیا فقط مى توانند 
تمام قدرت خود را به سوى استاندارى نشانه گیرى کنند 

تا فرد مطلوب آنان را به عنــوان مدیرکل فالن اداره و 
سازمان انتخاب کند و در هدف گیرى وزارت کشور، فاقد 
هرگونه توان و اختیارى هســتند؟ به همین شیوه قصد 
دارند تا دو سال دیگر از اعتبار اصفهان در سطح کشور 
و دولت و مجلس دفاع کنند؟ آیــا در محدوده توجهات 
آنان، تعیین سریع اســتاندار و شهردار جایى ندارد؟ حق 
موکالن خود را در زمان حاضر از چه کســانى مطالبه
مى کنند؟ از اســتاندار و شهردارى که نیســتند و اگر 

هستند، پا در هوا مانده اند؟
اعضــاى شــوراى شــهر اصفهــان چــرا هنــوز از 
فانتزى هاى انتخاباتى خود خارج نشــده اند؟ اینکه در 
جلسات محلى بنشینند و به گالیه سطحى بپردازند، چاره 
کار نیست. از مصاحبه با رسانه ها هم به جایى نمى رسند 
و صدایشان از دروازه تهران هم آن سو تر نمى رود. این 
جمع 13 نفره باید بدانند که مقطع فعلى، موعد مناسبى 
براى مقاله نویســى در کانال هــاى تلگرامى و طرح
ایده هاى روشنفکرى در سطح مطبوعات نیست. براى 
تمام اینها، چهار سال طوالنى فرصت دارند. ولى آنچه 
وظیفه امروزى شان به شــمار مى رود، رفع بالتکلیفى 

مدیریت شهر است.
ختم کالم آنکه حال و روز ایجاد شــده براى این شهر و 
استان، مطلقًا در شأن مردم آن نیست. صرفًا نشستن و 

گفتن خطاست. 
مجموعه اى از مؤثرین اســتان، نماینــدگان مردم در 
مجلس، اعضاى شوراى شهر، استاندار فعلى و کسانى 
که به واقع خود را دلســوز اصفهان مــى دانند، فارغ از 
جهت گیرى هاى سیاســى و ســلیقه هاى شخصى، 
بایــد براى مدتــى عطاى لــذت حضور در جلســات
بى فرجام محلى را به لقاى آن بخشیده و پشت در اتاق
رئیس جمهور و وزیر کشور ساکن شوند و با دو اسم، با 
دو حکم و با دو فرد نهایى شــده مورد تأیید به اصفهان 
برگردند. در غیر این صورت تا پایان دوره تصدى منصب 
انتخاباتى یا انتصاباتى خود باید پاســخى مناسب براى 
تعلل احتمالى شــان داشته باشــند. چه بسا مردمى که 
به طور مستقیم یا غیر مستقیم آنان را به موقعیت فعلى 
رســانده و به عنوان افراد صاحب صالحیت تأییدشان 
کرده اند، به صورت گفتــه و ناگفته، آنها را ضامن ریال 
به ریال بودجه شهر و اســتان و لحظه به لحظه فرصت 
و تهدیدهاى پر فراز و نشیب فعلى قرار داده اند و ضمیر 
ناخود آگاه و وجدان خفته اى مى خواهد که در برابر این 

انتظار کوچک، ساکت و راکد بماند. 

تحقــیر اصفهان!

ایران در فهرست تحریم مسافرتى آمریکا باقى ماند

ورود امام جمعه مشهد به رقابت اسکار و نمایش سریال هاى تلویزیونى

«نفس»، ویرانى هاى جنگ را نشان مى دهد
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قائم مقام و مدیرکل وزارت بهداشــت با اشــاره به اینکه 
قیمت سیگار در ایران 20 درصد از شرکت هاى تولید کننده 
مثًال کارخانه هاى سیگارسازى آمریکایى ارزان تر عرضه 
مى شود، ادامه داد: بنابراین فروش سیگار در ایران حتى از 

181 کشور جهان ارزان تر است.
ایرج حریرچى با اشاره به زیان هاى سیگار و قلیان در کشور 
اظهار داشت: متأسفانه ساالنه بالغ بر ده هزار میلیارد تومان 
بابت سیگار، پول این کشور دود مى شــود. وى با اشاره به 
اینکه ساالنه 500 هزار بســترى بابت عوارض سیگار در 
کشور رخ مى دهد که هزینه هاى زیادى بر دوش بیمه ها و 
دولت دارد، تصریح کرد: بنابراین باید به سمتى پیش برویم 

که هزینه هاى بسترى افراد سیگارى توسط خودشان تقبل 
شود و هزینه کارهاى غیربهداشــتى برخى افراد بر دوش 

دیگران سنگینى نکند.
حریرچى با اشاره به ضعف قوانین در حوزه سیگار در کشور 
عنوان کرد: متأسفانه قوانین کشور در این حوزه بازدارنده 
نیست مثًال در تهران یک رستوران هفت بار به دلیل عرضه 
قلیان بسته شد ولى با پرداخت 500 هزار تومان دوباره باز 

مى شود.
سخنگوى وزارت بهداشت گفت: عرضه سیگار به افراد زیر 
18 سال ممنوع است ولى به درستى اجرا نمى شود و برخى 

استان ها نیز در این زمینه اصًال همکارى نمى کنند.

معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیمارى هاى دامى سازمان 
دامپزشکى کشور تعداد مبتالیان به تب کریمه کنگو را 

بیش از 120 نفر و تعداد فوتى ها را هشت نفر اعالم کرد.
کریم امیرى با بیان اینکه اوج شیوع بیمارى تب کریمه 
کنگو در کشــور از اردیبهشت تا پایان شــهریور است، 
اظهارداشت: بعد از این مدت نیز بیمارى در کشور وجود 
دارد اما موردى اســت. وى با اشــاره به اینکــه تا پایان 
شــهریور بیش از 120 نفر به تب کریمــه کنگو مبتال 
شــده اند، افزود: تعداد فوتى ها نیز به هشت نفر رسیده 

است.
این مقام مســئول بــا بیان اینکــه تا مردادمــاه تعداد 

فوتى ها پنج نفر بود، گفت: این آمار مربوط به استان هاى 
کرمانشاه، مازندران، اصفهان، هرمزگان و خراسان رضوى 
بوده است ضمن اینکه متأسفانه در مرداد سه مورد دیگر به 
این آمار اضافه شده که دو مورد مربوط به استان سیستان 
و بلوچستان و یک مورد مربوط به استان فارس بوده است.

امیرى اذعان داشــت: ما در 13 اســتان کشــور با این 
بیمارى درگیرى داشــتیم که در پنج استان یزد، گیالن، 
لرســتان، اردبیل و کرمان خوشــبختانه مــورد فوتى

 نداشتیم.
امیرى تصریح کرد: ریختن خــون دام در معابر مى تواند 

خطرناك باشد.

ابتالى بیش از 120 نفر 
به تب کریمه در ایران

سیگارى ها باید هزینه 
بسترى خود را بپردازند

مدرسه اى با 2 دانش آموز
مدرسه شهید اشـرفى اصفهانى روستاى «مظلم کم» 
شهرستان تالش، در اولین روز از سال تحصیلى میزبان 
دو دانش آموز پایه اول و سـوم دوره ابتدایى این روستا 
بود. این روستا از روستاهاى محروم شهرستان است و 
41 نفر جمعیت دارد که اکثراً کوچ نشینند. «مظلم کم» 
فاقد امکاناتى چون آب لوله کشى، تلفن،گاز و حتى برق 
اسـت. به علت دورى مدرسـه هاى مقطع متوسطه از 
نقاط ییالقى اکثر دانش آموزان به ویژه دختران پس از 
قبولى در مقطع ششم ابتدایى از ادامه تحصیل در مقطع 

متوسطه انصراف مى دهند.

اهداى اعضاى خانم معلم 
در نخسـتین روزهاى آغاز سـال تحصیلى خانم معلم 
یاسـوجى اگـر چـه بـراى همیشـه از کالس درس 
خداحافظى کرد اما با اهداى اعضاى بدنش به پنج نفر 
زندگى دوباره بخشـید. مرحومه «معصومه آقایى»53 
ساله از معلمان ابتدایى یاسوج بیش از 20 سال در مدارس 
این شهر و روسـتاهاى حومه خدمت کرد. وى چند روز 
پیش در مسیر شیراز به یاسوج براثر تصادف خودرو دچار 
مرگ مغزى شـد. آقایـى داراى کارت اهداى عضو بود 
که با تالش تیم پیوند اعضاى دانشـگاه علوم پزشکى 
شیراز، پنج عضو بدن وى جدا و براى اهدا به نیازمندان 

به شیراز منتقل شد.

 اعالم نتایج آزمون استخدامى 
نتایـج اولیـه چهارمیـن آزمـون اسـتخدامى متمرکـز 
دسـتگاه هاى اجرایى کشـور در سـال 1396 تا ساعت 
20 امشب سه شنبه چهارم مهر بر روى سایت سازمان 
 سنجش آموزش کشور قرار مى گیرد. چهارمین آزمون 
استخدامى متمرکز دستگاه هاى اجرایى کشور در تاریخ 
سوم شـهریورماه 96 برگزار شـد. نتایج اولیه آزمون بر 
روى سایت سازمان  سنجش آموزش کشور به نشانى:

 www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

ذبح گوسفند در یک مدرسه!
آموزش و پرورش اسـتان قزوین درباره ذبح گوسـفند 
در آغاز سـال تحصیلى در یکى از مدارس این استان و 
مقابل چشمان دانش آموزان توضیحاتى ارائه داد. در این 
توضیحات آمده است: دبستان دخترانه جدیدالتأسیس 
صادقین از جمله مدارس نوساز است که در آغاز مهر ماه 
96 در مرکز استان به عنوان اولین مدرسه دخترانه دولتى 
افتتاح شده و از مدارس خّیرساز بوده که با توجه به اتمام 
ساخت مدرسه، خّیر و پیمانکار این پروژه شخصاً تصمیم 
به قربانى کردن گوسفند گرفتند. تذکرات الزم به منظور 
جلوگیرى از این گونه اقدامات در فضاى آموزشـى داده 

شده است.

فردا رایگان موزه بروید
بازدیـد از موزه هـا و اماکـن فرهنگى- تاریخـى تحت 
پوشـش سـازمان میراث فرهنگـى، صنایع دسـتى و 
گردشـگرى در روز جهانى گردشـگرى رایگان است. 
براساس اعالم سازمان جهانى گردشگرى، روز 5 مهر 
مصادف با 27 سپتامبر به عنوان روز جهانى گردشگرى 
نامگذارى شده است که کشورهاى مختلف در این روز 

برنامه هاى مرتبط با گردشگرى را برگزار مى کنند.

رسیدگى پس از مرگ!
شهرام ناظرى گفت: متأسفم از اینکه جامعه ما اینگونه 
اسـت که فقط هنگامى که مـرگ مى آید، بـه هنرمند 

رسیدگى مى کند.
شهرام ناظرى در حاشیه مراسم تشییع پیکر نادر گلچین 
خواننده موسیقى سنتى افزود: چه باید بگوییم که چرا ما 
مرده پرست هستیم، افرادى مانند نادر گلچین، محمودى 
خوانسـارى و احمد ابراهیمى خواننده هاى منحصر به 
فردى بودند که هر کدام سبک و سیاق خود را داشتند اما 
متأسفانه هیچکس به این هنرمندان رسیدگى نکرد و در 
حقشان جفا شد. این استاد موسیقى و آواز سنتى گفت: 
اگر بخواهم توصیه اى در این رابطه داشته باشم، حدود 
400 سـال اصالح ایـن وضعیت به طول مـى انجامد، 

بنابراین بنده توصیه اى ندارم.  

چرك نویس مدیرکل میراث فرهنگى اســتان زنجــان گفت: در 
هیچیک از موزه هاى دنیا مستنداتى از پوشش مردمان 
عادى در دوره هخامنشــى نداریم و تنها مســتندات 

موجود، لباس تن مرد نمکى است.
یحیى رحمتى در نخســتین نشســت علمى انجمن 
دوستداران تاریخ و فرهنگ زنجان با عنوان نویافته هاى 
باستان شناختى معدن نمک چهرآباد با همکارى موزه 
و دانشــگاه بوخوم آلمان، اظهار داشت: معدن نمک و 
یافته هاى آن جزو اولویت هاى سازمان میراث فرهنگى 
کشور براى ثبت در فهرست آثار جهانى به شمار مى رود 
ولى تحقق این مهم به علت سهمیه محدود کشورها 

زمانبر است.
این مسئول ادامه داد: عالقه دانشــگاه هاى بوخوم و 
آکسفورد، به ویژه دانشگاه بوخوم آلمان به عنوان مرجع 
باستان شناســى براى تحقیق و کاوش در این معدن 
نشان از اهمیت و غناى ســایت باستان شناسى دارد و 
آنچه از این کاوش ها به دست آمده، پازل ایران در ادوار 

مختلف را تکمیل کرده است.
مسئول پژوهش اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى استان زنجان نیز در ادامه گفت: یکى از 
پژوهش هاى انجام شــده در معدن نمک چهرآباد این 
است که ریشه و منشــأ جغرافیایى معدنکاران کشف 

شود.
ابوالفضل عالى افزود: ســال 89 یک تیم از دانشــگاه 
بوخوم آلمان براى همکارى با اداره کل میراث فرهنگى 
استان زنجان در خصوص معدن نمک چهرآباد اعالم 
آمادگى کرد و تصمیم بر این شــد کــه پژوهش ها به 
صورت مشترك صورت بگیرد؛ در واقع این تیم تجارب 
زیادى در کاوش روى معادن باســتانى از جمله معادن 
نمک دارند و همان ســال، فصــل اول پژوهش ها به 

صورت مشترك از سر گرفته شد.
عالى با اشاره به اینکه معدن نمک چهرآباد از سده هفتم 
پیش از میالد(2700 سال پیش) براى ساکنان منطقه 
شناخته شده و مورد بهره بردارى قرار گرفته است، افزود: 
دوره هخامنشــیان دوره مهمى براى استخراج معدن 
محسوب مى شــود و در همین دوره بود که تونل هاى 
بزرگى کشــف شــد. همچنین طى این دوره(350 تا 
400 سال پیش از میالد) معدن نمک ریزش مى کند و 
مومیایى شماره 3، 4 و 5 مدفون مى شوند ولى دلیل آن 

هنوز مشخص نیست.
مسئول پژوهش اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى 

و گردشــگرى اســتان زنجان تصریح کرد: از معدن 
نمک چهرآباد، بعــد از دوره هخامنشــى و طى دوره 
اشکانى(حدود 500 سال) هیچ اطالعى در دست نیست 
ولى از ابتداى تشکیل دوره ساســانى، بخش هایى از 
معدن مورد بهره بردارى قرار گرفت و برخى تونل هاى 
قدیمى هخامنشى بازگشایى شــد. همچنین ریزش 
مجدد تونل در اواخر دوره ساســانى منجر به مدفون 

شدن مومیایى هاى شماره 2 و 6 شده است.
وى با تأکید بر اینکه در دوره قاجار و پهلوى معدن نمک 
چهرآباد دوباره فعال شــده و طى دوران قاجار ریزش 

کرده است، یادآور شد: دو فصل مهم از پژوهش ها براى 
پارسال و امسال اســت که از جمله بررسى و شناسایى 
محدوده معدن و دره هاى اطراف آن را شامل مى شود؛ 
در واقع هدف اصلى، شناسایى محوطه تاریخى همزمان 
با معدن چهرآباد بود. 17 و 18 محوطه شناسایى شد که 
به دوره هاى ساسانى، هخامنشى و اسالمى برمى گردد.

عالى خاطرنشــان کرد: معدن چهرآباد پروژه بســیار 
بزرگى اســت و متخصصان چندین سال است که کار 
و مطالعه روى آن را شــروع کرده اند. به عنوان مثال 
مطالعات ژئوالکتریــک در بخش هاى مختلف معدن 

و دره هاى اطراف آن براى بررسى وضعیت الیه هاى 
زیرزمینى صورت مى گیرد و نتایج اولیه نیز بسیار جالب 

توجه بوده است.
این باستان شناس افزود: کاوش ها در بخشى از معدن 
که نزدیک به رودخانه چهرآباد است نشان مى دهد که 
معدنکاران جایى را به عنوان کمپ موقت درآورده بودند 
از آنجا براى استراحت استفاده مى کردند. همچنین در 
آن نقطه یک کارگاه کوچک آهنگــرى نیز راه اندازى 

کرده بودند.
وى با بیان اینکــه تونلى مربوط به دوره ســلجوقیان 

کشف شده اســت که نشان از اســتخراج نمک در آن 
دوره دارد، ادامــه داد: از دیگر اقدامات پژوهشــگران 
در معدن، بهره گیرى از پژوهش هاى میان رشــته اى 
اســت که مواردى از جمله اســتخوان شناسى، بافت 
شناسى، سى تى اســکن مومیایى شماره 4، استخراج 
DNA ، مطالعــات ایزوتوپ کربــن و نیتروژن در 
راستاى شناســایى ریشه و منشــأ مومیایى ها، انگل 
شناسى، جانورشناســى، گیاه شناســى و... را شامل

 مى شود.
عالى تصریح کرد: یکى از پژوهش هاى صورت گرفته 
در خصوص ریشه و منشأ جغرافیایى معدنکاران توسط 
دانشگاه آکســفورد صورت گرفته ولى متأسفانه این 
پژوهش ها مربوط به زمانى اســت که سازمان میراث 
فرهنگى ارتباط خوبى با دانشگاه آکسفورد نداشت. به 
همین دلیل بخشى از مطالعات ما ناقص مانده است و 
امیدواریم به زودى ادامه یابد. عالوه بر این امیدواریم 
که منطقه چهرآباد به عنــوان ژئوپارك جهانى به ثبت 

برسد.

مردان نمکى، راز لباس پوشیدن دوران هخامنشى را فاش مى کنند

گذر تاریخ ایران از یک معدن نمک

کاوش ها در 
بخشى از معدن که 
نزدیک به رودخانه 
چهرآباد است نشان 

مى دهد که معدنکاران 
جایى را به عنوان 

کمپ موقت درآورده 
بودند از آنجا براى 
استراحت استفاده 
مى کردند. همچنین 

در آن نقطه یک کارگاه 
کوچک آهنگرى نیز 

راه اندازى کرده 
بودند

رئیس اداره پیشگیرى از جرائم سایبرى پلیس فتا گفت: 
یکى از شــگردهاى مجرمان سایبرى، سوءاستفاده از 
کاربران فضاى مجازى به بهانه ایام و مناســبت هاى 

مذهبى است.
ســرگرد مهدى شــکیب اظهار داشــت: متأسفانه 
سودجویان ســایبرى از احساســى بودن هموطنان 
سوءاستفاده کرده و در این ایام بیش از گذشته به دنبال 
اهداف مجرمانه خود هســتند. این افراد سعى دارند با 
انجام تبلیغات گسترده و ارائه مسائل و مطالب مذهبى 
اهداف مجرمانه خــود که همان ســرقت اطالعات 
کاربران است را عملى کند. وى افزود: یکى از راه هاى 
ســرقت اطالعات کاربران، ارســال بدافزار بوده که 
معموًال در قالب فایل هاى ضمیمه شده به سیستم فرد 

قربانى نفوذ مى کنند.
سرگرد شکیب دانلود نرم افزار ها و ادعیه هاى مذهبى 
ویژه محرم را مناسب ترین روش براى ارسال بدافزار 
دانست و گفت: با توجه به اینکه دانلود و دریافت مطالب 
مذهبى، زیارت عاشورا، نرم افزار هاى مرتبط در این ایام 
افزایش پیدا مى کند لذا پیش بینى مى شود ارسال این 
گونه بدافزار ها در این ایام وجود داشته باشد؛ بنابراین 

هموطنان  باید دقت و حساسیت بیشترى داشته باشند.  
وى ادامه داد: دریافت و دانلود فایل هاى مربوطه باید 
از ســایت ها و منابع مطمئن صورت بگیرد و نباید به 

سایت هایى که فاقد اصالت الزم است،اعتماد کرد.
سرگرد شــکیب همچنین به زائران اباعبدا... الحسین 
(ع) توصیه کرد: آگهى هایى که با موضوعات تور هاى 
زیارتى اماکن مقدسه، تهیه بلیت  هاى رفت و برگشت 
در فضاى مجازى و به خصوص شبکه هاى اجتماعى 
صورت مى گیرد، صرفًا جنبه تبلیغ داشــته و تضمینى 
براى کاربران وجود ندارد تا اطالعات وارد شده آنها در 
امان باشــد؛ بنابراین نباید به این نوع آگهى ها توجه و 
اطمینان کرد. رئیس اداره پیشگیرى از جرائم سایبرى، 
بحث اصالت ســایت هاى فروش بلیت هاى اینترنتى 
را بسیار مهم بر شــمرد و گفت: بارگذارى سایت هاى 
جعلى و تقلبى یکى از مهمترین شگرد هاى مجرمانه اى 
است که در ایام مناسبتى صورت مى گیرد و علت آن را 
مى توان حساسیت زیاد، کمبود زمان و در نهایت دقت 
پایین کاربران در این زمان انست؛ که این امر باعث به 
دام افتادن کاربران در هنگام خرید در سایت هاى جعلى 

و فیشینگ مى شود.

پیرزنى در میاندشــت جاجرم خراسان شمالى توله شش 
ماهه یوزپلنگ را که از ترس چند قالده ســگ به باالى 

درختى پناه برده بود نجات داد.
رئیس اداره محیط زیســت جاجرم روز یک شنبه در این 
زمینه اظهار داشــت: حدود ده روز پیش از سه قالده توله 
یوزپلنگ به همراه مادرشان در 40 کیلومترى منطقه محل 
سکونت این پیرزن تصویربردارى شده بود که این یوزها 
روز شــنبه براى یافتن طعمه به محل زندگى این افراد 

نزدیک مى شوند. 
سیدمحمد موسوى ســلطان آبادى گفت: سگ ها پس 
از مشــاهده یوزپلنگ ها، آنها را دنبال مى کنند که یکى 
از توله ها بــه باالى درخت پناه مى برد و زن روســتایى 
هم با مشــاهده چنین وضعیتى به مدت دو ساعت مقابل 
ســگ ها قرار مى گیرد. وى افزود: پس از گذشت حدود 
دو ساعت یکى از پسرانش به این محل مى رسد و محیط 
بانان را در جریان امر قرار مى دهد که آنها هم یوز را پس 
از امن کردن منطقه به مسیرى که خانواده اش رفته بود، 

هدایت مى کنند. 

هشدار در مورد خرید بلیت عتبات

سرقت اطالعات 
شخصى در پوشش 
دانلودهاى مذهبى

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: دانش آموزان ایرانى دو برابر حد مجاز فست فود و 
غذاهاى آماده مصرف مى کنند، به طور متوسط هر دانش 
آموز ایرانى هفته اى یکبار فست فود مى خورد در حالى 

که حد مجاز آن حداکثر هر دو هفته یکبار است.
علیرضا رئیســى افزود: آمارهاى وزارت بهداشت نشان 

مى دهد که بیش از 40 درصد دانــش آموزان ایرانى یا 
چاق هستند یا اضافه وزن دارند و این آمار بسیار نگران 
کننده اى است که مهمترین عامل آن نیز گرایش بیش 
از حد دانش آموزان به مصرف تنقالت شــور و چرب و 

فست فودهاست.
معاون وزیر بهداشت افزود: نکته بسیار مهم دیگرى که 

مصرف بیش از حد فست فودها به وجود مى آورد، تغییر 
ذائقه است، وقتى کودکان از ســنین پایین به مصرف 
فست فودها که مواد غذایى شور و چرب هستند، تمایل 
پیدا مى کند همیشه دوست دارند که غذاهاى چرب و پر 
نمک استفاده کنند و اگر بخواهند غذاى سالم و معمولى 

مصرف کنند سعى مى کنند به آن نمک اضافه کنند.

دانش آموزان ایرانى، فست فود خورهاى حرفه اى!

یک فعال صیادى معتقد اســت با توجه به ســنگینى 
کار صیادان شــمال و همچنین کار در دریاى مّواج و 
طوفانى فشار بسیارى به صیادان وارد مى شود اما شغل 
صیادان هنوز در فهرست مشاغل سخت و زیان آور قرار

 ندارد.
محمد صیاد آلیان، مدیرعامل تعاونى پره صیادى شهید 
بهشــتى (گیالن) به ایلنا گفت: ماهیانه چیزى حدود 
260 هزار تومان بابت حق بیمــه پرداخت مى کنیم اما 
به این دلیل که صیادان شــمال تنها نیمى از ســال را 
کار مى کنند مدت رسیدن به بازنشستگى زمان زیادى 

طول مى کشد.
او در همین زمینه ادامه مى دهــد: در تعاونى ما حدود 
90 نفر مشــغول به کار هســتند. در این میــان افراد 
65 تا 70 ســاله بســیارى را داریم که با وجود سال ها 
کار هنوز بازنشســت نشــدند و گاهى به شوخى باهم 
مى گوینــد خبــر بازنشســتگى مانند خبــر مرگمان 

مى ماند.
وى با بیان مشــکالت اصلى ماهیگران شمال کشور 
اضافه مى کند: نحوه کار ماهیگیران شــمال کشور به 
نوعى است که باید شــب ها تور را در دریا پهن کنند و 
صبح آنها را جمع کنند. این کار عمدتًا با کمک تراکتور 
انجام مى شود اما بسیارى از فعالیت هاى ما به صورت 

بدنى انجام مى شود.
آلیان خاطرنشــان مى کند:  باتوجه به ســنگینى کار و 
همچنین مواج بودن دریا در فصل پاییز و زمستان؛ فشار 

بسیارى به صیادان وارد مى شود با وجود این، شغل ما 
هنوز جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمى شود.

وى ادامه مى دهد: ســال گذشــته به دلیــل طوالنى 
بودن زمان طوفان ها و بارندگى هاى شــدید؛ وضعیت 
صید در غرب دریاى کاسپین مناســب نبود در نتیجه 
هریک از اعضاى تعاونى ما توانســتند تنها بابت شش 
ماه صید نزدیــک به چهــار میلیون تومــان به خانه

 ببرند.
وى در پاســخ به این ســئوال که صیادان در شش ماه 
دیگر سال به چه کارهایى مشغول هستند، خاطرنشان 
مى کند: هر ســال از تعداد ماهیگیران کاسته مى شود. 
بســیارى از ماهیگیران در شــش ماهى کــه بیکار 
هســتند به کارهایى چــون مغازه دارى، اجــاره ویال، 
کار در دکه هاى کنار ســاحل و... مشــغول مى شوند 
و به نظر مى آید کــه درآمد پایین صیــادى رفته رفته 
ماهیگیــران را به ســمت شــغل هاى کاذب ســوق

 مى دهد.
مدیرعامل تعاونى «پره صیادى» در پاسخ به این سئوال 
که هزینه خرید ادوات صید چقدر است؟ بیان مى کند: 
براى خرید ادوات صید بودجه کافى در اختیار ندارند زیرا 
در این صورت هر ســال باید مبلغ یک میلیارد تومان 
بابت نو کردن ادوات بپردازیم، براى گریز از هزینه هاى 
ســنگین مجبور به وصله زدن تورها و استفاده از لوازم 
دست دوم هستیم که براى این کار هم سالیانه چیزى 

حدود 300 میلیون تومان پرداخت مى کنیم.

اگر فکر مى کنید ماهیگیرى کار آسانى است بخوانید

در دام سختى هاى صیـادى
پیرزن، توله یوزپلنگ را 

از مرگ نجات داد
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آخرین جزئیات 
تشییع پیکر شهید حججى 

مسئول کمیته اطالع رسانى مراسم تشییع پاسدار شهید 
مدافع حرم محسن حججى گفت: پیکر این شهید عصر 
سه شنبه(امروز) براى مراسمى که در حرم رضوى پیش 
بینى شـده بـه ایـن شـهر انتقـال داده مى شـود و صبح 
چهارشنبه(فردا) در تهران تشییع و پنج شنبه نیز از ساعت 
8 صبـح مراسـم تشـییع و خاکسـپارى از میدان بسـیج

 نجف آباد شـروع خواهد شـد. مهـدى رشـید زاده بیان 
داشت: با پایان مراسم تشـییع در تهران، پیکر این شهید 
طى پـروازى به اصفهان انتقـال داده شـده و در فرودگاه 
شهید بهشتى و بخشى از مسـیر منتهى به نجف آباد نیز 
توسط مردم مورد استقبال قرار خواهد گرفت. وى گفت: 
چهارشنبه شب(فردا) نیز مراسمى با عنوان وداع با شهید 
در محل حسینیه فاطمه الزهراى نجف آباد در کمربندى 

شمالى این شهر در نظر گرفته شده است.

ایجاد فضایى توأم با آرامش 
در کتابخانه هاى شهر

محمدمهـدى کریمـى، مدیـر کتابخانه هاى سـازمان 
فرهنگـى- تفریحـى شـهردارى اصفهـان گفـت: بـه

 مناسبت بازگشایى مدارس، کلیه سـالن هاى مطالعه و 
کتابخانه هاى شهردارى اصفهان براى میزبانى از دانش 
آموزان و دانشجویان در فضایى توأم با آرامش و امکانات 

رفاهى آماده شده است.

6 واحد آموزشى در فریدونشهر 
احداث مى شود

ناصر اسدى، فرماندار فریدونشهر گفت: تعداد شش واحد 
آموزشى در آینده اى نزدیک در این شهرستان با مشارکت 

خّیران و بنیاد برکت احداث خواهد شد.

80 هزار لیتر نفت خام را در 
اصفهان دزدیدند

دادسـتان عمومى و انقالب اصفهان از دستگیرى چهار 
نفر به اتهام سرقت 80 هزار لیتر نفت از خط لوله نفت خام 

مارون به میزان 39 میلیارد ریال خبر داد.
حسـن رحیمى گفـت: متهمـان بـا ایجـاد کارگاهى در 
کمربندى تیران به فاصله 15 مترى خط لوله 32 اینچى 
نفت خام مارون و کندن تونلى از کارگاه به سمت خط لوله، 
با استفاده از پمپ به سرقت نفت خام از تانکرها و بار گیرى 
آن براى فروش اقدام کرده و حسـب برآورد اولیه شرکت 
خطوط لوله نفت ایران، درحدود 39 میلیارد ریال نفت خام 

از این طریق سرقت کرده اند.

وقف اموال 100 خانواده شهید 
براى روضه 

مدیر کل اوقاف و امور خیریه اسـتان اصفهان گفت: صد 
نفر از خانواده شهیدان و ایثارگران این استان در چهار ساله 
گذشـته اموال خود را براى روضه خوانى سیدالشهدا (ع) 
وقف کردند. رضا صادقى اظهارداشـت: این اموال شامل 
خانه و زمین زراعى است که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و 

شهادت در راه امام حسین (ع) وقف شده است.

ماهانه 25هزار سند مالکیت 
صادر مى شود

مدیر کل ثبت اسناد و امالك اسـتان اصفهان گفت: هر 
ماه به طور میانگین افـزون بر 25 هزار سـند مالکیت در 
این استان صادر مى شود. على بهبهانى اظهارداشت: این 
درحالى است که این رقم در سال 92 درحدود 14 هزار سند 
مالکیت در ماه بود. وى افزود: براى نخستین بار در کشور 
سـاختمانى را طراحى کردیم که دفتر امـالك و بایگانى 
آن به هیچ وجه در منظر ارباب رجوع نیسـت و به صورت 
پیشخوانى اداره مى شود. بهبهانى خاطرنشان کرد: طرح 
و اجراى این ساختمان باعث شد در تمام واحدهاى ثبتى 
کشور این طرح انجام شود. وى افزود: با اجراى طرح هاى 
پستى صدور سند مالکیت، ساالنه افزون بر دو میلیون و 
500 هزار مراجعـه را از اداره ها و پنج میلیون سـفر درون 

استانى و برون استانى را حدف کرده ایم.

معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان گفت: 
ده هزار زن سرپرســت خانوار در اســتان تحت پوشش 

بهزیستى هستند.
مرضیه فرشاد افزود: درکل استان چیزى حدود ده هزار 
زن سرپرســت خانوار تحت پوشش بهزیستى هستند و 
تقریبًا با احتساب بُعد خانوار سه یا چهار نفره آنها، 30 یا 
35 هزار نفر، خانواده زنان سرپرست خانوار تحت پوشش 
ما هستند. وى در تعریف زن سرپرست خانوار گفت: اگر 
به هر دلیلى همسر حضور نداشته باشد و مسئولیت اداره 
خانواده به عهده زن بیافتد این زن، زن سرپرست خانوار 
تعریف مى شود و این نوع زنان ممکن است همسرانشان 

آسیب دیده اجتماعى یا از کارافتاده جسمى باشد و زن در 
اینجا مجبور به قبول مسئولیت باشد و یا اینکه زن مطلقه 
است و یا دختر مجردى است که مسئولیت تأمین خانوار 
را دارد، همچنین زنان بیوه اى که همسرانشان فوت شده 

باشند براى ما زن سرپرست خانوار تعریف مى شوند.
فرشاد در تشــریح نوع کمک هاى بهزیستى به این نوع 
زنان هم اظهار داشت: زنان سرپرست خانوارى که تحت 
پوشش ما هستند و اسمشان در بانک اطالعاتى ما ثبت 
شده است از خدماتى همچون مستمرى و یارانه، کمک 
هزینه تحصیلى و دانشگاهى براى فرزندان، وام اشتغال، 

مسکن و حمایت هاى حقوقى بهره مند مى شوند.

رئیــس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از شناســایى و 
دستگیرى سارق خانمى که به صورتى کامًال حرفه اى 
و ماهرانه اقدام به کیفزنى و جیب برى از مسافران خانم در 

اتوبوس هاى BRT مى کرد خبر داد.
سرهنگ ستار خسروى اظهار داشــت: در پى شکایت 
تعدادى از شهروندان مبنى بر سرقت کیف پول و تلفن 
همراه آنها در اتوبوس هاى شهرى، رسیدگى به موضوع در 
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى اصفهان قرار گرفت. 
وى افزود: کارآگاهان تحقیقات خود را براى شناســایى 
ســارق یا ســارقان آغاز کردند و پس از انجام یکسرى 
اقدامات تخصصى موفق شدند سارق را که یک خانم بود 

شناسایى و دستگیر کنند.
ســرهنگ خســروى بیان داشــت: خانم ســارق در 
بازجویى هاى پلیس به سرقت 140 میلیون ریال وجوه 
نقد از کیف مسافران اتوبوس هاى BRT و سرقت تعدادى 
گوشى تلفن همراه، مدارك شناسایى و دیگر لوازم اعتراف 
کرد. وى با اشــاره به اینکه در این رابطــه مالباختگان 
شناسایى مى شوند و اموال آنها پس از طى مراحل قانونى 
به آنان تحویل داده مى شــود، تصریح کــرد: مرتکبان 
اینگونه جرائم به صورت کامًال حرفه اى و ماهرانه به افراد 
نزدیک مى شوند و در یک فرصت مناسب اقدام به سرقت 

از جیب و یا کیف مردم مى کنند.

10 هزار زن سرپرست خانوار 
تحت پوشش بهزیستى 

دستگیرى جیب بر 
اتوبوس هاى BRT اصفهان 

مطابق آخریــن آمار تجارت خارجى اســتان، در نیمه 
نخست امســال 736 میلیون و 831 هزار دالر کاال از 
اصفهان به مقصد بیش از 90 کشور جهان صادر شده 
و همچنیــن 217 میلیون و 377 هــزار دالر کاال وارد 

گمرك استان شده است.
مدیرکل گمرك اســتان اصفهان در تشریح وضعیت 
تجارت خارجى این استان تا پایان شــهریور امسال، 
اظهار داشــت: در این مدت 582 قلم کاال به وزن دو 
میلیون و 64 هزار تن و بــه ارزش 736 میلیون و 831 

هزار دالر به مقصد 91 کشور جهان صادر شده است.
اسدا... احمدى ونهرى افزود: این آمار در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از لحاظ وزن 21 درصد و از نظر ارزش 

17  درصد افزایش  داشته است.

وى عمده ترین کاالهاى صادراتى از اســتان اصفهان 
را محصوالت پتروشیمى به ارزش 192 میلیون دالر، 
آهن آالت و فوالد به ارزش 178 میلیون دالر و فرش 
به ارزش 72 میلیون دالر عنوان کرد و بیان داشــت: 
عراق با 214 میلیون دالر و 29 درصد، امارات متحده 
عربى با 122 میلیون دالر 17 درصد، افغانستان با 114 
میلیون دالر و 16 درصد، پاکســتان با 56 میلیون دالر 
و 8 درصد و تایلند با 37 میلیون دالر و 5 درصد ســهم 
از کل صادرات اســتان اصفهان را به خود اختصاص

داده اند.
مدیرکل گمرك اســتان اصفهان بیان داشت: در نیمه 
نخست امســال 48 هزار و 28  تن کاال به ارزش 217 
میلیون و 377 هزار دالر به گمرك اصفهان وارد شده 

که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 31 
درصد و از نظر ارزش 51 درصد افزایش یافته است.

احمدى ونهرى در خصوص مهمترین کاالهاى وارداتى 
گمرك اصفهان طى شش ماه نخســت سال 1396، 
گفت: ماشین آالت مکانیکى با 28 درصد، ماشین آالت 
برقى با 15 درصد، اجزا و قطعات منفصله ماشین آالت 
12 درصــد، کاغذ و مقوا با 3  درصــد  مهمترین اقالم 

وارداتى به استان بوده است.
وى اظهار داشت: عمده ترین کشورهاى صادر کننده 
به مقصد گمرك اصفهان چین با 22 درصد، کره جنوبى 
با 15 درصد، ایتالیا با 11 درصــد آلمان با 10 درصد از 
کل واردات به مقصد گمرك اصفهان را به اختصاص 

داده اند.

امیر بهدین 
چندى پیش فریدون شهبازیان، رهبر ارکستر ملى ایران در 
باغ  موزه چهلستون همراه با خوانندگى على اصغر شاه زیدى 
اجراى برنامه داشت. در بین اجراى کنسرت، باد برگ هاى 
نت تک نواز ویلن را جابه جا مى کرد و تمرکز نوازنده در حال 
از دست رفتن بود که رهبر ارکستر با یکدست نت هاى این 
نوازنده را نگه داشت و با دســت دیگر به هدایت ارکستر 
پرداخت. این در حالى بود که از صبــح آن روز برگزارى 
کنسرت ارکستر ملى ایران در چهلستون در هاله ایى از ابهام 
قرار داشت و تهدیدهایى هم صورت گرفته بود. اما چگونه 
شهبازیان توانست با وجود چالش هاى متعدد از تهدید و 
استرس گرفته تا باد ناموافق یک اجراى دلپذیر براى بیش 

از یکهزار نفر مخاطب ایجاد کند؟
ارکستر موسیقى، نمونه اى از یک جامعه است که اگر هر 
فرد در جاى خود قرار گیرد و بر اساس توانمندى و نقش هاى 
موجود به فعالیت حرفه اى خود بپردازد و رهبرى هماهنگ و 
هم راستایى بین افراد ایجاد کند، مى توان از آن جامعه، یک 
 صداى خوب شنید. صدایى مطبوع و دلنشین که نه تنها 
ایرانیان بلکه جهانیان همواره خواهان شنیدن آن هستند. 

ارکستر شهر اصفهان این روزها صداى مطبوعى و دلنشینى 

را به گوش شهروندان و مخاطبان بین المللى اش نمى رساند. 
به گفته کارشناسان اقتصادى نوشداروى اصفهان بیمار 
امروز، توسعه صنعت ســبز پردرآمد گردشگرى است که 
بتواند با اشــتغالزایى نرخ بیکارى اصفهانى ها را حداقل 
به میانگین کشــور بازگرداند و میزان جرم و جنایت را در 

حاشیه هاى شهر کاهش دهد. 
بــراى هماهنگى و ســازمان دهى نوازندگان ارکســتر 
گردشــگرى، اصفهان به رهبرى توانمند، مقتدر و مدیر 
نیاز دارد که سخت افزار و نرم افزار شهر در اختیار وى باشد. 

شــهردار به عنوان کلیددار شــهر مى تواند نقش رهبرى 
این ارکستر اقتصادى را اجرا کند. نقشى که در شهرهاى 
پرجاذبه جهان مانند سن پترزبورگ، پاریس، بارسلونا و... 
به خوبى ایفا مى شود. شهرداران شهرهاى بزرگ جهان، 
با به کارگیرى ظرفیت هاى مالى و فرهنگى شهر، زمینه 
جذب گردشگران و درآمدزایى براى شهروندان را فراهم 

مى سازند.
حال نیز اصفهان به شدت در انتظار آن است که کلیددار آن 
با قرار گرفتن در رأس مدیریت شهر، نواى دلنشینى را به 
مخاطبان خود ارائه کند. در این میان تنها نیاز است که این 

مهم در اولویت کارى سکاندار شهر قرار گیرد.

تشریح وضعیت تجارت خارجى استان تا پایان شهریور؛

رشد 17 درصدى صادرات
 از اصفهان

شهردار، رهبر ارکستر شهر 

دبیر انجمن مرغداران اصفهــان گفت:  قیمت مرغ 
در محرم و صفــر افت پیدا کــرده و در حال حاضر 
قیمت مرغ زنــده به چهــار هزار و 200 رســیده 

است.
بهرام پاکــزاد اظهار داشــت: قیمت مــرغ از یک 
هفته گذشــته کاهــش یافته اســت و در محرم و 
صفر شــاهد کاهش قیمت بیش از هــزار تومانى 

بودیم.
وى با بیان اینکه مرغ ســبز در اصفهــان نداریم و 
مرغ هایى که در سطح بازار وجود دارد مرغ استاندارد 
است، ادامه داد: مرغ ســبز یعنى مرغى که تا زمان 
کشــتار هیچ آنتى بیوتیکى مصــرف نکرده و مرغ 
اســتاندارد یعنى مرغى کــه با فاصله ســه روز تا 
هفــت روز از زمــان آنتى بیوتیک کشــتار شــده 

است.
دبیر انجمن مرغداران اصفهان ادامه داد: مرغ سبز 
در اصفهان تولید نمى شــود چراکه آزمایش هایى 
که باید روى مرغ صورت گیرد دست و پاگیر است و 
از ســوى دیگر جوجه هایى که به مرغدارى ها وارد 
مى شــود، مشــکل دارند و از نظر بهداشتى سالم 
نیستند و مبتال به عفونت بند ناف از مرغ مادر هستند 

و باید به آنها آنتى بیوتیک زده شود.
وى با اشــاره به اینکــه مرغداران عالقــه اى به 
اســتفاده از آنتى بیوتیــک براى جوجه هــا ندارند 
چراکه بــراى مرغــداران هزینه هــاى هنگفتى 
در بــردارد، گفــت: در حال حاضر تمــام مرغ هاى 
ســالم از دیگــر اســتان ها بــه اصفهــان وارد 

مى شود.
پاکزاد با اشــاره به اینکه مرغ ســبز در اصفهان با 
وزن یک کیلو و 700 تا دوکیلوگــرم خیلى خریدار 
دارد، گفت: مرغ  هرچه وزن کمترى داشــته باشد و 
زیر یک کیلو و 500 تا یک کیلو و 600 باشــد، قطعًا 
از گوشــت با کیفیت و لذیذترى برخوردار اســت و 
مردم براى این مابه التفاوت باید هزار تومان بیشتر 

بپردازند.
وى با بیان اینکه تنها 10 درصد از مردم به ســمت 
اســتفاده از مرغ سایز کوچک و مرغ ســبز رفتند و 
هنوز اســتقبال عمومى نشــده اســت، گفت: در 
صورتى که شاهد اســتقبال باال از سوى مردم براى 
خرید مرغ ســایز کوچک و سبز باشــیم مرغداران 
هــم مجبور بــه تولید این نــوع مرغ هــا خواهند 

شد.

رئیس بنیاد مهدویت و آینده پژوهى اصفهان گفت: 
در بنیاد مهدویت و آینده پژوهى اصفهان دوره هایى 
متناسب با دوره هاى مرکز مشــاوره حوزه علمیه و 
همچنین 12 مهارت تحصیلى که یک طلبه نیاز دارد 

را به صورت مکرر برگزار مى کنیم.
حجت االسالم والمسلمین مهدى نیلى پور در جمع 
اســاتید و طالب حوزه علمیه اصفهان در مدرســه 
علمیه امام صادق (ع) که با حضور تولیت آســتان 
قدس رضوى برگزار شــد، اظهار داشــت: در بنیاد 
مهدویت و آینده پژوهى اصفهان دوره هایى متناسب 
با دوره هــاى مرکز مشــاوره حوزه علمیــه برگزار

 مى کنیم.
وى افزود: در سطح شهر نیز فعالیت هایى به نسبت 
خوبى داشــته ایم و الزم اســت تا از انسجام درونى 

خانواده هاى طالب حفاظت کنیم.
رئیس بنیــاد مهدویــت و آینده پژوهــى اصفهان 
گفت: بــا توجه بــه آســیب هایى که وجــود دارد  
برگزارى ایــن دوره ها براى روحانیون الزم اســت 
و دوره هاى بعــدى ما آداب حجره نشــینى بوده و 
اگر این آداب به آنها گفته نشــود، دچار مشکالتى

 مى شوند.
وى ادامه داد: در زمینه فرزند پرورى نیز برنامه هایى 
داشته ایم و در این راستا صد سئوال را مطرح کرده ایم 
و در هر کالس ده سئوال توسط مشاوران پاسخ داده 
مى شود. حجت االسالم والمسلمین مهدى نیلى پور 
افــزود: غربالگرى عاطفى طــالب، نکته آخر بوده 
که درحدود 60 مؤلفه شــخصیتى را تنظیم کرده  و 
مدارسى که خواســتار بوده اند را در اختیار آنها قرار 

داده ایم.
رئیس دانشکده علوم و حدیث عالمه مجلسى نیز در 
این مراسم اظهار داشت: آنچه در نظر امام راحل(ره) 
بود مى توانــد به عنوان یک نمونه بســیار خوب در 

آستان قدس مورد توجه قرار گیرد.
حجت االسالم والمســلمین کشــکولى گفت: از 
بانکدارى اسالمى و جشــنواره هاى دینى و مذهبى 
در این راستا مدنظر است تا آستان قدس بتواند یک 
بدنه اســالمى کم هزینه و پر رونق و کم کار ایجاد 
کرده و آنگاه در 31 استان با نمایندگى هاى فعالى که 
ایجاد مى شود، بتواند عرصه رضوى را به همه اقشار 

جامعه منتقل کند.

«مرغ سبز» در اصفهان تولید نمى شود

12 مهارت تحصیلى 
به طالب آموزش داده مى شود

مدیرکل دادگسترى استان اصفهان گفت: با تالش بى 
وقفه قضات 400 هزار پرونده در شش ماه نخست امسال 

مختومه شده است.
احمد خسروى وفا اظهارداشت: همین میزان نیز پرونده 

وارد دستگاه قضائى این استان شده است.
وى با بیان اینکه بیشــتر این پرونده ها به دادگسترى و 
شوراهاى حل اختالف استان وارد شده است، افزود: نسبت 
به مدت مشابه سال قبل کاهش ورودى پرونده نداشته ایم 
اما با اقدام هاى مهم و پیشگیرانه از سوى دادگسترى هاى 
استان و همراهى سایر مدیران و دستگاه ها شاهد افزایش 

پرونده هاى وارده هم نبودیم.
خسروى وفا خاطرنشان کرد: کارکنان دادگسترى استان 
اصفهان تالش مى کنند اوقات دادرسى را کوتاه تر کنند 

تا سرعت بیشترى در رسیدگى به پرونده ها ایجاد شود.
وى در ادامه از کاهش جرم ســرقت نسبت به سال هاى 
قبل در اســتان اصفهان خبر داد و گفت: جرم هاى ایراد 
ضرب، کتک کارى، فحاشى و سرقت همچنان بیشترین 
پرونده هاى تشکیل شده در دادگسترى این استان هستند. 

400 هزار پرونده 
در استان اصفهان 

مختومه شد

جوجه هایى که به مرغدارى ها وارد مى شود، از نظر بهداشتى سالم نیستند
 و باید به آنها آنتى بیوتیک زده شود  
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ابالغ حکم شهردار جدید 
اصفهان تا پایان هفته

حکم شـهردار جدید اصفهـان تا آخـر این هفتـه ابالغ 
مى شود.

رئیس شوراى اسالمى شـهر اصفهان با اشاره به اینکه 
هنوز حکم تعدادى از شـهرداران مراکز اسـتان ها صادر 
نشده اسـت، گفت: با پیگیرى هاى شـوراى پنجم قول 
ابالغ حکم شـهردار اصفهـان تا آخـر هفتـه را داده اند.  
فتح ا... معین افزود:شـهردارانى که تاکنون حکم خود را 

گرفته اند سابقه شهردارى  داشته اند.
قدرت ا... نوروزى اوایل شهریور در رأى گیرى رسمى به 
عنوان منتخب این شورا براى تکیه زدن بر کرسى ریاست 

شهردارى اصفهان انتخاب شده بود.

تشدید نظارت دامپزشکى 
بر بهداشت کشتار نذور

همزمان با ایام محرم، طرح تشـدید نظارت دامپزشکى 
بر بهداشت کشـتار نذور دسـته هاى عزادارى در استان 
اصفهان آغاز شد.مدیر اداره نظارت بر بهداشت عمومى 
ومـواد غذایـى اداره کل دامپزشـکى اسـتان اصفهـان 
گفت: دراین طرح 79گروه بهداشتى ثابت و سیار شامل 
120دکتر دامپزشک و بازرس بهداشتى بر ذبح دام هاى 

نذرى هیئت هاى عزادارى نظارت مى کنند. 
عبدالرضـا مـرادى اظهار داشـت: ناظران بهداشـتى در 
تاسوعا و عاشوراى حسینى هم با استقرار در مراکز کشتار 
دام هاى این اسـتان بر سـالمت دام هاى نذرى نظارت
 مـى کننـد. وى از شـهروندان خواسـت بـراى نظارت 
گروه هاى دامپزشکى بر بهداشتى بودن کشتار دام هاى 
هیئت هاى عـزادارى با شـماره 1512 تمـاس بگیرند.
مرادى گفت: در تاسوعا وعاشوراى حسینى سال گذشته 
بازرسان و ناظران بهداشـتى دامپزشکى بر کشتار چهار 
هزار و 965 الشه دام نظارت کردند که از این تعداد 881 
کیلوگرم گوشت نذرى داراى مشکل بهداشتى از چرخه 

مصرف خارج شد.

اجراى طرح باالنس پروانه 
سنگین آگلوماشین ذوب آهن

نخسـتین بار طرح باالنس پروانه سنگین وزن مکنده 2 
آگلوماشین در بخش آگلومراسیون باتوان داخلى شرکت 

سهامى ذوب آهن اصفهان بهره بردارى شد.
مدیر بخش آگلومراسـیون شرکت سـهامى ذوب آهن 
اصفهان گفت: با اجراى این طرح صنعتى 16تنى، بیش 
از چهار میلیارد و 500میلیون ریال صرفه جویى براى این 

شرکت حاصل شده است.
تورج نوابى افزود: با بهره بردارى از این طرح پس از شش 
ماه تـالش، امکان سـفارش براى باالنـس پروانه هاى 

مشابه فراهم شده است.

فروش ویژه اجناس
 در بازارهاى کوثر

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان گفت: به مناسـبت ایام محرم، طرح 
فروش اجناس با تخفیف ویژه در بازارهاى روز کوثر تا 7 

مهرماه اجرا مى شود.
اصغرکشـاورز راد اظهار داشـت: تمامى اقالم مورد نیاز 

شهروندان در بازارهاى روز کوثر موجود است.

اجراى 100 هزار ُتن آسفالت 
در نیمه نخست امسال

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان از اجراى صدهزار 
ُتن آسفالت در نیمه نخست سال جارى خبرداد.

ایرج مظفر اظهارداشت: با توجه به اینکه اصفهان نسبت 
به سایر شهرهاى کشور دسـت اندازهاى کمترى دارد اما 
با وجود این، مدیریت شهرى اصفهان امسال نیز نهضت 
آسـفالت را آغاز کـرد تا به قولـى اصفهانى ها را از دسـت 
اندازهاى باال و پایین خالصى دهد. وى عنوان کرد: طبق 
آمار از ابتداى امسـال تا پایان شهریور ماه سال جارى بالغ 
برصدهزار تن آسفالت در قالب 890 هزار مترمربع آسفالت 
شـامل روکش آسـفالت معابر اصلى و فرعى، لکه گیرى 
با دستگاه آسـفالت تراشى، زیرسازى و آسـفالت معابر در 

مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان انجام شده است.

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
از اجراى طرح احسان حســینى در ماه محرم و صفر و 
در بین هیئت هاى مذهبى خبــر داد و گفت: این نهاد در 
ماه محرم و صفر آماده دریافت و توزیع نذورات عاشقان 
سیدالشهدا(ع) در بین محرومان و نیازمندان جامعه است.

حمیدرضا شیران اظهار داشــت: همشهریان مى توانند 
نذورات خــود را براى کمــک به نیازمنــدان واقعى به 

پایگاه هاى امداد و مراکز نیکوکارى تحویل دهند.
وى در ارتباط با اجراى طرح احسان حسینى گفت: مردم 
نیکوکار و عزاداران حسینى مى توانند نذورات خود شامل 
غذاى گرم، خشک و گوشت هاى قربانى یا نذورات نقدى 

را به دفاتر کمیته امداد تحویل دهند تا این نهاد با توجه 
به داشتن بانک اطالعاتى از نیازمندان، این هدایا را بین 

محرومان و مستمندان جامعه توزیع کند.
وى با اشاره به اهداف طرح احسان حسینى گفت: استفاده 
از ظرفیت معنوى مؤمنین براى خدمــت به نیازمندان، 
ســاماندهى نذورات مردمى براى توزیع بین مستمندان 
واقعى جامعه و تقویت و تبیین فرهنگ احسان از اهداف 
این طرح است. شیران با اشاره به اینکه این طرح براى 
چهارمین ســال است که در اســتان اصفهان به مرحله 
اجرا در مى آید، اضافه کرد: امســال با یک شیوه جدید 

مددجویان به مراسم هاى عزادارى هدایت مى شوند.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: قرار است در برنامه هایى که براى احیا و مرمت 
بافت هاى تاریخى داریم، ســقاخانه ها نیز به عنوان عناصر 

درون بافت ها مرمت شوند.
فریدون اللهیارى اظهار داشــت: قرار است در برنامه هایى 
که براى احیاى بافت هاى تاریخى داریم سقاخانه ها مرمت 
شوند. وى افزود: در شهر اصفهان 80 سقاخانه شناسایى شده 
که داراى ارزش تاریخى هستند از این تعداد ده سقاخانه با 
همکارى نوسازى و بهسازى شــهردارى اصفهان مرمت 

شده است.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 

اســتان اصفهان گفت: بیشتر ســقاخانه ها در محله هاى 
هارونیــه، بازارچه حــاج محمد و در بافت هــاى تاریخى  
شهر بودند که مرمت و احیا شده اند. وى با اشاره به پیشینه 
ســقاخانه خاطرنشــان کرد: در مورد پیشــینه بحث هاى 
تاریخى زیادى وجود دارد، ســقاخانه ها در اصفهان از دوره 
صفویه و قاجار اســت اما در فرهنگ ایرانى عمیق تر بوده 
و به پیش از اســالم برمى گردد ولى  بــه نوعى آمیختى با 
واقعه کربال پیــدا کرده اند. اللهیارى بیان کرد: ســقاخانه 
در سایر شــهرهاى کشــور وجود دارد زیرا با مناسک هاى 
ما گره خــورده اما در برخى شــهرهاى تاریخى شــرایط 
ویژه  ترى دارد و در واقع جزئى از فرهنگ ناملموس ما هستند.

سقاخانه هاى تاریخى اصفهان 
احیا مى شوند

اجراى طرح احسان حسینى 
در ماه محرم 

در حالى کــه در اصفهان برخى جریان هاى سیاســى 
همچنان براى تغییر استاندار امید دارند و در تالش براى 
تحقق این خواسته خود هســتند، خبرها حاکى از قرار 
گرفتن نام رســول زرگرپور در میان گزینه هاى مطرح 

براى وزارت نیرو است.
با این حال برخى منابع خبرى نیز از رایزنى و جلســات 
متعدد استاندار فعلى اصفهان با نمایندگان مجلس براى 
ماندن در اصفهان حکایت دارد کــه البته این موضوع 
مى توانــد در رایزنى زرگرپور براى جلــب رأى اعتماد 

نمایندگان براى وزارت نیرو نیز صدق کند.

مسیر تغییر اســتاندار اصفهان تا جایى پیش رفت که 
در روزهاى اخیر نام حســین رضایى و على جنتى، به 
عنوان جایگزین هــاى احتمالى زرگرپور هم بر ســر 
زبان رســانه ها افتــاد و احتمال مــى رود در صورت 
بازگشــت دوباره زرگرپور بــه وزارت نیــرو، یکى از 
گزینه هاى باال، حکم اســتاندارى اصفهان را در دست 

بگیرد.

 اعالم اســامى گزینه هاى پیشنهادى 
استاندارى به وزارت کشور

رئیس شــوراى هماهنگى جبهه اصالحات اســتان 
اصفهــان از اعالم اســامى گزینه هاى پیشــنهادى 

استاندارى اصفهان به وزارت کشور خبر داد.
على نکویى درباره بررسى هاى جبهه اصالحات اصفهان 
پیرامون گزینه استاندارى اصفهان اظهار داشت: دوستان 
صحبت هایى کرده اند و پیشنهاداتى مطرح شده که به 

وزارت کشور اعالم شده است.
رئیس شــوراى هماهنگى جبهه اصالحات اســتان 
اصفهان درباره گزینه هاى پیشنهادى گفت: تا چند روز 

آینده مشخص مى شود.

وى درباره اینکه وزارت کشــور آیا به تغییر اســتاندار 
اصفهان مایل است، گفت: مباحث در این زمینه پراکنده 

است و باید تا مشخص شدن موضوع صبر کرد.

 هنوز هیچ گزینه اى براى اســتاندارى 
اصفهان مطرح نشده است

در همین حال،رئیس مجمع نمایندگان اصفهان گفت: 
تاکنون هیچ رایزنى براى گزینه اســتاندارى اصفهان 
مطرح نشــده و گزینه احتمالى براى تصدى این پست 

تعیین نشده است.

حجت االسالم والمسلمین سید ناصر موسوى الرگانى 
پیرامون گزینه هاى احتمالى استاندارى اصفهان اظهار 
داشت: در تماســى که با معاون وزیر کشــور داشتم، 
اعالم شــد که هنوز براى گزینه اســتاندارى اصفهان

 تصمیم گیرى نشده است.
رئیس مجمع نمایندگان اصفهان بیــان کرد: در حال 
حاضر که اســتاندار اصفهان آقاى زرگرپور به صورت 
شبانه روزى کار خود را انجام مى دهد، از این رو باید گفت 
من در این راستا کوچک ترین لطمه اى در فعالیت هاى 

ایشان ندیده ام.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان 
گفت: به دلیل رکود و عدم رونقى که در بازار وجود دارد، 
امسال شــاهد کاهش 30 تا 40 درصدى تولید فرش 

دستباف در اصفهان بوده ایم.
سعید عصاچى درباره وضعیت تولید فرش دستباف در 

اصفهان اظهار داشــت: 
به دلیل رکــودى که در 
بازار وجــود دارد و بازار 
هم چندان رونق نداشته 
در شــش ماهه نخست 
امسال 30 تا 40 درصد 
تولید فرش دســتباف 

کمتر شده است.
وى دربــاره اینکه بیمه 
بافندگان فرش دستباف 
از چه زمانى مجدداً آغاز 
مى شــود، افزود: از 17 
مهر 93 بیمه در اصفهان 

انجام نشــده و بیمه جدید صورت نگرفته و بسیار هم 
ریزش داشته ایم و40 درصد از کســانى که در گذشته 

بیمه بودند دیگر بیمه ندارند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان 
خاطرنشان کرد: برخى از بافندگان که در گذشته بیمه 

بودند به دلیل تأخیر در پرداخت، بیمه آنها از سوى تأمین 
اجتماعى باطل شده و یا برخى دیگر نیز به دلیل اینکه 
دار قالى خــود را جمع کرده بودند و یــا مدتى فعالیت 

نداشته اند با قطعى بیمه خود مواجه شده اند.
وى تصریح کرد: مجلس در بخش اجتماعى طرحى را 
در ارتباط با بیمه بافندگان 
فرش دســتباف تصویب 
کرد که اگر این طرح به 
تصویب شوراى نگهبان 
برســد، بافندگان فرش 
دســتباف مجــدداً بیمه 

مى شوند.
عصاچى درباره ساماندهى 
کارگاه هاى تولید فرش 
دستباف در اصفهان بیان 
کرد: زمانى که بــازار از 
نظر اقتصادى پاســخگو 
نباشد، فروشــنده ها نیز 
رغبتى براى خرید فرش دســتباف ندارند و بسیارى از 
کارگاه هاى ما که خانگى نیز هستند، تعطیل مى شوند. 

وى  ادامــه داد: البته هــر زمان وضع بــازار همچون 
گذشــته مطلوب شــود، ما آنها را مجدداً ســاماندهى

 مى کنیم.

معاون رئیــس جمهور و رئیــس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران در اصفهان گفت: شــهید حججى به برکت 
فرهنگ ایثار و شهادت در اذهان و دل ها جاى گرفت و 

به الگوى نسل جوان مبدل شد.
حجت االسالم والمسلمین شهیدى در دیدار با خانواده 
شهید محســن حججى بیان داشــت: شهید حججى 
مربوط به اسالم، کشور، انقالب، امام(ره) و رهبرى است 
و خانواده این شهید باید افتخار کند که چنین فرزندى با 
خصوصیات واالى اسالمى به جامعه اسالمى تحویل 

داده است.
وى با اشاره به ســخنان پدر و همسر این شهید پس از 
اعالم خبر شهادت شهید حججى افزود: شهید حججى 
افتخارى براى جهان اسالم و انقالب اسالمى است و به 
یقین شخصیت شهید حججى طى چندین سال شکل 
گرفته است، شخصیتى بسیجى که عاشق اهل بیت (ع)، 

حامى محرومان و مظلومان بوده است.

معاون رئیس جمهور بــا بیان اینکه شــهید حججى 
ویژگى خاصى داشته که خداوند او را به عنوان الگویى 
براى نســل جوان امروز انتخاب کرده اســت، گفت: 
الگوى اصلى رزمندگان، شــخصیت، حریت و آزادگى 
امام حسین (ع) اســت. وى با اشاره به درخشش شهید 
حججى در میان خیل شهداى مدافع حرم افزود: باید دید 
که چگونه شهید حججى جوشش و خروشى کم نظیر در 
کشور ایجاد کرد و نام او در اذهان و دل ها جاى گرفت 
و به این مقام و شخصیت رسید و سمبل و الگویى براى

 کشور شد.
پدر شهید حججى نیز در این دیدار با بیان اینکه محسن 
به وظیفه خود عمــل کرد، گفت: شــهید حججى به 
دنبال ادامــه راه امام خود حضرت اباعبدا... الحســین 
(ع) بود و همیشــه عالقــه داشــت فعالیت هاى خود 
را خالصانــه انجــام دهــد و همینگونه هم شــهید

 شد.

زرگرپور؛
وزیر احتمالـى 

نیرو؟!

شهید حججى 
الگوى نسل جوان شده است

حسین رضایى و على جنتى
 گزینه هاى جدید استاندارى اصفهان

نماد شــرکت ذوب آهــن اصفهان چنــد روزى 
اســت به دلیل تعدیل بودجه پیش بینى مربوط به 
صورت هاى مالى منتهى به اسفند 96 متوقف شده 
است. همانگونه که بارها مدیران ارشد این شرکت 
تأکید کرده اند، شرکت تحوالت عظیمى را پشت 
سر مى گذارد، در این راستا و براى شفافیت بیشتر 
در خصوص فعالیت این شــرکت و پروژه هاى در 
دســتور کار آن و دالیل تعدیل مثبت شرکت یک 
عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان توضیحاتى 

را ارائه داد.
ابوتــراب فاضل، عضو هیئت مدیــره و قائم مقام 
مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان 
درباره تعدیل منتشر شــده از سوى شرکت گفت: 
نماد شرکت به دلیل رشد بیش از 20 درصدى سود 
قابل اعمال توســط ناظر بازار متوقف شده و هم 
اکنون موارد درخواستى بورس جهت شفاف سازى 
بودجه مذکور به بورس ارسال شده و به زودى نماد 
شرکت بازگشایى خواهد شــد. در گزارش کدال، 
زیان 35 ریالى براى هر سهم تبدیل به سود 5 ریالى 
شده است و با نگاهى به بودجه منتشر شده از سوى 
شــرکت به وضوح مى توان حرکــت رو به جلوى 

شرکت را مشاهده کرد.
وى افزود: سرفصل ســود عملیاتى شرکت با رشد 
خیره کننده اى رو به رو شده و از سوى دیگر به دلیل 
روش استاندارد حســابدارى شرکت، قیمت هاى 
فروش محصوالت به رغم رشــد باالى مقاطع در 
سال جدید همچنان بسیار پایین تر از مقدار واقعى 
درج شده است. وى ادامه داد: آنچه اهمیت دارد این 
است که ذوب آهن توانســته است تنها با عملکرد 
مناسب خود به این سود دست یابد،حال آنکه این 
امکان وجود دارد تا آخر ســال بار دیگر، با تثبیت 
قیمت فروش مقاطع فــوالدى در بازه بیش از 20 
هزار ریــال براى هر کیلوگرم محصول، شــرایط 

سودآورى سهم تغییر یابد.   نرخ جدید انواع میوه در بازار اصفهان

تولید فرش دستباف اصفهان 
40درصدکاهش یافت

نخستین مرکز فنى و حرفه اى در راستاى تحقق اقتصاد 
مقاومتى و ایجاد اشــتغال در دانشــگاه آزاد اسالمى 

خمینى شهر دایر مى شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحدخمینى شهر با اعالم 
این خبر گفت: با همکارى و مشارکت اداره کل فنى و 
حرفه اى، این مرکز در دانشگاه آزاد ایجاد و مدرك معتبر 

به کارآموزان فنى و حرفه اى نیز اعطا مى شود.
مســعود کثیرى با بیان اینکه در دانشگاه آزاد اسالمى 
خمینــى شــهر بیــش از 110 کارگاه و آزمایشــگاه 
پیشرفته مهندسى با امکانات مدرن وجود دارد، اظهار 
داشــت: در مراکز فنى و حرفه اى بیــش از 800 دوره
تخصصى مشاغل با گرایش هاى متفاوت علوم انسانى 
مانند دوره هاى مدیریت و حســابدارى تا صنوف فنى 
مهندسى تدوین شده است که با امکانات موجود در این 
دانشگاه، شرایط و فضاهاى بســیار خوبى براى دانش 
پژوهان و مهارت آموزان فراهم مى شــود و در اختیار 

آنان قرار مى گیرد.
وى ادامه داد: تســهیالت دولتى و وام خوداشتغالى به 
کارآموزان فنى و حرفه اى اعطا مى شــود که مســیر 
روشنى براى توســعه فعالیت هاى اجتماعى و اشتغال 

افزایى جوانان در جامعه به شمار مى آید.

راه اندازى مرکز فنى و حرفه اى در دانشگاه آزاد  خمینى شهر

در اصفهان در بین میوه ها هرکیلوپرتقال با چهار هزارتومان  و پسته تازه با 23 هزار تومان 
بیشترین نرخ را به خود اختصاص داده اند.

انواع آلو سیاه بین هزار و 500 تا سه هزار و 500 تومان در هر کیلو، هرکیلو انار بین دو هزار 
تا چهارهزار تومان، انبه بین 11 تا 13 هزار تومان، انگور سیاه بین دو هزار و 500 تا چهار 
هزار تومان، انگور عسگرى بین هزار وصدتا دو هزار تومان، انجیر سیاه بین هزار و 500تا

 ســه هزار تومان، بِه بین دو هزار تا پنج هزار تومان، پسته تازه بین 17 تا 23 هزار تومان، 
پرتقال تامسون جنوب بین دو هزار و 500 تا چهار هزار تومان، خربزه بین 400 تا هزار و 

500 تومان و سیب درختى بین دو هزار تا سه هزار تومان قیمتگذارى شد.

ذوب آهن بر مى گردد
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ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100350207284 شماره پرونده: 9409980350200912 شماره بایگانى شعبه: 941041 خواهان/ 
شاکى عباس خدادادى دشتکى دادخواستى به طرفیت خوانده/ متهم طاهره مهران پور و زهرا مسیبى و شرکت تعاونى اعتبار 
اعتماد ایرانیان به شناسه ملى 10860215274 و بانک قوامین (سرپرستى استان اصفهان) به خواسته ابطال سند (موضوع 
سند مالى است) و ابطال سند (موضوع سند مالى است) و الزام به تنظیم سند رسمى ملک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 9409980350200912 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/08/14 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
زهرا مسیبى 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 خوانده مذکور 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: 20692 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان   /7/123
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960549 خواهان مینا شریفى با وکالت محمدباقر مریخى پور دادخواستى مبنى بر الزام به تحویل 
خودرو به طرفیت اعظم السادات سامع تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 96/8/13 ساعت 4/30 عصر 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى شیخ صدوق شمالى چهارراه 
وکال شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 20743 شعبه 31  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /7/124
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960818 خواهان مهدى اکبرى با وکالت احمدرضا فروزنده دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت 
شهرام شریفى ریگى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/8/9 ساعت 10/30 تعیین گردیده  است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 20737 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/125

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالسه 960551 خواهان یاسر حســینى با وکالت محمدباقر مریخى پور دادخواستى مبنى بر الزام به 
تحویل خودرو به طرفیت مهران توکلى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 96/8/13 ساعت 4 عصر 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى شیخ صدوق شمالى چهارراه 
وکال شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 20742 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /7/126 
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960478 خواهان امیرعباس اسماعیلیان دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به طرفیت على محمد 
کریمى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 96/8/13 ساعت 3/30  عصر تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال شوراى حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ 

مى شود. م الف: 20755 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/127
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960450 خواهان حسن رمضانى با وکالت سید امیر حجازى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به 
طرفیت حمیدرضا نجفى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 96/8/13 ساعت 5 عصر تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال 
شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 20757 شعبه  31 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /7/128
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960644 خواهان محمود مستاجران دادخواستى مبنى بر  (نسخه ثانى پیوست) مطالبه به طرفیت 
اکبر نوروزى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى مورخ 96/8/13 ساعت 9 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 اصفهان- کنار گذر 
اتوبان شهید خرازى حد فاصل خ آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شورا شعبه 52 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. طى فیش بانک ى 
به شماره 932718 مبلغ 120/000 جهت نشر آگهى واریز شده خواهشمند است دستور فرمایید به هزینه خواهان وفق ماده 
73 آیین دادرسى مدنى یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعالم نمایید. م الف: 

20758 شعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/129
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960475 خواهان محسن یارمحمدیان دادخواســتى مبنى بر  مطالبه مبلغ 54/774/398 
درخصوص بدهى آقاى قاسمى به اینجانب درخصوص معامله خودروى پژو به طرفیت احمد قاسمى تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگى براى مورخ 96/8/15 ساعت 16 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در 
اصفهان خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 20728 شعبه 24 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو ) /7/130
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960833 خواهان مسعود قناعت با وکالت لیال هیبت الهى دادخواستى مبنى بر  مطالبه مبلغ 
75/000/000 ریال به طرفیت حامد معین تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/8/8 ساعت 30 /8 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 45 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: 20721 شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/131
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960505 خواهان اصغر قاسمى دادخواستى مبنى بر  مطالبه وجه به طرفیت سعید صفوى نژاد 
تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى روز چهارشنبه مورخ 96/8/10 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م 

الف: 20720 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو ) /7/132
اجراییه

شماره: 1198/95 به موجب رأى شماره 245تاریخ 96/3/21 حوزه 31 شوراى حل اختالف شهرستان اص فهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه یاشار قاسمى فرزند داریوش نشانى: مجهول المکان محکوم است به: حضور در دفترخانه اسناد 
رسمى و انتقال سند خودرو 252/99 ج 55 به نام خواهان علیرضا بلندزاده فرزند محمدعلى نشانى: اصفهان- خ نشاط جنب 
اداره پست مرکزى فروشگاه نشاط و پرداخت یک میلیون و سیصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت. 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: 20754 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/133
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420350200235 شماره پرونده: 9609980350200081 شماره بایگانى شعبه: 960097 بموجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه ى غیابى شماره ى 9609970350200606- 96/4/17؛ محکوم علیه 
محمود نورى نشانى: مجهول المکان به پرداخت مبلغ 1/931/000/000 ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور 
چک (14 فقره چک بانکى به شــماره 945461 مورخ 95/02/31، 150/000/000 ریال- 945463 مورخ 95/03/20، 
150/000/000 ریال- 364091 مورخ 25/7/95، 109/000/000 ریــال- 364090 مورخ 15/7/95، 109/000/000 
ریال- 364088 مورخ 25/6/95، 109/000/000 ریال- 364089 مــورخ 05/7/95، 109/000/000 ریال- 364084 
مورخ 15/2/95، 148/750/000 ریال- 364086 مورخ 10/3/1395، 148/750/000 ریال- 364073 مورخ 15/6/95، 
150/000/000 ریال- 364087 مــورخ 20/3/95، 148/750/000 ریال- 364069 مــورخ 5/5/95، 150/000/000 
ریال- 364071 مورخ 25/5/95، 150/000/000 ریال- 364085 مورخ 25/2/95، 148/750/000 ریال- 364075 مورخ 
25/1/95، 150/000/000 ریال) تا زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و 69/239/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق 
محکوم له ایرج خیراللهى حسین آبادى فرزند عبدالرحیم نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- میدان 
امام- بازار بزرگ- دروازه اشرف- مقابل پاساژ صدر- فروشگاه خیرالهى و پرداخت حق االجرا به مبلغ 100/011/950 ریال 
در حق صندوق دولت محکوم مى باشد.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار 
از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 20693 شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/134
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970350201034 شماره پرونده: 9509980350200898 شماره بایگانى شعبه: 951056 خواهان: 
على اکبر عرب بیگى جزى فرزند ابراهیم با وکالت علیرضا یدى فرزند اکبر به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- 
شهر اصفهان- خ نیکبخت مجتمع ادارى نیکبخت ط 4 واحد 110 و آقاى مهدى لطف اله خواجوئى فرزند على به نشانى 
استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ  نیکبخت- مجتمع ادارى نیکبخت- ط 4- واحد 110 خواندگان: 
1- محمد مرادى فرزند حسینعلى به نشانى مجهول المکان 2- محمدعلى جعفرزاده قهدریجانى به نشانى استان اصفهان- 
شهرستان فالورجان- قهدریجان- خ بهشتى- نبش کوچه شهید جعفرزاده- منزل شخصى- کدپستى 8461657791 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه وجه چک دادگاه با بررسى محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را  اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دادخواست خواهان آقاى 
على اکبر عرب بیگى جزى فرزند ابراهیم با وکالت آقاى علیرضا یدى و مهدى لطف اله خواجوئى به طرفیت آقاى 1- آقاى 
محمدعلى جعفرزاده قهدریجانى 2- محمد مرادى فرزند حسینعلى به خواسته مطالبه مبلغ 700/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک بانکى به شماره 421933 مورخ 95/08/02 به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسى دادگاه از توجه به 
وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان که حاکى از اشتغال ذمه خوانده مى باشد و اینکه خوانده دلیلى بر 
برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده و نظر به این که خوانده در جلسه رسیدگى حاضر نشده و در مقابل ادعاى خواهان 
دفاعى از خود به عمل نیاورده است دعوى خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 310 و 319 قانون تجارت و تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحات و الحاقات بعدى و مواد 519- 522 قانون آئین دادرسى مدنى 
خوانده را به پرداخت مبلغ 700/000/000 ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزى که 
در زمان اجرا توسط واحد اجراى احکام محاسبه مى شود از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 23/817/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان محکوم مى 
نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. شماره راى اصالحى: 9609970350201112 فلذا 
با عنایت به مراتب یاد شده با اعالم ختم دادرسى به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشاء راى اصالحى مى نماید. رأى اصالحى: 
درخصوص اشتباه موجود در دادنامه شماره 201034 مورخ 96/06/13 مبنى بر اعالم راى غیابى بودن راى صادره نظر به 
حدوث اشتباه با ذکر اینکه خوانده ردیف اول در یکى از جلسات رسیدگى حضور داشته و راى صادره نسبت به ایشان حضورى 
و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ فقط قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد در 
دادنامه یاد شده از آن مستندا به ماده 309 قانون آئین دادرسى مدنى رفع اشتباه مى نماید تسلیم دادنامه اصلى بدون دادنامه 
اصالحى ممنوع و فاقد اعتبار است و دادنامه اصالحى از حیث قابلیت تجدیدنظر تابع دادنامه اصلى است. م الف: 20694 

عسکرى فر- دادرس شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/135

اجراییه
شماره اجرائیه: 9610420350300234 شماره پرونده: 9009980350301001 شماره بایگانى شعبه: 901001 بموجب 
درخواست اجراى حکم غیابى مربوط به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9109970350300055 محکوم علیهم 1- سمیه 
براتى فرزند روزبه نشانى: مجهول المکان 2- روزبه براتى فرزند عبدالحسین نشانى: مجهول المکان 3- سید مجید کاظمى 
فر فرزند یداله نشانى: مجهول المکان 4- محمد امیرى فرزند آزاد نشانى: مجهول المکان محکوم اند به صورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ 100 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت قراردادى براساس قرارداد ابرازى و پرداخت مبلغ دو 
میلیون ریال به عنوان هزینه دادرس ى و پرداخت 3/600/000 ریال حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونى در حق محکوم له 
بانک صادرات اصفهان به سرپرستى عباس ستارى نشانى: اصفهان م آزادى ابتداى سعادت اباد ساختمان مرکزى و پرداخت 
5/000/000 ریال بابت حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 20695 شعبه 3 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/136
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350707075 شماره پرونده: 9609980350700313 شماره بایگانى شعبه: 960367 خواهان 
پرویز اکبرى  فرزند عباس با وکالت زیبا رباطى و محمد محمدى دادخواستى به طرفیت خواندگان لیال جعفرى و کوروش 
سازنده و محمد حسین روحانى به خواسته ابطال مبایعه نامه و اعالم بطالن معامله و ابطال سند رسمى تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ  
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 960367 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/9/25 و ساعت 10/30 صبح تعیین شده است. 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 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: 20701 شعبه هفتم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/141
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100351407297 شماره پرونده: 9509980351401112 شــماره بایگانى شعبه: 951238 
خواهان بابک اورکى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى مرتضى عبدالهى – شــاهین میرالوند به خواسته اعتراض به 
عملیات اجرایى (موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراى احکام مدنى) مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9509980351401112 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/09/19 
ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 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: 20703 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/142 

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100351407319 شماره پرونده: 9609980351400285 شماره بایگانى شعبه: 960322 خواهان 
بانک مهر اقتصاد دادخواستى به طرفیت خوانده علیرضا بردبار- مجتبى قضاوى- مهدى قضاوى- محمد هوشنگى به 
خواسته مطالبه وجه چک – مطالبه خسارت تاخیر تادیه- تامین خواسته- مطالبه خسارت دادرسى مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351400285 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1396/09/20 ساعت 9:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 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: 20704 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /7/143
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970351400903 شماره پرونده: 9509980351400903 شماره بایگانى شعبه: 951010 خواهان: 
آقاى سید مجید عسگرى کرچگانى فرزند سید عظیم به نشانى اصفهان خ مسجد سید روبروى هتل چهلستون پ 576 
خواندگان: 1- آقاى مجید حسینى اخوان 2- آقاى حامد علیخانى فرزند حسین همگى به نشانى مجهول المکان خواسته 
ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه وجه بابت ... 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4-  مطالبه وجه چک دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از ذات باریتعالى به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه: در خصوص دعوى سید مجید عسگرى به طرفیت 1- حامد علیخانى 2- مجید حسینى اخوان به خواسته مطالبه مبلغ 
443/080/000 ریال وجه 14 فقره چک و دو فاکتور به انضمام خسارت دادرسى و تاخیر تادیه نظر به ابقاء  اصول مستندات 
نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد اینکه خواندگان با اطالع از دعوى مطروحه هیچگونه 
ایراد و دفاعى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است مستند دعوى خواهان محمول 
بر صحت تلقى، دادگاه خواهان را در دعوى مطرح شده محق تشخیص مستنداً به مواد 519، 198، 522 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 443/080/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 13/787/800 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
براساس شاخص بانکى از تاریخ دادخواست تا زمان وصول در حق خواهان محکوم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه میباشد. م الف: 20705 اقبالى بروجنى رئیس شعبه 14 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /7/144
اجراییه

شماره اجراییه: 9610420351400260 شماره پرونده: 9609980351400640 شماره بایگانى شعبه: 960740 به موجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609970351401034 محکوم علیه اسداله پاکروان 
به نشانى اصفهان مجهول المکان محکوم است به پرداخت  مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
یک میلیون و نهصد و نود و هفت هزار و چهارصد ریال از بابت خسارات دادرسى و پرداخت خسارات تاخیر تادیه براساس 
اعالمى از تاریخ سررسید 77/2/22 لغایت وصول و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. 
مشخصات محکوم له: امین اله مرتضوى فرزند اسماعیل به نشانى اصفهان، اصفهان، خ توحید ك کاویان ساختمان باران پ 
66 ط همکف. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و 
اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال 
براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 20706 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/145

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100351407302 شماره پرونده: 9509980351400807 شماره بایگانى شعبه: 950899 خواهان 
آقاى نعمت اله کوچکى قلعه فروشانى دادخواستى به طرفیت خوانده فائقه سبط روضاتى- فائزه سبط روضاتى- فوزیه سبط 
روضاتى- سید محمدعلى روضاتیان به خواسته مطالبه خسارت دادرسى – الزام به تنظیم سند رسمى ملک مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509980351400807 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و 
وقت رسیدگى مورخ 1396/09/20 ساعت 12:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 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: 20707 شعبه 14 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/146 
رأى اصالحى 

شــماره راى اصالحى: 9609970351100977 شــماره پرونده: 9409980351100859 شــماره بایگانى شــعبه: 
940946 خواهان: آقاى عباس مشــتاقى الرگانى فرزند احمد به نشــانى اصفهان خ چمران، کوى میثم ك پرویز پ 
92 کدپســتى:8193719385 کدملى: 1111426368 تلفن همــراه: 09133155312 خوانــدگان: 1- خانم ملیحه 
هادیان فرزند محمدعلى 2- آقاى علیرضا القاســى فرزند محمــد 3- آقاى محمد مهدى هادیــان فرزند محمدعلى 
4- خانم ماندانا هادیان فرزند محمدعلى 5- آقاى محمد حســن هادیان فرزند محمدعلــى 6- خانم مرضیه هادیان
 فرزند محمدعلى همگى به نشانى مجهول المکان 7- آقاى حسن مهدوى فرزند قاسم به نشانى اصفهان، خ پروین پشت 
شهردارى منطقه 10 مجتمع مسکونى بشیر پ 1 کدپســتى: 8198797493 خواسته: الزام به تنظیم سند رسمى ملک 
(راى اصالحى) راى دادگاه: نظر به اینکه در دادنامه شــماره 9509970351101824 مورخ 95/11/23 موضوع پرونده 
کالســه 9409980351100895 نام خوانده ردیف اول آقاى محمدحسن هادیان فرزند محمدعلى در اثر سهل انگارى

 دفتر خدمات قضایى در ثبت دادخواست اشتباهى ثبت گردیده و نام صحیح نامبرده محمدحسین هادیان فرزند محمدعلى 
بوده لذا مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى مصوب سال 1379 دادنامه مذکور 
تصحیح گردیده و نام صحیح خوانده ردیف اول به نام آقاى محمدحسین هادیان فرزند محمدعلى تصحیح مى گردد. تسلیم 
رونوشت راى اصلى بدون رونوشت راى تصحیحى ممنوع است. م الف: 20709 جعفرزاده رئیس شعبه 11 دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان /7/147 
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610460351300025 شــماره پرونده: 9609980351300047 شماره بایگانى شعبه: 960055 
خواهان  آقاى جان محمد کریمى فرزند محمد با وکالت خانم مرضیه رئیسیان دادخواستى به طرفیت خواندگان آقاى سلمان 
داودى و تولید آجر میناگران به خواسته اعتراض به عملیات اجرایى و اعتراض ثالث مبنى بر لغو عملیات اجرایى تقدیم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به 
کالسه 960055 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/8/17 و ساعت 10:30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 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: 20712 شعبه 13 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/149
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609976825300698 شماره پرونده: 9509986825300719 شماره بایگانى شعبه: 950875 خواهان: 
شهین سلطانى بابوکانى فرزند عبدالرحمان به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان عالمه 
امینى- فلکه پردیس- خیابان شهداى کردآباد- بن بست یاس- درب روبرو زنگ 3- کدپستى 8199948661 خوانده: جعفر 
باقرى فرزند رحمت ا... به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه 
خسارت دادرسى 4- اعسار از پرداخت هزینه دادرسى 5- تأمین خواسته رأى دادگاه: درخصوص دعوى خانم شهین سلطانى 
بابوکانى فرزند عبدالرحمان به طرفیت آقاى جعفر باقرى فرزند رحمت اله مبنى بر مطالبه مبلغ ششصد میلیون ریال بابت دو 
فقره چک به شماره هاى 488629 مورخ 23- 3- 95 و 488630 مورخ  23- 3- 95 به انضمام خسارات دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمى دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمى و رونوشت مصدق 
چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر 
نشده و در برابر دعوى خواهان ایراد یا دفاعى به عمل نیاورده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده دارد دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 519 و 198 و 194 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 
310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالحى صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ششصد میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش 
واقعى چک بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى و مبلغ 
یک میلیون و چهارصد هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. با توجه به صدور حکم 
اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسى خواهان مکلف است به محض وصول اولین قسمت از محکوم به هزینه دادرسى را 
فوراً به خزانه دولت پرداخت نماید. این راى غیابى و ظرف مهلت بیتس روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس 
از ان تا بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى تجدید نظر استان اصفهان است. م الف: 20713 طاهرى- رئیس 

شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/150
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610466825300007 شماره پرونده: 9609986825300617 شماره بایگانى شعبه: 960713 خواهان/ 
شاکى سعید محمدى جوزدانى دادخواستى به طرفیت خوانده/ متهم منوچهر کیانیان فرزند خلیفه به خواسته اعسار از هزینه 

دادرسى و مطالبه وجه 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 استان اصفهان- طبقه اول- اتاق 121 ارجاع و به کالسه 960713 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/08/20  
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: 20714  شعبه 

31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/151
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509976825301647 شماره پرونده: 9509986825300634 شماره بایگانى شعبه: 950775 خواهان: 
آقاى محمد صابرى فرزند احمد با وکالت خانم آرزو لطفى فتح آبادى فرزند سیف اله به نشانى استان اصفهان شهرستان 
فالورجان، فالورجان خ میثم ساختمان زاینده رود خوانده: آقاى سید مصطفى مرتضوى فرزند سید محمد به نشانى اصفهان 
خ پروین خ صباحى پالك 101 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه. راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى محمد صابرى فرزند احمد با وکالت خانم آرزو لطفى فتح آبادى فرزند سیف اله 
به طرفیت آقاى سید مصطفى مرتضوى فرزند سید محمد به خواسته مطالبه وجه به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت 
2 فقره چک به شماره هاى 637568- 94/6/11 به مبلغ دویست میلیون ریال و 645807- 94/6/11 به مبلغ پنجاه میلیون 
ریال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمى دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و 
مالحظه درخواست تقدیمى و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر نشده و در برابر دعوى خواهان ایراد یا دفاعى به عمل نیاورده و با توجه 
به بقاء  اصول اسناد در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به 
مواد 519 و 198 و 194 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالحى 
صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعى چک بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان 
وصول براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى و مبلغ هفت میلیون و سیصد و هشتاد و چهار هزار ریال 
بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى 
تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 20715 طاهرى رئیس شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/152

اجراییه
شماره اجراییه: 9610420351400199 شــماره پرونده: 9609980351400482 شماره بایگانى شعبه: 960557 به 
موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609970351400749 محکوم علیه خسرو 
هاشمى به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 55/400/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت 
تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزى که مبلغ 5/000/000 ریال از تاریخ 81/12/25 و مبلغ 10/000/000 ریال 
از تاریخ 1382/5/20 و مبلغ 5/000/000 ریال از تاریخ 1382/1/20 و مبلغ 6/000/000 ریال از تاریخ 81/7/11 و مبلغ 
5/000/000 ریال از تاریخ 82/2/10 و مبلغ 5/000/000 ریال از تاریــخ 82/1/30 و مبلغ 7/400/000 ریال از تاریخ 
1381/10/25 و مبلغ 6/000/000 ریال از تاریــخ 81/11/2 لغایت وصول و پرداخت مبلغ 2/750/000 ریال بابت نیم 
عشر دولتى در حق صندوق  دولت. راى صادره غیابى است. ضمناً محکوم له مسعود رحمتى نزاذ به نشانى خمینى شهر 
خ امیرکبیر ك امام حسین بن بست شهید رفیعى پ 124 مى بایست زمان اجراى حکم هزینه دادرسى را پرداخت نماید. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 20717 شعبه 14 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /7/154
ابالغ راى

کالسه پرونده: 950806 شماره دادنامه: 960997679500685- 96/3/31 مرجع رسیدگى: شعبه 20 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: مهران ذاکرى به نشانى ملک شهر خیابان مفتح مجتمع ستاره ABC بلوك A ط 6 واحد 42 خوانده: 
حسین کیانى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه حواله با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا: در خصوص دعواى مهران ذاکرى به طرفیت آقاى حسین کیانى به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و هشت 
میلیون ریال وجه حواله هاى شماره 30286، 30287 و 30288 به عهده قرض الحسنه هیا ت یا حسین به انضمام مطلق 
خسارات قانونى. با عنایت به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و دفاع خوانده مبنى بر اینکه بالوجه/ بالدلیل تقلى مى گردد، شورا 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
1/700/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/11/19 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام 
مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 20726 

شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/160
حصر وراثت

شماره: 281/96ش5ح- 96/6/25 خانم الهه خواجه ورنامخواســتى داراى شناسنامه شماره 1160113041 به شرح 
دادخواست به کالسه 281/96 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان داود 
صالحى هاردنگى به شناسنامه 327 در تاریخ 1396/06/04 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- امیرمهدى صالحى هاردنگى فرزند داود ش.ش 1160644780 ت.ت 1389 صادره از لنجان 
(پسر متوفى) 2- تینا صالحى هاردنگى فرزند داود ش.ش 1160540136 ت.ت 1385 صادره از لنجان دختر متوفى) 
3- خدادوست صالحى هاردنگى فرزند صفرعلى ش.ش 4059 ت.ت 1341 صادره از لنجان (پدر متوفى) 4- صدیقه 
کاظمى ورنامخواستى فرزند قاسم ش.ش 203 ت.ت 1343 صادره از لنجان (مادر متوفى) 5- الهام خواجه ورنامخواستى 
فرزند نبى اله ش.ش 1160113041 ت.ت 1369 صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 837 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان /7/162 
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/418134 چون آقاى حسن کاظمى فرزند غالمرضا باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک پالك 1546/25 
واقع در قطعه یک نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 100 دفتر 254 ذیل ثبت 56012 سند مالکیت بشماره 
752384 بنام حسن کاظمى فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى در حمل و نقل وسایل منزل مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/07/04  م الف: 6014 حسین زمانى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 7/119 

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610460358500002 درخواســت:  شــماره 
9509980358500406 شــماره بایگانى شــعبه: 950407 در پرونده کالسه 
950407 شعبه ششم بازپرسى دادســراى جرایم اقتصادى شهرستان اصفهان 
گزارش اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان علیه آقاى حسین دهقانى 
مدیسه فرزند ابراهیم دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول ارائه و مطرح نموده 
که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردید. نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
مى باشد حسب ماده 115 قانون آیی ن دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا 
متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن 
اعالم نشانى کامل خود جهت پاسخگویى به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. 
در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 20716 
شعبه ششم بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید مطهرى) /7/153

ابالغ وقت رسیدگى 
پرونــده:  شــماره   9610460370200015 درخواســت:  شــماره 
9609983723900012 شــماره بایگانى شــعبه: 960218 نظر به اینکه خانم 
راضیه رمضانى مبارکه فرزند عباس شــکایتى علیه خانم زهــرا جاللى فرزند 
محمود مبنى بر رابطه نامشــروع در این دادگاه مطرح نمــوده که پرونده آن به 
کالسه 960218 و این دادگاه ثبت و وقت رســیدگى براى روز 1396/08/22 
ساعت 10:00 صبح تعیین شده است نظر به اینکه متهم متوارى و مجهول المکان 
مى باشد لذا حسب ماده 394 قانون آیین دادرســى کیفرى مراتب دو نوبت و به 
فاصله ده روز در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى طبع و نشر مى گردد و 
از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شود و 
در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى را اتخاذ 
خواهد نمود. م الف: 20711 شعبه ســوم دادگاه کیفرى یک استان اصفهان (18 

کیفرى استان سابق) /7/148

ابالغ راى
شماره دادنامه:  9609970352901235 شماره پرونده: 9509980366100827 
شماره بایگانى شعبه: 950952 شاکى: آقاى بهزاد منفرد فرزند مسعود به نشانى 
خ پروین خ میرزا نصیر جنب شیرینى فروشى همشهرى بلور فروشى حق شناس 
متهم: آقاى محمد مسعودیه به نشانى اصفهان، اصفهان زینبیه ك عمان سامانى 
4 راه دوم ك شماره 3 اتهام: خیانت در امانت گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه: در خصوص شــکایت بهزاد منفرد از محمد مسعودیه به اتهام خیانت در 
امانت نســبت به مقادیرى پارچه دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات 
گواه شاکى حاکى از اختالف حساب طرفین و اینکه متهم پارچه ها را تا تصفیه 
حساب، نزد خود حبس کرده و شاکى نیز به بدهى خود اقرار دارد و از سوى دلیلى 
بر اینکه متهم پارچه ها را به ضرر شاکى اســتعمال یا تصاحب کرده باشد ارائه 
نشــده به لحاظ عدم احراز وقوع ارکان بزه به استناد ماده 4 قانون آیین دادرسى 
کیفرى حکم برائت متهم صادر مى شود که حضورى و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 
20700 وطن خواه دادرس شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان (103 

جزایى سابق) /7/140

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970352901242 شماره پرونده: 9509980358100454 
شماره بایگانى شعبه: 960634 شــاکى: آقاى محمدجواد الرى فرزند رسول به 
نشــانى اصفهان، اصفهان، خیابان مولوى، کوچه امید پالك 728 متهم: آقاى 
رامین دالو رى به نشانى مجهول المکان اتهام: کالهبردارى گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه: اتهام رامین دالورى دایــر بر کالهبردارى موضوع 
شکایت محمدجواد الرى از طریق فریفتن شاکى به امرى واهى (فراهم کردن 
مقدمات تأسیس سفره خانه سنتى در شهر لوس آنجلس در سال 1394) با توجه 
به محتویات پرونده شامل شــکایت شــاکى، گزارش ضابطان، تصویر قرارداد 
طرفین، استعالم از اداره ثبت شــرکت ها حاکى از نبود موسسه اى که متهم به 
عنوان نماینده آن با شاکى قرارداد بسته، ادله مربوط به واریز مبلغ 600/000/000 
ریال توسط شــاکى به حساب صرافى و توســط صرافى به حساب متهم و سایر 
قرائن موجود در پرونده محرز است لذا به اســتناد ماده 1 قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى حکم به محکومیت متهم به تحمل سه 
سال حبس و پرداخت 600/000/000 ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت 
و رد 600/000/000 ریال به شاکى صادر مى شود. این راى غیابى و ظرف بیست 
روز از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و با انقضاى این مهلت ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 20699 
وطن خواه دادرس شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان (103 جزایى 

سابق) /7/139

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970352901241 شماره پرونده: 9509983654901424 
شماره بایگانى شعبه: 960628 شــاکى: آقاى مهدى توحیدیان فر فرزند صادق 
به نشانى استان اصفهان، شهرســتان اصفهان، شهر اصفهان، بلوار ارتش نبش 
سجادیه 5، داخل پیاده رو پالك 70 طبقه 2 متهم: آقاى سعید شاه منصورى به 
نشانى اصفهان، کاشان میدان امام رضا بلوار گلستان  روبروى دادسراى کاشان 
اتهام: خیانت در امانت گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص 
شکایت مهدى توحیدیان فر از سعید شاه منصورى به اتهام خیانت در امانت نسبت 
به 45 بسته امداد خودرو و 9 سیم کارت دادگاه نظر به اینکه قرارداد کارى متهم 
که براساس آن اموال شکایت در اختیار وى قرار گرفته میان او و شرکت توان آزما 
نیرو منعقد شده و شاکى حداقل از حیث شــخصیت حقیقى خود که براساس آن 
طرح شکایت  کرده نفعى در دعوا ندارد و شاکى خصوصى محسوب نمى شود به 
استناد ماده 340 قانون آیین دادرسى کیفرى قرار منع تعقیب متهم صادر مى شود 
که ظرف بیست روز از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان 
اصفهان اســت. م الف: 20698 وطن خواه دادرس شعبه 103 دادگاه کیفرى دو 

شهرستان اصفهان (103 جزایى سابق) /7/138

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609970352901243 شماره پرونده: 9409980366300335 
شماره بایگانى شعبه: 941388 شکات: 1- سهراب فاتحى فرزند محمدتقى به 
نشــانى اصفهان- میدان قدس- خ مصلى- کوچه شــهید کاردان پور- پالك 
45، 2- فاطمه آتش جو فرزند محمود به نشــانى اصفهان- خ کاوه- ایستگاه 
مادى- بوستان 1- ك توکل- بن ســپهرى- پ 203، 3- مریم جعفرى فرزند 
حسینعلى به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ کاوه، 
4- حمید کریمى دلیگانى فرزند محمدعلى به نشانى اصفهان- خ کاوه- پوریاى 
ولى- کوچه نرگس- پالك 223، 5- حسن رنجبر سوارچى فرزند نعمت اله به 
نشانى اصفهان- اصفهان زینبیه خ خرم حنب جوى کوچه اسالمى 2 درب سوم، 
6- رسول اسحاقیان فرزند اکبر به نشانى درچه- خ نواب صفوى- ك 64 غربى 
پ 20 متهمین: 1- ابراهیم راعى دهقى فرزند حسین به نشانى اصفهان- اصفهان 
خ وحید کوچه شهید نمازى کوچه بوستان پالك 2- مهدى ذکرى اصفهانى به 
نشانى مجهول المکان اتهام ها: 1- شهادت دروغ در دادگاه نزد مقامات رسمى 
2- جعل سند عادى 3- تظاهر و مداخله در امر وکالت 4- تحصل مال از طریق 
نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات 5- استفاده از اوراق مجعول گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
بصدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: اتهام ابراهیم راعى دایر است بر شهادت کذب 
موضوع گزارش حفاظت اطالعات دادگسترى اصفهان که با توجه به محتویات 
پرونده و گزارش مزبور و استعالم از مخابرات و اظهارات متهم این اتهام محرز 
است لذا به استناد ماده 650 کتاب پنجم قانون مجازات اسالمى وى به تحمل 
شش ماه حبس محکوم مى شود: اتهام مهدى ذکرى عبارت است از 1- جعل در 
حواله ى مربوط به حساب شاکى سهراب فاتحى 2- تظاهر به وکالت دادگسترى 
و تحصیل مال از طریق نامشروع به این وسیله و استفاده از سند مجعول با ارائه 
آن به یکى از شکات (حمید کریمى) در راستاى افزایش اعتماد وى براى بردن 
مال او، که به نظر دادگاه بزه هاى معنونه در بند 2 مجموعًا ارکان کالهبردارى را 
تشکیل مى دهند. شکات عبارتند از 1- حسن رنجبر 2- حمید کریمى 3- مریم 
جعفرى 4- رسول اسحاقیان 5- فاطمه آتش جو. دادگاه در مورد جعل، با توجه 
به محتویات پرونده و نظر کارشناس رسمى دادگسترى و شکایت صاحب بزه را 
محرز مى داند و متهم را به استناد مواد 523 و 526 کتاب پنجم قانون مجازات 
اسالمى به تحمل سه ســال حبس محکوم و مقرر مى کند سند مجعول معدوم 
گردد و در مورد کالهبردارى با عنایت به شکایت شاکیان و اظهارات مطلعان و 
صورت حساب بانکى متهم و پیامکهاى اســتخراج شده از تلفن همراه شاکیان 
وقوع بزه را محرز مى داند و به اســتناد تبصره 2 ماده 134 قانون آئین دادرسى 
کیفرى و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختالس و کالهبردارى 
با رعایت ماده 134 قانون مجازات اســالمى متهم را به پرداخت 27/000/000 
ریال در حق شاکى اول و 30/000/000 ریال در حق شاکى دوم و 30/000/000 
ریال در حق شــاکى ســوم و 20/000/000 ریال در حق رســول اسحاقیان و 
658/000 ریال در حق شاکى پنجم و پرداخت جمعاً 107/658/000 ریال جزاى 
نقدى و تحمل 5 فقره حبس 10 ساله که یکى از آنها قابل اجراست محکوم مى 
نماید. این رأى غیابى و ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و با 
انقضاى این مهلت ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف: 20696 وطن خواه- دادرس شعبه 103 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (102 جزایى سابق) /7/137



اقتصاداقتصاد 07073047 سال چهاردهمسه شنبه  4 مهر  ماه   1396

الیحه رفع ممنوع الخروجى 
مدیران  اقتصادى به دولت رفت 
الیحه رفــع ممنوع الخــروج و بازداشــت مدیران 
بنگاه هاى اقتصادى با امضــاى وزیر صنعت، معدن 

و تجارت براى معاون اول رئیس جمهور ارسال شد.
بر ایــن اســاس الیحــه رفــع ممنوع الخــروج، 
ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات مدیران بنگاه هاى 

اقتصادى داراى یک ماده واحده به شرح زیر است:
«با تصویب این قانون کلیــه قوانین مغایرهمچون 
قانون گذرنامه، قانون ممنوعیــت خروج بدهکاران 
بانک ها و ماده 202 اصالح مالیات هاى مستقیم لغو 

و بالاثر مى شود.»

برگ مالیات قطعى مؤدیان 
صادر شد

برگ مالیات قطعى مؤدیان مشمول تبصره ماده 100 
قانون مالیات هاى مستقیم براى افراد داراى درآمد زیِر 

156 میلیون تومان در سال صادر شد.
با توجه به بارگذارى بــرگ مالیاتى قطعى عملکرد 
سال 1395 صاحبان مشاغلى که در راستاى تبصره 
ماده 100 قانون مالیات هاى مستقیم نسبت به تعیین 
مالیات مقطوع خود اقدام کرده اند، در سامانه مشاغل 
با توجه به اعالم صدور برگه مالیات قطعى به مؤدى از 
طریق پیامک این دسته از صاحبان مشاغل مى توانند 
پس از دریافت پیامک با مراجعه به اداره امور مالیاتى 
نسبت به دریافت برگ مالیاتى قطعى خود اقدام کنند.

پایان سال آبى 
با 5 درصد کاهش بارش

پرونده بارش هاى کشور در سال آبى 96-95 با 230 
میلیمتر بسته شد که در مقایسه با سال آبى گذشته، 
5 درصد کاهش داشته و حوضه آبریز خلیج فارس و 
دریاى عمان با 370 میلیمتــر و حوضه آبریز مرزى 
شرق با 62 میلیمتر بیشــترین و کمترین بارش ها را 

داشته اند.

سامانه رهگیرى فرآورده هاى 
دامى راه اندازى شد

 رئیس ســازمان دامپزشــکى کشــور اعالم کرد: 
سامانه جاده اى جریمه هوشــمند، جهت رهگیرى 
محموله هاى دام و فرآورده هاى دامى راه اندازى شد.

مهدى خلج با اشــاره به اجــراى تفاهمنامه منعقده 
بین سازمان دامپزشکى کشور و سازمان راهدارى و 
جاده اى کشــور در خصوص اتصال سامانه صدور 
بارنامه با سامانه قرنطینه و امنیت زیستى عنوان کرد: 
با هماهنگى به عمل آمده با ناجا، در فاز اول اجراى این 
طرح، دوربین هاى هوشمند در 11 نقطه از جاده هاى 
مواصالتى کشور (از جمله جاده هاى قم-کاشان و 
نایین-یزد) راه اندازى شده اســت و این دوربین ها، 
خودروهاى فاقد گواهى بهداشــتى حمل (بار نامه) 
را شناسایى کرده و ضمن اطالع رســانى از طریق 
سیســتم الکترونیک، خودرو به صورت هوشــمند 

جریمه مى شود.
رئیس سازمان دامپزشکى کشور اظهار امیدوارى کرد 
با اجرا و گســترش این طرح، نظارت هاى بهداشتى 
ســازمان بر محموله هاى مورد نظــر، ارتقا یافته و 
حمل و نقل غیرمجاز و قاچاق با کاهش قابل توجهى 

مواجه شود.

افزایش قیمت 
چند خودروى داخلى

هفته جارى قیمت چند مدل خودروى داخلى در بازار 
افزایش یافته است.

قیمت پراید SE۱۱۱ معادل 300 هزار تومان، پراید 
131 معادل صدهزار تومان و پژو 206 تیپ 2 معادل 

200 هزار تومان افزایش یافته است.
این هفته قیمت کارخانه دو خودروى پژو 206 تیپ 2 

و پژو پارس سال نیز افزایش یافت.
قیمت بقیه خودروهاى داخلــى در بازار تغییر خاصى 
نسبت به نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشته 

است.

ویترین

درحالى که به گفته مسئوالن جهاد کشاورزى تولید برنج 
نسبت به سال گذشته رکورد شکسته است، واردات آن 
نزدیک به 80 درصد بیشتر شده و جالب اینکه قیمت این 
محصول وارداتى 16 درصد هم گران شده که سود آن به 
جیب تاجران هندى و پاکستانى رفته است که در حدود 90 

درصد در بازار برنج وارداتى ایران سهم دارند.
 به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزى، امسال تولید برنج، 
رکوردشکنى بى نظیرى داشته و به حدود دو میلیون و 300 
هزار تن رسیده است هر چند شاهد واردات بیش از یک 

میلیون تنى برنج هستیم.
عباس کشاورز گفت: براساس آمار موجود یک میلیون و 

806 ُتن برنج به ارزش بالغ بر 963 میلیون دالر به کشور 
وارد شده که افزایش 78/97درصدى از نظر وزنى و رشد 
102/4 درصدى از نظر ارزشى نسبت به پنج ماهه سال 
گذشته داشته است که این اعداد و ارقام افزایش قیمت 

برنج وارداتى را نیز نشان مى دهد.
نام هایى مانند امارات متحده عربى، پاکســتان، تایلند، 
ترکیه، عراق، هند و سایر کشورهاى خارجى در فهرست 
وارد کنندگان برنج به ایران ثبت شــده است که در این 
میان هندوستان بیش از 696 هزار تن برنج و پاکستان با 
واردات 200 هزار تنى سهمى معادل 20 درصد در بازار 

برنج خارجى ایران دارد.

این روزها شاهد بروز اشکاالتى در معاینه فنى خودروهاى 
دوگانه سوز هستیم که همین امر بر حجم مشکالت مردم 
براى استفاده از این خودروها افزوده به گونه اى که کسى 
حاضر نیست برگه معاینه فنى این خودروها را تمدید کند.

امروز اگر فردى که صاحب یک خودروى دو گانه ســوز 
اســت براى تمدید معاینه فنى خود بــه مراکز مربوطه 
مراجعه کند با این پاسخ مســئوالن روبه رو مى شود که 
حتمًا باید تســت CNG انجام دهد و سپس به مراکز 

معاینه فنى مراجعه کنند. 
سرگردانى مردم در عدم معاینه فنى خودروهاى دوگانه 
سوز در حالى صورت مى گیرد که امیر جعفرپور، مدیرکل 

دفتر حمل و نقل عمومى و ترافیک شــهرى ســازمان 
شهردارى ها و دهیارى هاى کشور اعالم کرده معاینه فنى 
براى خودروهاى با سوخت CNG  اجبارى است و باید 
رانندگان در کنار معاینه فنى اولیه خود یک معاینه فنى 
دیگر که در آن تست مخزن گاز خودروها انجام مى شود 
را دارا باشند و خودروهاى گاز سوز یا دوگانه سوز که فاقد 

معاینه فنى هستند 500 هزار ریال جریمه خواهند شد.
ترس مردم از جریمه هاى روزانه بــه دلیل عدم معاینه 
فنى باعث شــده تا به ناچار ماشــین هاى خــود را در 
پارکینگ ها نگه دارند و منتظر تعیین تکلیف این موضوع 

باشند.

معاینه فنى خودروهاى 
دوگانه سوز به مشکل خورد

واردات بى حساب وکتاب برنج 
و گرانى 16درصدى

رئیس اتحادیه جایگاه داران ســوخت، تحمیل فروش 
مکمل هاى بنزین از ســوى متصدیان جایگاه ها را غیر 
قانونى دانست و گفت: فروش این مکمل ها تنها باید با 
اختیار و رضایت مشتریان انجام شود، در غیر این صورت 
اقدامى خالف از سوى متصدى جایگاه انجام شده است.

ناصر رئیســى فر در واکنش به تداوم اجبــار در فروش 
مکمل هاى بنزین از ســوى متصدیــان جایگاه هاى 
سوختگیرى در ســطح شهرها اظهارداشــت: استفاده 
از مکمل ها کامًال امرى اختیارى اســت و مشــتریان 
مى توانند به دلخواه و در صورت نیاز این نوع محصوالت 

را خریدارى و مصرف کنند.
وى با بیان اینکه در تمامى دنیا اســتفاده از مکمل هاى 
بنزین آزاد است اما اجبارى نیست، گفت: اگر جایگاه هایى 
اقدام به فروش محصوالت خود بدون درخواست و نیاز 
مشــترى کردند، عملى خالف قانون انجام داده اند و در 
صورت مشــاهده این  موارد مردم مى توانند با اعالم آن 
به مرکز شکایت پخش، که شماره آن بر جایگاه ها نصب 
شده است و نیز تماس با کانون جایگاه هاى اختصاصى 

کشور این تخلفات را اطالع دهند. 

در حالى که قیمت قارچ در بــازار مصرف به کیلویى ده 
هزار تومان رســیده اســت، عضو هیئت مدیره تعاونى 
تولیدکنندگان قارچ هــاى خوراکــى مى گوید قیمت 
هر کیلوگرم قارچ در مبادى تولید بــه پنج هزار تومان 
کاهش یافته اما آنقدر بازار توزیع بیمار است که دالالن 
به هر قیمتى که بخواهند محصــول را در بازار مصرف 

مى فروشند.
افشار افزود: این در حالى اســت که هر کیلوگرم قارچ 
براى پرورش دهندگان حداقل شش هزار و 300 تومان 

تمام مى شود.
وى گفت: قارچ یک محصول کشاورزى است که قیمت 
آن با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
ارتباطى نــدارد و بازار آن را عرضه و تقاضا مشــخص 
مى کند که البته تولیدکنندگان از اینکه یک دســتگاه 

متولى مانند این سازمان قیمت ثابتى را براى آن تعیین و 
در راستاى منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن را 
حفظ کند، استقبال خواهند کرد، چراکه هم اکنون آنقدر 
سیستم توزیع قارچ بیمار است که دالالن با هر قیمتى 
که این محصول را از تولید کنندگان خریدارى کنند، با 

نرخ دلخواه خود آن را عرضه مى کنند.
بازار طال در ماه شــهریور یکى از پرنوســان ترین ماه هاى  

خود را در حدود یکسال اخیر پشت سر گذاشت و انواع طال 
افزایش قیمت هایى را تجربه کرد که طى سه سال قبلش 

بى سابقه بودند.
هر گرم طالى 18 عیار در نخســتین روزهاى شهریور ماه 
درحدود 119 هزار تومان قیمت داشت اما در روزهاى بعد با 

روند صعودى به بیش از 121 هزار تومان رسید.
روند گرانى طالى 18 عیار همچنان ادامه دار شــد تا اینکه 

نرخ این نوع طال در یازدهم شهریور به حدود 127 هزار تومان 
رسید و تا نیمه ماه روى همین مبلغ باقى ماند.

در روزهاى بعد طالى 18 عیار روند نزولى به خود گرفت و 
در بیست و پنجمین روز از شهریور ماه به گرمى 123 هزار 
تومان رسید. تا پایان ماه حرکت کاهشى طال ادامه دار شد 
و در آخرین روز از ماه مجدداً مانند ابتداى ماه به حدود 119 

هزار تومان بازگشت.
بررسى قیمت هر گرم طالى 18 عیار در شهریور ماه نشان 

مى دهد که این نوع طال بیش از هشت هزار تومان در این بازه 
زمانى نوسان قیمت را پشت سرگذاشته است.

هر مثقال طال نیز در ماه پایانى تابستان مانند طالى 18 عیار 
با نوسان قیمت همراه بود. این نوع طال در کمترین مقدار خود 
در اوایل ماه 516 هزار تومان عرضه شد و در میانه هاى ماه 
به 549 هزار تومان رسید که بیشترین نرخ هر مثقال طال در 
شهریور ماه بود تا در مجموع 33 هزار تومان افزایش قیمت 

را تجربه کرده باشد.

در حالى بر اساس قانون، بنگاه هاى امالك اجازه انجام 
معامالت پیش فــروش ســاختمان را ندارند که برخى 
بنگاه ها بى توجه به دستورات قضائى مربوطه همچنان 
با دریافت کمیسیون از دو طرف معامله (پیش فروشنده 
و پیش خریدار)، اقدام به انجــام معامالت پیش فروش 

مسکن مى کنند.
مطابق قانــون، بنگاه هاى امالك از ثبــت معامالت 
پیش فروش ساختمان منع شده اند اما با این حال برخى 
مشــاوران امالك بى توجه به عواقــب و تبعات منفى 
بســیار، همچنان اقدام به ثبت معامالت مذکور با ارائه 
کد رهگیــرى مى کنند. این وضعیت باعث شــده تا در 
تابستان امسال پلیس اطالعات و امنیت عمومى ناجا در 
دو مرحله نسبت به ثبت معامالت پیش فروش ساختمان 
توسط بنگاه هاى امالك هشدار داده و خواستار رسیدگى 

رئیس اتحادیه به این مسئله شد.
اواخر مردادماه در نامه اى با موضــوع «ماده 24 قانون 
پیش فروش ســاختمان» به رئیس اتحادیه مشاوران 
امالك تأکید کــرد: «برابر گزارشــات واصله مبنى بر 
اینکه معامالت پیش فروش ساختمان در برخى از دفاتر 
مشــاور امالك صورت مى گیرد با توجه به اینکه انجام 
این عمل به موجب قانون الزم االجراى مصوب ســال 
1389 مجلس شــوراى اسالمى  ســبب تعلیق پروانه 
کســب و در نهایت ابطال آن مى شــود، شایسته است 
دستور فرمایید که در صورت عدم رعایت ماده 24 قانون 
پیش فروش ساختمان مفاد این ماده در مورد آنها اعمال 

خواهد شد.»
با وجود قانون پیش فروش ســاختمان و منع بنگاه هاى 
امالك براى ورود به این حوزه و همچنین تأکید پلیس 
اطالعات و امنیت عمومى ناجا، امــا برخى بنگاه هاى 
امالك با حربه «صدور کد رهگیرى» براى معامله اقدام 
به انجام این کار مى کنند. بر اساس پیگیرى ها بنگاه هاى 
امالك حدود نیم درصد بابت ایــن معامالت از هر دو 

طرف (پیش خریدار و پیش فروشنده) دریافت مى کنند.
نکته قابل تأمل در پروســه داللى مشــاوران امالك 
براى واحدهاى پیش فروشــى،  نبود هیچگونه تعهدى 
نسبت به معامالت انجام شده اســت؛ به عبارت دیگر 
در صــورت بروز کوچــک ترین مشــکلى بنگاه هاى 
امالك به هیچ عنــوان زیر بــار مســئولیت مربوطه 

نمى روند.

آبان ماه سال گذشــته رئیس کنونى اتحادیه مشاوران 
امالك هم با بیان اینکه قانون پیش فروش ســاختمان 
باعث بازدارندگى کالهبردارى در حوزه ساختمان نشد، 
گفت: متأسفانه این قانون به گونه اى تنظیم شد که از 
آن ســوى بام افتاد. در این قانون، با وجود آنکه مباحث 
بازدارنده زیادى دارد، از عوامل بازدارنده جرم در کشور 

نشد.

وى همچنین گفته بود: امکان اجراى این قانون وجود 
ندارد چراکه شناسنامه فنى واحد و ساختمان به عنوان 
مفادى از قانون مذکور هنوز در کشــور نهادینه نشــده 
اســت.قانون پیش فروش ســاختمان زیرساخت ها و 
ابزارى الزم دارد که هنوز در کشــور ما پیش بینى نشده 
و وجود ندارد،اصالح این قانون باید زمینه اجرایى شدن 

آن را فراهم کند.

حداقل دســتمزد کارگران براى ســال96 بــا افزایش 
14/5درصــدى به رقم 930هزار تومان رســید، این در 
حالى است که هســتند افرادى که در مشاغل مختلف 
فیش هاى حقوقى عجیب و غریب دارند. فیش حقوقى 
که به چشم حداقل بیش از 50 درصد جامعه آشنا نیست.

داشتن یک شــغل پردرآمد مطمئنًا خواسته همه افراد 
جامعه اســت اما به دست آوردن مشــاغل پردرآمد کار 
چندان راحتى هم نیست، رسیدن به یک شغل با درآمد 
باال نیازمند تالش زیاد، داشتن تحصیالت در حوزه مورد 

نظر و مهارت کافى در شغل است.

شــرایط خاص اقتصادى و رکود حاکم بر کشــور، پیدا 
کردن شغلى با درآمد مناسب را شبیه عملیات غیرممکن 
کرده است. نرخ باالى بیکارى یکى از معضالت اساسى 
اقتصادى کشور است و تازه بیش از چهار میلیون دانشجو 

هم به زودى به این جمع متقاضیان کار اضافه مى شود.
 در این بین اما شــغل هایى هم  هســت که درآمدهاى 
باالیى دارنــد. فیش هایى کــه مبالغ ســنگینى را در 
خود ثبــت کرده اند.  فیــش هاى نهایــت دو میلیونى
 آدم هاى عادى کجا و حقوق ماهیانه 800 میلیون تومان

 کجا؟

باغداران مازندران هنوز از شوك سرماى کم سابقه 
زمستان سال گذشــته عبور نکرده اند که این بار 
خشکســالى چنگ و دندانش را با ترکاندن پوست 

محصوالت مرکبات به آنان نشان داده است.
بررسى ها نشــان مى دهد که تشــدید ترکیدگى 
مرکبات به ویــژه پرتقال در مناطــق مختلف این 

استان باغداران را نگران کرده است .
گزارش ها حاکى است که دستکم 10 تا 15 درصد 
محصول باغ هاى پرتقال و نارنگى مازندران دچار 

ترکیدگى شده است.
مطالعات نشــان مى دهد که تغییرات آب و هوا از 
جمله دما، رطوبت نســبى هــوا و وزش باد گرم و 
خشک روى شــدت ترکیدگى پوست میوه پرتقال 
تأثیر مى گذارد و پس از یک دوره خشکى و گرما، 
پوست میوه پرتقال انعطاف پذیرى خود را از دست 
مى دهد و در نتیجه با دریافت آب زیاد توسط میوه 
پس از بارندگى یا آبیارى، فشار وارده از طرف داخل 

میوه به پوست موجب ترکیدن آن مى شود.
کارشناس مسئول باغبانى جهاد کشاورزى مازندران 
نیز با تأیید بروز مشکل ترکیدگى محصول باغ هاى 
مرکبات این استان گفت: نوسان دماى هوا و درجه 
حرارت خاك و یا به اصطالح تنش خشــکى سبب 
تشدید ترکیدگى میوه انواع مرکبات به ویژه پرتقال 

شده است.
هادى ایزدى اظهار داشت: باغدارانى که مدیریت 
آبیارى باغ را به موقع و به انــدازه و همچنین کود 
دهى را انجام داده اند از این خسارت گذشتند. وى 
خسارت ناشى از ترکیدگى میوه مرکبات را نتیجه 
مدیریت ضعیف و بى توجهى به کنترل درجه حرارت 
و رطوبت ریشه درختان مرکبات دانست و افزود: اگر 
آبیارى بیش از حد به ریشــه درخت صورت بگیرد، 

میوه مرکبات دچار ترکیدگى مى شود. 

ثبت غیرقانونى پیش فروش مسکن در بنگاه ها

قیمت روز انواع موتورسیکلت 
در بازار

در کنار خودروهاى به روز، بسیارى از افراد عالقه مند به سوارى گرفتن از وسایل دو چرخ موتورى هستند که براى 
احساس چنین لذتى باید دو میلیون تا 40 میلیون تومان هزینه کرد

سال برند موتورسیکلت
قیمت (تومان)تولید

954,600,000 باجاج بوکسر 150
CDI125 963,300,000 کبیر
KM150 963,500,000 کبیر

CDI KM200 963,700,000کبیر
953,600,000 احسان 125
952,750,000 پرواز 125

TK125 963,350,000 تک تازموتور
CGL150 952,950,000 تک تازموتور
CDI125 963,400,000تندیس

953,100,000 نیرومحرکه نامى 200
 نیرومحرکه 
GL150 953,500,000نامى
CG125 952,550,000 تالش

 CG125 کثیر رهرو 
CDI952,950,000

CDI200 963,550,000کویرموتور
TNT249 9618,800,000بنلى
TNT25 9610,600,000بنلى
TNT300 9617,500,000بنلى
TNT150 965,200,000 بنلى
TNT249R 9622,000,000بنلى

TNT15EFI96 965,850,000بنلى
9610,800,000بنلى تورنادو

200NS 9610,400,000 باجاج پالس
966,400,000باجاج پالس 180

200RS 9612,300,000 باجاج پالس
150NS 966,900,000باجاج پالس

954,350,000باجاج پالس 135

965,000,000 باجاج دیسکاورى
956,700,000 باجاج پالس 150
200AS 9611,700,000باجاج

967,400,000 آپاچى 180
956,100,000 آپاچى 150
9610,700,000 آپاچى 200

9612,000,000 سوزوکى جیکسر
9529,000,000 سوزوکى اینازوما
GSI50R 959,000,000سوزوکى
956,800,000 تى وى اس راکس
966,100,000 تى وى اس راکس

965,800,000هیروهانک
966,200,000 هیرو تریلر

201636,000,000 کاوازاکى نینجا 250
9529,500,000 کاوازاکى نینجا 250
Z250 9638,500,000کاوازاکى
Z300 201737,500,000 کاوازاکى

201630,000,000کاوازاکى استرال 250
250R 9618,500,000 هیوسانگ اکسیو

S 953,200,000 لیفان
XY150 953,000,000ایران دوچرخ
B10 953,000,000 ایران دوچرخ

952,700,000 ایران دوچرخ آوا 125
250 CRF 9627,000,000 هوندا

FE249 9546,000,000 هاسکوارنا اندرو
954,900,000 ایران دوچرخ آرتى 200
 نیرموتورشیراز پرواز 

200956,100,000 تریل

ترکیدگى میوه، بالى 
جدید باغ هاى مرکبات 

7 شغل پردرآمد در ایران

افزایش 2 برابرى قیمت قارچ از مزرعه تا بازار

تحمیل فروش مکمل  
در پمپ  بنزین

 غیرقانونى است

8000 تومان افزایش براى هرگرم طال
ط ال، تابستان را داغ به پایان رساند
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تصویربردارى سریال «شب عید» در هتلى واقع در 
مشهد ادامه دارد.

این سریال به نویسندگى و کارگردانى سعید آقاخانى 
و تهیه کنندگى سید کمال طباطبایى است. ساختار 
این سریال اپیزودیک است و در هر قسمت تعدادى 
بازیگران شناخته شــده 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 قســمتى که طنزى اجتماعى است، 
توسط گروه نویسندگانى که سرپرستى آن به عهده 

آقاخانى است، نوشته مى شود.
لوکیشن اصلى این ســریال در هتلى واقع در مشهد 
اســت و قصه هاى مجزایــى دارد کــه همگى در 
نقطه اى به هم وصل مى شــوند. «شب عید» براى 
گروه فیلم و سریال شبکه یک ســیما در حال تولید

 است.

امیرحسین فتحى در سریال «شهرزاد» به کارگردانى پدرش بازى مى کند اما این مزیتى براى او ندارد و حتى با سختگیرى 
بیشترى روبه رو است.فتحى که در سریال «شهرزاد» نقش «صابر عبدلى» را بازى کرده و جزو شخصیت هاى رمزآلود مجموعه 
حساب مى شود، درباره نقشش بیان کرد: در فصل اول ورود «همایون مهتدى» خیلى ورود جذابى نبود و بر اساس طراحى، 
بیشتر یک آدم ادا و اطوارى با نگاه هاى توخالى بود که اتفاقاً خیلى هم نچسب و سرد رفتار مى کرد. اینها رکن هایى بود که با 

کارگردان صحبت کرده بودیم و باید به همان شکل بازى مى کردم.
او در ادامه تأکید کرد: در فصل اول و نقش «همایون» حتى اگر در سکانسى کمى احساس در چشم ها پیدا مى شد، کات مى دادند 

و مى گفتند هیچى نباید در چشم هایت باشد، به جز سکانس آخر که با 
«حشمت» حرف مى زند و گفت: «بعضى بازى ها رو آدم دوست 
داره که زود تموم نشه» و مى رود، شاید آن سکانس تنها جایى 
بود که بخشــى از خود واقعى «صابر عبدلى» را مى بینیم. 
بقیه آن ادا و اطوارهایى بود که طراحى شــده بودند و اگر 
فصل دوم مجموعه ساخته نشده بود، در این صورت قصه 
«صابر عبدلى» هم ناتمام مى ماند و مخاطب چیزى از آن 
نمى دانست. اما فصل دوم ساخته شد و حاال او را در روند 

داستان مى بینیم.
فتحى با بیان اینکه نقشش پر از 

رمز و راز است، بیان کرد: 

این نقش مى تواند خیلى جذاب و پرچالش باشد. درست 
مثل نقشى که در فیلم «آخرین بار کى سحر را دیدى؟» 
داشــتم، چون کاراکترى که آنجا بازى مى کردم هم 
چالش برانگیز بود. من تالشــم را مى کنم و امیدوارم 

بیننده ها از آن راضى باشند.
او ادامه داد: این نقش پر از پیچیدگى است، به قدرى که 
خود بازیگر را به اشتباه مى اندازد که کدام درست است و 
کدام غلط! خیلى نقش سختى است و همین پیچیدگى 

و سختى است که آن را جذاب تر هم مى کند.
فتحى که در سریال، نقش فردى بزرگ تر از خودش را 
بازى مى کند، درباره این تفاوت سنى توضیح داد: من در 
تنهایى و خلوت خودم نقش را در سن خودم مى بینم. 
اما شاید به واســطه فیزیک و چهره ام کمى بیشتر از 
سن اصلى ام به نظر برسم. واقعیت دوست دارم نقشى 
که در سن خودم است را بازى کنم. در واقع اگر نقشى 
باشد که برایم چالش برانگیز باشد و تجربه جذابى هم 
باشد و بتوانم در نقش بازى کنم، حتماً قبول مى کنم. اما 
االن اولویتم این است که در سن خودم باشم. البته فکر 
مى کنم «صابر عبدلى» هم خیلى با خودم تفاوت نداشته 
باشد.شاید تصور این باشد او هفت هشت سال بزرگ تر 
است اما خودم فکر مى کنم تفاوت سنى من با «صابر 

عبدلى» نهایت دو سه سال است.
این بازیگر که نقش جوانى در دهــه 30 ایران را 
بازى کرده اســت، درباره نحوه رسیدن به این 
کاراکتر نیز گفت: طبیعتًا وقتى انسان چیزى را 
نبیند، نمى تواند آن را هــم بازآفرینى کند اما به 
واسطه فیلم هاى واقعى و سینمایى، کتاب ها و 
عکس ها مى تواند خودش را در آن موقعیت قرار 
دهد. درباره من هم این شــرایط وجود داشت و از 

همین ابزار استفاده کردم.
او ادامــه داد: البته من هر چقدر هم ایــن کار را انجام 
دهم، نمى توانم کامًال به جوانى که در سال 32 زندگى 
مى کرده، برســم. به همین دلیل از نشانه هایى که در 

فیلمنامه وجود دارد، استفاده مى کنم و با این نگاه که 
اگر من را در آن زمان مى گذاشتند، چطور بودم، جلوتر 
مى روم. چون گاهى فکر مى کنم آدم ها در زمان هاى 
مختلف رفتارهاى تقریبًا مشــابهى از خودشان بروز 
مى دهند و شاید فقط در گویش ها و رفتارهاى فیزیکى 
و اجتماعى فرق کنند. به همین دلیل من سعى کردم 
«صابر عبدلى» امروزى را به سال 32 ببرم و نشانه هایى 

که از زندگى آن زمان دارم را در نقش استفاده کنم.
بازیگر نقش «صابر عبدلى» در مجموعه «شهرزاد» 
درباره نظراتى که مــردم مى دهند نیز بیان کرد: من 9 
سال اســت که تالش مى کنم و در این مدت کارهاى 
کوچک، بزرگ و تئاتر را در کارنامه داشتم و یک شبه 
وارد سریالى به این بزرگى نشده ام که نقش خوبى مثل 
«صابر عبدلى» را داشته باشم و این برخالف نگاه عده 
کمى اســت که فکر مى کنند خیلى بدون مقدمه وارد 
دنیاى سینما شــدم. به هر حال من بذرى که در این 
سال ها کاشتم را توانســتم با این سریال که محبوب 
شده، برداشت  کنم. به همین دلیل برایم جذاب است 
که نظرات را بخوانم و بدانم، البته نه خیلى زیاد که وقت 

آدم را بگیرد.
فتحى که بازى در ســینما را با فیلم پدرش شــروع 
کرده، درباره ســختگیرى هایى که پدر در کار داشته 
نیز گفت: به من خیلى ســخت تر از بازیگرهاى دیگر 
مى گرفتند! شاید تمام فشــارهاى دیگرى که ممکن 
بود وجود داشته باشد، در پالن هاى من برخورد مى شد 
و دقیقاً براى من همینطور بوده که من را بیشــتر دعوا

 مى کردند!
امیرحســین فتحى بازیگرى را با فیلــم «کیفر» به 
کارگردانى حسن فتحى شــروع کرده و بعد از آن در 
فیلم «پریناز» که به تازگى رفع توقیف شــده، بازى 
کرد. وى در کارنامه کارى خود در فیلم هایى همچون 
«شاهگوش»،«پرده نشین»، «مزارشریف» و«آخرین 

بار کى سحر را دیدى؟» نیز حضور داشته است.

بازیگر «شهرزاد» از سختى هاى نقش خودش در این سریال گفت

«صابر عبدلى» پر از رمز و راز است

صاحب امتیاز عروســک «جناب خان» با اشــاره به 
ســخنان رامبد جوان درباره مذاکره براى بازگشــت 
«جناب خان»، بیان کرد که او هم این آمادگى را دارد و 

امیدوار است به تفاهم برسند.
چند شــب پیش رامبد جوان در یک برنامه اینترنتى 
حضور یافــت و از آمادگى براى مذاکــره مجدد براى 
بازگشــت «جناب خان» به برنامه «خندوانه» سخن 

گفت.
«جناب خان» همان عروسک بنفش رنگ اهل جنوب 
کشور اســت که قبل از «خندوانه» در یک مجموعه 
شبکه نمایش خانگى با عنوان «کوچه مروارید» متولد 
شده بود و در «خندوانه» دیده شد و با توانمندى هاى 
محمد بحرانى که تسلط زیادى به موسیقى هاى بومى 
دارد توانست به شخصیتى جذاب و با ویژگى هایى بومى 

و ایرانى تبدیل شود.
در ابتداى فصل چهارم «خندوانه» اما خبرهایى مطرح 
شد که سعید ساالرزهى کارگردان «کوچه مروارید» 
به عنوان صاحب امتیاز عروسک «جناب خان» براى 
حضور او در فصل چهارم برنامه انتظاراتى را مطرح کرده 

است که این انتظارات بعد از چندین ماه مذاکره به نتیجه 
نرسید و مانع حضور «جناب خان» در فصل چهارم شد. 
چند شــب پیش اما رامبد جوان با پایان فصل چهارم 
«خندوانه» اعالم کرد که آمــاده مذاکره هاى دوباره 
است. در این میان سراغى از سعید ساالرزهى گرفتیم و 
او نیز از این آمادگى دوباره براى مذاکره درباره «جناب 
خان» و بود و نبــودش در فصل چهــارم این برنامه 

سخن گفت. 
ساالرزهى در سخنان کوتاهى بیان کرد: من هم عالقه 
مندم این مذاکرات صورت بگیرد و امیدوارم به سمتى 
پیش برویم که «جناب خان» در فصل جدید «خندوانه» 
حضور داشته باشد.  وى ادامه داد: امیدوارم این مذاکره 
به ســمت تفاهم و یکدلى حرکت کند و شاهد نتیجه 

خوبى باشیم. 
ســاالرزهى در پایان درباره آنچه در فصل قبل مانع از 
تفاهم شد، اظهار داشــت: به نظر مى رسد بهتر است 
هرچه در گذشــته اتفاق افتاده فرامــوش کنیم، من 
هم منتظر هســتم تا زمینه هاى این مذاکره از طرف 
صداوسیما، رامبد جوان و تیم «خندوانه» فراهم شود و 

حتماً در این مذاکره حضور خواهم داشت.

بحث داغ بازگشت «جناب خان» 
به «خندوانه» ادامه دارد

شــوراى پروانه ساخت با ســاخت سه 
فیلمنامه موافقت کرده است که در میان 
آنها بیش از همه قســمت دوم «مصائب 
شــیرین»علیرضا داوودنژاد به چشــم 
مى خورد. داوودنــژاد نزدیک به دو دهه 
قبل قســمت اول این فیلم نوجوانانه را با 
محوریت ارتباط دختران و پسران متولد 
دهه 60 ســاخته بود و حــاال عزم کرده 
قســمت دوم آن را که پیش تر «مصائب 
شــیرین2017» نام داشــت احتماًال با 
محوریت روابط دختران و پســران متولد 

دهه 80 بسازد.
به جز این شــوراى پروانه ساخت با تولید 
فیلم «شــبى که ماه کامل شد» به تهیه 
کنندگى محمدحسین قاسمى و کارگردانى 
همسرش نرگس آبیار نیز موافقت کرده 
است؛ فیلمى که مشخص نیست مانند فیلم 

قبلیشان «نفس» ارگانى خواهد بود یا نه؟على حضرتى، 
آقازاده الیاس حضرتى از فعاالن جریان اصالح طلب نیز 
پروانه ساخت فیلمنامه «اردك لى» را به کارگردانى 

بهروز غریب پور گرفته است.
فهرست کامل پروانه هاى صادر شده به شرح زیر است:
–«شــبى که مــاه کامل شــد» بــه تهیه کنندگى 

محمدحســین قاســمى، کارگردانى و نویسندگى 
نرگس آبیار در ژانر اجتماعى.–«مصائب شــیرین2» 
به تهیه کنندگى، کارگردانى و نویسندگى علیرضا داوود 

نژاد در ژانر اجتماعى.
–«اردك لــى» بــه تهیه کنندگى علــى حضرتى، 
کارگردانى و نویســندگى بهروز غریب پــور در ژانر 

اجتماعى.

پروانه ساخت «مصائب شیرین2» صادر شد

تهیه کننــده «پایتخت5» گفت: یــک هفته به پایان 
تصویربردارى سریال مانده اســت که سکانس هاى 

باقیمانده در تهران مقابل دوربین مى رود.
الهام غفورى، تهیه کننده سریال «پایتخت5» گفت: 
پس از مازندران، تهران، شهرك سینمایى و... گروه براى 
ضبط برخى سکانس هاى این مجموعه به ترکیه رفتند 
و بازیگران اصلى این مجموعه نیز در این سفر حضور 

داشتند و مقابل دوربین رفتند.
وى ادامــه داد: در حــال حاضــر تصویربــردارى 
«پایتخت5» در ترکیه به پایان رسید و گروه به تهران

 بازگشتند.
این تهیــه کننده تصریح کــرد: یک هفتــه به پایان 
تصویربردارى سریال مانده اســت که سکانس هاى 
باقیمانده در تهــران مقابل دوربین مــى رود. این در 

حالى اســت که کار صداگذارى و تدویــن همزمان با 
تصویربردارى در حال انجام است.

غفورى درباره تعداد قســمت هاى این سریال تصریح 
کرد: احتماًال 13 تا 15 قسمت خواهد بود. ضمن اینکه 
فکر مى کنم «پایتخت 5» ســریال متفاوتى از سایر 
قسمت ها باشد. به لحاظ پروداکشن، فضاى تولید و قصه 
با پایتخت هاى قبلى خیلى متفاوت تر است. «پایتخت 
5» احتماًال نوروز 97 روى آنتن شبکه اول خواهد رفت.

 از نکات قابل توجه اســتفاده از بدل براى باباپنجعلى 
و حضور بازیگران ترکیه اى در ســرى پنجم مجموعه 
پایتخت است. در این سریال محســن تنابنده، احمد 
مهرانفر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، نسرین نصرتى، 
هومن حاجى عبداللهى، بهرام افشــارى و سارا و نیکا 

فرقانى اصل بازى مى کنند.

بازگشت «پایتختى ها» از ترکیه

کارگردان فیلم سینمایى «پارادایس» اعالم کرد این فیلم 
پس از رفع توقیف براى اکران عمومى دوباره صداگذارى 

و تدوین شد.
على عطشانى با اشاره به اینکه این اثر سینمایى بعد از دهه 
اول محرم در ســینماهاى کشــور اکران مى شود، گفت: 
خوشحالم بعد از سه سال انتظار، فیلم سینمایى «پارادایس» 

پروانه نمایش گرفت.
وى بیان کرد: تغییراتى که در فیلم رخ داده زیاد اســت، اما 
از اینکه فرصت نمایش فیلمم به وجود آمد، خوشــحالم. 

همچنین از این فرصت استفاده مى کنم.
کارگردان فیلم سینمایى «دموکراسى تو روز روشن» ادامه 
داد: برخالف آنچه بسیارى از افراد از بیرون فکر مى کنند، 
شوراى بازبینى نمایش براى این فیلم تعامل کاملى با من 
داشت و وقتى یک لیست اصالحیه به من دادند راه حل هاى 

مناسبى براى این اصالحیه ها پیدا کردیم.
وى توضیح داد: دوستان در شوراى بازبینى نمایش معتقد 
بودند که برخى از نکات باید در فیلــم تغییر کند و همین 

مسئله سبب شد تا برخى از سکانس ها با صداگذارى مجدد 
تغییر کند.

عطشــانى بیان کرد: در مجموع فیلم از نظر محتوا و خط 
داستانى هیچ تغییرى نکرده است و تنها نکاتى که ممکن بود 
باعث سوءبرداشت شود، برطرف شد و مطمئن هستم فیلم 
براى مخاطب جذابیت کافى را دارد زیرا نمونه هاى تقریبًا 
مشابهى که با این موضوع ساخته شده معموًال مورد توجه 
مخاطبان قرار گرفته است. البته فضاى به تصویر کشیده در 

این فیلم کامًال متفاوت و جدید است و داستان در ایران و 
آلمان اتفاق مى افتد. همچنین کمدى و نوع شوخى هایى 

که در این فیلم است مى تواند براى مخاطب جذاب باشد.
براساس صحبت هاى انجام شده فیلم بعد از دهه اول محرم 
اکران مى شــود. در این فیلم بازیگرانى چون جواد عزتى، 
مهران رجبى، محمد على نجفیان، ســامان صفارى و بیتا 
عطشانى از ایران و الیویا بورکارت و ماتیوس متس از آلمان 

بازى مى کنند.

بازیگر فیلم سینمایى «زیر سقف دودى» گفت: در حال حاضر در کار جدید سید جواد هاشمى «آهوى پیشونى سفید2» 
حضور دارم.

حسام نواب صفوى ادامه داد: نقشــى که در «آهوى پیشونى سفید» 
بازى مى کنم نقش کوتاهى اســت اما به دلیل جذابیت هایى که 
برایم داشت آن را پذیرفتم. این بازیگر سینما افزود:  نمى دانم تا چه 
زمانى کارم در این فیلم سینمایى به پایان مى رسد اما همانطور که 
گفتم نقش کوتاهى دارم و فکر نمى کنم زمان زیادى را در این اثر 

داشته باشم.
نواب صفوى در خصوص اینکه «آهوى پیشــونى سفید2» 
براى جشــنواره فیلم فجر آماده مى شود یا 
خیر، خاطرنشــان کرد: از حضور این فیلم 
در جشنواره فیلم فجر خبرى ندارم و هنوز 

صحبتى در این مورد با من نشده است.
در خالصــه  داســتان فیلم آمده اســت: 
«اختاپــوس»  از درون یک غــار، امورات 
قلعه را فرمانروایى مى  کنــد. او براى به دام 
انداختن آهوها و نوشــیدن عصــاره تن آنها، 
«بل بله»  را به خدمت گرفته اما آهوها با نقشــه اى 
«پیشونى ســفید» را از قلعه فرار مى دهند. از سوى 
دیگر مادر «پیشونى سفید» برگشــته تا آهو را از 
«ســاالر» یعنى پدر خوانده اش پــس بگیرد و 
«پیشونى سفید»  به دلیل رنجش از «ساالر»، 

مى  خواهد پیش مادرش بازگردد اما...

سروش صحت به زودى سینمایى جدید خود را به تهیه کنندگى شایسته کلید 
خواهد زد.

فیلمبردارى فصل دوم سریال «لیسانسه ها» هفته پیش به پایان رسید و 
هم اکنون این مجموعه در مرحله تدوین به سر مى برد. سروش صحت 
کارگردان «لیسانسه ها» در مورد زمان پخش این سریال گفت:  «لیسانسه 
ها» در حدود 40 قسمت بعد از محرم و صفر روى آنتن مى رود. وى همچنین 

با بیان اینکه فصل سوم «لیسانسه ها» هم احتماالً  ساخته مى شود 
گفت: صحبت هایى راجع به فصل سوم این مجموعه انجام 

دادیم که اگر فصل دوم با اقبال روبه رو شــود آن را ادامه 
دهیم.سروش صحت که کارگردانى سه فیلم سینمایى را 
در کارنامه کارى خود دارد،  گفت: در حال حاضر نگارش 
یک فیلم ســینمایى را با ایمان صفایى در دست اجرا 
داریم که قرار است  آقاى شایسته تهیه کنندگى اش را 

بر عهده داشته باشد.
گفتنى اســت در فصل دوم سریال «لیسانسه ها» 
به کارگردانى ســروش صحت و به تهیه کنندگى 
رضا جودى، نیلوفر هوشمند در نقش «نرگس» و 
سوگل قالتیان در نقش «الله» به بازیگران فصل 
یک این سریال اضافه شــده اند. دیگر بازیگران 
«لیسانسه ها» عبارتند از هوتن شکیبا، امیرحسین 
رستمى، متین ستوده، بیژن بنفشــه خواه، امیر 
کاظمى، کاظم ســیاحى، افشــین سنگ چاپ، 
سیاوش چراغى پور، نیلوفر شهیدى و مهران رجبى.

نواب صفوى در«آهوى پیشونى سفید2» سروش صحت  فیلم سینمایى مى سازد

جدیدترین 
تغییرات «پارادایس» 
پس از رفع توقیف

2 دهه بعد از ساخت قسمت اول؛

رم ور
حسام نواب صفوى ادامه داد: نقشــى ک
بازى مى کنم نقش کوتاهى اســت
برایم داشت آن را پذیرفتم. این بازیگر
زمانى کارم در این فیلم سینمایى بهپ
گفتم نقش کوتاهى دارم و فکر نمى

داشته باشم.
نواب صفوى در خصوصاینکه
براى جشــنوار
خیر، خاطرنشـ
در جشنواره فی
صحبتى در این
د در خالصــه 
«اختاپــوس»
قلعه را فرمانرو
ن انداختن آهوها و
«بل بله»  را به خدمت گ
ا «پیشونى ســفید» را
دیگر مادر «پیشونى
«ســاالر» یعنى پد
«پیشونى سفید»
مى  خواهد پیش

د خود را به تهیه کنندگى شایسته کلید 

سه ها» هفته پیش به پایان رسید و 
ین به سر مى برد. سروش صحت 
خش این سریال گفت:  «لیسانسه 
صفر روى آنتن مى رود. وى همچنین 

 هم احتماالً  ساخته مى شود
مممممممممممجام م این مجموعه ان

 شــودآن را ادامه 
فیلم سینمایى را 
ل حاضر نگارش 
ىدر دست اجرا 
کنندگى اش را 

یسانسه ها» 
یه کنندگى 
نرگس» و 
رانفصل 
 بازیگران 
میرحسین 
خواه، امیر

نگ چاپ، 
هران رجبى.

حت  فیلم سینمایى مى سازد

سعید آقاخانى
 و روایت قصه 
 مسافران هتل 

او در ادامه تأکید کرد: در فصل اول و نقش «همایون» حتى اگر در سکانسى کمى احساس در چشم ها پیدا مى شد، کات مى دادند 
و مى گفتند هیچى نباید در چشم هایت باشد، به جز سکانس آخر که با 

«حشمت» حرف مى زند و گفت: «بعضى بازى ها رو آدم دوست 
داره که زودتموم نشه» ومى رود،شاید آن سکانس تنها جایى
بود که بخشــى از خود واقعى «صابر عبدلى» را مى بینیم. 
بقیه آن ادا و اطوارهایى بود که طراحى شــده بودند و اگر 
فصل دوم مجموعهساخته نشده بود،در این صورتقصه 
«صابر عبدلى» هم ناتمام مى ماند و مخاطب چیزى از آن 
نمى دانست. اما فصل دوم ساخته شد و حاال او را در روند 

داستان مى بینیم.
فتحى با بیان اینکه نقشش پر از 

رمز و راز است، بیان کرد: 

او ادامه داد: این نقش پر
خود بازیگر را به اشتباه م
کدام غلط! خیلى نقشس
وسختى است که آن راج

فتحى که در سریال، نقش
بازى مى کند، درباره این
ن تنهایى و خلوتخودم
اما شاید به واســطه فی
سن اصلى ام به نظر برس
که در سن خودم استر
باشد که برایم چالش بر
باشد و بتوانم در نقش باز
االن اولویتم این است ک
مى کنم «صابر عبدلى»
باشد.شاید تصور این باش
است اما خودم فکر مى
عبدلى» نهایت دو س
این بازیگر که نقش
اســت بازى کرده
کاراکتر نیز گفت

نبیند، نمى تواند آن
واسطه فیلم هاى
عکس ها مى تواند
دهد. درباره من هم
همین ابزار استفاده کردم
او ادامــه داد: البته منه
دهم، نمى توانم کامًال به
مى کرده، برســم. به ه
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دوران جنینی و دو ســال اول تولد مهمترین دوران رشد 
و تکامل یک کودك است و رســیدن مواد مغذي، اعم 
ازپروتئین، انرژي وریزمغذي ها نقش بسیار مهم و اساسی 
در رشد او تا قبل از مدرسه داشــته اند. عوارض ناشی از 
تغذیه نامناسب در این دوران، اعم از کمبود دریافت انرژي 
و موادمغذي که خود را به صــورت کوتاه قدي و الغري 
نشان می دهد یا اضافه دریافت انرژي که به صورت اضافه 
وزن و چاقی نمایان می شود، در ســنین مدرسه جبران 
ناپذیر اســت. زهرا عبداللهی، مدیر دفتــر بهبود تغذیه 
جامعه وزارت بهداشــت در این باره با همشهرى گفتگو 

کرده است که باز نشر آن را در ادامه مى خوانید.
از نظر شــما نیازهــاي تغذیه اي 
دانش آموزان شــامل چه چیزهایی 

می تواند باشد؟
در دوران مدرسه، رشد کودکان به صورت تقریباً یکنواختی 
ادامه دارد و سال هاي آخر دبستان، مقارن با شروع جهش 
رشد، به ویژه در دختران اســت؛ بنابراین، تأمین انرژي 
موردنیاز بسیار ضروري اســت. میزان انرژي موردنیاز 
کودکان مدرسه اي، به دلیل تفاوت در اندازه بدن، میزان 
تحرك و سرعت رشد آنها متفاوت است و هرچه میزان 
تحرك و فعالیت بدنی دانش آموز بیشــتر باشد طبعًا به 
انرژي بیشــتري نیاز دارد. براي تأمین انرژي موردنیاز 
کودکان سنین مدرســه باید از گروه نان و غالت مانند 
نان، برنج و ماکارونی در برنامه غذایی روزانه آنها گنجانده 
شود. لقمه هاي خانگی مثل نان و پنیر که معموًال به عنوان 
میان وعده مصرف می شــوند، بخشی از انرژي موردنیاز 
کودك را تأمین می کنند. تنقالتی مانند برنجک و گندم 
برشته نیز که در این گروه قرار دارند در تأمین بخشی از 
انرژي روزانه این کودکان نقش دارنــد. پروتئین براي 
نگهداري و ترمیم بافت ها و سنتز سلول ها و بافت هاي 
جدید مورد نیاز است. ترکیبی از پروتئین حیوانی و گیاهی 
به شرط آنکه انرژي دریافتی کودك کافی باشد می تواند 
نیاز بدن را براي رشد تأمین کند. درصورتی که در میان 
وعده، نان و تخم مرغ، ساندویچ مرغ، کتلت، انواع کوکوها، 
مثل کوکوي سیب زمینی یا کوکوي سبزي، نان و پنیر و 
یا مواد لبنی مثل ماست یا شــیر مصرف شود بخشی از 

پروتئین موردنیاز کودکان این سنین تأمین می شود.
دربــاره شــایع ترین کمبودهاي 

ویتامینی توضیح دهید؟
ویتامین ها و امالح در واکنش هاي متابولیک نقش حیاتی 
دارند و از طریق شش گروه غذایی اصلی در برنامه غذایی 
روزانه باید به بدن برســند. برخی از ویتامین ها و امالح 
در دوران رشد نقش اساســی دارند و کمبود آنها موجب 
اختالل رشد کودکان می شود. شــایع ترین کمبودهاي 
ویتامینی در این دوران کمبــود ویتامین هاى A،D و 
شــایع ترین کمبودهاي امالح، کمبود ُید، آهن، روي و 

کلسیم است.
درباره نیازهاي بدن به آهن و کلسیم 

توضیح دهید.

نیاز به آهن در دوران رشد افزایش می یابد. بهترین نوع 
آهن قابل جذب، در مواد حیوانی مثل گوشــت، مرغ و 
جگر وجود دارد. درصورتی که منبع عمده آهن دریافتی 
روزانه، غذاهاي گیاهی مانند حبوبات، غالت، سبزیجات 
و زرده تخم مرغ و انواع مغزها مثل پسته، بادام، فندق و 
گردو باشــد باید به دریافت کافی ویتامین C که جذب 
آهن را افزایش می دهد توجه شود. انواع میوه هاي تازه 
به خصوص مرکبات حاوي ویتامین C هستند و مصرف 
ساالد شامل گوجه فرنگی، فلفل ســبز دلمه اي، کلم و 
گل کلم همراه با غذا و مصرف میوه یا آبمیوه پس از غذا 
جذب آهن غذاي کودکان را افزایش می دهد. کلســیم 
نیز نه تنها براي اســتحکام دندان ها و استخوان ها بلکه 
براي رشد استخوان هاي جدید ضروري است. دریافت 

کافی کلسیم از برنامه غذایی روزانه در سنین مدرسه و 
بلوغ، براي حفظ تراکم طبیعی استخوان ها و جلوگیري 
از پوکی استخوان در بزرگسالی حائز اهمیت است. شیر و 
لبنیات مهمترین منبع تأمین کلسیم هستند. میان وعده 
مناســب دیگر براي تأمین کلســیم، نان و پنیر اســت 
(پنیر منبع خوبی از کلسیم اســت) که به همراه سبزي، 
گوجه فرنگی، خیار یا گردو یک میان وعده سالم و مغذي 
براي دانش آموزان به شــمار می رود. دانش آموزان باید 
روزانه حداقل سه واحد از گروه شــیر و لبنیات مصرف 
کنند. هر واحد یعنی یک لیوان شیر یا ماست و در حدود 
1/5 قوطی کبریت پنیر که البته توصیه می شود مواد لبنی 
مصرفی از نوع کم چرب باشند؛ یعنی کمتر از 2/5درصد 

چربی.

انجام نادرست برخى از فعالیت هاى جسمى مى تواند گردن درد ایجاد کند، ازجمله این موارد:
دوچرخه سوارى: هنگام خم شدن روى دسته هاى دوچرخه ممکن است باعث شود پشتتان را گرد و شانه هایتان را جمع 

کنید و آنها را تا حد گوش هایتان باال آورید. فشار وارد آمده بر عضالت گردن به این ترتیب مى تواند گردن درد ایجاد کند.
براى جلوگیرى از گردن درد در این مورد، باید هنگام خم شــدن به جلو روى دسته دوچرخه تیغه هاى شانه تان را به 
سمت عقب و پایین بیاورید. انجام این حرکت ظریف، باعث مى شود شانه هایتان از گوش هایتان فاصله بگیرد، پشتتان 
اندکى قوس پیدا کند و قفسه سینه تان روبه جلو برجسته شــود. مجموع این تغییرات فشار روى عضالت گردن را 

کاهش مى دهد.
باغبانى کردن: فعالیت هایى که در باغبانى انجام مى شــود، مانند زانو زدن و روى زمین را نگاه کردن، دراز 

کردن دست براى برداشتن اشیاى دور و بلند کردن چیزهاى سنگین مى توانند در گردنتان کشش ایجاد کنند و بر 
عضالت آن فشار آورند و به گردن درد بیانجامند.

براى حل این مشــکل باید هنگامى که روى زمین را نگاه مى کنید، چانه تان را به عقــب نگهدارید؛ به طور مداوم 
فعالیتتان را قطع و استراحت کنید؛ در نزدیکى جایى که دارید روى آن کار مى کنید، بمانید تا نیاز به دراز کردن دست 

نداشته باشید؛ هنگام بلند کردن چیزهاى سنگین از عضالت ساق هاى پاهایتان یارى بگیرید.
شنا کردن: هنگامى شناى کرال انجام مى دهید، معموًال ســرتان را به یک طرف مى برید تا نفس بکشید، 

این روند در درازمــدت باعث مى شــود عضالت یک طرف گــردن تقویت شــوند و عضالت طرف 
دیگر گردن کوتاه تر شــوند. بنابراین شــناى کرال ممکن اســت باعث ایجاد فشــار بر عضالت 

گردنتان شود.
انجام دادن حرکات کششى مالیم مى تواند به تسکین یافتن گردن درد کمک کند. ازجمله مى توانید 
سرتان را به آهستگى به طور جانبى - از گوش تا شانه- خم کنید و بعد همین کار را در طرف دیگر 

انجام دهید. اما اگر در حرکت جانبى گردن دردتان افزایش یافت، آن را ادامه ندهید.

براى پیاده روى پاشــنه کفش باید نســبتًا نرم 
و باثبات باشــد و مانــع بروز حرکــت عمودى 
یا افقى پا شــود. پاشنه اى که بســیار نرم باشد 
توصیه نمى شــود. زیره کفش نیــز نباید لغزنده

 باشد.
وجود یک بالشــتک منعطف که امکان بیشترى 
براى خم کردن انگشــتان پاها را فراهم کند، در 

کفش پیاده روى ضرورى است.
زبانــه کفش نیــز بایــد نرم و 
فوم دار باشــد تا از فشار ناشى 
از رویــه و بنــد کفــش روى 
پاى شــما بکاهد، این امر در طول 
پیاده روى هاى طوالنى بسیار حائز اهمیت 

است.

ســبک وزن بودن نیــز از جملــه ویژگى هاى
 مهــم کفــش پیــاده روى اســت. انتخــاب
کفش هاى چرمى سنگین براى پیاده روى اشتباه 

است.
متناســب بودن ســایز کفش بدون شک یکى 
از موارد مهم هنگام پیاده روى اســت. بنابراین 
وجود فضاى کافى در قسمت پنجه پا بسیار مهم 
اســت، به گونه اى که درحدود یک ســانتیمتر 
بین انگشتان پاى شما و سر کفش فاصله وجود 

داشته باشد.
بهتریــن زمــان بــراى خریــد یــک کفش

پیاده روى اواخر روز اســت؛ زمانى که در نتیجه 
پیاده روى یا فعالیت هاى روزانه پاى شــما کمى 

باد کرده است. 

درجه حرارت پایین بدن در فصول سرد سال از دالیل 
افزایش درد در مفاصل و استخوان هاست، به دلیل 
اینکه گردش خون کمترى در مناطق محیطى بدن 
وجود دارد. در نتیجه، انعطاف پذیرى 
بدن کاهش یافته و در نتیجه درد 

مفاصل ایجاد مى شود.
توصیه هایى براى   

کاهش درد مفاصل
داشــتن یک رژیم غذایى سالم 
حاوى مقــدار زیادى میــوه ها، 
سبزیجات، حبوبات، غالت و لبنیات 

کم چرب.
 K، D مصرف غذاهاى غنــى از ویتامین
و C که نقش مهمــى در تولید غضروف دارند 
و به جذب کلسیم براى اســتخوان هاى قوى تر 

کمک مى کند. 
پرتقال، اســفناج، کلم و گوجه فرنگى سرشار از این 

ویتامین ها هستند.
ورزش منظم و مناسب به حفظ وزن مناسب بدن و 
بهبود انعطاف پذیرى و تقویت عضالت زانو کمک 

مى کند.
کاهش وزن مى تواند درد زانو را تســکین دهد. در 
هنگام راه رفتن زانوها ســه چهار برابر وزن بدن را 

تحمل مى کنند.
حمام گرم براى گرم نگه داشتن مفاصل و همچنین 

از بین بردن خشکى و درد ناشى از ورم مفاصل مفید 
است.

مصرف کلســیم و ویتامیــن D براى ســالمتى
 استخوان ها ضرورى است.

مصــرف چــاى، قهــوه، نوشــابه و دیگــر 
نوشــیدنى هــاى گازدار ســبب کاهــش میزان 
جذب کلسیم شــده و در نتیجه استخوان را ضعیف 

مى کند.  

هنگامــى که میــوه تازه و خشــک شــده را از 
نظر حجم مقایســه مــى کنید، همــواره با قند 
و کالرى بیشتر در میوه خشک شده مواجه خواهید 

شد.
میوه هاى خشک شــده مانند کشــمش و آلو، 
گزینه هایى راحت هستند، زیرا از طول عمر بیشتر 
برخوردار بوده و منابع خوبى براى ویتامین ها، مواد 
معدنى و فیبر محسوب مى شوند. اما اگر اطالعات 
تغذیه اى میوه هاى تازه و نمونه هاى خشک شده 
آنها را بررســى کنید، ممکن است با میزان قند و 

کالرى بیشتر در هر وعده مواجه شوید.
چرا چنین اتفاقى رخ مى دهد؟ آیا میوه ها به طور 
معجزه آسایى در خالل فرآیند از دست دادن آب 
خود قند بیشــترى تولید مى کنند؟ پاسخ منفى 
اســت. میوه ها طى این فرآیند، قند بیشــترى 
تولید نمــى کنند، امــا حجم خود را از دســت 

مى دهند.

از دست دادن آب برابر است با از 
دست دادن حجم

میوه ها یا با استفاده از خشک کن هاى ویژه آب 
خود را از دســت مى دهند یا در برابر نور خورشید 
قرار مى گیرند تا به صورت طبیعى این اتفاق رخ 
دهد. میوه زمانى که تقریباً تمام آب خود را از دست 
دهد، آماده مى شود. از دست دادن آب به معناى 
از دســت دادن اندازه فیزیکى اســت، از این رو 
انگورهاى شاداب و آبدار به کشمش هاى چروك 

خورده و کوچک تر تبدیل مى شوند. اتفاقى مشابه 
براى آلو یا هر میوه دیگرى که خشک مى شود، 

رخ مى دهد.
هنگامى که میوه تازه و خشــک شــده را از نظر 
حجم مقایســه مى کنید، همواره با قند و کالرى 
بیشتر در میوه خشک شــده مواجه خواهید شد. 
اما اگر آنها را از نظر کّمیت مورد تجزیه و تحلیل 
قرار دهید، محتواى قند و کالرى تقریبًا یکســان 
خواهد بود. به عنوان مثال، یک فنجان کشمش 
داراى بیش از 80 گرم قند است، در شرایطى که 
یک فنجان انگور تازه 15 گرم یا کمتر قند دارد. از 
سوى دیگر، یک فنجان انگور داراى 100 کالرى 
است، در شرایطى که یک فنجان کشمش 434 

کالرى دارد.

آیا باید از مصرف میوه هاى خشک 
شده پرهیز کرد؟

یک رژیم غذایى ســالم و متعادل باید میوه ها را 
شامل شــود. میوه هاى تازه احتماًال از محتواى 
باالتر برخى ویتامین ها، مانند ویتامین C  ســود 
مى برند، امــا محتواى مواد معدنــى و فیبر طى 
فرآیند خشک کردن حفظ مى شــوند، از این رو 
نیازى نیســت از مصرف میوه هاى خشک شده 
اجتناب کنید. اما اگر قصــد حفظ وزن یا کاهش 
وزن خود دارید باید به اندازه وعده هاى مصرفى 
و محتواى کالرى میوه هاى خشــک شده توجه 

داشته باشید.

بهترین میان وعده ها براى دانش آموزان

رقابت قندى میوه  خشک و تازه

دو
و
از
در
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و
نش
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نا تاز خشک تقند قا

یک گیاه دارویــى قدرتمند 
با ویژگى ارتقاى ســالمت وجود 

دارد که در خانواده مشابه با گل مروارید و 
آفتابگردان قرار دارد، اما استعداد پنهان این گیاه در 

هیچیک از بســتگانش دیده نمى شود. این گیاه مى تواند 
سلول هاى سرطانى را تنها در 16 ساعت از بین ببرد.

چینى ها دیر زمانى اســت که از این گیاه دارویى براى کاهش تب، بهبود 
سالمت گوارش و دفع انگل ها استفاده مى کنند. در حقیقت، به واسطه توانایى باال در 

خالص شدن از شر انگل ماالریا، از این گیاه در سراسر جهان به عنوان درمانى براى بیمارى 
ماالریا استفاده مى شود.

اما تأثیرگذارترین توانایى آن تا به امروز نابودى سلول هاى سرطانى بوده است. و این در شرایطى است که 
شواهد علمى از قدرت ضد سرطانى شگفت انگیز آن پشتیبانى مى کنند.

مطالعات نشان داده اند که هیچیک از سلول هاى سرطان پستان، ســرطان خون، سرطان کیسه صفرا، 
سرطان ریه، سرطان مثانه، سرطان مغز و سرطان پروســتات توانایى مقابله با این گیاه دارویى که به نام 

«افسنطین شیرین» شناخته مى شود را ندارند.
افسنطین شیرین حاوى ترکیبى به نام «آرتمیسینین» اســت که دلیل ناتوانى بقاى سلول هاى سرطانى 
در حضور این گیاه محسوب مى شود. آرتمیسینین هر چیزى را از انگل تا باکترى، قارچ و سلول سرطانى 

مى کُشد، در شرایطى که کارى با سلول هاى سالم ندارد. 

این گیاه دارویى
 سرطان را 
نابود مى کند

براى پیاده روى
و و باثبات باشــد
یا افقى پا شــود.
توصیه نمى شــو

 باشد.
وجود یک بالشــ
براى خم کردن ان
کفش پیاده
ز
ف
از
ش پاى
پیاده روى ه

است.

یک گیاه دارویــى قدرتمند 
با ویژگى ارتقاى ســالمت وجود 

با گل مروارید و که در خانواده مشابه دارد
دارد، اما استعداد پنهاناینگیاه در  آفتابگردان قرار

هیچیک از بســتگانش دیده نمى شود. این گیاه مى تواند 
6سلول هاى سرطانى را تنها در 16 ساعت از بین ببرد.

چینى ها دیر زمانى اســت که از این گیاه دارویى براى کاهش تب، بهبود 
سالمت گوارش و دفع انگل ها استفاده مى کنند. در حقیقت، به واسطه توانایى باال در 

مارى براىب سراسرجهانبهعنواندرمان در اه اینگ از انگلماالریا، شر خالصشدناز

این گیاه دارویى
 سرطان را 
نابود مى کند

  چرا گردن درد مى گیریم؟
:

عجمع تان را گرد و شانه هایتان را 
ى تواند گردن درد ایجاد کند.
ه تیغه هاى شانه تان را به 
ان فاصله بگیرد، پشتتان 
 روى عضالت گردن را 

ن را نگاه کردن، دراز 
کشش ایجاد کنند و بر 

گهدارید؛ به طور مداوم
 تا نیاز به دراز کردندست 

د.
رید تا نفس بکشید، 

ضالت طرف 
 عضالت 

ى توانید 
ف دیگر

درجه حرارت پایین بدن د
افزایش درد در مفاصل و
اینکه گردش خون کمتر
وجود دارد
بدن ک
مفاص

کاه
داشــ
حاوى
سبزیجات

کمچرب.
مصرف غذاهاى
C که نقش مهمــ Cو
و به جذب کلسیم براى

کمکمى کند. 
اســفناج، کلم و پرتقال،

چه کفشى براى پیاده روى بپوشیم؟

افشین اســتوار، سرپرســت مرکز تحقیقات 
استئوپروز پژوهشــگاه علوم غدد و متابولیسم 
دانشگاه علوم پزشکى تهران گفت: بیمارى پوکى 
استخوان تا زمان شکستگى معموالً عالمتى ندارد 
و فرد مبتال هیچ اطالعى از بیمار خود پیدا نمى کند 
تا اینکه دچار شکستگى در عضوى از بدن مانند 

لگن شود.
وى افزود: با افزایش سن، شیوع بیمارى بیشتر 
مى شــود و این عارضه در زنان بعد از یائسگى 

بیشتر مشاهده مى شود.
وى با اشــاره به اینکه شکستگى ناشى از پوکى 
استخوان عواقب وخیمى را به دنبال دارد، گفت: 
شکســتگى لگن و مهره هاى کمر از مهمترین 
عوارض این بیمــارى اســت و در صورتى که 
شکستگى براثر پوکى استخوان در لگن رخ دهد، 
مى تواند به زمینگیر شدن فرد بیمار و حتى مرگ 

بیانجامد.
استوار با اشــاره به اینکه شکستگى در ستون 

مهره ها هم مى تواند عوارض خیلى شدید را به 
همراه داشته باشد، گفت: کوتاه شدن قد، صدمه 
به نخاع و دردهاى مزمــن کمر از جمله عوارض 

شکستگى مهره ها براثر پوکى استخوان است.
وى با اشــاره به اینکه پوکى اســتخوان قابل 
پیشــگیرى و درمان پذیر است، گفت: با اصالح 
ســبک زندگى و درمان هاى مؤثــر، مى توان 
پوکى اســتخوان را درمان کرد تا از شکستگى

 استخوان ها جلوگیرى کرد. 

وقتى استخوان ها 
پوك مى شود

سرما، دشمن
مفاصل است
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جدال
 2 على کریمى

پورقاز: 
همیشه با تعصب

هافبک ملى پوش سپاهان پس از پشت  بازى کرده ام
سر گذاشــتن مصدومیت مى تواند برابر 

نفت تهران به میدان برود. 
على کریمى در اولین دیدار پس از بازگشت 
به ســپاهان مقابل فوالدخوزستان وارد 
زمین شد، اما در نیمه دوم به دلیل آسیب 
دیدگى از ناحیه مچ پا جاى خود را به رسول 

نویدکیا داد.
کریمــى طى هفتــه گذشــته تمرینات 
فیزیوتراپى را دنبال کرد و به همین دلیل 
نتوانست برابر پرسپولیس بازى کند. 
هافبک تدافعى تیم ملى پس از پشت 
سرگذاشتن دوران مصدومیت کوتاه 
مدت، از دو روز گذشته به تمرینات 
طالیى پوشان اضافه شده و مى تواند 
در دیدار هفته هشــتم تیمش برابر نفت 
تهران که امروز در ورزشگاه تختى برگزار 
خواهد شــد، با صالحدیــد کرانچار وارد 

زمین شود. 

عزت ا... پورقاز به دلیل آســیب دیدگى در دیدار برابر پرســپولیس 
نتوانست تیمش را در سفر به تهران همراهى کند.

عزت ا... پورقاز مدافع ملى پوش سپاهان در دیدار برابر پرسپولیس و 
زمانى که براى زدن ضربه سر به هوا برخاسته بود، به صورت وارونه 
با گردن و کمر به زمین برخورد کرد؛ اتفاقى که باعث شد این بازیکن 

ناچار به ترك زمین شود.
البته خوشبختانه پس از معاینات و بررســى هاى الزم اعالم شد که 
پورقاز شــرایط مناســبى دارد و خودش هم در مصاحبه اى در مورد 
سالمتى اش گفت:  فقط  خدا راشکر مى کنم که زنده ام. بلند شدم سر 
بزنم که با گردن و کمر روى زمین افتادم. خیلى تالش کردم در زمین 
بمانم؛ اما واقعًا درد امانم را بریده بود و در حال حاضر هم تنها با مسکن 
بهتر هستم. در بیمارستان بعد از گرفتن عکس مشخص شد که خدا 

دوستم داشت تا آسیبى به نخاع و گردنم وارد نشده است؛ اما باید چند 
روزى استراحت کنم. من در هر تیمى بازى کردم نان حالل به 

سفره خانواده ام بردم و همیشه با تعصب براى تیمم توپ زدم. 
پزشک تیم ســپاهان  هم در گفتگویى در مورد آخرین 

شرایط این بازیکن عنوان کرد:   پورقاز شرایط خوبى 
دارد ولى همچنان باید استراحت کند. در بازى هفته 

هشتم مقابل نفت تهران نمى تواند بازى کند 
ولى بعد از تعطیالت آماده مى شود. 

 با این وصف این احتمــال وجود دارد 
که پورقاز دو بازى دوســتانه تیم 

ملى برابر توگو و روسیه را نیز 
به دلیل آسیب دیدگى از 

دست بدهد.

پا روى سایپا!

نصف جهان چشم همه ایرانیان به ویژه هواداران پرسپولیس  امروز به اب وظبى 
اســت تا گام اول عملیات فینال لیگ قهرمانان آسیا توسط پرسپولیس انجام 

شود.
تیم فوتبال پرسپولیس ایران که با غلبه بر االهلى عربستان به جمع چهار تیم 
برتر آسیا رسید حاال باید در ابوظبى مهمان الهالل، دیگر تیم عربستانى باشد. 
امشب دو تیم در حالى از ساعت 19و30دقیقه به مصاف هم خواهند رفت که 
پیش از این در همین دوره لیگ قهرمانان با یکدیگر هم گروه بودند و مصافشان 

در دو بازى به تساوى کشیده شد.
مصاف اول دو تیم که به میزبانى پرسپولیس در مسقط برگزار شد با تساوى یک 
بر یک به پایان رسید و در دومین دیدار هم پرسپولیس در همان عمان مهمان 
الهالل بود که این بار تالش دو تیم در طول 90 دقیقه گلى را در پى نداشت و با 

تساوى بدون گل به پایان رسید.
شاگردان برانکو در حالى پا به دیدار  امشب مى گذارند که در دو سه روز گذشته 
باشگاه پرسپولیس درگیر حواشى هاى زیادى بوده است. محرومیت از دو پنجره 
نقل و انتقاالت و همینطور محرومیت مهدى طارمى مهمترین اتفاقات چند روز 
اخیر باشگاه پرطرفدار تهرانى است. البته سرخپوشان تهرانى با فراموش کردن 
این مسائل تمرینات خوبى را در باشگاه ایرانیان دبى انجام دادند و با روحیه باال 
امیدوارند،  امشــب بتوانند با برترى برابر الهالل راه صعودشان به فینال لیگ 

قهرمانان آسیا را هموار کنند.
سیدجالل حسینى که چند روزى با مصدومیت مواجه بود و حتى در دیدار برابر 
االهلى به میدان نرفت با اقداماتى که کادر پزشکى پرسپولیس انجام داده حاال 
آماده بازى است. او طى یکى دو روز گذشته تمرینات خوبى را انجام داده و آماده 

است که در ترکیب تیم برانکو به میدان برود.
در نبود مهدى طارمى به نظر مى رسد حضور منشا و علیپور در نوك خط حمله 
قطعى باشد چون برانکو تا به حال نشان داده عالقه زیادى به استفاده دو مهاجم 
در طول بازى دارد. با تمام این شرایط باید دید امشب چه نتیجه اى درون زمین 

رقم خواهد خورد تا در ادامه منتظر بازى برگشت باشیم.
دیدار برگشت دو تیم 25 مهرماه به میزبانى پرسپولیس برگزار خواهد شد البته 
مدیران این باشگاه در تالش هستند که موافقت حکومت امارات را جلب کنند 

تا بلکه دیدار تیمشان برابر الهالل را در دبى برگزار کنند.
براى بازى امشب پرسپولیس عالوه بر مهدى طارمى، کمال کامیابى نیا را به 
دلیل محرومیت و دریافت کارت قرمز در دیدار قبلى این تیم در اختیار نخواهد 
داشت اما خبر خوبى که برانکو به شاگردانش و همینطور هواداران این تیم داد 
ملحق شدن احمد نوراللهى به جمع شاگردانش بود چرا که هافبک تیم فوتبال 
پرسپولیس به دلیل مشکالت سربازى، ابتدا نتوانست همراه تیم به دبى برود 
اما با مذاکراتى که میان وزیر ورزش و جوانان و سردار باقرى،  رئیس ستاد کل 
نیروهاى مسلح، انجام شد در نهایت مجوز خروج این بازیکن هم صادر و او به 
جمع پرسپولیسى ها اضافه شد. باید دید در مجموعه دو دیدار رفت و برگشت 
پرسپولیس مى تواند تاریخ ســازى کند و براى اولین بار به رکورد سپاهان و 

ذوب آهن اصفهان که رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیاست برسد یا خیر.

گام اول عملیات رؤیاى فینال آسیا

نصف جهان دیدار با ســایپا در هفته هشــتم 
رقابت هاى لیگ برتــر، بهترین فرصت براى 
ژنرال است تا بیش از هر زمانى ذوب آهن  را 
به عنوان مدعى قهرمانى معرفى و به ســوى 
رده هاى باالتر حرکت کند. آن هم در جدالى 
که مى توان از آن به عنوان دربى ســرمربیان 

سابق تیم ملى فوتبال ایران نام برد.
 تیم هاى ذوب آهن اصفهان و ســایپا تهران 
از ســاعت 17و20دقیقه امروز در ورزشــگاه 
فوالدشهر اصفهان به مصاف هم مى روند تا 
بار دیگر امیر قلعه نویى و على دایى، سرمربیان 
باســابقه لیگ برتر جدال جــذاب دیگرى را 

مقابل یکدیگر برگزار کنند.
تیم فوتبــال ذوب آهن در حالى پــاى به این 
رقابت مى گــذارد که از هفت دیدار گذشــته 
خود دو برد، چهار تســاوى و یک شکســت 
کسب کرده و با کسب 10 امتیاز در رده هفتم 
جدول رده بندى قرار دارد تا کسب 3 امتیاز این 
دیدار براى رســیدن به رده هاى باالتر جدول 

در دستور کار شاگردان قلعه نویى قرار گیرد.
سبزپوشــان اصفهــان در هفتــه گذشــته 
رقابت هاى لیــگ برتر در ورزشــگاه آزادى 
تهران میزبان اســتقالل بودند که این دیدار 
با وجود موقعیت هاى گلزنــى تیم ذوب آهن 
در نهایت با نتیجه یک بر یک به پایان رسید 
تا چهارمین تســاوى فصل ذوبى ها در مقابل 

شاگردان على منصوریان حاصل شود.
شاگردان قلعه نویى در دیدار مقابل استقالل، 
ماننــد اکثر دیدارهــاى خــود در این فصل 
موقعیت هاى فراوان گلزنــى را روى دروازه 
حریف خود ایجاد کردند تا حضور یک مهاجم 
ششدانگ در خط هجومى ذوب آهن بیش از 
پیش به چشم بخورد، البته «کى روش سوارز» 
برزیلى بــراى پر کردن این خأل بــا نظر امیر 
قلعه نویى به جمع سبزپوشان اصفهانى پیوسته 
اما با نظر سازمان لیگ حق بازى در دیدارهاى 

ذوب آهن را ندارد.
مرتضى تبریزى که با زدن چهار گل در دیدار 
مقابل استقالل خوزستان، خیال قلعه نویى را 
تا حدودى در امر گلزنى تیم ذوب آهن راحت 
کرد بــراى دیدار  امــروز نیــز از انگیزه هاى 
فروانى برخوردار اســت تا گلزنى هاى خود را 
در ورزشگاه فوالدشهر ادامه دهد و به تنهایى 

در صدر جدول رده بندى گلزنان قرار گیرد.
تیم فوتبال ذوب آهن با اختالف یک امتیازى 

نسبت به شاگردان على دایى در سایپا در رده 
هفتم جدول رده بندى قرار دارد و براى بازپس 
گرفتن جایگاه خود از ایــن تیم تهرانى براى 
کسب 3 امتیاز این تالش فراوانى را در دیدار 

امروز انجام مى دهد.
در آن سوى میدان تیم سایپاى تهران که لیگ 
هفدهم را با کسب سه پیروزى از چهار دیدار 
ابتدایى خود آغاز کرد شروع امیدوارکننده اى 
را در این لیگ از خود به نمایش گذاشــت اما 
در ادامه با دو شکســت و یک تساوى از سه 
دیدار بعدى خود روند نزولى در پیش گرفته و 
همین امر کار را براى على دایى در دیدار مقابل 

ذوب آهن سخت مى کند.
تیم سایپا امیدوار اســت که با کسب پیروزى 
در این دیدار طلســم نبردن هــاى خود را در 
هفته هاى گذشــته بشــکند تا بــا روحیه اى 

مضاعف پاى به تعطیالت لیگ بگذارد و خود 
را براى دیدار با تیم تازه صعود کرده سپیدرود 

رشت آماده کند.
على قلى زاده، مهاجم 22 ســاله تیم فوتبال 
سایپا یکى از ارکان اصلى این تیم در این فصل 
از رقابت ها محسوب مى شود و با سرعت بسیار 
باالیى خــود در اکثر حمالت ســایپا بر روى 
دروازه حریفان نقش بســزایى را ایجاد کرده 
است، این بازیکن در لیگ هفدهم دو گل براى 

تیم سایپا به ثمر رسانده است.
حمید بوحمدان، هافبک تیم فوتبال ذوب آهن 
که در فصل گذشــته رقابت ها شــاگرد على 
دایى در نفت تهران بوده اســت، قطعًا براى 
این دیدار و بازى مقابل ســرمربى سابق خود 
از انگیزه هاى فراوانى برخوردار اســت و تمام 
تالش خود را براى موفقیت ذوب آهن انجام 

مى دهد.
با وجود همســایگى دو تیم در جــدول آنها 
وضعیت به نسبت متفاوتى دارند زیرا در حالى 
که ذوب آهن از ابتــداى لیگ هفدهم تا پایان 
هفته هفتم روندى تقریبًا یکنواخت داشته اما 
سایپا پس از شروعى عالى در فصل جدید در 
هفته هاى اخیر به بحرانى نسبى گرفتار آمده 
است. خودروســازان تهرانى که سه مسابقه 
از چهار دیدار اول فصل را با برد پشــت ســر 
گذاشتند در سه بازى اخیر رنگ برد را به خود 

ندیده اند.
2 تیم در آخرین رویارویى خود در ورزشــگاه 
فوالدشهر به تقسیم امتیازات با یکدیگر قناعت 
کردند. در آن مسابقه که دهم مردادماه سال 
گذشــته از هفته دوم لیگ شــانزدهم برگزار 
شد مهدى رجب زاده براى ذوب آهن و مهدى 

ترابى براى سایپا گلزنى کردند. دیدار برگشت 
دو تیم در ورزشگاه شــهید دستگردى هم با 

تساوى بدون گل به پایان رسید.
ذوب آهن در هــر دو دیدار رفت و برگشــت 
فصل پیش با سایپا مساوى کرد اما سبزپوشان 
اصفهانى براى پیوســتن به جمع باالنشینان 
اکنون بایــد نتیجه بهترى بگیرند و هر ســه 
امتیاز این دیــدار خانگى را به حســاب خود 

واریز کنند.
آخرین تقابــل دایى و امیــر قلعه نویى که هر 
یک زمانى ســرمربى تیم ملى بودند در فینال

 جام حذفى سال گذشــته بود که دایى با نفت 
تهران موفق شــد قلعه نویى و تراکتورسازى 

را ببرد.
قلعه نویى دوست دارد با پیروزى بر دایى دوباره 
نشان دهد که همان مربى است که تیم هایش 
همیشــه بوى قهرمانى مى دادند. به احتمال 
زیاد دایى و یارانش امروز قربانى انگیزه هاى 
سبزپوشان مى شوند. شــاید نه مثل استقالل 
خوزستان ولى در منتظر یک برد شیرین براى 

ذوبى ها در دیدار امروز باشید!
دوئل ژنرال و شهریار امروز در فوالد شهر

پرسپولیس به رکورد 
اصفهانى ها مى رسد؟

سپاهان پیگیر 
حضور طارمى  

باشگاه سپاهان در حال پیگیرى شرایط حضور 
مهدى طارمى در دیدار روز پنج شنبه است که 

با تساوى 2 بر 2 خاتمه یافت.
محرومیت مهدى طارمى و باشگاه پرسپولیس 
مهم ترین خبــر فوتبال ایــران در روزهاى 

گذشته بوده است.
در حال حاضر سرخپوشــان در امارات حضور 
دارند و مهدى طارمى هم به دلیل حکم فیفا 

نمى تواند  امشب برابر الهالل به میدان برود.
پرسپولیس روز پنج شنبه در دیدارى حساس 
برابر ســپاهان قــرار گرفت و یــک روز بعد 
خبر محرومیــت طارمى و پرسپولیســى ها 

رسانه اى شد.
علیرغم اینکه باشگاه سپاهان در ابتدا پیگیر 
حضور طارمى در مسابقه نبود، اما مدیر عامل 
باشگاه سپاهان به خبرنگاران اعالم کرد که 
پیگیر پرونده طارمى و حضــور این بازیکن 

مقابل تیممان هستیم.

جدال
2 على کریم

ز: 
شه با تعصب

هافبک ملى پوش سپاهان پ کرده ام
سر گذاشــتن مصدومیت مى

نفت تهران به میدان برود. 
على کریمى در اولین دیدار پس
به ســپاهان مقابل فوالدخو
زمین شد، اما در نیمه دوم به
دیدگى از ناحیه مچ پا جاى خو

داد. نویدکیا
کریمــى طى هفتــه گذشــ
فیزیوتراپى را دنبال کرد و به
نتوانست برابر پرسپولیس
هافبک تدافعى تیم ملى
سرگذاشتن دوران مصد
مدت، از دو روز گذشته
طالیى پوشان اضافه شد

در دیدار هفته هشــتم تیمش
تهران که امروز در ورزشگاه ت
ک خواهد شــد، با صالحدیــد

زمین شود. 

ل آســیب دیدگى در دیدار برابر پرســپولیس 
به تهران همراهى کند. سفر

 ملى پوش سپاهان در دیدار برابر پرسپولیس و 
ضربه سر به هوا برخاسته بود، به صورت وارونه 
ن برخورد کرد؛ اتفاقى که باعث شد این بازیکن 

ود.
از معاینات و بررســى هاى الزم اعالم شد که 
ــبى دارد و خودش هم در مصاحبه اى در مورد 
قط  خدا راشکر مى کنم که زنده ام. بلند شدم سر 
ر روى زمین افتادم. خیلى تالش کردم در زمین 
نم را بریده بود و در حال حاضر هم تنها با مسکن 
بعد از گرفتن عکس مشخص شد که خدا  ستان
ىبه نخاعو گردنموارد نشده است؛ اما بایدچند

 من در هر تیمى بازى کردم نان حالل به 
و همیشه با تعصب براى تیمم توپ زدم. 

هم در گفتگویى در مورد آخرین ن
نوان کرد:   پورقاز شرایط خوبى 

 استراحت کند. در بازى هفته 
ران نمى تواند بازى کند 

ماده مى شود. 
مــال وجود دارد 

ســتانه تیم 
نیز یه را

ى از 

رســانه هاى یونانى خبر خوبى براى 
کریم انصــارى فرد دارنــد. اینکه 
سرمربى المپیاکوس – که اعتقادى 
به مهاجم ایرانى اش نداشــت – از 
ســمتش اخراج شــده.  خبرگزارى 
تســنیم از قول ســایت رادیو ورزش 
یونان نوشته که باشگاه المپیاکوس پس 
از شکســت در هفته پنجم ســوپر لیگ 
یونان برابر آاك تصمیم به قطع 
همکارى با بسنیک هاسى، 
سرمربى آلبانیایى گرفت. 
هاســى پس از پایان این 
بــازى از ســوى مقامات 
باشگاه المپیاکوس پیامى مبنى 
بر  پایان همــکارى دوجانبه 
دریافت کرد.بنا بر عالم این 
رسانه یونانى شانس گاس 
پویت، سرمربى 49 ساله 
اروگوئه اى براى نشســتن 
روى نیمکت تیم المپیاکوس 

بیشتر از سایر نامزدها است. 

خبر خوب براى کریم 

ب ی ن هر ی ل ی نب ی ر ن ه ن وب

رســانه هاى یونانى خبر خوبى
کریم انصــارى فرد دارنــد
–سرمربى المپیاکوس – که اع
به مهاجم ایرانى اش نداشــ
ســمتش اخراج شــده.  خبر
تســنیم از قول ســایت رادیو

یونان نوشته که باشگاه المپیاکوس
از شکســت در هفته پنجم ســو
یونان برابر آاك تصمیم

همکارى با بسنیک ه
سرمربى آلبانیایى
هاســى پس از پای
م بــازى از ســوى
باشگاه المپیاکوس پیام
بر پایان همــکارى د
دریافت کرد.بنا برعال
رسانه یونانى شانس

پویت، سرمربى 9
اروگوئه اى براى نشس
نیمکت تیم المپی روى
بیشتر از سایر نامزدها است

خبر خوب براى کریم

با وجود همسایگى 
دو تیم در جدول آنها 

وضعیت به نسبت 
متفاوتى دارند زیرا در 
حالى که ذوب آهن از 
ابتداى لیگ هفدهم 
تا پایان هفته هفتم 

روندى تقریباً یکنواخت 
داشته اما سایپا پس از 
شروعى عالى در فصل 

جدید در هفته هاى 
اخیر به بحرانى نسبى 
گرفتار آمده است
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بسیج اماراتى ها براى 
حمایت از الهالل 

رسول 
همچنان نیست؟

تراکتور 
در نزدیکى آسیا

سران فوتبال امارات در راستاى حمایت هاى همه 
جانبه از عربستانى ها بسیج شده اند تا در مصاف 
امروز حمایت همه جانبه اى از الهالل داشته باشند.

کاروان الهالل در حالى وارد ابوظبى شد که «عبدا.. 
بن ناصر الجنیبى»، نایب رئیس فدراسیون فوتبال 
امارات در فرودگاه حضور یافت تا از تیم عربستانى  

به صورت ویژه  استقبال کند.
همچنین هواداران سه باشــگاه اماراتى الوصل، 
الوحده و الجزیره نیز با در دست  داشتن پالکاردى و 
به صورت متحد ضمن خوشامدگویى به تیم الهالل، 
وعده حمایت خود از این تیم و حضور پرشــور در 
ورزشــگاه محمد بن زاید ابوظبى جهت بازى با 

پرسپولیس را دادند.
باشگاه الوصل نیز در راستاى سنگ  تمام گذاشتن 
براى تیم عربســتانى الهالل اعــالم کرد که 25 
دستگاه اتوبوس رایگان را جهت انتقال هواداران به 
ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبى تدارك دیده است.

رسول نویدکیا پس از تساوى طالیى پوشان برابر سپیدرود که 
با شعارهاى هواداران علیه او همراه بود، به شدت از اتفاقات 
پیش آمده ناراحت بود و در مصاحبه اى اعالم کرد که قصد 

جدایى از سپاهان را دارد.
اگرچه این بازیکن پس از چند روز استراحت و دفاع مدیران 
باشگاه و همینطور زالتکو کرانچار به سایر بازیکنان ملحق 
شد، اما هنوز نتوانسته به صورت ثابت براى تیمش وارد میدان 
شود. نویدکیا پس از اینکه در دیدار برابر صنعت نفت آبادان به 
بازى گرفته نشد، در مقابل فوالدخوزستان به دلیل مصدومیت 
على کریمى جایگزین او شد، اما در مقابل پرسپولیس نامى از 
این بازیکن در لیست 18 نفره سپاهان دیده نمى شد تا شرایط 
براى بازگشت او به ترکیب اصلى با بازگشت على کریمى 

دشوارتر از قبل شود.
سپاهان امروز در تهران باید مقابل نفت تهران قرار گیرد و 
باید ببینیم کرانچار در این دیدار چه تصمیمى در مورد هافبک 

خود اتخاذ مى کند.

در حالى که تیم هاى پرســپولیس و استقالل در تکاپوى 
رفع مشکالتى چون محرومیت از پنجره نقل و انتقاالت و 
انتخاب سرمربى خود هستند، تراکتورسازان موفق شدند 
آخرین پرونده خود را در فیفا ببندند و مشکالت مالى شان 

براى حضور در آسیا را رفع کنند.
مدیران پیشین تراکتورسازى با استخدام مربیان و بازیکنان 
خارجى و پرداخت نکردن قسمتى از مبلغ قرارداد آن ها باعث 
شــده  بودند این مربیان و بازیکنان از سرخ پوشان تبریزى 
شــکایت کنند و این تیم، دو پنجره نقــل و انتقاالتى را از 

دست دهد.
مصطفى آجرلو، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازى توانست با 
پرداخت بدهى هفت میلیاردى حمزه یونس و سایر شاکیان 
آخرین شاکیان تراکتورسازى را نیز راضى کنند تا دیگر این 
تیم مشکل مالى براى حضور در لیگ قهرمانان فصل آینده 
نداشته باشد. شاکیان تراکتورسازى حدود 15 میلیارد از این 
تیم طلبکار بودند که با دریافتى حمزه یونس، دیگر باشگاه 

بدهى به این بازیکنان ندارد.

آذرى: در ماجراى شکارى حق با ذوب آهن است
انتقــال رضــا 
شکارى، بازیکن 
جوان ذوب آهن 
به روبیــن کازان 
مدت ها بحث رسانه 
هاى ورزشــى بــود ولى 
ســرانجام این بازیکن ایرانى به 
تیم روسیه اى پیوست. پرونده اى که شباهت زیادى به ماجراى مهدى 
طارمى و ریزه اسپور دارد. سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در این 
باره گفت:  معموًال رویه به این منوال است که فیفا ادله ما و ادله بازیکن 
را مى شنود و نسبت به آن تصمیم مى گیرد. موضوع دیگر این است که 
فیفا تمایل ندارد بازیکن را تحت هر شرایطى محروم کند ، به همین خاطر 

آى تى سى موقت براى شکارى صادر کردند تا او بتواند فوتبال بازى کند 
اما از طرف دیگر فضا را براى ما به وجود آوردند که اگر ادعایى داریم آن 

را پیگیرى کنیم. 
مدیر عامل ذوب آهن همچنین گفت:  ماجراى شکارى شباهت زیادى به 
ماجراى مهدى طارمى دارد. با این تفاوت که طارمى با ریزه اسپور قرارداد 
داخلى بست اما رضا شکارى با ما قرارداد رسمى دو ساله دارد. ما از طریق 
فیفا این موضوع را پیگیرى کردیم و قرار است از بین یک وکیل ایتالیایى و 
یک وکیل سوئیسى یک نفر را انتخاب کنیم که در کمیته تعیین وضعیت 

فیفا از پرونده ما دفاع کند. 
او درباره اینکه در صورت صدور حکم به نفع ذوب آهن آیا مانند طارمى 
جرایم و محرومیت هایى براى روبین کازان و شکارى اتفاق خواهد افتاد 

گفت:  ما تنها دنبال این هســتیم که حق و حقوق باشگاهمان را 

بگیریم. فکر مى کنم روبین کازان نیز تاوان این کار را مى پذیرد. موضوعى 
که باید بگویم این است که ادله ما نسبت به ادله اى که باعث محرومیت 
طارمى شد محکم تر و قوى تر است. ما بعد از انتخاب وکیل مورد نظرمان 
نیز این پرونده را در فیفا پیگیرى مى کنیم چرا که وکیل ریزه اسپور تالش 

کرد و توانست آن حکم را علیه پرسپولیس بگیرد. 
او با اشاره به وضعیت شکارى افزود:  ما تمام تالشمان را درباره ماجراى 
شکارى انجام دادیم. چهار جلسه با او، پدرش و ایجنت مورد نظر برگزار 
کردیم تا منصرفش کنیم اما او نمى دانست کجا مى خواهد برود. با این 
تفاصیل نباید فراموش کنیم که در این روزگار راى گرفتن به نفع ایران 
از فیفا کار دشوارى است. االن که مى خواهیم در این پرونده از حقمان 
دفاع کنیم و مطمئن هستیم حق صد در صد با ذوب آهن است بازهم مى 
ترسیم که فیفا ما را به چشم دیگرى نگاه نکند. با این حال ما دنبال گرفتن 

مصوبــه هیئــت 
مدیره براى انتخاب 

وکیل هستیم و 60 روز 
براى اقدام فرصت داریم 

و حتما اقدامات الزم را انجام 
خواهیم داد. 

آذرى همچنین گفــت:  واقعیت این 
است که وقتى بازیکن مى آید مى 
گوید که مى خواهم قــرارداد را 
یکطرفه فسخ کنم و به فالن تیم 
خارجى بروم نمى شود جلوى او 

را گرفت.

ست
مى پذیرد. موضوعى 
که باعث محرومیت 
 وکیل مورد نظرمان 
ل ریزه اسپور تالش 

ن را درباره ماجراى 
ت مورد نظر برگزار 
ى خواهد برود. با این 
 گرفتن به نفع ایران 
ن پرونده از حقمان 
هن است بازهم مى

حال ما دنبال گرفتن 

مصوبــه هیئــت 
مدیره براى انتخاب 
0وکیل هستیم و60 روز

براى اقدام فرصت داریم 
و حتما اقدامات الزم را انجام 

خواهیم داد. 
آذرى همچنین گفــت:  واقعیت این 
است که وقتى بازیکن مى آید مى 
گوید که مى خواهم قــرارداد را 
یکطرفه فسخ کنم و بهفالن تیم
خارجى برومنمىشودجلوى او

را گرفت.
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نصــف جهــان حــاال پــس از نمایــش 
امیدوارکننده سپاهان در مقابل پرسپولیس، هواداران 
اصفهانى امید دارند که نوار پیروزى هاى تیم محبوبشان 
از دیدار با نفت طالییه آغاز شود و این بهترین فرصت 
براى کرانچار اســت که بتواند شــرایط را به نفع خود 

تغییر دهد.
  امروز در هفته هفتم رقابت هاى لیگ برتر تیم فوتبال 
فوالد مبارکه ســپاهان از ســاعت 17و45دقیقه در 
ورزشگاه قدیمى تختى تهران میهمان شاگردان على 
کریمى در نفت طالییه تهران است که به عنوان یک 
دیدار سرنوشت ســاز براى سرمربیان دو تیم محسوب 

مى شود.
زردهاى اصفهانى در حالى پاى به این رقابت حساس 
مى گذارند که با یک پیروزى، چهار تساوى و دو شکست 
و کسب 7 امتیاز در رده دوازدهم جدول رده بندى قرار 
دارند و لیگ هفدهم را با کســب نتایــج ضعیف آغاز 
کرده اند تا عدم هماهنگى و تغییر 90 درصدى ترکیب 
این تیم نسبت به فصل گذشته در نحوه بازى این تیم 

مشخص شود.
شاگردان کرانچار که در هفته گذشته رقابت  ها میزبان 
پرسپولیس تهران بودند بازى به مراتب بهترى را نسبت 

به هفته هــاى ابتدایــى از خود به 
نمایش گذاشتند تا هواداران 
این تیم ادامه رقابت ها را 
امیدوارانــه دنبال 

کنند و به کســب نخستین پیروزى ســپاهان خارج از 
اصفهان امیدوار باشند.

وجود یک بازیکن بازى ســاز و مؤثر براى ارتباط خط 
دفاعى و هجومى تیم ســپاهان موضوعى است که در 
هفته هاى گذشــته در ترکیب سپاهان به چشم خورده 
و زالتکو کرانچار براى پوشش این نقطه ضعف، على 
کریمى، هافبک فصل گذشته دیناموزاگرب کرواسى را 
به عضویت تیم سپاهان درآورده است. البته در کنار این 
بازیکن، رافائل کریوالرو و شاهین ثاقبى نیز در پست 
هافبک بازیساز در تیم سپاهان عضویت دارند که تا کنون 

عملکرد مورد انتظار از خود را به نمایش 
نگذاشته اند.

در آن ســوى میدان تیم نفت 
طالییه تهــران که لیگ 
هفدهم را با حواشى بسیار 
زیادى آغاز کرد در گام 
نخست حمید درخشان 
را به عنوان سرمربى 
خود انتخــاب کرد 
اما با کســب نتایج 

ضعیف و تعویض مالکیت، علــى کریمى را در جایگاه 
سرمربیگرى خود قرار داد.

نفتى ها که به عنــوان نماینده ایــران در فصل آینده 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند هم اکنون 
و پس از گذشت هفت هفته از رقابت هاى لیگ برتر با 
کسب 6 امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارند و قطعًا 
با ادامه این نتایج کار دشوارى را در رقابت هاى آسیایى در 

پیش خواهند داشت.
شــاگردان على کریمى، امیدوارند تا با کسب دومین 
پیروزى فصل خود در ورزشگاه تختى تهران ناکامى هاى 
هفته گذشته را جبران کنند تا خود را از انتهاى جدول جدا 
کرده تا در هفته هاى آینده شــرایط خود را بهبود 

بخشند.
 محسن بنگر، بازیکن سال هاى 
نه چندان دور سپاهان 

ر  د

ل  حا

حاضر 
در این 
فصل از 
رقابت ها 

در ترکیب 
نفــت 

ییــه  طال
حضور دارد، 
ى  هــا ز و ر
خوبــى را در 
ل  فصــو

گذشته با سپاهان سپرى کرده و چند عنوان 
قهرمانى با این تیم کسب کرده است. البته در زمان 

حضور این بازیکن در پرسپولیس حواشى بسیار زیادى 
بین او و هواداران سپاهان به وجود آمد و به همین خاطر 
رویاروى بنگر با سپاهان و هواداران این تیم جذابیت هاى 
خاص خودش را دارد. هر چند وى از لحاظ کیفیت دیگر 

آن بنگر سابق نیست.
 نفت اگرچه فصل پیش مانع از صعود سپاهان به فینال 
جام حذفى شد اما در لیگ برتر حریف 
دلچسبى براى طالیى پوشان بود 
زیرا حداکثر امتیازات هر دو 
دیدار رفت و برگشت برابر 
آن به حساب تیم اصفهانى 

واریز شد.
آنچه در حال حاضر تقابل با نفت را 
براى رقباى لیگ برترى جذاب کرده 
حضور على کریمى روى نیمکت آن اســت که اولین 
روزهاى سرمربیگرى خود را پشت سر مى گذارد. کریمى 
که با یک تساوى و یک باخت چالش دشوارش را با 
موفقیت آغاز نکرده در مواجهه با سپاهان در تالش 

براى اثبات توانایى هاى خود است.
هدف مشترك دو تیم در این دیدار یک موضوع خواهد 
بود: پیروزى و فاصله گرفتن با رده هاى پایین جدول. 
شانس ســپاهان براى تحقق این هدف قطعًا بیشتر 

خواهد بود.

نصف جهان حاال رســانه هــا بعد از فاجعــه طارمى از 
شــوك ها و فاجعه هاى بعدى براى این تیم صحبت 
مى کنند.سال گذشته استقالل و تراکتورسازى با حکم 
سنگین فیفا محروم شدند و حاال پرسپولیس دیگر تیم 
بزرگ فوتبال ایران! ولى به نظر نمى رسد فوتبال ایران 
از این احکام شــدید درس گرفته باشــد.  ضعف مفرط 
مدیریت در فوتبال ایران همچنــان قربانى مى گیرد و 
هزینه هاى چند میلیاردى براى این رشــته ورشکسته 
مى تراشــد. آخرین نمونه آن جریمه بیش از سه ونیم 
میلیاردى بابت بى توجهى بــه قوانین در انتقال مهدى 
طارمى به پرســپولیس اســت و البته این جریمه تنها 
یک هفته پس از تأمین رقم هشت میلیاردتومانى حکم 
فیفا در پرونده ژوزه پرتغالى به دســت طاهرى رسیده

 است.
در نخستین ساعات انتشار خبر محرومیت پرسپولیس و 
طارمى، مدیر روابط عمومى این مجموعه با دستپاچگى 
و در اقدامى ناشیانه دست به تکذیب خبر زد اما ساعتى 
نگذشت که مدیران پرسپولیس شــوك ناشى از اقدام 
و عملکرد خود در نادیده انگاشــتن اخطارهاى متعدد 
رسانه ها و باشگاه ریزه اســپور را درك کردند و ضمن 
تأیید خبر بــه فکر راه چاره افتادند! چــاره اى که دیگر 
براى پیداکردنش دیر شده است و بهترین بازیکن فعلى 
قرمزها مهمترین بازى تاریخ این باشــگاه را از دست 

داده است.
حاال  شــکایت آلمانى ها براى لغو دربى دوســتانه هم 
در مجارى قانونى پیش مى رود و غرامت درخواســتى 
ژرمن ها بابت هزینه هاى قــرارداد منعقده به زودى 
از راه مى رسد. مدیران بیله فلد که با اقدامات و تالش 
زیاد طرف ایرانى باالخره با برگزارى دربى دوستانه 
اســتقالل و پرســپولیس در ورزشــگاه خانگى شان 
موافقت کرده بودند حاال از لغو بازى و کم محلى طرف 
ایرانى به خسارت هایش به شدت عصبانى هستند و با 
تمام قوا براى محکوم و محروم کردن ســرخابى هاى 

ایران کار مى کنند.
ارتباط گســترده و نفوذ آلمانى هــا در محافل تصمیم 
گیرى فوتبال در کنار جدیت و نظم و دیســیپلین آنها 
باعث نگرانى است که حکمى تاریخى و جبران ناپذیرى 
در پیش باشــد. در کمال تعجــب دو مدیرعامل فعلى 
پرسپولیس و اســتقالل، هیچ واکنشى به این تهدیدها 
نداشــته اند و شرکت قبلى واسطه در ســامانه پیامکى 
که دســتش با ورود ایرانسل از ســفره چرب سرخابى 
ها قطع شــد هم خودش را کنار کشــیده است و حتى 
بنا ندارد بدهى هنگفتش بــه این دو تیم را هم پرداخت

 کند!

شوك آلمانى به 
پرسپولیس 
در راه است

نصف جهان  روزنامه و رسانه هاى سپاهانى به همراه 
هواداران این باشگاه همچنان قصد ندارند تا دست از 

سر گلر پرسپولیس بردارند.
  دروازه بان ملى پوش پرسپولیس براى دومین بازى 
متوالى در لیگ گل هایى بد روى اشتباهات دریافت 
کرد و همچنان سپاهانى ها در فضاى مجازى سر به 

سر او مى گذارند!
علیرضا بیرانوند در بازى  سپاهان و پرسپولیس روى 

صحنه اى که در نیمه اول مهاجم ســپاهان در 
موقعیت آفساید به توپ ضربه زد به هواداران 
ســپاهان عالمت «هیس» نشان داد. این 

اقدام از سوى کسى 
که به واســطه 
حضــور ثابتش 
ملى در دروازه تیــم 
ملــى  بــه چهــره 

اشتباه حساب مى آید عجیب  و 
بود و نشــان داد او هم مانند برخى دیگر از بازیکنان 
کنونى تیم ملى به شخصیت الزم یک بازیکن ملى 

نرسیده است.
در ادامه اما شب تلخى براى بیرانوند رقم خورد، او 

روى گل اول سپاهان در خروج دچار شک و در 
یــت  نها

مغلوب ضربه سر 
مروان حسین شــد، در دقایق 

پایانى بازى هم این جالل 
الدین على محمدى 

بود که با ضربه اى 
دقیق تــوپ را از 
بیــن دســتان و 
پاهــاى بیرانوند 
تبدیل به گل کرد.

الیى خــوردن بیرانوند 
ملى پوش که فصل گذشته به 

واسطه حضور سید جالل حسینى و 
دفاع مستحکم پرسپولیس بیشترین کلین 

شیت را در لیگ ثبت کرد سوژه شبکه هاى مجازى  
شده اســت. کاربرى درباره گل دوم سپاهان توئیت 
کرده است: «گل دوم ســپاهان به پرسپولیس رو به 
AFC نشون بدیم قضیه تبانى با سوریه کًال کنسل 
مى شه؛ فوتبال ازبکســتان رو هم بخاطر شکایتش 

تعلیق مى کنن!»
به گزارش نصف جهان، روزنامه سپاهان هم در شماره 
اخیر خود خبر از تجدید نظــر کى روش براى 
دروازه تیم ملى ایران داد و آورده که با توجه 
به اشــتباهات بیرانوند در دیدارهایى 
همچون سوریه و سپاهان، سرمربى 
تیم ملى مجاب شده تا از یکى دیگر 
از گلرها به عنوان دروازه بان اول 
تیم ملى ایران اســتفاده کند و 
دیگر کمتر به بیرانوند متزلزل 
اعتماد خواهد کرد. سپاهانى 
ها در مطلبى دیگر در روزنامه 
خود به طنز آورده بودند که 
لطفًا بیرانوند حاالحاالها 
در پرســپولیس بماند و از 
پیام هواداران سپاهان به 
بیراوند با این مضمون خبر 
داده بود: «در پرسپولیس 

بمان!در تیم ملى نه!»

تراکتو
در نزدیکى
در حالى که تیم هاى پرســپولیس
رفع مشکالتى چون محرومیت از
انتخاب سرمربى خود هستند، تراک
آخرین پرونده خود را در فیفا ببندند

براى حضور در آسیا را رفع کنند.
مدیران پیشین تراکتورسازى با است
خارجى و پرداخت نکردن قسمتى از
شــده  بودند این مربیان و بازیکنان
شــکایت کنند و این تیم، دو پنجر

دست دهد.
مصطفى آجرلو، مدیرعامل باشگاه
پرداخت بدهى هفت میلیاردى حمز
آخرین شاکیان تراکتورسازى را نیز

تیم مشکل مالى براى حضور در لیگ
نداشته باشد. شاکیان تراکتورسازى
تیم طلبکار بودند که با دریافتى حم

بدهى به این بازیکنان ندارد.

نه!
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متوالى در لیگ گل هایى بد روى اشتباهات دریافت 
کرد و همچنان سپاهانى ها در فضاى مجازى سر به 

سر او مى گذارند!
علیرضا بیرانوند در بازى  سپاهان و پرسپولیس روى 

صحنه اى که در نیمه اول مهاجم ســپاهان در 
نران موقعیت آفساید به توپ ضربه زد به هوادا
ســپاهان عالمت «هیس» نشان داد. این

اقدام از سوى کسى 
که به واســطه
حضــور ثابتش 
ملى در دروازه تیــم 
ملــى بــه چهــره 

اشتباه حساب مى آید عجیب  و 
نننننننننننناننن بود و نشــان داد او هم مانند برخى دیگر از بازیک
کنونى تیم ملى به شخصیت الزم یک بازیکنملى

نرسیده است.
در ادامه اما شب تلخى براى بیرانوند رقم خورد، او 

روى گل اول سپاهان در خروج دچار شک و در 
یــت  نها

مغلوب ضربه سر
مروان حسین شــد، در دقایق 

پایانى بازى هم این جالل 
الدین على محمدى 

ىىىى اى بود که با ضربه
دقیق تــوپ را از
بیــن دســتان و

پاهــاى بیرانوند 
تبدیل به گلکرد.

الیى خــوردن بیرانوند 
ملى پوش که فصل گذشته به 

واسطه حضور سید جالل حسینى و
دفاع مستحکم پرسپولیس بیشترین کلین 

مى شه؛ فوتبال ازبکســتان رو هم بخاطر شکایتش 
تعلیق مى کنن!»

به گزارش نصف جهان، روزنامه سپاهان هم در شماره 
اخیر خود خبر از تجدید نظــر کى روش براى 
دروازه تیم ملى ایران داد و آورده که با توجه 
به اشــتباهات بیرانوند در دیدارهایى 
همچون سوریه و سپاهان، سرمربى 
تیم ملى مجاب شده تا از یکى دیگر 
از گلرها به عنوان دروازه بان اول 
تیم ملى ایران اســتفاده کند و 
دیگر کمتر به بیرانوند متزلزل 
ااعااعااااااعاعاعتماد خواهد کرد. سپاهانى 
ههههههههههههههها در مطلبى دیگر در روزنامه 
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخود به طنز آورده بودند که 
لللللللطلللللطلللطللللطلطفًا بیرانوند حاالحاالها 
در پرســپولیس بماند و از 
پیام هواداران سپاهان به 
بیراوند با این مضمون خبر 
داده بود: «در پرسپولیس 

بمان!درتیمملىنه!»

ورزشورزش

نصــف جهــان حــاال پــس از نمایــش 
امیدوارکننده سپاهان در مقابل پرسپولیس، هواداران 
اصفهانى امید دارند که نوار پیروزى هاى تیم محبوبشان 
اینبهترین فرصت با نفت طالییه آغاز شود و از دیدار
براى کرانچار اســت که بتواند شــرایط را به نفعخود

تغییر دهد.
  امروز در هفته هفتم رقابت هاى لیگ برتر تیم فوتبال 
7فوالد مبارکه ســپاهان از ســاعت 17و45دقیقه در 
ورزشگاه قدیمى تختى تهران میهمانشاگردانعلى

کریمى در نفت طالییه تهران است که به عنوان یک 
دیدار سرنوشت ســاز براى سرمربیان دو تیم محسوب 

مىشود.
زردهاى اصفهانى در حالى پاى به این رقابت حساس 
مى گذارند که با یک پیروزى، چهار تساوى و دو شکست 
7وکسب 7 امتیاز در رده دوازدهم جدول رده بندى قرار 
دارند و لیگ هفدهم را با کســب نتایــج ضعیف آغاز 
90 درصدى ترکیب  0کرده اند تا عدمهماهنگىو تغییر
این تیم نسبت به فصل گذشته در نحوه بازى این تیم 

مشخص شود.
شاگردان کرانچار که در هفته گذشته رقابت  ها میزبان 
پرسپولیس تهران بودند بازى به مراتب بهترى را نسبت 

به هفته هــاىابتدایــى از خود به
نننننران نمایشگذاشتند تا هوادا
این تیم ادامه رقابت ها را 
امیدوارانــه دنبال

کنند و به کســب نخستین پیروزى ســپاهان خارج از 
اصفهان امیدوار باشند.

وجود یک بازیکن بازى ســاز و مؤثر براى ارتباط خط 
دفاعى و هجومى تیم ســپاهان موضوعى است که در 
هفته هاى گذشــته در ترکیبسپاهان به چشم خورده 
و زالتکو کرانچار براى پوشش این نقطه ضعف، على 
کریمى، هافبک فصل گذشته دیناموزاگرب کرواسى را 
به عضویت تیم سپاهان درآورده است. البته در کنار این 
رافائل کریوالرو و شاهین ثاقبى نیز در پست  بازیکن،
هافبک بازیساز در تیم سپاهان عضویت دارند که تا کنون 

ششششششششششایش عملکرد مورد انتظار از خود را به نم
نگذاشته اند.

در آن ســوى میدان تیم نفت 
طالییه تهــران که لیگ 
ریار هفدهم را با حواشى بس
ممممممممممممممممممگام زیادى آغاز کرد در 
ننننننننننننشاننن نخست حمید درخ
را به عنوان سرمربى 
خود انتخــاب کرد 
اما با کســب نتایج 

ضعیف و تعویض مالکیت، علــى کریمى را در جایگاه 
سرمربیگرى خود قرار داد.

نفتى ها که به عنــوان نماینده ایــران در فصل آینده 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند هم اکنون 
و پس از گذشت هفت هفته از رقابت هاىلیگبرتر با

6کسب 6 امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارند و قطعًا 
با ادامه این نتایج کار دشوارى را در رقابت هاى آسیایى در 

پیش خواهند داشت.
شــاگردان على کریمى، امیدوارند تا با کسب دومین 
پیروزى فصل خود در ورزشگاه تختى تهران ناکامى هاى 
هفته گذشته را جبران کنند تا خود را از انتهاى جدول جدا 
کرده تا در هفته هاى آینده شــرایط خود را بهبود 

بخشند.
 محسن بنگر، بازیکن سال هاى 
نننهان نه چندان دور سپا

ر  د

ل  حا

حاضر 
این در
فصل ازز
رقابتهااااااهااهااهااااااا ههااا
ببببببببببببببببکیببببب در تر
نفــت

ییــه  طال
حضور دارد،

ى  هــا ز و ر
خوبــى را در 
ل  فصــو

گذشته با سپاهان سپرى کرده و چند عنوان 
قهرمانى با این تیم کسب کرده است. البته در زمان 

حضور این بازیکن در پرسپولیس حواشى بسیار زیادى 
بیناو و هواداران سپاهان بهوجود آمد و به همین خاطر
رویاروى بنگربا سپاهان و هواداران این تیم جذابیت هاى

خاص خودش را دارد. هر چند وى از لحاظ کیفیت دیگر 
آن بنگر سابق نیست.

 نفت اگرچه فصل پیش مانع از صعود سپاهان به فینال 
جام حذفىشد اما در لیگ برتر حریف

دلچسبى براى طالیى پوشان بود 
زیرا حداکثر امتیازات هر دو 
دیدار رفت و برگشت برابر

آن به حساب تیم اصفهانى 
واریز شد.

تقابل با نفت را آنچهدر حال حاضر
براى رقباى لیگ برترى جذاب کرده 
حضور على کریمىروىنیمکت آن اســت که اولین

رروزهاى سرمربیگرى خود را پشت سر مى گذارد. کریمى 
با یک تساوى و یک باخت چالش دشوارش را با  کککککککککهکهککهککهکهکهکهکهکه
موفقیت آغاز نکرده در مواجهه با سپاهان در تالش 

براى اثبات توانایى هاى خود است.
هدف مشترك دو تیم در این دیدار یک موضوع خواهد 
بود: پیروزى و فاصله گرفتن با رده هاى پایین جدول. 
شانس ســپاهان براى تحقق این هدف قطعًا بیشتر 

خواهد بود.

سپاهان- نفت طالییه امروز در تختى

حمله به کریمى در ورزشگاه قدیمى!حمله به کریمى در ورزشگاه قدیمى!

نصف جهان  در دیدار سپاهان- نفت تهران خبرى از  دقایق خاص گلزنى جالل الدین على محمدى که به جالل تایم 
موسوم شده نخواهد بود جالل على محمدى با به ثمر رساندن سه گل تا اینجاى فصل بهترین گلزن سپاهان بوده، 

اما به دلیل سه کارته شدن نمى تواند در دیدار هفته هشتم برابر نفت تهران بازى کند.
البته على محمدى بازیکنى همیشه ثابت نبوده اما در بازى هایى که به عنوان یار جایگزین وارد زمین شده، تأثیرگذار 
نشان داده است.عالوه بر جالل على محمدى که به دلیل محرومیت در مقابل نفت تهران حاضر نخواهد بود، عزت 
ا...پورقاز نیز به دلیل مصدومیت در مقابل شاگردان على کریمى حضور نخواهد داشت تا کرانچار مجبور به ایجاد 

دو تغییر اجبارى در ترکیب تیمش باشد.

این بار جالل تایم در کار نیست!

ترسیم که فیفا ما را به چشم دیگرىنکه حق و حقوق باشگاهمان را 

سپ
پ

د

نصف جهانددر دیدار س
موسوم شده نخواهد
اما به دلیل سه کارته
البته على محمدى با
نشان داده است.عال
ا...پورقاز نیز به دلیل
دو تغییر اجبارى در

این بار ج
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رئیس کالنترى 110 شــهدا در تهران از دســتگیرى 
سارقانى ســابقه دار که خانه اى متروکه و بالصاحب را 

مخفیگاه خود کرده بودند، خبر داد.
سرگرد اسماعیل افشــارى گفت: از مدتى قبل و بنا بر 
بررســى هاى صورت گرفته مشخص شــد تعدادى از 
سارقان در منزل متروکه اى در خیابان شکورى گرگانى 
که صاحبش مردى اســت که چندى پیش فوت کرده 

بیتوته و آنجا را به مخفیگاه خود بدل کرده اند.
وى با بیان اینکه سارقان به صورت غیرقانونى و از روى 
دیوار و تخریب قفل ها وارد این خانه شده بودند، افزود: 
این افراد ضمن انجام انواع سرقت در این مکان، این خانه 

را به محلى براى اقدامات مجرمانه و خرید و فروش اموال 
مسروقه و فروش مواد مخدر تبدیل کرده بودند.

سرگرد افشارى با بیان اینکه با هماهنگى مرجع قضائى 
در یک عملیات ضربتى دو نفر از سارقان که از افراد سابقه 
دار بودند در این محل دستگیر شدند، گفت: همچنین در 
بازرسى از منزل متروکه اموالى از قبیل کامپیوتر، لوازم و 
قطعات خودرو و لوازم، قطعات و لوازم موتورسیکلت و... 

کشف و ضبط شد.
رئیس کالنترى 110 شهدا اضافه کرد: این محل پلمب 
شد و متهمان پس از تشــکیل پرونده براى ادامه روند 

رسیدگى به جرم،  روانه دادسرا شدند.

فوت پدر خانواده اى در زرندیه استان مرکزى و در 
مراحل تحقیقات کارآگاهان پلیس، راز ناپدید شدن 
چهارساله پسر این خانواده را برمال کرد و مشخص 

شد، او توسط پدرش به قتل رسیده است.
در سال 92 فقدان پسر 27 ساله اى به پلیس آگاهى 
شهرستان اعالم شد و با ثبت مشخصات مفقودى 
این فرد در سامانه پلیس، پرونده اى در این خصوص 
تشکیل شد که بعد از گذشــت چندین سال هیچ 
اطالعى از سرنوشت او به دست نیامد. در مراحل 
رســیدگى به این پرونده و بعد از مدتى از فوت پدر 
خانواده، اطالعاتى از قتل فرد مفقودى به دست آمد 
و بالفاصله تحقیقات تخصصى کارآگاهان در این 
خصوص با تحقیقات از اعضاى خانواده آغاز شد. در 
مراحل بازجویى اعضاى خانواده مشخص شد که 
پسر جوان خانواده به علت اعتیاد، با پدرش درگیرى 
داشته است و سرانجام توسط پدر خانواده به قتل 

مى شود.رسیده و در حیاط منزل دفن 
از فــوت پدر بعد از گذشت چند سال و بعد 
مشکوك او و با توجه به حــرکات و رفتار 
از حیاط منزل گریه و زارى که در گوشه اى 
به رفتــار او داشته، دیگر اعضاى خانواده 

مشکوك مى شوند و بعد از فوتش، اقدام به کندن 
حیاط منزل مى کنند که با آثار جسد برادرشان روبه 
رو مى شوند.  با هماهنگى مقام قضائى جسد مقتول 
براى تحقیقات بیشتر به پزشکى قانونى ارسال شد 

و مراحل رسیدگى به پرونده همچنان ادامه دارد.

دانش آموز 15 ساله ســراوانى که همکالسى اش را 
با ضربات چاقو در راه مدرســه به قتل رسانده بود، دو 

ساعت پس از جنایت دستگیر شد.
على مرادى، مدیر روابط عمومى اداره آموزش و پرورش 
استان سیستان و بلوچستان از درگیرى دو دانش آموز در 
فضاى خارج از مدرسه خبر داد و گفت: دو نفر از دانش 
آموزان پایه یازدهم رشته مکانیک صبح روز یک شنبه 
هفته جارى در مدرســه با یکدیگر درگیر مى شوند که 
پس از درگیرى حوالى ساعت 9 مدرسه را ترك مى کنند. 
وى افزود: گویا این افراد در فضاى خارج از مدرسه چاقو 
داشتند که ضمن درگیرى، ضرباتى با چاقو به یکدیگر 

وارد مى کنند.

مرادى خاطرنشان کرد: متأسفانه یکى از دانش آموزان 
به دلیل شــدت جراحات وارده جان خود را از دســت 
مى دهد و دیگرى تحت نظر عوامل پلیس در بیمارستان 

سراوان بسترى است.

شناسایى قاتل توسط پلیس
سرهنگ احمد طاهرى، جانشــین فرمانده انتظامى 
استان سیستان وبلوچستان نیز در خصوص این حادثه 
گفت: در پى اعــالم مرکز فوریت هــاى پلیس 110 
مبنى بر وقوع قتل نوجوان 15 ساله درنزدیکى یکى از 
مدارس شهر، مأموران انتظامى شهرستان براى بررسى 

موضوع اعزام شدند.

وى افزود: مأموران پس از بررسى صحنه جرم دریافتند 
مقتول با یکى از همکالســى هاى خود در مدرســه 
مشــاجره و درگیرى پیدا کرده و در این درگیرى قاتل 
که یک دانش آموز 15 ساله بوده با ضربه چاقو وى را 

به قتل رسانده و بالفاصله از محل متوارى شده است.
این مقام انتظامى تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهى 
شهرستان در پایش هاى اطالعاتى و اقدامات پلیسى، 
هویت قاتل را شناسایى و آن را در یک عملیات ضربتى 

در کمتر از دو ساعت در مخفیگاهش دستگیر کردند.
جانشین انتظامى سیســتان و بلوچســتان در پایان 
خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتى 

براى سیر مراحل قانونى تحویل مقام قضائ ى شد.

مرد جوان که متهم است با همدستى سه مرد دیگر تاجر 
پارچه را ربوده و وى را 16 روز در یک گاودارى به اسارت 
نگه داشته و سپس به کمپ ترك اعتیاد برده است به 

اتهام آدم ربایى محاکمه شد.
رســیدگى به این پرونده از پاییز ســال 95 به دنبال 
شکایت یک مرد 60ساله که تاجر پارچه بود در دستور 
کار پلیس قرار گرفت. وى گفت: «صبح از خانه ام در 
خیابان ولیعصر خارج شدم که سه مرد ناشناس راهم را 
بستند و به بهانه اعتیاد به زور مرا سوار یک پژو کردند. 
هر چه به آنها گفتم معتاد نیســتم قبول نکردند. آنها 
16 روز مرا در یک گاودارى به اســارت نگه داشــتند 
و شــکنجه کردند. آنها هر روز از مــن آزمایش خون

مى گرفتند تا ثابت کنند اعتیاد دارم. در این مدت مردان 
جوان با پسرم تماس گرفتند و از او پول خواستند. حتى 
آنها اجازه ندادند پســرم به دیدنم بیایید. بعد از 16 روز 
آنها مرا تحویل یک کمپ غیرمجاز ترك اعتیاد دادند تا 

اینکه توانستم از آنجا فرار کنم.»
به دنبال اظهارات این مرد، پلیس به ردیابى آدم رباها 
پرداخت و آنها را بازداشــت کرد. در این بین مرد تاجر 
گفت: «مى دانم همســرم در این ماجرا دســت دارد. 
او به یک روانشــناس مراجعه کرده و گفته بود علت
 اختــالف هایش با من بر ســر اعتیادم اســت. دکتر 
روانشناس نیز شــماره یک مرد جوان به نام "محمد" 
را به او داده بود. شک ندارم محمد در ماجراى آدم ربایى 

دست داشته باشــد، چون چند بار او را در کمپ ترك 
اعتیاد دیدم. به همین خاطر از سه متهم بازداشت شده 

شکایتى ندارم و اعالم رضایت مى کنم.»
به دنبال رضایت این تاجر سه متهم آزاد شدند و پلیس 
محمد 40 ساله را بازداشــت کرد. وى در شعبه دهم 
دادگاه کیفرى یک اســتان تهران به ریاســت قاضى 
محمد باقر قربان زاده و با حضور یک مستشار پاى میز 

محاکمه ایستاد.
در این جلسه شاکى گفت: «در 16 روزى که در گاودارى 
زندانى بودم شکنجه شــدم. مردان آدم ربا از من یک 
میلیارد تومان پول مى خواستند. آنها شماره تلفن پسرم 
را به دست آورده بودند و از او پول اخاذى مى کردند. بعد 
از فرار از کمپ متوجه شدم همسرم از من طالق گرفته 
و آبروى چندین ســاله ام به باد رفته است. به همین 

خاطر از محمد شکایت دارم.»
ســپس محمد که با وثیقه آزاد بود به دفاع پرداخت و 
گفت: «من از ماجراى آدم ربایى بى اطالع هستم. من 
عضو انجمن معتادان هستم و به کمپ هاى ترك اعتیاد 
رفت و آمد دارم. همســر این تاجر با من تماس گرفت 
و براى ترك اعتیاد همسرش کمک خواست. من هم 
شــماره یکى از کمپ هاى ترك اعتیاد را به او دادم. 
نمى دانم چه کســى مرد تاجــر را ربــوده و در ازاى 
آزادى اش پول خواسته است. من بى خبر از این ماجرا 

بودم که احضاریه دادگاه به دستم رسید.» 

رئیس کل دادگسترى گلســتان گفت: با تالش شبانه روزى 
کارگران معدن، یکى از لوکوموتیو هایــى که گمان مى رفت 
تالش براى روشــن کردن دوباره آن، ســبب انفجار معدن 

آزادشهر شده است، از تونل خارج شده است.
13 اردیبهشت ماه سال جارى، ســاعت 11و30دقیقه صبح، 
انفجارى در معدن زغال ســنگ یورت آزادشــهر در استان 
گلستان رخ داد که بر اثر آن 43 نفر از کارگران معدن جان خود 
را از دست دادند. این معدنچیان در عمق 1300 مترى در فضاى 
مملو از گاز مونو اکسید کربن و متان گرفتار شده بودند.  به گفته 
معدنچیان، تونلى که انفجار در آن رخ داده یکى از تونل هاى 

بن بست این معدن بوده و فقط یک راه خروج داشته است.
فیض ا... کاکوئى، کارفرماى این معدن همان زمان در رابطه با 
علت حادثه اظهار داشت: به دنبال از کارافتادن موتور دیزل این 
معدن، کارگران توسط یک دستگاه باترى قصد روشن کردن 
موتور دیزل کشنده لوکوموتیو را داشتند که به محض برقرارى 

اتصال با جرقه ایجاد شده تونل منفجر مى شود.
دســتگاه قضا نیز بالفاصله به این موضــوع ورود کرد و تنها 
ســه روز پس از وقوع این حادثه یعنى 16 اردیبهشت، رئیس 
کل دادگسترى اســتان گلســتان از احضار پیمانکار معدن 
زغال سنگ آزادشهر به دادسراى این شهرستان خبرداد. رئیس 
کل دادگسترى استان گلستان تصریح کرد: علل حادثه انفجار 
معدن زمستان یورت آزادشهر با حضور کارشناسان و قضات در 
حال بررسى است، اما اظهار نظر نهایى علت حادثه زمانبر است. 
هاشــمیان با بیان اینکه انفجار، دیواره هاى معدن را بى ثبات 
کرده و امکان بروز دوباره حادثه براى کســانى که وارد معدن 
شــوند وجود دارد، گفت: طبق نظر کارشناسان ایمن سازى 
معدن به منظور مشاهده کل مسیر و اطراف لوکوموتیو، دستکم 

یک ماه زمان مى برد.

لوکوموتیو از تونل معدن زمستان یورت خارج 
شد 

کارشناسى هاى فنى در رابطه با بررسى علت این حادثه ادامه 
داشت تا اینکه رئیس کل دادگســترى گلستان دیروز آخرین 
وضعیت این پرونده را تشریح کرد و گفت: با تالش شبانه روزى 
کارگران معدن، یکى از لوکوموتیو هایــى که گمان مى رفت 
تالش براى روشــن کردن دوباره آن، ســبب انفجار معدن 

آزادشهر شده است، از تونل خارج شده است.
هادى هاشمیان افزود: با خروج این لوکوموتیو، گروهى متشکل 
از بازرس وزارت کار، بازپرس پرونــده و نیروى انتظامى این 

لوکوموتیو را بررسى کردند.
به گفته رئیس کل دادگسترى استان گلستان بازرس وزارت 
کار، نتیجه  بررسى هاى اولیه را اعالم کرده و گفته است که نظر 
نهایى پس از خروج لوکوموتیو دیگرى که در فاصله  دورترى از 

لوکوموتیو خارج شده قرار دارد، اعالم خواهد شد.
این مقام قضائى اضافه کرد: هم اکنون کارگران در سه شیفت، 
ایمن ســازى تونل محل انفجار را انجــام مى دهند تا مابقى 
لوکوموتیو هــاى احتمالى از تونل خــارج و راه براى حضور و 

بررسى تیم کارشناسى هموار شود.
هادى هاشــمیان تأکید کــرد: نظریــه   تیم کارشناســى، 
نظریه  مشــورتى اســت و پــس از ارائــه این گــزارش به 
تیم کارشناسان رسمى قوه قضائیه و تأیید آن، در دادگاه قابل 

استناد است.
هاشمیان به مردم استان گلستان و خانواده هاى کارگران آسیب 
دیده در این حادثه اطمینان داد که دستگاه قضائى تا استیفاى 
حقوق مصدومان و خانواده هــاى جانب اختگان کوتاه نخواهد 
آمد و با مقصران حادثه در هر جایگاه و مقامى که باشند بدون 

اغماض برخورد مى کند.

پیدا شدن جمجمه سر یک انسان در پارك جنگلى چیتگر سناریوى مرموزى را پیش روى مأموران پلیس 
آگاهى تهران قرار داد.

ساعت 2 ظهر یک شــنبه 2 مهر ماه امسال کارگر شــهردارى در حال آبیارى در فضاى پارك جنگلى 
چیتگر بود که ناگهان با صحنه عجیبى روبه رو شدند. کارگر شهردارى زمانى که به سمت جسم مرموز 
روى زمین نزدیک شد با جمجه سر یک انسان روبه رو شد و خیلى زود ماجرا را به مأموران پلیس تهران 

مخابره کرد.
بدین ترتیب تیمى از مأموران کالنترى 154 چیتگر براى بررسرى موضوع در محل حاضر شده و در برابر 
جمجمه سر یک انســان قرار گرفتند وماجرا به بازپرس شعبه دوم دادسراى امور جنایى تهران گزارش 
کردند. در این مرحله بازپرس کشیک قتل دستور داد تا تیمى از مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران 

براى تحقیقات ویژه وارد عمل شوند.
کارآگاهان دراین مرحله جمجمه سر پیدا شــده را که احتمال مى دهن د سال هاست از زمان مرگ آن 
مى گذرد به پزشکى قانونى منتقل کردند تا هویت زن یا مرد بودن آن شناسایى شود و در ادامه تحقیقات 

در این زمینه براى پیدا کردن دیگر اعضاى این جمجمه سر آغاز شده است.

کارشناسان در چند قدمى کشف علت انفجار معدن زمستان یورت 

اولین لوکوموتیو  از تونل معدن مرگبار خارج شد

دستگیرى سارقان در خانه مرد مرده!

قتل همکالسى به دلیل مشاجره

16 روز اسارت 
در گاودارى

پیدا شدن جمجمه سر یک انسان در تهران

راز قتل پسر
 پس از مرگ پدر فاش شد
 و در 
شدن

خص 

اهى 
ودى 
وص 
هیچ 
احل 
ت پدر 
ت آمد 
ر این 
د. در 
د که 

م م ممم ماط منزل دفن  مى شود.رسیده و در حی
از فــوت پدر بعد از گذشت چن سسسسسس سد سال و بعد 
تتتتتتتکاتو رفتار  توجه به حــر مشکوك او وبا
گگگگگگگگگوشه اى  ررررررررر در از حیاط منزل گریه و زارى که
به رفتــار او داشته، دیگر اعضاى خانواده 

شششششششششششفوتش، اقدام به کندن  مشکوك مى شوند و بعد از 
سسسسسسسسسسر جسدد برادرشان روبه  حیاط منزل مى کنند که با آثا
رو مى شوند.  با هماهنگى مقام قضائى جسد مقتول 

ل ا ک ا

شد

مرد جوانى که در گرگان و تربت حیدریه به 18 سرقت 
سریالى دست زده است در کاشمر به دام افتاد.

رئیس پلیس کاشمر با اعالم این خبر گفت: تیم گشتى 
کالنترى 11 کاشمر ســاعت 3 بامداد دوم مهرماه به 
زن و مرد جوانى که سرنشــین یک خودروى سوارى 
ســرقتى بودند مظنون شــدند. مرد جوان با این بهانه 
که زن همراهش را به عقد موقــت خود در آورده پیاده 
شد تا مدارك وســیله نقلیه را از صندوق عقب بردارد. 
اما او در این لحظه پا به فرار گذاشت و در تاریکى شب 

متوارى شد. 
ســرهنگ ابوالقاســم باقرى افزود: مأموران انتظامى 
زن جوان را دســتگیر کردند و به تعقیب متهم فرارى 
پرداختند. پس از گذشت 12ساعت، پلیس با اقدام هاى 
اطالعاتى و جستجوهاى گسترده متهم فرارى که در 
ارتفاعات شمالى کاشمر مخفى شــده بود را ردزنى و 

دستگیر کردند. وى گفت: متهم در زمان دستگیرى با 
استفاده از یک چماق به سمت مأموران انتظامى حمله 
ور شد و قصد داشت با این کار راهى براى فرار خود باز 
کند. اما پلیس با اســتفاده از قانون به کارگیرى سالح 
اقدام به تیراندازى هوایى و ســپس، شلیک گلوله به 

سمت متهم کرد.
سرهنگ باقرى اظهار داشت: اصابت گلوله به پاى چپ 
متهم او را زمینگیر کرد و متهم به بیمارســتان کاشمر 
انتقال یافت و تحت مراقبت هاى پزشکى قرار گرفت. 
وى افزود: بررسى ســوابق متهم که به مواد مخدر نیز 
اعتیاد دارد حاکى از 18 فقره سرقت  خانه هاى مسکونى 
و خودرو در شــهرهاى گرگان و تربت حیدریه است و 
احتمال اینکه او در دیگر شــهرها و استان هاى کشور 
نیز مرتکب سرقت شده باشــد وجود دارد.تحقیقات از 
این سارق حرفه اى با دستورات مقام قضائى ادامه دارد.

زن صیغه اى
 بهانه اى براى فرار یک دزد
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 در دنیاى کنونى متصل شدن به اینترنت نباید کار چندان 
سختى باشد، وجود ابزارهاى پیشــرفته از قبیل تلفن هاى 
همراه هوشمند، تبلت ها، لپ تاپ ها و یا ابزارهاى ارتباطى 
مانند مودم هاى واى فاى و… موجبات اســتفاده آسان از 
خدمات و فناورى هاى جدید را براى انســان فراهم کرده 

است.
امروزه اســتفاده از اینترنت واى فاى و 
بى ســیم را مى توان در هر جایى  

پیدا کرد. بعضى از رستوران ها، 
و  کافى شــاپ ها  هتل هــا، 

فرودگاه ها مجهز به این فناورى 
هستند و به مشتریان خود 
رایــگان  اینترنــت 
ارائــه مى دهنــد. 

امــا خطــر بــزرگ واى فاى هــاى عمومى این اســت 
کــه اطالعاتى که فــرد رد و بــدل مى کند، بــراى تمام 
کســانى کــه از آن اســتفاده مى کننــد قابل مشــاهده

 است.
این سیستم هرچند بسیار سودمند اســت و فواید زیادى از 
جمله اتصال به اینترنت در هر لحظه و مکان در آن نامحدود 
است، اما چون سیستمى عمومى و همگانى است و تمامى 

کاربران از یــک نام کاربرى و رمز عبور اســتفاده مى کنند، 
ناخودآگاه کاربران را به ســمت ناامنــى در آن مکان پیش 
مى برد و افزایش کالهبردارى هاى مختلف را در پى خواهد 
داشت و زمینه ارتکاب جرم و سوءاستفاده برخى از سودجویان 
فضاى سایبرى را فراهم آورده است. آنها مى توانند به تمامى 

اطالعات ارسالى شما دسترسى داشته باشند.

نکاتى امنیتى در استفاده از واى فاى
با توجه به اهمیــت امنیت فضاى مجازى و شــبکه هاى 

اینترنتى، پلیس فتــا توصیه هایى را جهت باال رفتن امنیت 
کاربران فضــاى مجازى هنگام اســتفاده از اینترنت هاى 

رایگان ارائه  مى دهد.
حتى االمکان سعى کنید از شبکه هایى که داراى کلمه عبور 
اختصاصى هستند، استفاده کنید و قبًال در مورد آن شبکه از 
مسئولین مربوطه راهنماى هایى الزم را بگیرید. همچنین 
سعى کنید نام شبکه اى که از آن استفاده مى کنید را بشناسید. 
بهتر است قبل از اتصال به اینترنت از یک مسئول در مکانى 
که هستید در مورد ویژگى هاى واى فاى مورد نظر سئوال 

کنید.
در صورت ضرورت وصل شدن شبکه هاى عمومى مطمئن 
باشــید که از VPN مطمئن اســتفاده مى کنید. تنها به 
شبکه هایى که با پســورد محافظت مى شوند وصل شوید. 
استفاده از کانکشــن هاى WPA و WPA2 که مخفف 
WI-FI Protected Access هســتند، هرچنــد 
امنیت کمى را ایجاد مى کنند اما به هر حال کارساز هستند. 
همچنین هنگامى که به شبکه هاى عمومى واى فاى متصل 
هستید، به حساب هاى بانکى، ایمیل، شبکه هاى اجتماعى 
وارد نشــوید و اطالعات حســاس و مهمتان را از طریق 

واى فاى عمومى ارسال نکنید.
هرگز به شــبکه هاى دیگر متصل نشوید حتى اگر سرعت 
بیشتر و اتصال راحت ترى داشته باشید. همچنین در صورت 
استفاده از شبکه هاى عمومى، از این شبکه ها براى تبادل 
اطالعات مهم و اساسى استفاده نکنید و یا در صورت لزوم 
از نبود ابزارهاى کپى اطالعــات مثل کى الگرها مطمئن 
شوید و از صفحه کلید مجازى که ویندوز در اختیار شما قرار 

مى دهد استفاده کنید.

امروزه بیشتر سیستم هاى عامل  با حداقل یک دیواره آتش 
(فایروال) ساده همراه هستند و در کوتاه کردن دست کاربران 
درون شــبکه از دخالت بى جا در کامپیوتــر کمک فراوانى 
مى کنند. امــکان دارد که هم اکنون فایروال سیســتم تان 
روشن باشــد اما براى احتیاط به تنظیمات امنیتى رفته و از 

روشن بودن آن مطمئن شوید.
فایروال خود را فعال و بــه روز کرده و نرم افزار آنتى ویروس 
مناســب و به روزى داشــته باشــید. در این مورد آپدیت 
به موقع و مداوم فراموش نشــود. ضمناً آنتى ویروس نصب

 نکنید که فقط از شما در مورد مشکالت پیش آمده سئوال 
کند.

نام هاى کاربرى و رمز عبور و پسورد دوم خود را بالفاصله 
بعد از اتمام کار تغییر دهید. تمام پسوردهاى خود را مشابه 
پســوردهاى قبلى  انتخاب نکنید. زیرا این کار اشتباه است 
و گذاشــتن لقمه در دهان افراد سوجودست. اگر هم گاهى 
پسورد خود را عوض کنید امنیت بیشترى دارد. اگر از اینترنت 
اســتفاده نمى کنید حتمًا واى فاى خود را غیرفعال کنید تا 

سایرین نتوانند سوء استفاده کنند.
اگر در حــال کار با یک کامپیوتر عمومى هســتید مراقب 
اطراف خود باشــید، آنهــا به راحتــى مى توانند اطالعات 
شــما را موقع وارد کردن با کى بورد حفظ کنند. قابلیت به 
اشتراك گذارى  فایل ها، چاپگرها و...  و یا امکان ارتباط از راه 
دور به دیگر سیستم هاى کامپیوترى مستقر در آن مکان را 
خاموش کنید. همچنین دقت داشته باشید تمامى سایت هاى 
  Httpsمهم در فرم هاى ورود اطالعات خود از ارتباط امن
استفاده مى کنند نه Http این پروتکل مى تواند تا حدودى 

ایمن باشد.

 در دنیاى کنونى متصل شدن به اینترنت نباید کار چندان 
سختى باشد، وجود ابزارهاى پیشــرفته از قبیل تلفن هاى 
همراه هوشمند، تبلت ها، لپ تاپ ها و یا ابزارهاى ارتباطى 
مانند مودم هاى واى فاى و… موجبات اســتفاده آسان از 
ف فراهم کرده  انــان براى انس خدمات و فناورى هاى جدید را

است.
ووى و اده ازز اینترنت واى فا امروزه اســتفا
بى ســیم را مى توان در هر جایى  

نرانها،  بعضىبعضى از رستو .رد. پیدا ک
و  کاکافى شــاپ هاپ ها  اـا، هتل هـ

فرودگاه ها مجهز به این فناورى 
هستند و به مشتریان خود 
رایــگان  اینترنــت 
ارائــه مى دهنــد. 

امــا خطــر بــزرگ واى فاى هــاى عمومى این اســت 
کــه اطالعاتىکه فــرد رد و بــدل مى کند، بــراى تمام
کســانى کــه از آن اســتفاده مى کننــد قابل مشــاهده

 است.
این سیستم هرچند بسیار سودمند اســت و فواید زیادى از 
جمله اتصال به اینترنت در هر لحظه و مکان در آن نامحدود 
است، اما چون سیستمى عمومى و همگانى است و تمامى 

کاربران از یــک نام کاربرى و رمز عبور اســتفاتفادده مى کنند، 
ناخودآگاه کاربران را به ســمت ناامنــى در آن مکان پیش 
مى برد و افزایش کالهبردارى هاى مختختلف را در پى خواهد 
ءاسوءاسستفاده برخى از سودجویان  داشت و زمینه ارتکاب جرم و 
و آورده است. آنها مى توانند به تمامى  فضاى سایبرى را فراهم

اطالعات ارسالى شما دسترسى داشته باشند.

نکاتى امنیتى در استفاده از واى فاى
هجه به اهمیــت امنیت فضاى مجازى و شــبکه هاى  با تو

هکرها در کمین واى فاى عمومى هستند
رامین مشکاه

گوگل در هند یک اپلیکیشــن پرداخــت موبایلى تولید 
کرده است که براى انتقال وجه از تأیید فراصوتى استفاده 

مى کند.
مدتى پس از انتشار شایعاتى در رابطه با این اپلیکیشن، 
باالخره گوگل ایــن برنامه کاربردى را بــا نام Tez در 

سرویس گوگل پلى در هند منتشر کرد.
این اپلیکیشن یک برنامه رایگان است که به حساب هاى 
بانکى کاربران متصل شــده و امکان خرید حضورى و 

آنالین و جابه جایى وجوه را به شیوه امن فراهم مى کند.
نکته جالب توجه در رابطه با این اپلیکیشــن استفاده از 
امواج فراصوت براى تأیید انتقال وجه است است که کاربر 

را از استفاده از فناورى NFC بى نیاز مى کند.
براى انتقال وجه در این روش کافى اســت گوشى هاى 
هوشــمند دو فردى که قرار اســت انتقال وجه بین آنها 
انجام شود در نزدیکى هم بوده و Tez در هر دو گوشى 
نصب شده باشــد تا با انتقال امواج فراصوت این انتقال 

صورت بگیرد.
این فناورى همانند QR کدهاى تصویرى عمل مى کند 
با این تفاوت که این بار به جاى تصویر از پردازش امواج 

فراصوت استفاده مى شود و عمًال یک QR صوتى این 
کار را انجام خواهد داد.

گوگل نسخه اندرویدى و iOS این برنامه را که به رابط 
انتقال وجه بانکى(UPI) متصل شده در اختیار کاربران 

قرار داده است.
اســتفاده از این اپلیکیشن رایگان اســت و گوگل هیچ 
هزینــه اى از کاربران بــراى انجام تراکنــش دریافت 

نمى کند.
در حال حاضر محدودیت هایى براى تعداد تراکنش ها و 
مبلغ پول به صورت روزانه قرار داده شده است و کاربران 
در روز مى توانند 20 تراکنش تا ســقف صد هزار روپیه 

داشته باشند.
گوگل پیش از این از QR  صوتى براى برقرارى ارتباط 
بین وسایل هوشمند استفاده کرده بود اما این اولین بار 
است که از این فناورى براى انتقال وجه استفاده مى شود.

نکته قابل توجه دیگر در رابطه با این فناورى اســتفاده 
از امواج فراصوت است که نسبت به دیگر فناورى هاى 
ارتباطى مانند بلوتوث و یــا QR تصویرى پیچیدگى 

کمترى داشته و سریع تر نیز هست.

دسترسى سریع به امکانات دستگاه هاى هوشمند یکى از قابلیت هایى است که هر کسى به دنبال 
آن است و سعى مى کند با استفاده از النچرها و شخصى سازى هاى مختلف حالت مطلوب را براى 
برطرف سازى نیازهایش ایجاد کند. یکى از بهترین امکانات سیستم عامل آى او اس که طرفداران 
بسیارى نیز دارد تاچ بار آن مى باشد که دسترسى به بسیارى از تنظیمات و قابلیت ها را آسان کرده 

و آنها را در هر لحظه اى در اختیار کاربران قرار مى دهد.
 TouchBar for Android PRO Paid عنوان شبیه ســاز تاچ بار آیفون براى سیستم 
عامل اندروید است که توسط Alessio Cotardo توسعه و در مارکت بزرگ گوگل پلى منتشر 
شده است. پس از نصب برنامه یک نوار در قسمت پایینى صفحه نمایش ایجاد مى شود که دسترسى 
به قابلیت هاى مختلفى را براى شما فراهم مى کند. ابزار موجود و گنجانده شده در این تاچ بار قابلیت 
شخصى سازى دارد و مى توانید انواع تنظیمات نظیر روشن و یا خاموش کردن واى فاى، حالت پرواز، قفل 
صفحه نمایش و... را در آن قرار دهید. عالوه بر این با استفاده از آن دیگر نیازى به مراجعه به مرورگر ندارید 

و با دسترسى به نوار جستجوى گوگل در هر لحظه اى امکان جستجوى مطلب مورد نظرتان وجود دارد.

شرکت لنووو پس از گذشت 25 ســال از عرضه لپ تاپ هاى لنووو مدل جدیدى از 
سرى تینک پد را به همین مناسبت عرضه کرده است.

اولین لپ تاپ تینک پد 25 ســال قبــل در اکتبر 1992 توســط آى بى ام عرضه 
شــد و لنووو بعد از خرید واحد تولیــد این لپ تاپ هــا از آى بى ام بــه تولید آنها

 ادامه داده است.
لپ تاپ هــاى یادشــده در یک دهه اخیر بســیار محبــوب بوده انــد و لپ تاپ
 ThinkPad 25 که در سالگرد 25 سالگى تولید این لپ تاپ ها به بازار آمده مبتنى 

بر ویژگى هاى سخت افزارى لپ تاپ ThinkPad 470 است.
 Core i7 لــپ تــاپ یادشــده داراى نمایشــگر 14 اینچــى و پردازنــده
شــرکت اینتل، 16 گیگابایــت رم و 512 گیگابایت حافظه اس اس دى اســت.

 NVIDIA GTE 940MX پردازنــده گرافیکــى ایــن لــپ تــاپ هــم از نــوع 
است.

یک پورت USB-C، ســه پورت اســتاندارد یواس بى، امــکان افزودن کارت 
حافظه و حتــى پــورت Ethernet از جملــه امکانــات این لپ تاپ اســت. 
همچنین اسکنر اثر انگشت و قابلیت تشــخیص چهره کاربر از طریق اشعه مادون 
قرمز وبکم براى ThinkPad 25 پیش بینى شده است. قرار است این 
لپ تاپ جدید در مهر ماه سال جارى روانه 
بازار شــود و قیمت آن هنوز اعالم 

نشده است.

Shadow Fight 3 نسخه ســوم از بازى فوق العاده زیبا، 

محبوب و بى نظیر مبارزه سایه از استودیوى بازى سازى 
مطرح Nekki براى دستگاه هاى اندروید است. با نصب 
Shadow Fight 3 برروى دستگاه اندرویدى تان؛ عصر 

جدیدى از مبارزه افسانه اى را تجربه خواهید کرد! 
در Shadow Fight 2 شــما بــه مبــارزه بــا حریفانى 
قــَدر مى پرداختیــد که به صورت ســایه بودنــد اما در

 Shadow Fight 3 آن ســایه ها تبدیل به جنگنده اى 
خوش هیکل و زیبا شده اند! 

جنگنده خود را انتخاب کرده و وارد مبارزه هایى نفسگیر 
شــوید و یکى از متفاوت ترین بازى هــاى اندرویدى را 

تجربه کنید!
 این بازى نسبت به حجم کمش عالى طراحى شده و از 
زیباترین و خوش ساخت ترین بازى هاى اندروید است؛ 

پیشنهاد مى دهیم به هیچ وجه آن را از دست ندهید! اگر 
از دوستداران بازى هاى اکشــن باشید بدون شک بازى 

خارق العــاده Shadow Fight 3 نظرتان را جلب خواهد 
کرد. 

انتقال وجه با امواج صوتى ممکن شد

لپ تاپ هــاى یادشــده در یک دهه اخیر بســ
5که در سالگرد 25 سالگى تولید ThinkPad 25

kPad 470 0بر ویژگى هاى سخت افزارى لپ تاپ

4لــپ تــاپ یادشــده داراى نمایشــگر 14 ای
2 گیگابایــت رم و 512 گیگا 6شــرکت اینتل، 16
 پردازنــده گرافیکــى ایــن لــپ تــاپ هــم

است.
Cیک پورت USB-C، ســه پورت اســتاندارد
tحافظه و حتــى پــورت Ethernet از جملــ
همچنین اسکنر اثر انگشت و قابلیت تشــخیص
5قرمز وبکم براى ThinkPad 25پ

لپ تاپ ج
ب
ن

رونمایى از لپ تاپ 
جدید لنووو

اپلیکیشن تاچ بار آیفون 
براي اندروید

بازى نبرد سایه ها 3 براى اندروید

به تازگى دانشمندان کشف کرده اند که مى توانند با استفاده از یادگیرى ماشینى و ثبت 
سوابق بیمارى، با سرعتى به مراتب بهتر از پیش، شکل گیرى بیمارى در افراد مختلف 

را کشف کنند.
 ثبــت ســوابق بیمــاران به صــورت الکترونیکــى امــر چنــدان جدیــدى

 نیســت و امروزه سال ها از تبدیل شــدن چنین موضوعى به یک اســتاندارد پزشکى 
مى گذرد.

با وجود ایــن،  به نظــر مى رســد که دانشــمندان قصــد دارند تــا از ایــن داده ها 
کاربرى جدیدى را طلب کرده و بتوانند با تحلیل آنها به درمان سریع تر بیماران کمک 

کنند.
برنامه  ایــن پــروژه این اســت کــه بــا اســتفاده از ســاختار هــوش مصنوعى 
و یادگیرى ماشینى بتوان از اطالعات ثبت شده براى شناسایى سریع بیمارى ها استفاده 

کرد.
 سرپرســت این پروژه که فردى هندى به نام «سومان ردى 
ادونورى» اســت، ابراز امیدوارى کرده اســت که با استفاده 
از این سیســتم بتوان بیمارى هایى که شناسایى سریع آنها
 بسیار مهم است را شناسایى کرده و جان بسیارى از بیماران  

را نجات داد.
شایان ذکر اســت که این سیســتم هنوز به صورت کامل 
آماده اجرا در ســطح گسترده نیســت و محدودیت هایى 
دارد ولى با دریافت بودجه مناســب مى تــوان آن را به 
یک سیســتم کامل و نیرومند از جنس هوش مصنوعى 

بدل کرد.

م
م

ج
د
ق

خ
ج
ش
ت

ـت این پروژه که فردى هندى به نام «سومان ردى 
» اســت، ابراز امیدوارى کرده اســت که با استفاده 
ســتم بتوان بیمارى هایى که شناسایى سریع آنها
م است را شناسایى کرده و جان بسیارى از بیماران  

داد.
کر اســت که این سیســتم هنوز به صورت کامل 
ا در ســطح گسترده نیســت و محدودیت هایى 
 با دریافت بودجه مناســب مى تــوان آن را به 
ــتم کامل و نیرومند از جنس هوش مصنوعى 

استفاده از هوش 
مصنوعى براى 

شناسایى زودهنگام 
بیمارى ها
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منبع: میزان 
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منبع: ایسنا 

منبع: ایسنا 

و به مناطق عملیاتى روز یک شنبه و همزمان با 
کاروان هاى نمادین اعزام نیر

ر تهران به حرکت درآمدند.
گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سطح شه

صحن علنى مجلس شوراى 
اسالمى

حرکت نمادین 
ورود کاروان 

امام حسین(ع) 
به کربال در روز 

دوم محرم الحرام 
در همدان برگزار 

شد.

مسابقات لیگ 
دسته یک بانوان از 

دوم لغایت چهارم مهر ماه 
در زمین گلف 

مجموعه ورزشى انقالب 
در حال برگزارى است.

تى جهان با وسعتى بیش 
ز بزرگ ترین بناهاى خش

این» به عنوان یکى ا
ارگ «ر

 از ارگ بم است که 
ترمربع، دومین بناى خشتى بزرگ جهان بعد

از 22هزار م

کرمان قرار گرفته و هرساله میزبان 
ونى راین در استان 

در جنوب غربى شهر کن

ت ارگ راین به دوره ساسانیان بر 
ن گردشگر داخلى و خارجى است.قدم

هزارا

مى گردد.

شهرستان راز و جرگالن و روستاهاى اطراف آن در 
خراسان شمالى داراى امکان بالقوه دامدارى وکشاورزى 
است اما نبود زیرساخت هاى اقتصادى، صنایع تبدیلى و 
وجود معضالت طبیعى خشکسالى، سیل، زلزله و بیکارى 

مشکالتى را براى مردم منطقه پدید آورده 
که باعث مهاجرت جوانان به سمت شهرهاى بزرگ و 

پایتخت شده است.

ش در مالیر
ولید کشم

ت انگور و ت
برداش

برداشت زغال اخته 
در شهر کلیبر استان 
آذربایجان شرقى

تمرین پرسپولیس در 

دبى پیش از دیدار 

با الهالل


