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بازسازى سوریه با مشارکت صنعتگران اصفهانى

برادر سحر قریشى مدافع حرم شد مخزن سوخت نیروگاه اصفهان پلمب شدمن «آقاى غذا» هستماصالح طلب علیه اصالح طلب افزایش 4500 میلیاردى سود شرکت هاى بورسى فرهنگاستاناجتماع اقتصاد

5

2

2

5

4

15

14

10

     

 این فیلم را
 نه مسئوالن دیده اند و

 نه دانشگاهیان!

خروج بیش از 
2 میلیون زائر  از کشور

صدا و سیما
 تبلیغات اغواکننده 

پخش نکند

راز قتل شاهد سرقت 
هنوز فاش نشده است

دخترم خواست
 در این فیلم بـازى کنم

11

4 محصول  که بهتر است 
با پوست بخورید

رسیدگى به تراکنش هاى بانکى

شرکت شرکت 7373 هزار اصفهانى در مراسم اربعین  هزار اصفهانى در مراسم اربعین 

4

 با هدف حمایت از تولیدکنندگان و حصول عدالت مالیاتى صورت مى گیرد؛

جهان نما

امکان برقرارى 
حج عمره 
فراهم نیست 

3

رئیس سازمان حج و زیارت اواخر آذرماه را زمان 
مذاکره با سعودى ها درباره حج 97 اعالم کرد 
و افزود: امکان برقرارى حج عمره در شرایط 

فعلى فراهم نیست.
حمید محمدى گفت: از سر گرفتن دوباره 

حج عمره، به بستر، زمینه سازى 
و سازوکارهاى ویژه نیاز دارد 

که در صورت تأمین آن از...

وزیر نیرو گفت:  چنانچه آب در کشور درست و صحیح 
مصرف شود، براى مصارف مختلف آحاد این 

سرزمین به اندازه کافى وجود دارد.
رضا اردکانیان بیان کرد: باید به نوع مصرف 
آب توجه کنیم؛ با ادامه وضع موجود مصرف 

آب در بخش کشاورزى، شرب 
و صنعت یا آلوده کردن منابع 

حیاتى آب که از...

2

آب در صورت 
مصرف صحیح 
به اندازه کافى 
هست

ویژه ترین سورپرایز «کارلوس کى روش» در 
اعالم لیست بازیکنان تیم ملى، قرار گرفتن نام 
امیر عابدزاده در میان دروازه بان ها بود؛ 
دروازه بان 24 ساله تیم ماریتیمو پرتغال که 
به تنهایى تالش کرده تا جایگاهش در فوتبال 
اروپا را با زحمات خودش به دست آورد. 
نیما نکیسا در مصاحبه اى که انجام داده، جدا از اینکه 
مدعى شده دروازه بان نفت تهران عملکردش بهتر 
از امیر عابدزاده است، دعوت از بچه عقاب را به دلیل 
تأثیرگذارى احمدرضا عابدزاده دانسته است. 

رئیس هیئت تجارى سورى خواستار تأمین فوالد و مصالح ساختمانى از اصفهان براى بازسازى سوریه شد 

معرفى نوکیا 22
HMDHMD  GlobalGlobal  توس توس توسط 

پاسخ به کنایه هاى عجیب نیما نکیسا

12

تا کنون تا کنون 6565 هزار نفر اعزام شده اند و  هزار نفر اعزام شده اند و 88 هزار نفر دیگر هم در راه عراق هستند  هزار نفر دیگر هم در راه عراق هستند 

کویژه ترین سورپرایز «کارلوسک ل کا ا وست ر یز ورپر رین ویژ
اعالملیستبازیکنانتیمملى،قراعالم لیست بازیکنان تیم ملى، قر
واامیر عابدزاده در میان دروا اند م عابدزادهد ام
اسالهتیمماریتیم ساله تیم ماریتیم ت ال ادروازهباندروازه بان242424 444ا

تالشکردهتاجایگاهشبه تنهایى تالش کرده تا جایگاهش بهتنهای
دشاروپا را با زحمات خودش ب اتخ از ا ا شبا و ز ب ر روپ
انیما نکیسا در مصاحبه اى که انجام داده ا ان ک ا ا ا انک نیما نکیسا در مصاحبه اى که انجام دادهن
انعملمدعى شده دروازه بان نفت تهران عمل وازهباننفتته شدهد مدع
ازبچاز امیر عابدزاده است، دعوت از بچه عق و ا بدزا قازامیر ا ا ا ا ا ا
تأثیرگذارىاحمدرضاعابدزادهدأتأثیرگذارى احمدرضا عابدزاده د

پاسخبهکنایههاىعجیبپاسخ به کنایه هاى عجیب
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کى روش از رئیس 
فدراسیون نمى ترسد
از عابدزاده بترسد؟
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وزیر نیرو گفت:  چنانچه آب در کشــور درست و صحیح 
مصرف شود، براى مصارف مختلف آحاد این سرزمین به 

اندازه کافى وجود دارد.
رضا اردکانیان بیان کرد: باید به نــوع مصرف آب توجه 
کنیــم؛ با ادامــه وضع موجــود مصــرف آب در بخش 
کشاورزى، شــرب و صنعت یا آلوده کردن منابع حیاتى 
آب که از جمله آنها کارون بزرگ اســت، بــا ادامه عدم 
توجه و سرمایه گذارى الزم براى افزایش بهره ورى آب 
و جانمایى مناســب براى صنعت قادر به تضمین حیات

 نخواهیم بود.
وى گفت: آب چنانچه درست و صحیح مصرف شود براى 

مصارف مختلف آحاد این سرزمین به اندازه کافى وجود 
دارد؛ آنچه مطرح مى شود مشکل ما مدیریت هست بله 
درست است ولى باید تعریف آن را هم خوب بیان کنیم. 
هرکســى که در تأمین و مصرف آب نقش داشــته باشد 
در مدیریت آب هم دخیل اســت؛ همه ســازمان هاى 
تأثیرگذار، مصرف کننده و سیاســتگذار در کنار اشخاص 
عادى به عنوان بخشــى از چرخه مدیریت آب محسوب 

مى شوند.
وزیر نیرو اظهار داشت:  باید هزاران میلیارد سرمایه گذارى 
براى انتقال آب داشته باشیم که این ناشى از کم توجهى به 

این نعمت خدادادى است.

سفیر جمهورى اسالمى ایران در عراق، گفت: تاکنون بیش 
از دو میلیون زائر اربعین از مرزهاى شلمچه، چذابه و مهران 

وارد خاك عراق شده اند.
ایرج مسجدى در حاشــیه بازدید از مواکب و روند تردد زوار 
اربعین در مرز شلمچه، با اشاره به بازدید روزهاى شنبه و یک 
شنبه از مرزهاى مهران، چذابه و شلمچه در جمع خبرنگاران 
عنوان کرد: جلسات زیادى با مسئوالن این سه مرز برگزار شد 
و مى توان گفت امسال یکى از بهترین سال هایى بوده که 
زوار با نظم، آرامش، امنیت و سالمت وارد خاك عراق شدند.

وى دلیل این آرامش و امنیت را سازماندهى نیروى انتظامى 
جمهورى اسالمى ایران دانســت و گفت: تالش نیروهاى 

نظامى و انتظامى و همکارى و پشــتیبانى همه دستگاه ها 
و دست اندرکاران در روند تردد آســان زائرین، بسیار مؤثر

 بود.
مســجدى افزود: تاکنون بیش از دو میلیون زائر اربعین از 
مرزهاى شــلمچه، چذابه و مهران وارد خاك عراق شده اند 
و پیش بینى مى شود 400 هزار نفر دیگر نیز به این حجم از 

زائران اضافه شود.
وى گفت: براى بازگشت زائران به کشور نیز پیش بینى هاى 
الزم انجام شده و مرزهاى شــلمچه، چذابه و مهران آماده 
بازگشت زائران هستند. امید اســت در مسیر بازگشت نیز 

مشکلى براى زائران ایجاد نشود.

آب در صورت مصرف 
صحیح به اندازه کافى هست

خروج بیش از 2 میلیون زائر  
از کشور

آبروریزى پیمانکاران ایرانى 
  تابناك | روزنامه خراسان نوشــت: یک مقام 
مسئول اقتصادى در گزارش جدید خود با اشاره به اینکه 
ایفا نکردن تعهدات برخى شرکت هاى ایرانى و تحویل 
ندادن به موقع پروژه ها در کشورهاى دیگر، تأثیر منفى 
روى نگاه مسئوالن و افکار عمومى این کشورها داشته، 
با ذکر مصداقى از موارد ایفا نکردن تعهدات، آورده است: 
جدیت نداشتن یکى از شرکت هاى مشهور ایرانى براى 
تکمیل دو پروژه مهم در شــرق اروپا باعث شده حتى 
رئیس جمهور این کشور در مالقات هاى رسمى، پیگیر 
این پروژه ها شود و رسانه هاى آنها نیز به صورت مداوم، 

این موضوع را پیگیرى مى کنند.

بازسازى خانه مختار 
  میزان | طاها فرد دســتیار کارگردان نمایش 
«آشویتس زنان» که این روزها براى پیاده روى اربعین 
عازم کشور عراق شده درخصوص اقامت دو روزه خود در 
شهر کوفه گفت: کوفه شهر بسیار عجیبى است. بافت 
قدیمى کوفه در بسیارى مناطق از گذشته تاکنون هیچ 
تغییرى نکرده و همین عدم تغییر شــما را به سال هاى 
ابتدایى جهان اسالم مى برد. بسیارى از خانه هاى قدیمى 

از جمله خانه «مختار» در حال بازسازى است. 

اکران فیلم ایرانى در
 سرزمین هاى اشغالى

   خبر آنالین | کیهان نوشت:یک فیلم که پیش 
از این هم به دلیل تبلیغ علیه جمهورى اسالمى ایران در 
جشنواره فیلم کن جایزه گرفته بود، این بار راهى سرزمین 
هاى اشغالى شد. روزنامه کیهان پیش از این بارها نسبت 
به فیلم «لرد» به کارگردانى «محمد رسول اف» که به 
تقدیس فرقه ضاله بهائیت مى پردازد هشــدار داده بود. 
کیهان ادامه داد: این فیلــم پس از حضور غیرقانونى در 
هفتادمین جشنواره فیلم کن فرانسه، این بار قرار است که 

در جشنواره اورشلیم به نمایش دربیاید.

ترامپ تعظیم نکرد!
  تابناك | رئیس جمهورى آمریــکا در جریان 
دیدار با امپراتورى ژاپن و همسر او به آنها تعظیم نکرد و 
به دست دادن و تکان دادن سر اکتفا کرد. پیش تر «باراك 
اوباما» در کشورش براى تعظیم به این خاندان سلطنتى 
مورد انتقاد قرار گرفته بود و ترامپ تالش کرد تا خود را به 
این دردسر نیاندازد. برخى از مفسران آمریکایى معتقدند 
که رئیس جمهورى آمریکا نباید ســر خودش را پیش 

خاندان هاى سلطنتى خارجى خم کند.

نماینده کنگره
 در پیاده  روى اربعین

از  یکــى    خبرگزارى صدا و سیما | 
نماینده هاى ضد جنگ کنگره آمریکا با سفر به کشور 
عراق، در مراسم پیاده روى اربعین حضور پیدا کرد. وى از 

نجف با پاى پیاده راهى کربال شد.

تقلیل به وزارت ارشاد؟
  ایلنا | صالحى تأکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى را به وزارت ارشاد تقلیل نمى دهیم. سید عباس 
صالحى وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى در توییتر خود 
نوشت: فرهنگ بنیان رشد اجتماعى است.وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى را به واژه  وزارت ارشاد تقلیل نمى دهیم.

فرار رهبر داعش با تاکسى
رســانه هاى عراقى خبر داده اند که    تسنیم|
سرکرده ارشــد گروه تروریســتى داعش عصر جمعه 
گذشته از شهرستان «راوه» در عراق به سوریه فرار کرده  
است. خبرگزارى «اخبار العراق» به نقل از این یک مقام 
اطالعاتى تصریح کرد: بعد از ورود نیروهاى عراقى به 
مرکز شهرســتان «القائم»، «ابوبکر البغدادى» فهمید 
که ماندنش در شهر راوه زندگى اش را تهدید مى  کند. این 
منبع که نخواست نامش فاش شود افزود: البغدادى با یک 
تاکسى زردرنگ، عراق را به سمت سوریه ترك کرد. وى 
خاطرنشان کرد که سرکرده داعش اصرار داشت تا سوار 

خودروى زردرنگ شود تا کسى به وى شک نکند.

توئیتر

محسن پور ســید آقایى، یکى از معدود مدیرانى است که 
از مســئولیتش کناره گیرى کرده است. پس از وقوع حادثه 
دلخراش برخورد قطار در محور سمنانـ  دامغان در ششم 
آذر 1395 او در برنامه زنده  اخبار سراســرى صدا و سیماى 
جمهورى اســالمى از مــردم عذرخواهى کــرد و گفت، 

استعفایش از سوى وزیر راه پذیرفته شده  است. 
 پس از استعفاى پور ســید آقایى، برخى به تعریف و تمجید 
از اقدام او پرداختند و عده اى هم این استعفا را یک حرکت 
سیاسى و تالشى براى ماندگارى عباس آخوندى، وزیر راه و 

شهرسازى تحلیل کردند. حاال نزدیک به یکسال از استعفاى 
مدیرعامل وقــت راه آهن ایران و معاون ســابق وزیر راه و 
شهرسازى مى گذرد و پورسیدآقایى با حکم شهردار تهران 
در جایگاه مدیر عاملى سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران 

و معاونت محمد على نجفى قرار گرفته است.  
محسن پورسیدآقایى در گفتگو با تابناك مى گوید: این هم 
از بدبختى هاى ماست که استعفا نادر است. اگر آن روزى که 
تصمیم به استعفا گرفتم، اندکى مردد بودم، بعد از آن متوجه 
شدم که کار خوبى کرده ام. شاید این نقطه ضعف کشورمان 

باشد که چنین اتفاقى [استعفا] در جامعه شگفتى مى آفریند، 
وگرنه اینکه در حیطه کارى مســئولى اتفاقى رخ دهد، باید 

مسئولیتش را بپذیرد و این کار ادا و ژست نیست. 
وى در پاسخ به اینکه آیا آن اســتعفا نتیجه دستور وزیر بود 
گفت: استعفا تصمیم شــخصى خودم بود و اتفاقاً بد نیست 
بدانید، در آن موقع که استعفایم را مطرح کردم، آقاى آخوندى 
به قدرى ناراحت شــد که بغض کرد؛ آقاى جهانگیرى هم 
بغض کرد. آقاى آخوندى عالوه بر اینکه مخالفت کرد، تأکید 

داشت که اگر بنا بر استعفاست، ایشان باید کنار بروند.

روزنامه قانون با قاســم میرزایى نیکو از اعضاى سابق 
وزارت اطالعات گفتگــو کرده اســت. او که مهندس 
فیروزه اى هم صدایش مى کنند با احمد متوسلیان یکى 
از چهار فرد ربوده شــده ایران در لبنان در ســال 1361 
همگام بوده است. قانون نوشــته چهره اى که میرزایى 
نیکو از حاج احمد در ذهن دارد چهره عجیبى است. او مى 
گوید حاج احمد از بند رها مى شد اگر  برخى بر سر او معامله 
نمى کردند. بخش کوتاهى از گفتگوى روزنامه قانون با 
نماینده اصالح طلب فیروزکــوه در مجلس  را به نقل از 

نامه نیوز بخوانید: 

از پیگیرى ها براى آزادى متوسلیان و 
سایر گروگان ها اطالعی دارید؟

در آن زمان ما یک کمیته تشکیل دادیم که مسئولیت آن 
را آقاى سید احمد موسوى که برادرش نیز جزو گروگان ها 
بود بر عهده داشــت. من، على حمیظ، محسن خسرو و 

آقاى نیازى نیز عضو این کمیته بودیم. 
چه اقداماتى انجام شد؟

اولین کارى که کردیم این بود که با رفقاى صمیمى و تمام 
رفقاى گرمابه و گلستان احمد مانند شهید همت، شهیدان 
شهبازى، احمد کریمى و همسر و خانواده اش مصاحبه 
کردیم و تمام خصوصیات اخالقى احمد را استخراج و این 
را به کد تبدیل و در ادامه با لبنان ارتباط برقرار کردیم. این 
تیم دو بخش شد. یک گروه به لبنان رفتند و عده اى دیگر 

در تهران ماندند.
شما به لبنان رفتید؟

خیر، من در تهران ماندم. این تیم قرار شــد این کدها را 
به تشکیالت حزب ا... و نفوذى ها در زندان هاى رژیم 
صهیونیستى بدهند تا بتوانند اثرى از آنها پیدا کنند. تیمى 
که به لبنان رفت متأســفانه به جاى اینکه به این مسئله 
بپردازد به دلیل وقوع اتفاقاتى نتوانســت کارآیى الزم را 

داشته باشد.
چه اتفاقاتى؟

حزب ا... در آن زمان تازه تشکیل شده بود و رهبرش سید 
حسین موسوى بود. آن موقع شــخصى به نام «دیوید 
ُدج»، رئیس دانشکده آمریکایى بیروت بود. این شخص 
را به شکلى و با کمک حزب ا... به تهران آوردندکه آن نیز 

ماجراي دیگرى دارد.
یعنى ربوده شد؟

بله، ما از لحاظ اطالعاتى روى آن ســوار شدیم. او آدم 
صاحب نفوذى در لبنان بود و همه گــروه هاى دیگر از 
حزب ا... گرفته تا مسیحى ها و مارونى ها و... او را قبول 
داشــتند. ما گفتیم دیوید دج براى اینکه بتوانیم او را با 

متوسلیان و سایر گروگان ها مبادله کنیم، گزینه مناسبی 
اســت. با او کار را پیش بردیم. اطالعات بسیار عمیقى 
داشــت که از او استخراج شــد تا اینکه یک روز درست 
زمانى که به نتیجه نزدیک شــده بودیم همه برنامه ها 

خراب شد.
چه اتفاقى افتاد؟

یک روز آقاى رفیقدوســت آمد و گفت این شــخص را 
بدهید که من ببرم. ما به او گفتیــم این زندانى تحویل 
ماست و شــما نمى توانید او را ببرید. رفیقدوست گفت 
محسن رضایى او را خواسته است. خود محسن واسطه 
شد تا او را تحویل دهیم. به او گفتیم باید مسائلى را درباره 
او به شما بگوییم؛ او موافقت کرد. من و على حمیظ رفتیم 
تا با محسن صحبت کنیم. با او صحبت کردیم و گفتیم 
این مسائل را از او در آوردیم و اگر بگذاریم او برود ضربه 
سنگینى در رابطه با آزادى احمد مى خوریم. به او گفتیم 
رفیقدوســت در قبال این آدم به ســمت گرفتن اسلحه 
مى رود نه آزادى احمد و سایر گروگان ها! محسن رضایى 
نیز گفت که ما هم اکنون تحت فشاریم و به اسلحه نیاز 
داریم و باید با سورى ها هماهنگ باشیم. «فاروق الشرع» 
در آن زمان وزیر خارجه سوریه بود و هماهنگی خوبی با 

رفیقدوست داشت.
اعتراض شما نتیجه اى هم داشت؟

محسن به ما گفت که شــما هم دنبال رفیقدوست و ُدج 
بروید و قبول کردند که آن چهــار نفر گروگان هم جزو 
شروط مبادله قرار بگیرد. براى بچه ها سریع پاسپورت 
گرفته شد و بچه هاى ما نیز همراه رفیقدوست و دج رفتند، 
اما متأسفانه نگذاشتند بچه هاى ما از هواپیما پیاده شوند. 
محسن رفیقدوست و دیوید ُدج به سمت یک میگ رفتند 
که هواپیما را هدایت مى کردند و ســورى ها نیز آمدند 
وآقاى ُدج را بردند و به جاى آن، 21 افسر سورى را آزاد 
کردند و یک مقدار ســالح نیز که ما مى خواستیم به ما 
دادند و به این ترتیب دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ماند.

بعد از این اتفــاق با رضایى صحبت 
نکردید؟

بارها صحبت کردم. هنوز هم به محسن رضایى مى گویم 
که تو باعث شــدى احمد آزاد نشود و این مبادله صورت 

نگیرد. 

  مهر | وقتــى نامه محمد موســوى خویینى ها، 
دبیرکل مجمع روحانیون مبارز به نجفى، شهردار تهران 
که در آن موسوى خویینى ها از مدیریت جدید شهردارى 
خواست تا بدون پرداخت به ضعف هاى گذشته، تهرانى 
آبادتر بسازد با حضور سیدحسن خمینى، على مطهرى و 
سیدمحمود دعایى در مراسم قدردانى از زحمات 12 ساله 
قالیباف در کسوت شهردارى تهران، مورد بایکوت شدید 
اصالح طلبان قرار گرفت، مى شد حدس زد که در عصر 
جدید، میدان دادن دوباره به سابقون شهردارى، خالفى 

سنگین به شمار مى رود.
شهردار تهران اما به این خالف سنگین دست زد! نجفى 
در انتخاب همکارانش در شهردارى تهران، چنان پاى در 
ورطه محافظه کارى نهاد که انتقاد همــه جانبه فعالین 
اصالح طلب را متوجه خود ساخت. اصالح طلبان بر این 
باور بوده و هستند که نجفى با ترجیح مدیران طیف رقیب 
بر نخبگان خودى، چندان بهایى به نیروهاى اصالح طلب 
نداده و عمًال با این اقدام، تغییر ملموس و محسوســى در 

بدنه مدیران شهردارى ایجاد نکرده است. 
واکنش نجفى در قبــال این ادعاها، ســکوت یا توجیه 
شرایط بود؛ تا اینکه روز جمعه 12 آبان فرارسید. نجفى در 
یادداشتى در سایت خبرآنالین ضمن اعالم رضایتمندى 
مردم از مدیریت قبلى شــهردارى تهــران تصریح کرد: 
«مصلحت شــهر چیــزى فراتــر از تعلقــات جناحى و 
گرایش هاى سیاسى است. مصلحت شهر فقط به امروز 

محدود نمى شود بلکه به آینده نیز معطوف است.»

این یادداشــت، در حقیقــت اعالم موضــع صریح و بى 
پرده نجفــى از تفکر و جهان بینى اش نســبت به مقوله 
«مدیریــت» و به طور اخــص مدیریت در شــهردارى 
تهران بود. جهــان بینى اى که در آن «اســتراتژى» بر 
«ایدئولوژى» تقدم دارد. همانى که محمد قوچانى، عضو 
شوراى مرکزى حزب کارگزاران - کارگزارانى که در ایام 
انتخاب شهردار تهران، پشت نجفى را گرفت - در مقاله 
روز یک شنبه 5 شــهریور هفته نامه سازندگى روى آن 

تأکید کرد. 
قوچانى در بخشــى از این مقاله ضمــن تأکید روى این 
گزاره که «جز با چپ نمى توان تحول آفرید و جز با راست 
نمى تــوان ثبــات آفرید» نوشــت: «بیــرون از قواعد 
دموکراسى، افراد و ارکانى از قدرت وجود دارند که قدرت 
خود را از رابطه اکثریت و اقلیت نمى گیرند.» قوچانى در 

شــرایطى از نفى رابطه «اقلیت» و «اکثریت» در روابط 
قدرت سخن مى گوید که اعضاى شــوراى شهر تهران 

جور دیگرى مى اندیشند. 
روز 14 آبان محمد علیخانى در صحن شــوراى شــهر 
تهران، با اشاره به یادداشــت اخیر نجفى در خبرآنالین، 
شهردار تهران را متوجه رأى «اکثریت» مردم به لیست 
امید در انتخابات امسال کرد و گفت: «جناب آقاى نجفى! 
مصلحت شهر را شــهروندانش همان کسانى که چهار 
تا شش ساعت در صف هاى طویل ایســتادند و به تغییر 
رأى دادند، بهتر از هر کس دیگرى تشخیص مى دهند.»

محمدجواد حق شــناس، دیگر عضو شوراى شهر تهران 
هم در صحن این شورا، با اشاره به رأى «اکثریت» مردم 
تهران به لیست امید اظهار داشت: «انتظار مى رود در این 
دوره وجه قالب انتخاب همکاران مربوط به اصالح طلبان 
باشد چرا که مجموعه مدیریت شــهرى تهران در دوره 
جدید امانتدار رأى اصالح طلبان اســت و این واقعیت را 

نمى توان نادیده گرفت.»
باید به انتظار نشســت و دید در جدال میان شهردارى و 
شوراى شهر تهران، در نهایت کدام نحله فکرِى اصالح 
طلب، پیــروز از میدان بیــرون خواهد آمد؛ اســتراتژى 
ســاالرانى نظیر نجفى و در پس آن حزب کارگزاران که 
قدرت را در توان البیگرى با جریانات سیاســى مختلف، 
فارغ از تعلقات سیاسى شان تفسیر مى کنند یا ایدئولوژى 
زدگانى کــه موضوعاتــى نظیر اقلیــت و اکثریت رأى، 

برایشان در اولویت قرار دارد.

چند روزى اســت فیلمــى در فضاى    تابناك |
مجازى منتشر شده و دست به دست مى شود که روایت 
متفاوتى از خودکشــى دو دختر نوجوان اصفهانى در 29 
مهرماه در اختیار مى گذارد اما به رغم تکان دهنده بودن، 

هیچ واکنش رسمى اى را موجب نشده است.
آنگونه که در فیلم مى توان دید دو دختر نوجوان در حالى 
آخرین گام ها را به سوى خودکشــى بر مى دارند که نه 
نشانه اى از ترس و اضطراب در ایشان به چشم مى خورد 

و نه حتى یأس و ناامیدى.
وضعیتى که اگر بگوییم مى تواند این رویداد غم انگیز را، 
به نمونه اى نادر در جهان تبدیل کند، بیراه نگفته ایم اما به 
قدر یک خبر معمولى هم مورد توجه مسئوالن کشورمان 
قرار نگرفته است؛ حتى به اندازه اخبارى که بعضًا شایعه 
بودنشان، واضح و مبرهن است اما برخى مسئوالن زحمت 

تکذیب آن را عهده دار مى شوند!
شــرایطى عجیب که با توجه به ســیطره شدید دنیاى 
مجازى در زندگى هایمان، نمى توان آن را ناشــى از بى 
اطالعى مســئوالن از این رویداد دانســت که به ندید 
گرفتن این فیلم و واقعیت هایى که برمال مى کند شباهت 
بیشــترى دارد. واقعیت هایى از جنس به سخره گرفته 

شدن مرگ توسط برخى از نوجوانان کشور!
نکته اى که موجب شــده بســیارى از کاربران فضاى 
مجازى از دیدن این فیلم بر خود بلرزند و در هضم ماجرا 
ابراز عجز کنند. از این رو که مى بینند دو دختر نوجوان با 
خنده و در حالى که دوربین تلفن همراهشان را رو به خود 
گرفته اند، از مرگ خود در چند دقیقه آتى خبر مى دهند و 
حین حرف زدن، آنقدر راحت و خودمانى هســتند که از 

بیان شوخى هاى زشت و زننده نیز ابایى ندارند.
دختران نوجوانى که هر دو به داشــتن دوســت جنس 
مخالف (بخوانید دوست پسر!) مقر هستند، براى اعضاى 
خانواده شان پس از خود ابراز نگرانى و آرزوى خوشبختى 
مى کنند، به ظاهر درگیر افسردگى و بیمارى هاى شایِع 
مشابه نیستند و حتى چندان تعمقى در خصوص پس از 
مرگ نکرده اند؛ تنها عزمشان را بر خودکشى جمع کرده و 

براى رقم زدن آن، برنامه ریزى کرده اند و بس!
دخترانى که نوجوان هســتند و همین شــاخص سن و 
سالشان نشان مى دهد چه نهادها و ارگان هایى در رسیدن 
آنها به این نقطه نقش ایفا کرده اند (چه نقش مثبت و چه 

منفى، چه از منظر کوتاهى و قصور و چه از دید سوق دادن 
ایشان به مسیر ناصحیح) اما این نکته واضح موجب نشده 
که این نهادها از شنیدن خبر خودکشى شان شوکه شوند 
و بکوشند با انتشار اطالعیه هایى، از پیگیرى ماجرا براى 

پیشگیرى از تکرار آن در آینده خبر دهند.
نوجوانانى که دختر هســتند و بر اســاس این شاخص 
مى توان دریافت که چه سهمى از قصور متوجه نهادهایى 
است که نتوانســته اند روحیات ایشان را درك کرده و به 
تناسب حال و احوالشان، برایشان برنامه تدارك دیده و 
مسیرشان را از این مرگ دلخراش دور نمایند اما این هم 

سبب نشده که هیچ واکنشى را شاهد باشیم.
آینده سازانى که قرار است فرداى ایران به دستشان رقم 
بخورد اما اگر مسیرشان به پل و سقوط از آن هم برسد، 
فقدانشــان هیچکس را وادار به واکنش نمى کند. حتى 
دانشگاهیان که براى تولید مقاله وظیفه دارند و اشتیاق 
نشان مى دهند و گاه شاکى هستند که مسئوالن ایشان و 

دانششان را ندید مى گیرند!
هموطنانى که چند روزى است براى ندیدنشان در انتهاى 
مسیر طوالنى خودکشى، مســئوالن به رقابت مشغول 
شده اند اما کافى بود در اینستاگرام حرکت عجیب و غریبى 
از خود به نمایش بگذارند تا ردزنى شــان به صدر اخبار 
برسد و اظهار نظر در خصوص چرایى کشیده شدنشان به 
مسیرهاى ناصواب، میان مسئوالن فراگیر شود؛ درست 
مثل ما و شــمایى که از دیدن این فیلم شوك زده ایم اما 

شوکه شدنمان را کسى ندیده و نمى بیند!

ادعاى نماینده فیروزکوه در مجلس درباره وضعیت اسراى ایرانى در لبنان

سر آزادى متوسلیان معامله کردند
هنوز به محسن رضایى مى گویم تو باعث شدى احمد آزاد نشود

 اختالف میان مهمترین شهردارى و شوراى شهر کشور کلید خورد این فیلم را نه مسئوالن دیده اند و نه دانشگاهیان!

اصالح طلب علیه اصالح طلب

روایت معاون شهردار تهران از ماجراى بغض جهانگیرى و آخوندى
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سخنگوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: 
افزایش بى رویه خودرو و موتورسیکلت و ارزان بودن بنزین 
و پارکینگ مهمترین عامل افزایش آلودگى هوا در شهرهاى 

ایران است.
ایــرج حریرچى افــزود: عــالوه بــر آلودگى ناشــى از

 سوخت ها مســئله ریزگردها مشکلى است که در ده سال 
اخیر با آن مواجه شده ایم و امسال هم از آبان و زودتر سال 
هاى گذشته با این پدیده مواجه شده ایم و ذرات کوچک تر 
از 2/5میکرون مهمترین عوامل خطرساز ریزگردهاست که 
عوارض بلند مدت دارند. وى گفت: مشکل اصلى آلودگى 
هوا در شهرهاى بزرگ آالینده هاى ناشى از سوخت هاى 

فسیلى مثل بنزین است به خصوص اینکه نسبت تولید و 
ورود خودروهاى تولید داخل و موتورسیکلت ها به جمعیت 
به طور مداوم رو به افزایش است. حریرچى در پاسخ به اینکه 
آیا تولید خودروهاى داخل پیوست سالمت دارد و مالحظات 
سالمت مردم رعایت مى شــود، گفت: این موضوع باید 
بررسى شود اما نکته مثبت این است که در سال هاى اخیر 
میزان آالینده سرب در اکثر استان ها کاهش یافته است. وى 
افزود: آلودگى ریزگردها نیز، هم منشأ اقلیمى داخلى و هم 
منشأ اقلیمى خارجى دارد و تغییرات اقلیمى سال هاى اخیر 
و مصرف کاالهاى ساختمانى و گســترش کارخانه ها در 

افزایش آلودگى هوا مؤثر بوده است.

رئیس سازمان حج و زیارت اواخر آذرماه را زمان مذاکره 
با ســعودى ها درباره حج 97 اعالم کرد و افزود: امکان 

برقرارى حج عمره در شرایط فعلى فراهم نیست.
حمید محمدى گفت: از سر گرفتن دوباره حج عمره، به 
بستر، زمینه سازى و ســازوکارهاى ویژه نیاز دارد که در 
صورت تأمین آن از سوى عربستان این مهم اتفاق خواهد 
افتاد؛ البتــه اگرچه انتظار باز شــدن راه گفتگو در موارد 
مشــابه پس از برقرارى حج تمتع بجاست اما در شرایط 
فعلى هنوز روابط سیاسى ایران و عربستان برقرار نشده 
است. وى درخصوص امکان برقرارى مجدد حج عمره در 
پى تفاهم بر سر برگزارى حج تمتع، توضیح داد: امکان 

برقرارى حج عمره در شرایط فعلى به دلیل نبود بسترهاى 
سیاســى، زمینه  و ســازوکارهاى مناســب آن فراهم

 نیست.
محمدى برقرارى شرایط مناســب براى مناسک حج و 
عتبات عالیات را اولویت  اصلى سازمان حج و زیارت عنوان 
کرد و افزود: مذاکرات سازمان حج و زیارت با عربستانى ها 

صرفاً درخصوص موسم حج تمتع سال 96 بوده است.
رئیس ســازمان حج و زیارت اظهار داشت: برنامه ریزى 
جدى براى برگزارى حج 97 صورت گرفته و محورهاى 
مذاکره در حال آماده شدن هستند و احتماًال اواخر آذرماه با 

عربستانى ها در این خصوص وارد مذاکره شویم.

امکان برقرارى حج عمره 
فراهم نیست 

ریزگردها 
امسال زودتر آمدند

معلولیت 80 هزار نفر 
در سال گذشته

رئیس سـازمان بهزیسـتى با اشـاره به اینکه 15 هزار و 
900 نفر در سال گذشته جان خود را از دست دادند، گفت: 
پنج برابر این تعداد نیز معلول شدند. انوشیروان محسنى 
بندپى گفت: با توجه به رشد آسیب ها و بروز اختالالت 
ژنتیکى و سوانح، با زنان بدسرپرسـت و بى سرپرست، 
کودکان بدسرپرست، معتادان متجاهر و همچنین افراد 

داراى معلولیت مختلف در جامعه مواجه هستیم.

دارو گران شده؟
رئیس سـازمان غـذا و دارو تأکیـد کرد که قیمـت دارو 
افزایشى نداشته، بلکه متناسـب با نرخ تورم تغییر کرده 
است. دکتر غالمرضا اصغرى درباره مباحث مطرح مبنى 
بر افزایش قیمت دارو در سال جارى گفت: باید توجه کرد 
که هر سال در کشور میزانى از تورم وجود دارد. اگر قیمت 
دارو متناسب با میزان تورم تغییر کند، به معنى افزایش 

قیمت تلقى نمى شود.

شکارچیان، دوباره پلنگ زدند
روز جمعه الشه یک پلنگ ایرانى در عرصه هاى طبیعى 
طارم سفلى در استان قزوین کشف شد. به گفته شاهدان 
این پلنگ با شلیک گلوله شکارچیان غیرمجاز و ناشناس 
کشـته شـده اسـت. گفتنى اسـت پلنگ ایرانى یکى از 
گونه هاى ارزشـمند حیات وحش ایران اسـت که یکى 
از مهمتریـن دالیل مـرگ ایـن گونه شـکارچیان غیر 

مجاز هستند.

سفره 70 کیلومترى 
طوالنى ترین سفره به طول 70 کیلومتر براى پذیرایى 
از زائران اباعبدا... الحسـین (ع) در مسیر نجف تا کربال 
گسترده شد. مهمان نوازِى عراقى ها در روزهاى منتهى 
به اربعین موجب شده تا مهمانان پیاده کربال، دغدغه اى 
از بابت محل اسکان و غذا نداشته باشند. عراقى ها حضور 
زائران امام حسین(ع) را در خانه هایشان برکتى مى دانند 

که سالى یک بار نصیب آنها مى شود.

تور ماهیگیرى، باز هم 
از فوك ها قربانى گرفت 

روز جمعه هفته گذشته الشه یک فوك خزرى دیگر در 
سواحل ایران کشف شد. این الشـه در ساحل سرخرود 
کشف شده است. گفتنى است فوك هاى خزرى به طور 
اتفاقى در تورهـاى ماهیگیرى گیر مى افتند؛ مشـکلى 
که در آب هاى کشور ایران بسیار رخ مى دهد. در چنین 
مواقعى، اگر ماهیگیـران فوك را به موقـع از تور نجات 
نداده و به مراکز درمانى نرسـانند، یا فوِك گرفتار آنقدر 
زیر آب مى ماند تا خفه مى شـود، یا بر اثر جراحات ناشى 
از تور بـر بدنش، بالفاصلـه و یا پس از رها شـدن از تور 

تلف مى شود.
ماهیگیـران آب هاى ایران به دلیل فاصلـه  زیاِد مناطق 
ماهیگیـرى تـا ایستگاهشـان و گرانـى سـوخت قایق 
نمى توانند بیـش از یک بـار در روز به تورها سـر بزنند. 
به همین دلیل، بسـیارى اوقات وقتى به تور مى رسـند 
که دیگر فوك گرفتـار بیش از 20 دقیقـه زیر آب مانده 

و خفه شده است.

کشف
 11میلیون سى دى غیرمجاز

فرمانده انتظامى تهران بزرگ از کشف 11 میلیون سى 
دى و دى وى دى غیرمجـاز و مسـتهجن در عملیـات 
ضربتـى 48 سـاعت مأموران پلیـس امنیـت در تهران 
خبر داد. سردار حسـین رحیمى گفت: 400 واحد توزیع 
کننده سـى دى و دى وى دى مورد بازدیـد قرار گرفت 
که بخش اعظمى از آنها فاقد مجوز بودند. از این واحدها 
700 دسـتگاه تکثیر کشف شد که نشـان مى داد اقدام 
به تکثیر غیرمجاز فیلم هـا و بازى ها مـى کنند. وى از 
شناسـایى بازى هایى براى کـودکان خبـر داد و افزود: 
بررسـى این بـازى ها نشـان مـى داد که این بـازى ها 
عالوه بر مستهجن بودن، موارد شـیطان پرستى را نیز 

ترویج مى کردند.

چرك نویس

یوزپلنگ هایى که عکس دست جمعى آنها در پارك ملى 
توران به تازگى سر و صدا راه انداخته، شناسایى شدند.

حاضران این عکس، یک خانواده سه نفر شامل مادر و دو 
توله است. «پریه» مادر خانواده، «خورشید» توله ماده و 

«بهمن» توله نر این خانواده است. 
گفتنى اســت سرپرســت اداره پارك ملى توران ضمن 
گشــت و کنترل در محلى به نام شکسته هاى آغل گزو 
در محدوده تنگه تاریک موفق به مشاهده سه قالده یوز 

پلنگ بالغ شد که در محل خط الرأس نظاره گر دشت هاى 
پایین دست بودند. پس از مشاهده سریعًا اقدام به گرفتن 
عکس از یوزها کرده و حدود چهار دقیقه به مشاهده یوزها 
پرداخته و به عکاسى از آنها مشغول بوده است. پس از این 
اقدام جمعیت سه قالده اى این گونه نادر و سمبل زیست 

محیطى کشور و استان به آرامى دور شدند. 
یوزپلنگ یکى از گونه هاى در معرض خطر حیات وحش 
ایران است که فعاالن نگران وضعیت جمعیتى آن هستند.

یوزهاى عکس خاص و دیدنى شناسایى شدند

یک مســئول میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
از کشف یک مسجد مدفون شــده متعلق به دوره سلجوقى 

خبر داد.
سیدمحمد حسینى از کشف بقایاى مسجدى متعلق به قرن 
دوم هجرى و شهر باستانى «کرج ابودلف» در حین اجراى 
عملیات عمرانى آب و فاضالب در شهر آستانه استان مرکزى 
خبر داد و اظهار داشت: «در حین عملیات عمرانى شهر آستانه 
که با هماهنگى این اداره کل و حضور ناظر مقیم ویژه در حال 

اجراست مسجدى متعلق به دوران سلجوقى کشف شد.»
وى افــزود: «در طول یک ماه گذشــته در اثر این عملیات 
عمرانى تعــدادى اثر تاریخى شــامل یک ظــرف فلزى 
هفت جوش سلجوقى، چندین تنبوشه یا گنگ که به عنوان 
لوله براى انتقال آب استفاده مى شده و تعدادى ظروف سفالى 
و اشیاى فلزى به  دســت آمد که باعث شد تا حساسیت این 

اداره کل درخصوص نظارت بر عملیات بیشتر شود.»
حســینى ادامه داد: «در چند روز گذشته نیز فعالیت شرکت 

آب و فاضالب منجر به کشف بقایاى یک مسجد در الیه هاى 
شهر باستانى کرج ابودلف شــد که البته غیر از ظاهر شدن 
بقایاى بناى این مسجد تعداد قابل توجهى اشیاى باستانى 

نیز به دست آمده است.»
وى در ادامه گفت: «این بنا بقایاى مسجدى متعلق به دوره 
سلجوقیان است و اشیاى قابل توجهى که به دست آمده نیز 
آثارى چون یک کتیبه گچى لعاب دار به خط کوفى، یک کاشى 
محرابى فیروزه اى رنگ که بسیار منحصر به فرد است و تعداد 
کمى از این نمونه در سراسر کشور به دست آمده است. تعدادى 
کاشى زرین فام و قالبى سلجوقى، تعدادى ظروف سفالى مثل 
پیسوز، صبوحى و آبخورى و همچنین خمره هاى بزرگ که 

همگى مورد استفاده در مساجد بودند نیز کشف شد.» 
حســینى در خصوص ارزش تاریخى این آثــار اضافه کرد: 
«مشــخصاً این آثار مربوط به الیه هاى زیرین شهر آستانه 
و بقایاى شهر کرج ابودلف هستند که از شهرهاى مهم دوره 
اسالمى اســت و از قرن 2 هجرى شکل گرفته و همچنین 
یکى از تأثیر گذار ترین شهرها در تاریخ اسالمى ایران است.»

کرج که امروزه به نام آستانه معروف است، از شهرهاى کهن 
و شناخته شــده نیمه غربى ایران محسوب مى شود. یکى از 
قدیمى ترین اشاراتى که منابع تاریخى به این شهر کرده اند 
مربوط به سال 68 هجرى قمرى است که گروهى از خوارج 
پس از کشتار برخى مردم عراق عجم در کرج نیز عده اى از 

مردم را کشته اند.

مسجد 1000 ساله از خاك سر برآورد

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت جزئیات پرداخت 
غرامت عمر به خانواده هاى افراد متوفى در ایام اربعین 

حسینى را تشریح کرد. 
محسن نظافتى گفت: بار ها تأکید شده که زائران اربعین 
حسینى پیش از اعزام به کشــور عراق نسبت به بیمه 
کردن خود اقدام کنند. وى افزود: در این شــرایط، اما 
همچنان شاهد هستیم که برخى از زائران بدون داشتن 

بیمه عازم راهى سفر اربعین شده اند.

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به فوت 
تعدادى از زائران در حوادث رانندگى اظهار داشت: طى 
روز هاى اخیر در چند مورد شاهد تصادف و جان باختن 
تعدادى از زائران کشــورمان بودیم که در این شرایط 
موفق نشــدیم به خانواده افراد فاقد بیمه غرامت بیمه 

عمر پرداخت کنیم.
نظافتى ادامه داد: در شرایطى که این افراد بیمه نبودند 
در برخى از امور از جمله بازگشت پیکر آنها به کشور و 

موارد اینچنینى با خانواده هاى آنها همکارى شد و این 
کار بدون هزینه صورت گرفت.

وى در خصوص مبالغ پرداخت شــده به زائران متوفى 
که در حوادث جان خود را از دســت مى دهند تصریح 
کرد: مبلغ 200 میلیون تومان به خانواده زائرانى که در 
حوادث جان خود را از دست مى دهند به عنوان غرامت 

بیمه عمر پرداخت مى شود.
مدیر کل عتبات ســازمان حج و زیارت با اشاره مبالغ 

اختصاص یافته به زائرانى که در حوادث مســیر پیاده 
روى اربعین مجروح مى شوند خاطرنشان کرد: افرادى 
که مجروح مى شوند، تا سقف 20 میلیون تومان براى 
درمان در بیمارستان هاى عراق و ایران تحت پوشش 

بیمه خواهند بود.
نظافتى ادامه داد: براى درمان هاى سرپایى نیز سقف 
دو میلیون تومان در نظر گرفته شده و مواردى از جمله 
شکستگى، گچ گرفتگى، تزریقات، رادیولوژى، عکس 

و... شامل خدمات سرپایى مى شوند.
وى با بیان اینکه خانواده زائران اربعین که فوت عادى 
داشته باشند نیز مشمول دریافت مبالغى مى شوند، گفت: 
پیش از این شاهد فوت یکى از زائران اربعین در شهر 
کاظمین بودیم و در این مورد بــه این دلیل که زائر به 
طور عادى فوت کرده بود، عالوه بر پرداخت هزینه هاى 
نقل و انتقال پیکر، مقرر شد مبلغ 30 میلیون تومان نیز 

به خانواده این فرد پرداخت شود.

نحوه پرداخت غرامت به خانواده  افراد متوفى در مراسم اربعین

به کارى فکر کنید که در آن موظف باشید    مهر |
صرفًا غذا بخورید. غذا بخورید و به دانه دانه موادغذایى 
که توى دهانتان مى چرخانید و مزه هایشان فکرکنید. 
چون باید آن را براى مخاطبانتان شرح دهید تا آن را به 
رستوران موردنظر دعوت یا از آمدن به آنجا منصرف کنید. 
«على اشجع» از حدود ده ســال پیش که عکس غذاها 
و رستوران هایش را مى گذاشــت تصمیم گرفت یک 
تستر حرفه اى شود و طعم دقیق و درست غذاهایى که 
مى خورد را با مخاطبانش در شــبکه هــاى اجتماعى 
شریک شــود. براى همین تبدیل به «مستر غذا» شد. 
مستر غذا فوق لیسانس معمارى دارد و به گفته خودش 
در تالش اســت که از رســتوران هاى خــوب حمایت

 کند.
چى شــد تصمیم گرفتید تستر غذا 

 شوید؟
در ســال 87 به دلیــل مســافرت هایى که داشــتم 
فهمیدم بســیارى از دانشــجویان و حتى خــود مردم 
بــا غذاهاى شهرشــان آشــنایى ندارنــد. من عکس 
مى انداختم و در شــبکه هاى اجتماعى مى گذاشــتم و 
دیدم خیلــى بازدید کننــده دارد و حتى عــده زیادى 
کامنت هاى مثبــت مى گذارند. ایــن کار را هم خیلى 
دوســت داشــتم. خیلى ها فکــر مى کننــد اینکه هر 
روز یــک رســتوران مى رویــم خیلى جذاب اســت 
اما به مــرور این کار خســته کننده مى شــود و فقط به 
دلیــل عالقــه اى که بــه ایــن کار داریــم انجامش

 مى دهیم.
کار به کجا رســید که «مســترغذا»

 شدید؟
این کار آنقدر گرفت که هرکدام از دوســتانم هرجا که 
مى رفتند از من مشاوره مى خواستند که کجا غذا بخورند 
و من راهنمایى شــان مى کردم. از بچگــى هم به من 
مى گفتند «على آدرس» چون همه جاها را پیاده مى رفتم. 
بعد از آن هرکس آدرس غذا و رستوران مى خواست و به 
این کار عالقه مند شدم و به علت شغل پدرم همه شهرها 
را مى رفتم این اسم به «مســترغذا» تبدیل شد. از آن به 
بعد هرجا که غذا مى خوردیم و خوشمان مى آمد معرفى 

مى کردیم.
بازخوردهاى مردم نسبت به این کار 

شما چه بود؟
بازخوردها خیلى مثبت بود. البته عده اى هم مى آمدند و 

مسخره مى کردند.
کار شما تبلیغات است؟

ما تبلیغ نمى کنیم ما معرفى مى کنیم. هدف ما این بود که 
مردم را به خوردن غذاى خوب بیرون تشویق کنیم. چون 
نیاز است و اگر یک رستوران تعطیل شود خیلى از آدم ها 

بیکار مى شــوند. ما فقط صندوقدار را مى بینیم. اما کلى 
آدم دارند از یک رستوران نان مى خورند. اما مى خواستیم 

غذاهاى خوب را بشناسند و بخورند.
شما چند نفر هستید؟

یکى از دوستانمان کار عکاســى را انجام مى دهد. یکى 
دیگر از دوستان کار ارتباط و هماهنگى با شهرستان ها 
را انجام مى دهد. البته خیلى از رســتوران ها ما را قبول 
نمى کنند چون فکر مى کردند ممکن اســت مى خواهیم 

بدشان را بگوییم.
رســتوران هاى مطــرح، شــما را 

مى شناسند؟
بله تقریبًا سرآشپزهاى مطرح و رستوران هاى خوب ما را 
مى شناسند. بعد سعى مى کنند غذاهاى بهترى برایمان 

بیاورند به اصطالح VIP برایمان غذا بکشند.

بیشتر چه نوع رستوران ها و غذاهایى 
را معرفى مى کنید؟

تالشــمان این اســت که بیشــتر غذاهاى محلى که 
مردم کمتــر مى شناســند را معرفى کنیــم. همچنین 
رســتوران هاى خوبى که تازه کار هســتند و نیاز دارند 
که کارشان بگیرد یا اینکه محل رستوران جورى است 
که پاخورش خوب نیست اما غذاى بســیار خوبى ارائه 
مى دهــد. رســتوران هایى که معمــارى و دکور خوبى 
داشته باشــند و ســعى مى کنیم خودمان را جاى مردم

 بگذاریم.
درآمدشما از این کار چگونه است؟

ما تازه داریم به درآمد مى رســیم. پیــش از این اینطور 
نبود. یکســرى به ما مى گفتند چقــدر کارتان مزخرف 
اســت. روزى 400تا 500 هزارتومــان فقط مى خورید. 

چــون مــا خودمــان پــول غذاهایمــان را پرداخت
 مى کنیم.

پس تا االن چطور درآمد داشتید؟
درآمد من از کار معمارى است و از درآمد کارى معمارى 
این کار را انجام مى دهم و همانطور که عرض کردم تازه 
به درآمد رسیدیم. یعنى کار به جایى رسیده است که خود 
رستوران ها درشــهرهاى مختلف ما را دعوت مى کنند. 
به خصوص رســتوران هاى شــهرهاى مختلف خیلى 
دوســت دارند ما برویم و غذایشان را بخوریم و نظرمان 
را بگوییم و برخى هم به ما لطف داشــتند و هدیه هایى 

داده اند.
از رستوران ها بد هم گفته اید؟

بله. برخى مخاطب ها گفتند غذاى فالن رســتوران بد 
است. ما هم سرزده رفتیم آنجا و درباره اش نوشتیم که در 

برخى موارد حتى خواسته اند از ما شکایت کنند.
ابلهانه ترین قیمت غذایى که دیده اید 

چه و کجا بوده؟
جوجه ســیخى 60هزارتومان در جــاده چالوس. وقتى 
پرســیدم گفت خب باالخره اینجا به دلیل مسافرهایى 
که مى آید این قیمت را گذاشتیم. تا خرده مى گیرى هم 
سریع مى گوید اجاره هایمان باالست اما چون کسى به 

آنها نظارت نمى کند قیمت ها را همینطور الکى مى زنند.
گران ترین غذایى که خوردید چه بود؟ 

ارزش داشت؟
استیک در یک رســتوران حوالى خیابان جردن تهران 
که 80هزارتومان بود و داشــت پول مــکان و جایش را 
مى گرفت. چون موســیقى زنده داشــت و دکوراسیون 
طورى بود که 600 تا 700 میلیون برایش هزینه شــده

 بود.
تا به حال جایى را معرفى کرده اید که 
حسابى کارش بگیرد و شلوغ شود؟

بله جایى در شاهرود رفتیم که هنگام عکس گرفتن طرف 
خیلى راغب نبود. اما بعد از آنکه گرفتیم و معرفى کردیم. 
زنگ زد و گفت چند رســتوران دیگر هم از شما تقاضا 
دارند که بیایید و غذایشان بخورید. آنقدر سرشان شلوغ 
شد که گفتند بردارید چون از عهده این همه مشترى بر 
نمى آییم و حتى نان فانتزى بیشــتر از ایــن به ما نان

 نمى دهد.
چطور جاهایى را بیشتر دوست دارید 

معرفى کنید؟
چون اصالت جنوبى دارم مردم جنوب را خیلى دوســت 
دارم. شــمال بودیم که جایى را دیدیم که نوشــته بود 
فالفل آبادان. همــه طرح هایش برزیل بــود. پیراهن 
برزیل پوشیده بودند و لهجه زیباى آبادانى داشتند. آنقدر 
خوب بود که زیاد خریدیم و با خودمان هم بردیم. ما هم 
معرفى کردیم و بعد از این معرفى سه تا شعبه زده است 
و طورى شده که فســت فودهاى فالفلى همه برند این 

آبادانى را گرفتند.
باتوجه به اینکه معمار هســتید.چرا 
هیچ وقــت رســتوران خودتان را 

نساختید؟
با اینکه به آشــپزى خیلى عالقه مندم اینطور نبوده که 
دلم بخواهد رستوران داشته باشــم و به این کار عالقه 

داشته باشم.
دلچسب ترین غذاى دنیا براى شما 

کدام است؟
دســتپخت مادر که جاى خودش را دارد و قابل معرفى 
نیست. اما شــاید برایتان جالب باشــد هربار که مشهد 
مى روم آنقدر توى صف مى ایستم تا غذاى حضرتى حرم 

امام رضا(ع) به دستم برسد.

گفتگو با یک آدم خاص که دقیقاً مى داند چکار مى کند

من «آقاى غذا» هستم
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تعیین حریم هنرستان 
هنرهاى زیبا

فریـدون اللهیـارى، مدیـرکل میـراث فرهنگـى، 
صنایع دسـتى و گردشگرى اسـتان اصفهان گفت: با 
توجه به اینکه هنرستان هنرهاى زیبا در محور تاریخى 
زاینده رود و در جنب سى و سـه پل قرار گرفته، طرح 
تعیین حریم ایـن اثر تاریخى در دسـتور کار اداره کل 

میراث فرهنگى استان اصفهان قرار گرفت.

تصفیه پساب شاهین شهر 
در شرکت پاالیش نفت 

 شـرکت پاالیش نفت اصفهان براي نخستین بار در 
ایران و با بهره گیري از تکنولوژي هاي روز دنیا، طی 
قراردادي با شرکت سـهامى آب منطقه اي اصفهان، 
مبادرت به خرید انشعاب پساب به میزان 210 لیتر بر 

ثانیه کرده است. 
 این شرکت براي اجراي تأسیسات و زیر ساخت انتقال 
و تصفیه پساب، در سه فاز اقدام  به برگزاري  مناقصه 
محـدود و شناسـایی و عقد قـرارداد با پیمانـکاران و 

مشاوران واجد صالحیت کرده است.
 فـاز اول، طراحی خط انتقال پسـاب، فـاز دوم خرید، 
اجرا و نظارت کارگاهی خط انتقال پساب با هزینه اي  
بالغ بر هفـت میلیارد ریال و  فاز سـوم  طراحی، خرید 
و  اجراي احداث ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه  با مبلغ

 50 میلیارد ریال است.
تصفیه پساب شاهین شـهر با همکاري یک شرکت 
دانش بنیان در دو مرحله پمپاژ پسـاب از تصفیه خانه 
شاهین شهر و ساخت ایستگاه تصفیه خانه در شرکت 
پاالیش نفـت اصفهان و پیـش بینی تصفیه پسـاب 
با سـرعت 500 لیتـر بر ثانیـه با احتسـاب طرح هاي

بهینه سازي اجرایی شده است. 
انتقال ایـن پسـاب، توسـط 10 کیلومتر خـط انتقال 
ساخته شده، مرتبط است که پس از اتمام تصفیه خانه 
پاالیشگاه، تصفیه پساب شاهین شهر با سرعت 210 

لیتر برثانیه عملیاتی خواهد شد . 
 

پذیرایى اوقاف در12 موکب
 از زائران  

مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
با بیان اینکه سـازمان اوقاف بیش از 50 موکب براى 
اربعین حسینى راه اندازى کرده است، گفت: 12 موکب 

آنها توسط اصفهانى ها برپا شده است.
حجت االسـالم  والمسـلمین رضا صادقى با اشاره به 
اجراى نیـات واقفان براى برپایـى موکب ها در عراق 
اظهار داشـت: اداره کل اوقـاف و امور خیریه اسـتان 
اصفهان با کمک خّیران نسـبت به راه اندازى موکب 
براى پذیرایى از زائران امام حسین (ع) در راهپیمایى 

عظیم کربالى معال اقدام کرده است.
وى با بیـان اینکـه روزانه از هفـت هزار زائـر در مرز 
چزابه بـا غذاى گرم  پذیرایى مى شـود، بیان داشـت: 
ارسال دوتریلر آب آشامیدنى، پنج ُتن برنج و مبلغ 50 
میلیون تومان براى خرید گوشت و درحدود 50 هزار 
بسـته بندى تنقالت به عراق، از جمله اقداماتى است 
که توسط اداره اوقاف اصفهان به کمک خیران براى 

زائران کربال انجام شده است.

حضور فعاالن سنگ اصفهان در 
نمایشگاه بین المللى سنگ چین

1500 مترمربع از فضاى هجدهمین نمایشـگاه بین 
المللـى تخصصى سـنگ شـویتو به پاویـون فعاالن 

صنعت سنگ ایران اختصاص یافت.
مدیر بخش خارجى شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان گفت: این شـرکت به عنوان منتخب 
سازمان توسعه تجارت ایران نخستین حضور خود را 
در بزرگ ترین مرکز تجارت و فرآورى سنگ چین در 

جنوب شرق این کشور تجربه خواهد کرد.
رزیتا مشـکالنى افزود: برپایى این رویداد بین المللى 
اقتصادى در شـهر شـویتو  قطب صنعت سـنگ دنیا 
با داشـتن بیـش از هـزار و 200مرکز تجارت سـنگ 
و ده هـزار کارخانـه سـنگبرى و فرآورى کـوپ مى 
تواند محلـى بـراى معرفـى قابلیت هاى چشـمگیر 
تولیدکنندگان کشور در انواع کوپ سنگ ساختمانى 

و ورود به بازارهاى صادراتى جدید باشد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: از 
ابتداى امسال تاکنون دو هزار216 طرح پایدار اشتغال با اعتبار 36 
میلیارد و 533 میلیون تومان براى مددجویان ایجادشده است.
حمیدرضا شــیران بابیان اینکه ایجاد اشتغال براى مددجویان 
تحت حمایت این نهاد یکى از رویکردهاى اصلى کمیته امداد 
است، گفت: کمیته امداد با فراهم کردن زمینه خودکفایى براى 
مددجویان تحت حمایت مستعد اشتغال، با اهداى تسهیالت 
الزم در طرح هاى خودکفایى، مشــاغل خانگى و کارانگیزى 
نقش مهمى در جهت توانمندســازى آنها ایفــا مى کند.وى 
ادامه داد: 21 میلیارد و 527 میلیون تومان از محل تسهیالت 
قرض الحسنه بانک ها و 14 میلیارد و 191 میلیون تومان از محل 

اعتبارات منابع کمیته امداد، 45 میلیون تومان از محل صندوق 
توسعه ملى و 290 میلیون تومان به صورت تلفیقى (امدادى و 
بانکى) به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان 
پرداخت شده است.شیران افزود: طرح هاى ایجادشده در بخش 
کشاورزى 64 مورد، دامپرورى 628 مورد، صنایع دستى 335 
مورد، فعالیت هاى صنعتى و معدنى 496 مورد شیالت سه مورد و 
خدمات 690 مورد بوده است. وى گفت: سقف وام هاى پرداختى 
به مددجویان تحت حمایت از محل صندوق قرض الحســنه 
امداد والیت در حوزه اشــتغال 35میلیون تومان اســت و به 
مددجویان مستعد کارآفرین از محل اعتبارات این صندوق تا 
سقف 50میلیون تومان تسهیالت اشتغالزایى پرداخت مى شود.

رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى اصفهان گفت: از ابتداى ماه صفر تاکنون، 
65 هزار و 724 نفر با  هزار و 989 ناوگان مسافربرى از 

استان اصفهان به مرزهاى عراق عازم شدند.
محمدعلى صلواتى در پاســخ به این ســئوال که پیش 
بینى مى کنید تا پایان هفته چه تعداد مســافر از استان 
اصفهان به مرزهاى عراق عازم شوند؟ افزود: پیش بینى 
مى شود درحدود هشــت هزار نفر دیگر ظرف روزهاى 
آینده از استان اصفهان با ناوگان مسافربرى به مرزهاى 
عراق اعزام شوند. وى تصریح کرد: پیش بینى مى شود 
زمان برگشت مســافران از دو روز قبل از اربعین، آغاز 

و حداقل تا یــک هفته پــس از اربعین ادامه داشــته 
باشد.

رئیــس اداره حمل و نقــل مســافر اداره کل راهدارى 
و حمــل و نقــل جــاده اى اصفهــان  بــا اشــاره به 
پیش فــروش بلیت ناوگان مســافربرى براى عزیمت 
به مرزهــاى عراق بیــان داشــت: در مجمــوع 18 
هزار نفر از طریق ســایت ها و شــرکت ها بلیت براى 
کل این ایــام پیش خریــدارى کرده انــد، همچنین

 براى دو روز آینده کمتــر از 500 نفر پیش فروش بلیت 
داشتیم که با احتساب پیش خرید بلیت ها،درحدود  هزار 

و 300 نفر بلیت پیش خرید کرده بودند.

اختصاص36 میلیارد به 
اشتغال مددجویان اصفهانى

شرکت 73 هزار اصفهانى در 
مراسم اربعین 

استاندار اصفهان گفت: میزان بیکارى در اصفهان باالست و 30 درصد واحدهاى 
تولیدى از مدار تولید خارج شده اند و 30 
درصد نیــز با نیمى از ظرفیــت خود کار
 مى کنند. محســن مهرعلیــزاده اظهار 
داشت: اصفهان اســتان صنعتى است و 
در شاخص هاى مربوط به کیفیت، ارائه 
خدمات و ارتقاى سطح رقابت ها و فرهنگ 
مشترى مدارى خوب عمل کرده است و 
در اغلب شاخص ها مقام اول را دارد. وى 
با اشــاره به وضعیت واحدهاى صنعتى 

در استان، بیان داشــت: میزان بیکارى در اصفهان باالست و 30 درصد واحدهاى 
تولیدى از مدار تولید خارج شــده اند و 30 درصد نیز با نیمــى از ظرفیت خود کار 
مى کنند. استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه باید مشکل این واحدها شناسایى شود، 
افزود: برخى از مشکالت مربوط به کالن کشور است ولى با وجود این، باید تالش 
شود که وضعیت واحدهاى صنعتى استان بهبود یابد.وى اظهارداشت: باید تالش 
شود که بخش خصوصى با قوت بیشترى به استان ورود پیدا کنند تا با همکارى بیشتر 

بانک ها بتوانیم بخشى از مشکالت را برطرف کنیم.

مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان از تغییر شیوه نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس از سال تحصیلی 
98-97خبر داد.

محمدحسن قائدیها در خصوص تغییر در شیوه نامه انتصاب مدیران مدارس اظهارداشت: طرحی از سوي وزارت 
آموزش وپرورش به ادارات کل استان ها براى نظرخواهى ابالغ شده است تا انتخاب و انتصاب مدیران مدارس در 

سال تحصیلی آینده به شکل دیگري انجام شود.
وي با اشاره به بازنگري در شرایط و ضوابط انتصاب مدیران در بحث مدرك تحصیلی، سابقه کار و سایر ضوابط 
در شیوه نامه جدید گفت: مهمترین بخش شیوه نامه جدید، چگونگى انتخاب مدیران است. وى ادامه داد:در حال 
حاضر انتخاب مدیران توسط کمیته انتصابات آموزش وپرورش صورت می گیرد و ما از سال تحصیلی آینده اسامی 

مدارسی که نیاز به تغییر مدیر داشته باشند، در سامانه اي ثبت و براي جذب مدیر فراخوان مى دهیم.
مدیرکل آموزش وپرورش اســتان اصفهان افزود: افرادي که متقاضی مدیریت مدارس هستند، وارد این سامانه 

مى شوند و به عنوان متقاضی مشخصات خود را وارد و براي مدیریت مدرسه اعالم آمادگی مى کنند. 
قائدیها ادامه داد: پس از آن کار گروهی در اداره آموزش وپرورش هر منطقه شــامل رئیس، رئیس امور اداري و 
معاونان اداره و کارشناسان آموزش، دو نفر از مدیران پیشکسوت و بازنشسته و دو نفر از استادان دانشگاه در رشته 
مدیریت تشکیل مى شود که در مرحله نخست، ضوابط متقاضیان را بررسی و پس از آن امتیازبندى مى کنند و در 
نهایت بر اساس میزان امتیاز کسب شده توسط متقاضیان، یک نفر به عنوان مدیر واحد آموزشی انتخاب می شود.

وي خاطر نشان کرد: کارگروه در صورت تشخیص مى تواند مصاحبه اى با افراد متقاضی بگذارد، زیرا تنها مدرك 
تحصیلی، ضوابط و سابقه کاري نشان دهنده توانمندي یک فرد نیست و اگر کارگروه شناخت عمیق نسبت به این 

افراد نداشته باشد، اجازه این را دارد که مصاحبه اى براي بررسی توانایی متقاضیان ترتیب دهد.
مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان با اشــاره به اینکه از حدود پنج هزار مدرســه استان، هرساله حداقل

 10 درصد مدارس به دالیلی مانند جابه جایى،  بازنشستگى، انتقالی و... نیازمند تغییر هستند، تصریح کرد: در انتخاب 
مدیران، افراد متقاضی الزامًا باید شرایط و ضوابط اولیه انتصاب مدیران که شورایعالی آموزش وپرورش تصویب 

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان به اتفاق فرماندار کرده یا تصویب مى کند را داشته باشند. 
شهرســتان آران و بیــدگل در دفتر امــام جمعه این 

شهرستان حضور یافت.
امیرى، مدیرکل امور مالیاتى اســتان در دیدار آیت ا... 
موسوى، امام جمعه شهرستان آران وبیدگل با اشاره به 
اهمیت درآمدهاى مالیاتى در فاصله گرفتن از درآمدهاى 
نفتى اظهار داشــت: تحول در نظام مالیاتى مى طلبد 
که با برنامه ریزى دقیق تر در راســتاى تحقق عدالت 
مالیاتى حرکت مضاعفى انجام شــود و قطعًا تکالیف 
جدید مالیاتى وجود دارد که مى بایست اطالع رسانى 
الزم به عمل آید و در نهایت تسهیل اجراى قانون نیز 

انجام شود. 
مدیرکل امور مالیاتى استان با اشاره به بیانات مقام معظم 
رهبرى (مدظله العالى) در فاصله گرفتن از درآمدهاى 
نفتى و خودکفایى در تأمین درآمدهاى دولت، خواستار 
همراهى بیشتر نهادهاى فرهنگى و ادارى در راستاى 

فرهنگسازى مباحث مالیاتى شد. 

وى با اشاره به حسابرسى هاى انجام شده در خصوص 
تراکنش هاى بانکى گفت: حسابرسى به تراکنش هاى 
بانکى بر اساس موازین و قواعد قانونى انجام شده است 
که هم اکنون از مجموع دو هزار و 600پرونده مطروحه 
در تراکنش بانکى، تعداد 70 پرونده در سطح استان در 
حال رسیدگى است که این 70 پرونده در حال بررسى، 

هیچگونه سابقه اى در امور مالیاتى نداشته اند. 
امیرى با اشاره به جایگاه خوب تولیدکنندگان شهرستان 
آران و بیدگل در مباحث اقتصادى اضافه کرد: با تمام 
قدرت و توان در راســتاى برنامه هاى ســتاد اقتصاد 
مقاومتى بر اساس فرامین مقام معظم رهبرى در جهت 

حمایت از تولید و اشتغال فعالیت مى کنیم. 
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان، هدف از رسیدگى 
به تراکنش هاى بانکى را، حمایــت از تولیدکنندگان 
عنوان کرد و شناســایى افــرادى را کــه درآمدهاى 
زیرزمینى دارند، از مهمترین برنامه هاى رسیدگى به 

تراکنش هاى بانکى عنوان کرد.

شایان ذکر است در این جلســه، آیت ا... موسوى، امام 
جمعه شهرســتان آران و بیدگل نیز با بیــان جایگاه 
پرداخت مالیــات در تأمیــن هزینه هــاى دولت، به 
دستورالعمل حضرت على (ع) در اخذ مالیات اشاره کرد 

و اخذ مالیات را پشتوانه نظام اقتصادى سالم برشمرد. 
آیت ا... موسوى با اشاره به لزوم ایجاد ارتباط صمیمانه با 
اصحاب صنعت و کشاورزى در راستاى دریافت عادالنه 
مالیات گفت: اصــل مالیات، حقوق عمومى اســت و

مى بایست به بیت المال واریز شــود و اگر کسى فرار 
مالیاتى داشــته باشــد، خودش را مدیون بیت المال 

کرده است. 
امــام جمعــه شهرســتان آران و بیــدگل ارائــه 
آموزش هاى مستمر در راستاى فرهنگسازى مالیاتى را، 
از مهمترین عوامل در راستاى ترویج فرهنگ پرداخت 
مالیات دانست و اســتفاده از ظرفیت هاى فرهنگى در 
شهرستان  ها را در راستاى فرهنگسازى مالیاتى داراى 

اهمیت برشمرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهى انتظامى استان اصفهان گفت: 
زوجى که با همدستى یکدیگر، اقدام به توزیع ماده مخدر صنعتى شیشه 
مى کردند، درعملیات مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، شناسایى 

و دستگیر شدند.
سرهنگ تقى حسینى اظهار داشت: در پى کسب خبرى مبنى بر اینکه فردى 
به همراه همسر خود به صورت گسترده اقدام به توزیع ماده مخدر صنعتى 
شیشه در چندین محله شهر اصفهان مى کند، موضوع در دستور کار ویژه 

این پلیس قرار گرفت. 
وى افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات الزم و رصد تحرکات فرد مذکور، 
طى هماهنگى با مقام قضائى، از منزل وى که محل توزیع ماده مخدر صنعتى 

شیشه بود بازرسى کردند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهى انتظامى استان اصفهان عنوان 
کرد: در این عملیات، متهم به همراه همسرش که همدست او بود، دستگیر 
و در بازرسى از محل، مقادیرى از ماده مخدر صنعتى شیشه در بسته هاى 

آماده، به همراه ابزارآالت توزیع این ماده کشف شد.
سرهنگ حسینى با بیان اینکه مراحل قانونى براى پلمب منزل این متهم در 
دستور کار پلیس قرار گرفته است، اظهار داشت: متهمان دستگیر شده به 

همراه پرونده براى سیر مراحل قانونى تحویل مراجع قضائ ى شدند.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت سهامى آب 
منطقه اى استان اصفهان گفت: حجم آب پشت سد 

زاینده رود درحدود 168 میلیون مترمکعب است.
على بصیرپور در رابطه با ظرفیــت آب موجود در 
مخزن ســد زاینده رود اظهارداشت: در حال حاضر 
حجم آب پشت ســد زاینده رود حدود 168 میلیون 
مترمکعب است که این میزان نسبت به سال آبى 

گذشته 10 میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
وى افزود: به رغم افزایش 10 میلیون مترمکعبى 
حجم آب پشت سد زاینده رود، در سال آبى جارى 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته، این میزان با افت 
70 درصدى نسبت به متوسط بلندمدت حوضه آبى 

زاینده رود همراه بوده است.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان در رابطه با جارى شــدن دوبــاره آب در 
رودخانه زاینده رود تصریح کرد: آبرسانى این حوضه 
آبى و باز شدن ســد زاینده رود به مصوبات شوراى 
هماهنگى حوضه زاینده رود بستگى دارد و تاکنون 

تصمیمى در این رابطه گرفته نشده است.
بصیرپور در رابطه با بهره مندى کشاورزان فعال در 
حوضه آبى زاینده رود از منابع آبى ذخیره شده پشت 
سد در سال جارى بیان داشت: آبرسانى به کشاورزان 
این حوضه به وضعیت بارش هــاى فصل پاییز و 

زمستان بستگى دارد.

 با هدف حمایت از تولیدکنندگان و حصول عدالت مالیاتى صورت مى گیرد؛

رسیدگى به تراکنش هاى بانکى

شرایط انتصاب مدیران مدارس 
از سال آینده تغییر می کند

بازشدن سد،  به 
بارش هاي پاییز و 
زمستان بستگى دارد

زوج «شیشه فروش» در اصفهان دستگیر شدند
استاندار اصفهان مطرح کرد؛ 

تعطیلى30 درصد واحدهاى تولیدى استان

معاون کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان گفت: امسال اعتبارى بالغ بر 54 
میلیارد تومان به بحث مشاغل خانگى اصفهان اختصاص 

داده شده و در شش بانک توزیع شده است.
جمال الدین میرهادى به شرایط تسهیالت اشاره و تصریح 
کرد: متقاضیان باید مجوز مربوطه را از دستگاه اجرایى 
دریافت کننــد و در نهایت مجوز فعالیــت حوزه اقتصاد 
مستقل یا پشتیبان، از اداره کار صادر و بعد از ثبت نام در 
سامانه مشاغل خانگى پرونده خود را تکمیل کرده و نهایتًا 

پرونده به اداره کار ارسال مى شود.
وى ادامــه داد: اگر ثبت نام کنندگان در حوزه مســتقل 
فعالیت داشته باشند، در کارگروه اشتغال شهرستان معرفى 
به بانک و دریافت تســهیالت صورت مى گیرد و اگر در 
قالب پشتیبان باشند، در کارگروه منتخبان استان صورت 
مى گیرد که باید مجوز را از دستگاه اجرایى دریافت کنند.

میرهادى بیان داشت: در صورتى که اعتبار در این حوزه 
به صورت کامــل تخصیص داده شــود، از مجموع 54 
میلیارد تومان،درحدود 14 میلیــارد تومان براى فعالیت 
مســتقل در نظر گرفته شده اســت و عمده آن در حوزه 
پشتیبان هزینه مى  شود؛ چرا که طرح هاى پشتیبان ارتباط 
خوبى با بازار دارند و در راستاى الگوى توسعه مى توانند 

اشتغال پایدار ایجاد کنند.
وى گفت: همچنین اعتبارى که در سال جارى به بحث 
مشاغل خانگى اختصاص داده شده، هشت برابر نسبت 
به سال گذشته افزایش داشته اســت؛ از این رو فرصت 
مناســبى است تا شــاهد افزایش مشــارکت بانوان در 

فعالیت هاى اقتصادى استان اصفهان باشیم.
وى با اشاره به مشــکالتى که در حوزه مشاغل خانگى 
وجود دارد، گفت: در حال حاضر یکى از مشــکالتى که 
در حوزه مشــاغل خانگى داریم این است که افراد فعال 
مشکالت عدیده اى در بازاردارى و فروش محصوالت 
دارند که در بحث پشــتیبان، بخشــى از این مشکالت 

مرتفع مى شود.

میرهادى تصریح کرد: همچنین یکى دیگر از مشکالت، 
بازارچه هاى هدف است که در کمتر شهرستانى بازارچه 

مشاغل خانگى داریم.
وى ابراز امیدوارى کرد اگر این ظرفیت در شهرستان ها با 
مشارکت فرمانداران و شهرداران انجام شود ،فکر مى کنم 

ظرفیت خوبى پیش روى این افراد باشد.
معاون کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى اصفهان با بیان اینکه یکى دیگر از بسترهایى 
که در حوزه بازار دنبال مى کنیم بحث بازارچه ها مجازى 

است، گفت: ارتباطى در این راستا با اپلیکیشن «خدمت 
خوش» یا 193 برقرار شده است.

وى اظهار داشت: اخیراً مجموعه اى با محوریت وزارت 
ارتباطات با عنوان «خدمت خوش» ایجاد کرده ایم که به 
مرکزیت 193 مهیا شده تا تمام افرادى که در حوزه هاى 
مختلف فعالیت اقتصادى دارند، در بازاریابى محصوالت 
و خدمات خود، مى توانند از بسترى که وزارت ارتباطات 
ایجاد کرده، بــراى معرفى و فــروش محصوالت خود 

استفاده کنند.

میرهادى با بیان اینکه این زیرســاخت خوبى است که 
وزارت ارتباطات فراهم کرده اســت، افزود: در اصفهان 
فرآیند «پارك کســب و کار نوین» انجام مى شــود که 
امیدواریم یک بازارچه فیزیکى براى مشــاغل خانگى 
در شهرستان اصفهان ایجاد  کنیم که به صورت راندوم 
توانمندى هاى خود را عرضه کنند و تیم کارشناســى، 
بهترین هــا را انتخاب کرده و در بســتر فضاى مجازى 
پنلى انتخاب مى کنیم که بتوانند در موقعیت الکترونیک 

دغدغه هاى خود را مرتفع کنند.

افزایش8برابرى و اختصاص54 میلیارد تومان به توسعه مشاغل خانگى استان اصفهان

پارك کسب و کار نوین، بازارچه مشاغل خانگى
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اکران فیلم«برگ جان» در 
سینما سوره 

به همت گـروه هنر و تجربـه اصفهـان، فیلم «برگ 
جان» به کارگردانى ابراهیم مختارى در سینما سوره 

اصفهان اکران شد.
سـعید پورصمیمـى، بازیگـر ایـن فیلـم دیـروز بـا 
حضور در سـینما سـوره، به نقد و بررسـى ایـن فیلم

 پرداخت.
«برگ جـان» حکایت آدمـى در تقالى رسـیدن به 
خواسـته اى  اسـت که چـون بـه آن مى رسـد، دیگر 
برایش ارزشـى نـدارد. پـس مسـیر زندگـى را براى 
رسـیدن به آرزویى تغییـر مى دهد که همـواره در پى 

برآورده شدنش بود.

غربالگرى سالمت روستاییان 
در فالورجان

گـروه جهـادى بسـیج دانشـجویى دانشـگاه آزاد 
اسالمى واحد فالورجان توانسته در سه سال گذشته 
غربالگرى سـالمت خانواده 19 روسـتاى محروم در 

استان اصفهان را انجام دهد.
دبیر گروه جهادى بسـیج دانشـجویى دانشـگاه آزاد 
اسـالمى واحد فالورجان گفت: تیم پزشـکى، چشم 
پزشکى و دندانپزشـکى و متخصصان زنان و اطفال 
به همراه کارگروه ماما و پرسـتار در روستاى مهرگان 
از توابع شهرسـتان فالورجان اسـتقرار یافته و براى 
غربالگرى 700 نفر از اهالى روستا اقداماتى در زمینه 
پزشکى و سالمت را با برنامه ریزى و هماهنگى هاى 

الزم به صورت رایگان انجام دادند.
اسـما مصلحـى افـزود: نتیجـه معاینـات پزشـکى 
روسـتاییان بـه بیمارسـتان فیـض و صدوقـى 
اصفهان ارسـال شـد تا افـرادى که مشـکل خاصى 
را دارنـد، پیگیرى هـاى الزم را انجـام دهنـد و 
همچنیـن در حاشـیه برنامه هـاى انجام شـده براى

 200 نفر از دانش آموزان روستا، لوازم التحریر و تغذیه 
فراهم شد.

آماده واگذارى سند مکان هاى 
ورزشى شاهین شهر هستیم

مدیـر هماهنگـى اداره کل امـوال و امـالك بنیـاد 
مستضعفان استان اصفهان گفت: آماده واگذارى سند 
مالکیت مکان هاى ورزشـى به اداره ورزش و جوانان 

شهرستان شاهین شهر و میمه هستیم.
محسـن شـاهین افزود: اراضـى تحـت مالکیت این 
بنیاد با کاربرى ساخت مکان هاى ورزشى در مناطق
 مسـکونى شـهرك میـالد، شـهید ردانى پـور و 
حضرت قائم(عج) در شاهین شـهر وجـود دارد که به

 دنبـال انتقال مالکیت ایـن اراضى بـه اداره ورزش و 
جوانان هستیم.

وى خاطرنشـان کرد: کار واگذارى اراضى با کاربرى 
ورزشـى در مناطق مسکونى شـهرك میالد و شهید 
ردانى پـور بـا پیگیرى هـاى مدیـر ورزش و جوانـان 
شاهین شهر و میمه در مرحله انتقال سـند به نام این 

اداره است.

بازسازى سوریه با مشارکت 
صنعتگران اصفهانى

رئیس هیئـت تجارى سـورى در اصفهان ،خواسـتار 
تامین فـوالد و مصالح سـاختمانى از اصفهـان براى 

بازسازى سوریه شد.
«صائب نحـاس» نقـش این اسـتان بعنـوان قطب 
صنعت ایران را، در بازسازى این کشور موثر دانست و 
گفت: کشور سوریه پس از جنگ وارد مرحله بازسازى

مى شـود و با وجود درخواسـت هاى متعدد از روسیه، 
چین، هند و کشور اروپایى و سوریه خواستار همکارى  

با ایران است.
وى، بیـش از 500 هـزار منـزل مسـکونى در جنگ 
داخلى سـوریه را تخریب شـده عنوان کـرد و افزود: 
درمرحله نخست، 100 هزار خانه در سوریه باز سازى 
مى شـود که به طور میانگین براى سـاخت هر منزل 
مسکونى به مسـاحت  130 متر مربع،  به 13 میلیون 
متر مربع مصالح سـاختمانى و خدمات شـرکت هاى 

پیمانکارى نیاز است.

خبر

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: سال گذشته در اســتان اصفهان، درحدود 
شش تن ماهى خاویارى تولید شد، اما هچنان به تولید خاویار 
نرسیده است.  مجتبى فوقى با اشــاره به پرورش ماهیان 
خاویارى در اصفهان اظهارداشــت: براى اجراى پرورش 
ماهیان خاویارى با توجه به شرایط اقلیمى استان اصفهان، 
مشکلى وجود ندارد و در حال حاضر چند طرح در استان در 
حال اجراســت.   وى افزود: پرورش ماهیــان خاویارى به 
صورت پایلوت از ســال 1388 در شهرستان هاى کاشان، 
آران و بیدگل و خور و بیابانک اجرا شــد، زیرا این مناطق با 
پرورش ماهیان خاویارى سازگار است.  وى اضافه کرد: براى 

پرورش ماهیان خاویارى، دوره تولید ماهیان گوشتى دو تا 
سه سال زمان نیاز دارد، همچنین هشت تا 12 سال نیز زمان 
براى تولید خاویار مورد نیاز است.فوقى با بیان اینکه تأمین 
بچه ماهى خاویارى در کشور با مشکل مواجه است، ادامه 
داد: بچه ماهى خاویارى ماننــد ماهیان گرم آبى (به عنوان 
نمونه ماهى قزل آال) و سردآبى نیست که به وفور یافت شود.

 مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى اصفهان 
خاطرنشان کرد: شرایط اقلیمى براى پرورش میگو در استان 
اصفهان مناسب نیست، چراکه شرایط مناسب براى پرورش 
میگو، آب هاى شــور و آب و هواى شــرجى (مانند جنوب 

کشور) است. 

نایب رئیــس اتحادیه خودروى اســتان اصفهان گفت: 
کیفیت خودروهاى داخل، هیچ گونــه تغییرى نکرده و 
حتى شــرایط آنها به دلیل انحصارى بودن بازار خودرو 

نامطلوب تر هم شده است.
حمید قندى اظهار داشت: میزان این خودروها نسبت به 
نیاز مشــتریان بازار روز خودرواست و تعداد خودروهاى 

وارداتى به اصفهان به صورت دقیق مشخص نیست.
وى افزود: کارخانه هاى ایران خودرو و سایپا خودروهاى 
وارداتى را از بندر بوشهر بنا بر نیاز و میزان مشتریان کل 
کشور خریدارى مى کنند و بین نمایندگى هاى استان ها 
پخش مى شــود.نایب رئیــس اتحادیه خودرو اســتان 

اصفهان درباره اینکه قیمت خودروهاى سوارى وارداتى 
بیش از 150 میلیون تومان اســت، بیان داشت: به دلیل 
قیمت باالى این خودروهــا، فقط افرادى خاص خریدار 
آنها هستند و قدرت خرید عموم مردم در سطح پایین قرار 

دارد و بیشتر این خودروها در پایتخت به فروش مى رود.
وى پیرامــون واردات قطعــات یدکى خــودرو، گفت: 
کارخانه هــاى ایران خودرو و ســایپا این قطعــات را با 
واسطه ها وارد مى کنند و نمایندگى هاى و لوازم یدکى ها 
در اســتان ها خریدار آنها هســتند. به طور مثال شرکت 
هیوندا با گارانتى محصوالت، مســتقیم قطعات یدکى 

خودرو را وارد کشور مى کند.

کیفیت خودروهاى داخلى 
نامطلوب تر شده است

تولید 6 میلیون ُتن
 ماهى خاویارى در استان 

نخستین جشنواره تقدیر از واحدهاى نمونه استانى حامى 
حقوق مصرف کننده با تجلیل از 14 واحد نمونه استانى 
دریافت کننده گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان 
اســتان اصفهان به کار خود پایان داد. همچنین در این 
مراسم از شــرکت هاى ذوب آهن، فوالد مبارکه، لورچ، 
چینى زریــن و شــرکت پاالیش نفت جى بــه عنوان 
شــرکت هاى برگزیده دریافت تندیس ملى در ســال 

گذشته، قدردانى شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ســازمان 
حمایت ازحقــوق تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان 
به عنوان میهمان ویژه این جشــنواره، بــا قدردانى از 
برگزارکنندگان آن گفت: امروز همه باید رعایت حقوق 

یکدیگر را در کلیه زمینه ها مورد توجه قرار دهیم. 
ســید محمود نوابى، جمله «کاالى فروخته شده، پس 
گرفته نخواهد شد» را توهین به مشتریان دانست و افزود: 
هیچ واحدى در جهان این جمله را استفاده نمى کند و من 
امروز اعالم مى کنم واحدهاى تولیــدى ما این جمله را 
حذف کرده و مدت ضمانت اجناس خود را تا چهار سال 

افزایش داده و مى دهند. 
رئیس ســازمان حمایــت از حقــوق تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان کشور با گله مندى از تبلیغات اغواکننده 
در صدا و سیما و رســانه ها گفت: براساس ماده 7 قانون 
حمایــت از مصرف کننده، هرگونه تبلیغــات اغواکننده 
ممنوع است و نباید به هر قیمتى این تبلیغات رواج یابد 
ولى صدا و سیما و رسانه ها این نوع تبلیغات را دارند. این 
در حالى است که فضاى تبلیغات شــهرى، براى تولید 

داخل بسیار گران است.
نوابى در ادامه افزود: حذف برچســب قیمت، هیچگاه 
مطرح نبوده و معتقدیم هر کاالیى باید برچسب و نرخنامه 
داشته باشد و قرار بود در برخى از کاالها، برچسب قیمت 

در مبدأ حذف شود که این امر هم منتفى شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ســازمان حمایت 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را تنها دستگاه تخصصى 
کارشناســى قیمت در کشور دانســت که با کارشناسى 

قیمت، بازوى اجرایى سیستم هاى تصمیم گیرى است.
■■■

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

هم به عنــوان میزبان گفت: در این جشــنواره از حدود 
30 شــرکت متقاضى، 14 شــرکت با توجه به شرایط 
و شــاخص هایى چــون رعایت ضوابــط قیمتگذارى، 
نداشــتن زیان مالى، تولید بر مبناى 50 درصد ظرفیت، 
اطالع رســانى قیمت به مصرف کننده و... موفق به اخذ 
گواهینامــه رعایت حقوق مصرف کنندگان شــدند که 

تجلیل مى شوند.
اســرافیل احمدیه اظهار داشــت: همه آحــاد جامعه 
مصرف کننده هستند و روزانه نیازهاى خود را در زمینه 
کاال و خدمات خریدارى و اســتفاده مى کنند و حمایت 
از حقــوق مصرف کننــده و رعایت قوانیــن حمایت از 
مصرف کنندگان از موضوعاتى است که طى سال هاى 
اخیر به صورت چشمگیرى در محافل علمى، اقتصادى و 

اجتماعى مطرح است.
وى کیفیت را ضامن توسعه صنعت، تولید و تأمین حقوق 
مصرف کننده، تحقق مشترى مدارى و... دانست و افزود: 
حق برخوردارى از کاال و خدمات سالم، اطالع یابى و... از 
مهمترین حقوق مصرف کنندگان اســت و در این راستا 
بازار غیررقابتى، شبکه توزیع ســنتى و تعدد واسطه ها، 

توجه کمتر بــه قوانیــن و... برخى از علــل نارضایتى 
مصرف کنندگان است.

■■■
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
هم، مصرف کننده و تولیدکننده را در کشور مظلوم خواند 
و گفت: در اصفهان، شهرى که در پخت و تولید بریان در 
کشور، معروف و زبانزد اســت صدها کیلو گوشت فاسد 
استفاده مى شــود ولى بانیان آن معرفى نمى شوند و در 
این میان، واســطه، هم تولیدکننده و هم مصرف کننده 

را نابود مى کند.
عبدالوهاب سهل آبادى از فعالیت اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى اصفهان در کریدور علمى- فناورى 

خبر داد. 
■■■

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان هم 
گفت: در کشور، جزیره هاى منفکى ایجاد شده که به هر 
دلیلى اجازه دارند تولیدکننده را تعطیل یا ممنوع الخروج 
کنند که حق تولیدکنندگان در این زمینه باید رعایت شود.
محمدرضا برکتین با قدردانى از تالش هاى اســتاندار 

قبلى اصفهان کــه در بخش تولید و کار، پشــتیبانى و 
حمایت ارزنده اى داشــت گفت: از وزیر صنعت، معدن و 
تجارت مى خواهم تا از مشورت تولیدکنندگان، تشکل ها، 
خانه صنعت و معدن و... در انتخاب مدیران اســتانى و 
تصمیم گیرى هاى اقتصادى و... اســتفاده کنند و این از 

حقوق ماست که باید رعایت شود.
■■■

رئیس انجمــن حمایت از حقوق مصرف کننده اســتان 
اصفهان نیز گفت: قانونگذار رسالت مهم و عظیمى را به 
عهده انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان گذاشته 

که عمر چندانى نداشته و نوپاست. 
ابراهیم جلیلى تصریح کــرد: در حال حاضر، 22 انجمن 
حمایت از حقوق مصرف کننده در شهرستان ها فعالیت 
مى کنند و حتى ما امروز در استان، کمیسیون تخصصى 

رسیدگى به شکایت مردمى در حوزه خودرو و.. را داریم.
وى افزود : ســه اصل کیفیت، تناسب قیمت با کیفیت و 
سرعت در انجام ارائه خدمات مطلوب، ضامن موفقیت 
تولیدکننده اســت و ما نیز بازوى اجرایى تولیدکنندگان 

در استان هستیم. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اصفهان خواستار شد:

صدا و سیما تبلیغات اغواکننده پخش نکند
ساسان اکبرزاده

فرمانده انتظامى استان اصفهان از اجراى طرح «ذوالفقار3» با هدف 
دستگیرى محکومان و متهمان فرارى خبر داد و گفت: در این طرح، 
تعداد 396 نفر از مجرمان تحت تعقیب محاکم قضائى دســتگیر 

شدند.
سردار مهدى معصوم بیگى اظهار داشت: طرح بزرگ ذوالفقار 3، از 
سلسله اقدامات قرارگاه عملیاتى اقدام و عمل است که در راستاى 
دستگیرى و جلب محکومان و متهمان فرارى در انتظامى استان به 

مرحله اجرا گذاشته شد.
وى افزود: در این طرح که حدود یک ماه کار شناسایى و 48 ساعت 
کار میدانى، عملیاتى و انتظامى صورت گرفت، 63 تیم مجرب در سطح 
استان به کارگیرى شدند و 396 نفر از مجرمان و محکومانى که فرارى 

بودند، شناسایى و دستگیر شدند.
این مقام انتظامى خاطر نشان کرد: این طرح با سه هدف پیشگیرى از 
جرم، تکمیل کردن چرخه رسیدگى و دادرسى که بسیار مهم است و 

احقاق حقوق متضرران به اجرا گذاشته شد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه جرائم این افراد، متنوع و 
در حوزه سرقت و دیگر جرایم است، گفت: پیامى که طرح مذکور براى 
همه مجرمان و خالفکاران دارد، این است که بدانند پلیس در احقاق 
حقوق مردم از هیچ تالش و کوششى دریغ نمى کند و مجرمان را در 
هر کجایى که پنهان شوند، با قدرت دستگیر و تحویل قانون مى دهد.

دستگیرى 396 متهم فرارى 
قیمت انواع میــوه و صیفى جات این روزها در اصفهان نســبت به 
هفته گذشته ثبات نسبى داشته، البته نرخ میوه هاى تابستانه اندکى 

افزایش یافته است.
قیمت انواع آلو ســیاه بین دو هــزار تا چهار هزار تومــان، انار بین 
دو هزار و 500تا چهار هزار و 500 تومان، انجیرســیاه بین سه هزار 
تا چهارهزار تومان، پسته تازه بین 18 هزار تا 24 هزار تومان، قیمت 
پرتقال تامسون جنوب بین دو هزار و 400تا چهار هزار و 200، پرتقال 
تامسون شمال بین هزار و 400تا دو هزار و 200، نارنگى بین دو هزار 
و 400تا چهار هزار و 200تومان، خرمالو بین دو هزار تا ســه هزار و 
700 تومان، کریپ فروت هزار و 500تا دو هزار و 400تومان، گالبى 
بین ســه هزار تا پنج هزار و 500 هزار تومان، کیوى بین دو هزار تا 
سه هزار تومان و ســیب درختى بین هزار و 100تا دو هزار و 200 

تومان قیمت دارد.
براساس این گزارش، نرخ هر کیلو صیفى جات از جمله بادمجان بین 
700 تا هزار و 600تومان، باللى بین هزار تا هزار و 600 تومان، بامیه 
بین سه هزار تا هشت هزار تومان، انواع پیاز از هزار و 200تا هزار و 
800 تومان، سیب زمینى بین 700 تا هزار و 200 تومان، گل کلم بین 
500 تا هزار تومان، کاهو بین 800 تا هزار و 200 تومان، گوجه برابر 
با عرضه و تقاضا، خیار، هویج و کدو خورشتى بین 600 تا هزار تومان 

و نارنج بین هزار و 500تا دوهزار و 500 تومان است.

مســئول هماهنگى کمیته هاى مراسم 
اربعین در اصفهان از پیش بینى حضور 20 
هزار نفر در مراسم اربعین در اصفهان خبر 
داد و گفت: نمــاز جماعت ظهر اربعین در 
این اجتماع بزرگ عزاداران حسینى اقامه 

خواهد شد.
رضا اخروى اظهارداشت: امسال بار دیگر 
اجتماع بزرگ مردم بــا محوریت هیئات 
مذهبى را در میدان امام على (ع) اصفهان 

در روز اربعین شاهد خواهیم بود.
■■■

محمدجواد تباشیرى، عضو شوراى هیئات 
مذهبى شهر اصفهان و مسئول هماهنگى 
کمیته هاى مراســم اربعیــن در اصفهان 

نیز گفت: 
پیش بینى مى کنیم که امســال 20 هزار 
نفر در این مراســم حضور پیدا کنند. وى 
از درنظــر گرفتن 50 دســتگاه اتوبوس 
از مبادى و میدان هاى اصلى به ســمت 
میدان امام على(ع) اصفهان براى انتقال 
عزاداران خبــر داد و اظهارداشــت: نماز 
جماعت روز اربعین در ایــن مکان اقامه 

خواهد شد.
وى قرائت قرآن و زیارت اربعین را ازجمله 
برنامه هاى مدنظر قرار داده شــده براى 
این روز عنوان کرد و افزود: ســخنرانى 
امام جمعه ملک شــهر، مداحــى و اقامه 
نمــاز روز اربعین، از دیگر ایــن برنامه ها

 است.
دبیر اجرایى و مســئول کمیته فرهنگى 
مراســم اربعین اصفهــان از طرح ریزى 
برگزارى غرفه هاى مشاوره در این مراسم 
خبــر داد و گفت: مهدکــودك نیز براى 
کودکان در این برنامه تدارك دیده شــده 

است.

مدیرعامل شــرکت مادرتخصصى تولیــد نیروى برق 
حرارتى، از افزایش پیک برق تابســتان آینده تا مرز 59 

هزارمگاوات سخن گفت.

محسن طرز طلب افزود: سال گشــته 94 درصد و سال 
جارى 92 درصد برق کشــور از طریق نیــروگاه هاى 
حرارتى و بقیه از طریق سایر نیروگاه ها تأمین شده است.

وى با بیان اینکه از مهرماه ســال جارى هر ماه دو واحد 
نیروگاه جدید به ظرفیت نیروگاه هاى برق کشور اضافه 
شده است، گفت: در مهرماه، واحد اول نیروگاه شیروان 

و نیروگاه 162 مگاواتى سمنگان و در اوایل آبان، بخش 
بخار نیروگاه تابان یزد و هفته گذشته نیز واحد گاز نیروگاه 

پتروشیمى دماوند وارد مدار شده است.
وى با اشاره به اینکه تعمیرات نیروگاه هاى کشور تا قبل 
از اردیبهشت ماه سال 97 به پایان خواهد رسید، اضافه 
کرد: تاکنون طبق برنامه ریزى انجام شــده، 15 درصد 
تعمیرات نیروگاه ها عملیاتى شده و نسبت به برنامه ریزى 
صورت گرفته عقب نیســتیم و در زمان مقرر تعمیرات 

نیروگاهى پایان خواهد یافت.
مدیر عامل نیروگاه هاى حرارتى کشــور گفت : مخزن 
مازوت پنج نیروگاه که ظرفیت آن پنــج هزار مگاوات 

مى باشد، پلمب شده است.
وى با اشاره به اینکه در صورت اضطرا،ر با اجازه شوراى 
امنیت ملى اجازه به مدار آوردن ایــن نیروگاه ها صادر 
مى شــود، افزود: این نیروگاه هاى بخار از سوخت گاز و 
مازوت استفاده مى کنند و در صورتى که سوخت گاز آنها 

تامین شود، 7 تا 8 درصد هزینه تولید کم مى شود.
وى افزود : نیروگاه هاى تبریــز، اصفهان و منتظرالقائم 
تهران، از جمله نیروگاه هاى بخار است که مخزن سوخت 

آنها پلمب است.
■■■

مدیرعامل نیروگاه هاى حرارتى کشور درباره بدهى این 
شرکت نیز گفت: هزار و 800 میلیارد تومان به پیمانکاران 
بدهکار هستیم و سه هزار میلیارد تومان نیز به بانک ها 
بدهى داریم، گرچه بیش از 9هزار میلیارد تومان از بدهى 
این شرکت در یک یا دو سال گذشته به بانک ها پرداخت 

شده است.

مدیرعامل تولید نیروى برق حرارتى؛

مخزن سوخت نیروگاه اصفهان پلمب شد

نرخ جدید انواع میوه وسبزیجات در بازار اصفهان

اقامه نماز ظهر اربعین
 در میدان امام على(ع)
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ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالسه 961044 خواهان زهرا مهدوى با وکالت مرتضى زارعى و مرتضى قانعیان 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت 1- سید محسن معینى 2- سید روح اله معینى 3- احمد داورى 
تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/10/3 ســاعت 8 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 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 

م الف: 25284 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /8/386 
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960727 خواهان امیر قندى دادخواستى مبنى بر تعر ض ثالث به طرفیت 
محمد مهربانى تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى روز مورخه 96/10/5 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 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 ســاختمان صبا پالك 57 کدپســتى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف 
اصفهان شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 

25278 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /8/387
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106805101393 شماره پرونده: 9609986805100911 شماره بایگانى 
شعبه: 960911 خواهان داود رفیعى دادخواستى به طرفیت خوانده امیر مهدى فر به خواسته مطالبه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609986805100911 شعبه 51 شوراى 
حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/10/03 ساعت 8:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره 
سه شوراى حل اختالف. م الف: 25291 شــعبه 51 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)  /8/388
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106795300753 شماره پرونده: 9609986795300289 شماره بایگانى 
شعبه: 960291 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: مهدى جهانگیرى نشانى: اصفهان- زینبیه شهرك 
امام خمینى ك دارالقران بن الغدیر منزل حیدرى تاریخ حضور: 1396/09/29 چهارشــنبه ساعت: 
16:30 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب 
ساختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى ابراهیم احمدى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 25303 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)  /8/389
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 333/96 خواهان احساسن شــفیعیه دادخواستى مبنى بر: مطالبه وجه به 
طرفیت شاهین رمضان پور تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخه 96/9/25 ساعت 
16/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 کدپســتى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 25307 شعبه 49 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)  /8/390
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106805301229 شماره پرونده: 9609986805301184 شماره بایگانى 
شعبه: 961184 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: حمید معروفى نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 
1396/10/09 شنبه ساعت 10:00 محل حضور: اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل 
خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف درخصوص دعوى مهتاب شیران 
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 25244 شعبه 53 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /8/392
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960998 خواهان بهمن باقرى دادخواستى مبنى بر (نسخه ثانى پیوست) 
مطالبه به طرفیت سید احمد قریشى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى مورخ 96/9/25 ساعت 8/30 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى حد فاصل 
خ آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شورا شعبه 51 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: 25255 شعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /8/396

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100352206629 شماره پرونده: 9509980352200831 شماره بایگانى 
شعبه: 950853 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به زهرا ترکى فرزند اسماعیل و محمدعلى 
محمدى خواهان خانم زهرا معینى دادخواستى به طرفیت خوانده زهرا ترکى و محمدعلى محمدى به 
خواسته الزام به تنظیم مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509980352200831 
شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/10/30 ساعت 
8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- 

طبقه 3- اتاق 354.  م الف: 25308 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /8/401
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شــماره ابالغنامه: 9610100352206763 شــماره پرونــده: 9609980352200342 شــماره 
بایگانى شعبه: 960362 مشــخصات ابالغ شونده حقیقى: افشــین احمدى فرزند اسمعیل کدملى: 
2295633702 نشانى: مجهول المکان درخصوص تجدیدنظر خواهى آقاى سعید خیراللهى بطرفیت 
شما نسبت به دادنامه 9609970352200974 صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم تجدیدنظر خواهى به شما ابالغ میشود. مقتضى است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، 
به این دادگاه اعــالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. در غیر اینصــورت پرونده به همین کیفیت به 
تجدیدنظر ارسال میگردد. ضمنا به پیوست دادخواست تجدیدنظر خواهى/ فرجام خواهى (و ضمائم) 
ارسالى از خدمات قضائى (مکانیزه) ارسال مى گردد. م الف: 25326  شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان  /8/405
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شماره ابالغنامه: 9610100351108339 شماره پرونده: 9509980351101079 شماره بایگانى 
شعبه: 951165 ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى به آقاى جعفرعلى عابدپور دهاقانى- 
تجدیدنظر خواه شرکت واحد اتوبروسرانى اصفهان و حومه دادخواست تجدیدنظر خواهى به طرفیت 
تجدیدنظر خوانده جعفرعلى عابدپور دهاقانى و مســعود کریمى نسبت به دادنامه شماره 960/605 
در پرونده کالسه 951165 ح 11 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسى مدنى 
به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده جعفرعلى عابدپور دهاقانى مراتب تبادل لوایح یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظر خواهى را دریافت و چنانچه پاســخى دارد کتبًا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت 
پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. م الف: 

25333 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /8/408
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شــعبه 6 نیابت اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى 
در خصوص پرونده اجرایى کالسه 961142ج/6 له شهره قاســمى پور و علیه نادر رضایى زاد مبنى 
بر مطالبه مبلغ 825/210/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و حق االجراى دولتى 
در تاریخ 96/9/11 ساعت 10/30 صبح در محل ا جراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 15 با جهت فروش 7/380 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى با کسر 1/8 که ذیال درج شده است ملکى سهم االرث اسکندر رضایى و اکنون در تصرف 
مالکانه مالکین مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگســترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر  عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصــاف ملک مورد مزایده: به 
محل وقوع ملک به نشــانى: اصفهان میدان آزادى هزار جریب کوى بهار پالك 199 با کدپســتى 
8169654799 مراجعه و طى بازدید معاینه، مراتب کارشناســى ذیال با ترسیم کروکى محل جهت 
استحضار ایفا مى گردد. الف) مشخصات و موقعیت: مکان مورد معرفى ششدانگ، پالك ثبتى شماره 
4836 فرعى پالك ثبین شماره 14999 اصلى واقع در بخش پنج ثبت اصفهان به آدرس مذکور به 
مساحت عرصه طبق سند دویست و ســى مترمربع و در حد یک طبقه ش اخت مسکونى (کنگى) به 
اضافه زیرزمین با مشخصات ساختمانى: دیوار آجرى، پوشش سقف تیرآهن و آجر، مصالح سطوح رویه: 
دیوارها اندود گیج و نقاشى، کف سیمانى و موزاییک فرش، پنجره ها پروفیل فلزى با نصب شیشه،
 سیستم گرمایش بخارى سیستم سرمایش کولر و داراى سیمانى و انشعابات آب و فاضالب، برق گاز 
باذ مساحت کل اعیانى حدود دویست و هفت مترمربع مى باشد. ب) نظریه کارشناسى: با عنایت به 
مطالب صدراالشاره، متراژ عرصه و اعیان، موقعیت، انشــعابات، امکانات، نوع کاربرى (مسکونى) و 
بررسى جمیع جهات موثر در قضیه باالخص عرضه و تقاضا و نوسانات بازار، ارزش کل پالك مذکور و 
با مشخصات فوق در زمان مباشرت، جمعاً مبلغ 9/200/000/000 ریال معادل نهصد و بیست میلیون 
تومان که به نســبت دو یازدهم مورد نظر (حسب دستور) پس از کســر یک هشتم سهم زوجه مبلغ 
1/463/636/360 ریال تعیین و اعالم نظر مى گردد. م الف: 25305 منصورى دادورز اجراى احکام 

مدنى دادگسترى اصفهان /8/410
مزایده

مزایده اموال منقول- اجراى احکام حقوقى شعبه 6 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 960467 ج/6 له هادى رجبعلى و علیه اکبر فتوت فر مبنى بر مطالبه در تاریخ 
96/9/12 ســاعت 9 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشــانى خ امام خمینى مقابل دهنو خ وحدت انتهاى خ وحدت سمت چپ مجتمع وحدت 
کارگاه فتوت نزد حافظ اموال آقاى مجید عابدى مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى 
آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه میباشد. لیست اموال مورد مزایده: 
الف: قالب هاى فوالدى تولید قطعات ماشین لباسشــویى 1- قالب تولید شاسى به همراه دو قطعه 
ماهیچه کش متصل  به ابعاد سانتى متر 75*75*71 بوزن تقریبى 3000 کیلوگرم 2- قالب تولید در 
به ابعاد سانتى متر 60* 37* 60 به وزن تقریبى 1000 کیلوگرم 3- قالب تولید فریم به هماره 4 عدد 
قطعه ماهیچه به ابعاد سانتى متر 66* 48* 74 به وزن تقریبى 1700 کیلوگرم 4- قالب تولید پنل به 
ابعاد سانتى متر 60* 32* 42 به وزن تقریبى 700 کیلوگرم 5- قالب تولید هاللى به ابعاد سانتى متر 
56* 28* 42 به وزن تقریبى 500 کیلوگرم 6- قالب تولید پروانه شستشــو به ابعاد سانتى متر 50* 
47* 40 به وزن تقریبى 700 کیلوگرم 7- قالب تولید درب پشت به ابعاد سانتى متر 26* 48* 42 به 

وزن تقریبى 400 کیلوگرم 8- قالب تولید هزار خارى به ابعاد سانتى متر 20* 20* 20 به وزن تقریبى 
60 کیلوگرم 9- قالب تولید پارویى به ابعاد سانتى متر 18* 33* 24 به وزن تقریبى 100 کیلوگرم 10- 
قالب تولید سه راهى تخلیه به ابعاد سانتى متر 38* 38* 40 به وزن تقریبى 400 کیلوگرم 11- قالب 
تولید آبشار به ابعاد سانتى متر 58* 34* 30 به وزن تقریبى 450 کیلوگرم 12- قالب پرزگیر به ابعاد 
سانتى متر 24* 20* 30 به وزن تقریبى 100 کیلوگرم 13- قالب تولید بدنه به ابعاد سانتى متر 134* 
105* 105 به وزن تقریبى 10000 کیلوگرم توضیح (در کارگاه موجود نبود و در شــرکت پاکشوما 
قرار دارد) 14- قابل سبد خشک کن به ابعاد (استوانه اى) 43 ارتفاع* 52 (قطر) به وزن تقریبى 700 
کیلوگرم 15- قالب طوق سبد خشک کن به ابعاد (استوانه اى) 26 ارتفاع* 36 (قطر) به وزن تقریبى 
200 کیلوگرم 16- قالب ولوم به ابعاد سانتى متر (استوانه اى) 68 ارتفاع* 69 (قطر) به وزن تقریبى 
50 کیلوگرم قیمت پایه ارزیابى: دو میلیارد و یکصد میلیون ریال 2/100/000/000 ب: روکش گلگیر 
تولید داخل عقب کامیون هاى دنگ فنگ ساخت کشور چین: گلگیرهاى تولیدى فوق به وزن تقریبى 
2 کیلوگرم ساخته شده از مواد پلى پروپیلن و با توجه به کیفیت مواد به کار رفته قیمت هاى روز بازار. 
قیمت پایه ارزیابى (یکصد و هشتاد میلیون ریال) 180/000 ریال قیمت کل ارزیابى (یک میلیارد و 
هشتاد میلیون ریال) 1080000000= 180000* 6000 نتیجه: جمع کل ارزیابى قیمت پایه ردیف 
هاى الف و ب: سه میلیارد و یکصد و هشــتاد میلیون ریال 3/180/000/000 م الف: 25287 مدیر 

اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /8/413
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970351100605 شــماره پرونده: 9509980351101079 شماره بایگانى 
شعبه: 951165 خواهان: شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه با نمایندگى آقاى مهدى بزرگ 
زاد فرزند عباس به نشــانى اصفهان خیابان کاوه پشت ترمینال بابلدتش ســاختمان شرکت واحد 
کدپســتى 8148933111 همراه 09133277430 خواندگان: 1- آقاى جعفرعلى عابدپور دهاقانى 
فرزند محمدحسین 2- آقاى مسعود کریمى همگى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه  
راى دادگاه: در خصوص دعوى شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه با نمایندگى آقاى مهدى 
بزرگزاد به طرفیت آقایان 1- مســعود کریمى 2- جعفرعلى عابدپور دهاقانى فرزند محمدحسین به 
خواسته مطالبه یازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت خسارات وارده بر اثر تصادف به انضمام خسارات 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسى، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان دالیل خود 
را مبنى بر توجه دعوى به طرفین ارائه ننموده و نظر به قاعده منع تحصیل دلیل از سوى دادگاه جهت 
طرفین نظر به اینکه دعوى مطروحه مطابق مقررات تقدیم نشــده لذا مستنداً به ماده 2 و بند چهارم 
ماده 84 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب سال 1379 قرار رد 
دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید. راى صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض 
در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان مى باشد. م الف: 25329 جعفرزاده رئیس شعبه 11 دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان /8/417 
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960478 شماره دادنامه: 9609976805200913- 96/6/29 مرجع رسیدگى: شعبه 
52 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مجتبى محمدى نشانى: شاهپور جدید شهرك نمایشگاهها 
فاز دوم کامیون محمدى خوانده: هاشم احمدى زادگان نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
120/000/000 ریال بابت 6 فقره چک به شماره هاى 089589- 089588- 089590- 089591- 
089593- 089592 به انضمام مطلق خسارات قانونى. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى 
مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى 
شورا: درخصوص دعوى مجتبى محمدى ف فرهاد به طرفیت هاشم احمدى زادگان ف رحمت ا... به 
خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه چک به شماره ى 089589- 089588- 089590- 
089591- 089592- 089593  مطلق خســارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که مستنداً 
به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانــون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/630/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک 94/8/5- 94/9/5- 
94/12/5- 94/7/5- 94/10/5- 11/5-94 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 25252 شعبه 52 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /8/418
ابالغ راى

کالســه پرونده: 960544 شــماره دادنامه: 9609976793803509-96/7/26 مرجع رسیدگى: 
شعبه 8 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حســن احمدى فرزند نصرا... به نشانى خ پروین خ 
فجر 2 نبش کوچه 19 پالك 388 خوانده: اکبر محمدى دهنوى به نشــانى مجهول المکان شورا با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى حسن احمدى به 
طرفیت آقاى اکبر محمدى دهنوى به  خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک به شماره 
1569/863946/49 به عهده بانک ملت به ان ضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، 
تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2/400/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (96/4/7) تا تاریخ اجراى

 حکم در حق خواهان صــادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 25302 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /8/419
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960249 شماره دادنامه: 9609976796902282- 96/7/12 مرجع رسیدگى: شعبه 
39 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: روح اله قادرى زفره به نشانى خ عبدالرزاق اول پاساژ ارشاد، 
خ معراج جنت ساختمان شهردارى رستوران شــاهین  خوانده: محمد دوستى فر به نشانى مجهول 
المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دادخواست روح اله قادرى زفره 
به طرفیت محمد دوستى فر به خواســته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال یک فقره چک به شماره 
74344 عهده بانک سپه شعبه معراج به انضمام خســارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رســیدگى مورخه 96/7/3 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى شورا و نظر به 
اینکه اصل ســند تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه 
وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا 
با توجه به نظریه مشورتى اعضاى شورا به شرح صورتجلســه مورخه 96/7/3 و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 310 و 311 و 313 
از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک 
و مواد 198 و 519 و 522 از قانون  آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ ده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى 
حکم براساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 795/000 ریال هزینه دادرسى در 
حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و به مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 25296 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /8/420
اجراییه

شــماره اجرائیــه: 9610420351100285 شــماره پرونــده: 9309980351100771، 
9309980351100779 شــماره بایگانى شــعبه: 930873، 930883 بموجب درخواست اجراى 
حکم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 9509970351100498 مــورخ 95/4/1 محکوم علیهم 
1- غالمرضا مؤذنى فرزند مصطفى نشانى: شهرســتان اصفهان، خ عسگریه 16 مترى طالقانى ك 
الله پ 5، 2- حســن دهقانى پوده نشانى: مجهول المکان محکوم هســتند به استرداد اصل چک 
551407 به عنوان اصل خواســته و محکومیت هر یک از خواندگان به پرداخت مبلغ سه میلیون و 
شصت هزار ریال بعنوان خسارات ناشى از دادرسى در حق خواهانها 1- مسعود بهرامى گهروئى فرزند 
شیرزاد نشانى: شهرستان اصفهان، خ اشرف واقفى جنب بانک تجارت ساختمان بهمن ط اول دفتر 
آقاى جنترانى 2- زهرا فالحتى فرزند محمد نشانى: شهرستان اصفهان، خ اشرف واقفى جنب بانک 
تجارت ساختمان بهمن ط اول دفتر آقاى جنترانى و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف اســت 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 بــه بدهد 3- مالى معرفى کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. 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 فهرســت 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 اعــالم 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 توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 25330 شعبه 11  دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /8/422
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420352200277 شــماره پرونده: 9609980352200204 شماره بایگانى 
شــعبه: 960213 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609970352200726 محکوم علیه حسین شــفیعى فرزند محمدرضا نشانى: استان اصفهان- 
شهرستان اصفهان- خوراســگان- خ مفتح- ك 33- ك بهار- پ 2 محکوم است به پرداخت مبلغ 
چهارصد و شــش میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 13/783/500 ریال 
بابت هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ 18000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل حسن مظاهرى تهرانى 
فرزند آقارضا نشانى: اصفهان- دروازه شیراز- خ سعادت آباد- روبروى مالصدرا جنب بانک رفاه- پ 
40- ط اول- دفتر آقاى فرهاد رستم شیرازى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد 
در حق خواهان محمد زیورى خالدینى فرزند عبدا... نشانى: استان هرمزگان- شهرستان قشم- شهر 
درگهان- پاساژ خوشرو پ 416/62- کدپســتى 7953187584 کد ملى: 3450177966 همراه: 
09177975581 و نیم عشر اجرایى به مبلغ 20345000 ریال در حق صندوق دولت. 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 اســتیفا 
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 نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (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: 25314 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى 

ش هرستان اصفهان /8/423
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420351200246 شــماره پرونده: 9509980351200999 شماره بایگانى 
شعبه: 951185 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه 9609970351200557 
محکوم علیه علیرضا یزدانى فرزند قاسم محکوم است به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول براساس نرخ اعالمى از سوى 
بانک مرکزى و پرداخت 29/503/000 ریال به عنوان خســارت دادرسى در حق محکوم له مهدى 
اقابابائى خرزوقى فرزند حسین نشانى: اصفهان- خ رباط- خ شــیخ فائز بلوك 239 پ 239 همراه: 
09132127944 ك.م: 1287352545 ضمنا پرداخت 5 درصد محکــوم به بابت حق االجرا نیز بر 
عهده محکوم علیه میباشد. با وکالت: امیرحســین مبارکیان فرزند احمد نشانى: اصفهان- چهارباغ 
پایین چهارراه تختى روبروى ورزشگاه تختى نبش کوچه ارباب دفتر وکالت همراه: 09132127944. 
محکوم علیه مکلف اســت 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 اشــخاص 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 درخواســت محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعــالم 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 توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 25315 شعبه 12 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان  /8/427
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426794400006 شــماره پرونده: 9509986794401184 شماره بایگانى 
شــعبه: 951184  به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096794400644 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976794400218 محکوم علیه 1- هوشــنگ جعفرى 2- شرکت 
فنى مهندسى راه ســاختمان ذتقوا گســتر زاگرس هر دو مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
تضامنى خواندگان مبلغ یکصد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان وجه یک فقره چک به شــماره 
473404 عهده بانک صادرات بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال 
بابت هزینه دادرســى و هزینه نشــر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چک 1394/03/10 لغایت اجراى حکم در حــق محکوم له محمدرضا 
عندلیب فرزند اکبر به نشــانى اصفهان اصفهان ابتداى خیابان فردوســى گــچ عندلیب به وکالت 
سیدعلى میربد فرزند سیدمحمدرضا به نشــانى اصفهان شهرضا شهرضا خ شهید بهشتى ط فوقانى 
داروخانه کیوان و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد. چنانچه
 خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى 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 
فهرســت 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 منظــور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفــت 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 دیگــرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحــوى 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 شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). م الف: 25288 شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /8/429
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان شرکت بردباریدك ســپاهان به مدیرعاملى سیدمجیدحسینى با وکالت حمیدمحمدکبیرى 
دادخواســتى به طرفیــت خوانــدگان: 1.نادرعابدینى2.شــرکت غــزال خواســته مطالبه مبلغ 
3/834/763/570 ریال بابت فاکتور و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل تقدیم دادگاه هاى عمومى 
نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف 
آباد ارجاع و به کالسه  960864 ح/2 ثبت گردیده و وقت رسیدگى به تاریخ 96/10/17 ساعت 8/30 
تعیین گردیده. بعلت مجهول المکان بودن خواندگان 1.نادرعابدینى 2.شرکت غزال و به درخواست 
خواهان/شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضرگردد. م الف: 6566 مجتبى شفیعى - 

مدیرشعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى نجف آباد/8/499 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه9610103731504198 شــماره پرونده: 9609983731500685 شماره بایگانى 
شعبه: 960693 خواهان: مجتبى سفرى فرزند نعمت اله دادخواستى به طرفیت خوانده کبرى عابدپنبه 
چوله فرزند حسین به خواســته محکومیت خوانده به مطالبه چک تقدیم دادگاه عمومى شهرستان 
نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در 
نجف آباد ارجاع و به کالسه 960693 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/10/06 و ساعت 9/30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده کبرى عابدپنبه چوله فرزند حسین و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى میشــود تا خوانده 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: 6575 منشى شعبه 5 حقوقى دادگاه 

عمومى نجف آباد/ 8/500 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان ســجاد منتظــرى دادخواســتى به خواســته الزام خوانــده …… به طرفیــت خوانده 
سیدمحمودحسینى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 241/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/10/08 ساعت 3/45 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 

خواهد نمود. م الف: 6562 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/501 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان سجاد منتظرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده …… به طرفیت خوانده مریم مستمند 
به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 240/95 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/10/08 ســاعت 3/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م 

الف: 6563 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/502 
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان مرتضى باقرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده على قاسمى 
به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 799/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/09/22 ســاعت 3/15 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م 

الف: 6564 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/503 
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان مجتبى ســفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک 
به طرفیت خوانده محمدرضا منتظرى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 783/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/09/20 ساعت 
8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6573 شــعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 8/504 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه9610103731504200 شــماره پرونده: 9609983731500684 شماره بایگانى 
شعبه: 960692 خواهان: مجتبى ســفرى فرزند نعمت اله دادخواستى به طرفیت خوانده سیدمهدى 
ازرده پهنه کالئى فرزند سیدرضا به خواسته محکومیت خوانده به مطالبه چک تقدیم دادگاه عمومى 
شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف 
آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 960692 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/10/06 و 
ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده سیدمهدى ازرده پهنه کالئى فرزند 
سیدرضا و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 

درامور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده 
پس از نشــر 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: 6574 منشى 

شعبه 5 حقوقى دادگاه عمومى نجف آباد/ 8/505 
اجراییه

- شماره 428/96 به موجب راى شماره 428/96 تاریخ 96/06/05 حوزه 5امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه خانم فرنگ اصالنى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت شانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و چهل هزار 
تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ صدورچک 95/09/15 لغایت اجراى 
حکم و پرداخت نیم عشر دولتى که دراجراى احکام محاسبه خواهد شد. محکوم له: حسن بابایى به 
نشانى: نجف آباد-خیابان 15 خرداد مرکزى کوچه معین پالك 51 8513669591. ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. م الف: 6556 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/506 
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139604002003000258/2 شماره بایگانى پرونده: 9600049 شماره آگهى ابالغیه: 
139603802133000034 بدین وسیله به آقایان مجتبى عمو على اکبرى فرزند على محمد مقیم: 
نجف آباد خیابان شریعتى خیابان رضایى کوچه شــهید حقیقى نیا و مجید عباسپور فرزند حسینعلى 
مقیم: نجف آباد خیابان قدس شرقى کوى پورمحمدى پالك 1631 که برابر گواهى مأمور مربوط به 
علت نقص و عدم شناسایى آدرس ابالغ اجرائیه به شما امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد که بانک 
اقتصاد نوین شعبه بزرگمهر اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 1303/100/2993863/1 مورخ 
93/06/15 تنظیمى درهمان بانک براى وصول مبلغ ششصد و هفتاد و نه میلیون و سیصد و شانزده 
هزار و ششصد و پنج ریال بابت اصل طلب،ســود و جریمه دیرکرد در پرداخت تا تاریخ 95/05/24 و 
از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ ده هزار و سیصد و بیست ریال جریمه دیرکرد در پرداخت تا روز تسویه 
حساب درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 9501063/1 در اداره 
اجراى اسناد رسمى اصفهان صادر و به کالسه 9500061 دراین واحد مطرح است، لذا طبق ماده 18 
آئین نامه اجراى مفاد اسنادرســمى الزم االجراء مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما 
درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ 
ابالغ محسوب مى گردد به مدت ده روز باید نســبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید. 
درغیر اینصورت عملیات اجرایى علیه شــما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى 
منتشر نخواهد شد الزم به ذکر است چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر آگهى نسبت به تسویه 
حســاب اقدام نمایید از پرداخت حقوق دولتى معاف خواهید بود. م الف: 6561  فاتحى مسئول واحد 

اجراى اسنادرسمى نجف آباد/ 8/509 
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونــده: 139504002003000550/2 شــماره بایگانــى پرونده: 9500061 شــماره 
آگهى ابالغیه: 139603802133000033 بدین وســیله به آقاى محمدکریمى دردشــتى فرزند 
عباس و خانم راضیه ســادات پرور فرزند سیدرســول هردو مقیم: نجف آبــاد بلوارطالقانى کوچه 
بوســتان آخرین منزل ســمت چپ کدپســتى 8517785961، که برابر گواهى مأمــور مربوط به 
علت نقص و عدم شناســایى آدرس ابالغ اجرائیه به شــما امکانپذیر نگردیده ابــالغ مى گردد که 
بانک قرض الحســنه مهرایران شــعبه خیابان مطهرى اصفهان به اســتناد قرارداد بانکى شماره 
2401/101/2039325/1 مورخ 92/10/08 تنظیمى درهمان بانک براى وصول مبلغ ســى و یک 
میلیون و سیصد و هشــتاد و یک هزار و هفتصد و یک ریال بابت اصل طلب،سود و جریمه دیرکرد 
در پرداخت تا تاریــخ 96/01/26 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ چهارصد و چهارده هزار و بیســت 
و پنج ریال جریمه دیرکرد در پرداخت تا روز تســویه حساب درخواســت صدور اجرائیه علیه شما را 
نموده است که اجرائیه به کالســه 9600528/1 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان صادر و به 
کالســه 9600049 دراین واحد مطرح اســت، لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى 
الزم االجراء مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شــما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به مدت 
ده روز باید نسبت به پرداخت بدهى خود به بســتانکار اقدام نمائید. درغیر اینصورت عملیات اجرایى 
علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد الزم به ذکر است 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر آگهى نسبت به تسویه حساب اقدام نمایید از پرداخت حقوق 

دولتى معاف خواهید بود. م الف: 6560  فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/ 8/507 
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 961036 خواهان منصور ابراهیمى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت 
محمدعلى یزدانى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخه 96/10/2 ساعت 8 صبح 
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- کدپســتى 8165756441 مجتمعم شوراى حل اختالف 
اصفهان- شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 25267 

شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /8/393
اجراییه

شــماره: 1212/95 به موجب رأى شــماره 9609976794600238 تاریخ 96/12/27 حوزه 16 
شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- عبدا... اب دال 
2- آیت على یارى نشــانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2/710/000 ریال بابت هزینه دادرســى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک (95/4/15- 758913) تا زمان وصــول در حق خواهان شــهرام نصر اصفهانى 
نشــانى: اصفهان- خ رباط کوى 29 پ 1 و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق دولت. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجــرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى معرفى کند
 که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 25273 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شمارده دو) /8/425

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100367302206 ابالغنامــه:  شــماره 
9609983655700359 شماره بایگانى شــعبه: 960254 احضار متهم على 
عشورى فرزند نجات حسب کفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب 
فالورجان- آقاى على عشــورى فرزند نجات متهم اســت به مشــارکت در 
نگهدارى چهل گرم هروئین، بیست گرم شیشه و 245 گرم تریاك پرونده جهت 
رسیدگى به شــعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى اصفهان ارجاع گردیده است و 
به کساله 960254 ش 2 ثبت گردیده است و به لحاظ متوارى بودن متهم و در 
اجراى ماده 384 و 387 ق آ د ك به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت ده 
روز از تاریخ نشر این آگهى ضمن حضور در شعبه وکیل خود را معرفى نماید و 
ایرادات و اعتراضهاى خود را اعالم نماید، در غیر این صورت وکیل تسخیرى 
تعیین و وفق مقررات اتخاذ تصمیم مى گردد. م الف: 25321 پوررضایى- رئیس 

شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى شهرستان اصفهان  /8/403

احضار
پرونــده:  شــماره   961046358000002 درخواســت:  شــماره 
9409980358000322 شــماره بایگانــى شــعبه: 940334 چــون آقاى 
محمدرضا کاظمیان فرزند داریوش شکایتى علیه آقاى ملک زاده شاهى وند 
فرزند میرزا بک دایر بر کالهبردارى مطرح نموده که پرونده به کالسه 940334 
شعبه اول بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان ثبت گردیده لذا نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان مى باشند حسب ماده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار طبع و نشر مى 
شود و از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید ظرف مدت یک ماه پس از نشر 
آگهى جهت پاســخگویى به اتهام خود به این مرجع مراجعه نمایند در صورت 
عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 25251 شعبه 1 

بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 4)  /8/398

ابالغ
9610460362200019 شــماره پرونــده:  شــماره درخواســت: 
9609980362200941 شــماره بایگانى شــعبه: 960960 ابالغ به آقایان 
1- امیــد رهنما فالورجانى 2- حبیــب غالمرضایى- نظر بــه اینکه آقایان 
1- امید رهنما فالورجانى فرزند قاسمعلى 2- حبیب غالمرضایى فرزند حمید 
هر دو به اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 400 هزار 
تومان حسب شکایت خانم اعظم امینى باغبادرانى فرزند محمد از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 960960 د 3 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 
174 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 3 دادیارى دادسراى 
عمومى اصفهان جهت پاسخ گویى به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. 
ضمناً هزینه نشر آگهى به عهده دادگسترى مى باشد. م الف: 25258 شعبه سوم 

دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان  /8/394



اقتصاداقتصاد 07073081 سال چهاردهمسه شنبه16آبان  ماه  1396

140 شرکت تأمین  اجتماعى 
در دست خصوصى ها

تقى نوربخش، مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعى 
از شناسایى 140 شرکت وابسته به تامین اجتماعى 
براى واگذارى به بخــش خصوصى خبر داد و گفت: 
ســه هولدینگ تامین اجتماعى نیز تــا آذر ماه وارد 

بورس مى شوند.

ثبت نام573 هزار بازنشسته 
براى دریافت وام ضرورى

بیــش از 583 هزار نفــر از بازنشســتگان صندوق 
بازنشستگى کشــورى، براى دریافت وام ضرورى 

چهار میلیون تومانى ثبت کردند.

بیشترین پرونده هاى 
شکایت کارگران از چیست؟

رئیس اتحادیه کارگران قــراردادى و پیمانى گفت: 
بیشتر شکایاتى که کارگران در مراجع حل اختالف 
و هیئت هاى تشخیص مطرح مى کنند، به دلیل عدم 
پرداخت حق بیمه و سنوات و عدم تمدید قراردادهاى 

کار توسط کارفرمایان است.
فتح ا... بیات گفت: بخش عمده اى از کســانى که به 
ادارات کار و هیاتهاى حل اختالف مراجعه مى کنند 
پیگیر حقوق و سنوات خود هستند و بعضا به دلیل آنکه 
کارفرما حق بیمه کارگر را نپرداخته یا مرخصى هاى 

او را کامل رد نکرده، ناچار به طرح شکایت شده اند.

کلید خوردن طرح حذف دالر 
در مجلس

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــوراى 
اســالمى از طرح نماینــدگان براى حــذف دالر از 
مبادالت تجارى کشــور با عنوان طرح «پیمان دو 

جانبه ارزى» خبر داد.
حسینعلى  حاجى دلیگانى گفت: طرح پیمان دوجانبه 
ارزى با هــدف حذف دالر از مبادالت ارزى کشــور 

توسط نمایندگان کلید خورد.
وى افزود: این طرح به دنبال آن است تا در پیمان ها 
و قراردادهاى اقتصادى، از ارز ملى کشورهاى طرف 

قرارداد استفاده شود.

به ازاى هر 25 نفر
یک واحد صنفى داریم 

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در 
حال حاضر 800 هزار واحد صنفى بدون پروانه داریم، 
گفت: به ازاى هر 25 نفر، یک واحد صنفى داریم که 

این آمار براى کشورهاى عقب افتاده است.  
 محمود نوابى  بــا بیان اینکه امــروز دیگر مصرف 
کننده، هر کاالیى را مصرف نمى کند، ادامه داد: اول 
کیفیت، سپس خدمات پس از فروش و رعایت سالیق 
مشترى ها مهم است و در انتها قیمت مطرح مى شود. 
وى ادامه داد:البته اعتقاد داریم که کاالى با کیفیت 
قیمت مناســب خودش را خواهد داشــت و قیمت 
کاالهاى تثبیتى را دولت کنترل مــى کند، البته در 
حوزه قیمت گذارى، قیمت سرکوب نمى شود و سود 

منطقى نیز لحاظ شده است.   

استقرار9 جایگاه عرضه 
سوخت در مسیر زوار اربعین 
عملیات سوخت رســانى به وســایل نقلیــه حامل 
زوار اربعین حســینى، با اســتقرار دو جایگاه ســیار 
در ورودى شــهر خرمشــهر و هفت جایگاه ســیار 
در مســیر زائــران در منطقــه ایــالم آغاز شــده 

است.
در جایگاه ســیار نفت گاز، عرضه این سوخت تنها به 
اتوبوس هاى حامل زوار با نرخ 300 تومان امکان پذیر 
اســت. در محور مواصالتى اهواز به خرمشهرنیز دو 
جایگاه اختصاصى ثابت عرضه سوخت با همه توان، 
عملیات سوخت رسانى را به کاروان هاى زیارتى انجام 

مى دهند.

ویترین

وزیر صنعت،  معدن و تجارت اعالم کرد: اجازه استفاده از 
1/5میلیارد دالر ازمنابع صندوق ذخیره ارزى براى صنایع 
روستایى وایجاد اشتغال در روستاها و بخش هاى زیر 10 

هزار نفر کشور داده شده است.
محمد شــریعتمدارى اظهارداشــت:  ازمجموع  600 
هزارمیلیارد تومان منابع بانکى که در اختیار فعالیت هاى 
اقتصادى قرارمى گیرد، باید 40 درصد به بخش صنعت و 

معدن اختصاص باید.
وى افزود : البته بخشــى از آن به صورت چرخشــى در 
اختیارصنایع و معادن فعال  قرارمى گیرد و بخشى براى 
فعالیت هاى توسعه اى و بخش دیگرى براى سرمایه در 

گردش مورد استفاده قرار مى گیرد.
وى تصریــح کرد : عــالوه بر ایــن، دولــت درحدود 
50 هزارمیلیارد تومان در ســرفصل هاى مختلف براى 
طرح رونق تولید و نوسازى صنعتى کشور اختصاص داده 
که منابع بانکى را دراختیار واحدهاى تولیدى کشورقرار

مى دهد.
وزیر صنعت ، معــدن و تجارت  همچنیــن اعالم کرد: 
اجــازه اســتفاده از 1/5 میلیــارد دالر ازمنابع صندوق 
ذخیــره ارزى براى ایجــاد اشــتغال در روســتاها و 
بخش هــاى زیــر 10 هــزار نفر کشــور داده شــده 

است.

رئیس سازمان ملى بهره ورى از اجراى مرحله دوم طرح 
ســنجش بهره ورى در نظام بانکى از ابتداى زمستان 

امسال خبر داد.
رویا طباطبایــى یزدى با بیــان اینکه اجــراى چرخه 
مدیریت بهبود بهره ورى در 10 بنگاه اقتصادى، یکى از 
طرح هاى ستاد فرماندهى اقتصادى است، اظهارداشت :
البته با توجه به محدودیت ها، این امکان وجود داشــت 
که در مــدت زمان تعیین شــده نتوان این طــرح را در 

بنگاه ها اجرایى کرد.
وى ادامــه داد: طــرح چرخــه مدیریت بهــره ورى 
در یکــى از بانک هــا در حال اجراســت، امــا براى 
اجراى کار عمیق و درســت، نیاز به زمــان داریم بنابر 

این این امــکان وجــود دارد که اجراى ایــن طرح در 
فــاز اول که پایان آن آذر تعیین شــده اســت، به اتمام

 نرسد.
رئیس سازمان ملى بهره ورى ابراز امیدوارى کرد: در فاز 
دوم اجراى این طرح که از ابتداى فصل زمســتان آغاز 
مى شــود، بتوان یکى از بانک ها را در زمینه بهره ورى 

ادامه داد.
وى بابیان اینکه، سنجش بهره ورى در حوزه هاى بانکى 
بسیار پیچیده است، ادامه داد: برخى از بانک ها بسیارى از 
زمینه هاى بهره ورى در بانک را اجرایى کرده اند اما با این 
حال انجام کار جدید براى آنها باز هم داراى مشکالتى 

است.

سنجش بهره ورى در 
نظام بانکى از ابتداى زمستان

تخصیص1/5 میلیارد دالر به 
صنایع روستایى

رئیس اتحادیه ســازندگان باطرى گفــت: بازار باطرى 
خودرو در کشور با مشکل کسادى روبه رو نبوده، چرا که 
پایین بودن میزان تولید در مقابل تقاضاى باال سبب این 

چالش شده است.
تقى على اکبرى  با بیان اینکه میزان واردات غیر رسمى 
باطرى خارجى  در کشــور زیاد است، اظهارداشت: سال 
گذشــته حتى یک باطرى به صورت قانونى وارد کشور 
نشد، چرا که بخش قابل توجهى از باطرى هاى موجود 
در بازار به صورت قاچاق عرضه شده، این درحالى است 
که  بخش زیــادى از تولیدکنندگان هم به منظور تامین 
نیاز مشتریان خود، دست به واردات نمونه هاى خارجى با 

نام هاى خود مى زنند.
وى با بیان اینکه  یکى از علــل پایین بودن میزان تولید 
باطرى، کمبود دســتگاه الزم است، افزود: ماشین هایى 
که افراد استفاده مى کنند، ظرفیت مناسب براى افزایش 
میزان تولید را نداشته و عمدتا قدیمى بوده، به همین علت 

برخى از تولیدکنندگان دست به مونتاژ کارى زده اند.

این مقام مسئول با اشــاره به اینکه درحدود 20 میلیون 
خودرو در کشور در حال تردد است، تصریح کرد: میزان 
تولید سازندگان باطرى براى تامین نیاز بازار، باید حداقل 
12 میلیون باطرى در سال باشــد که هم اکنون از این 
میزان تقاضا، 9 میلیون ســهم تولید داخل و بقیه هم از 

طریق کاالى قاچاق تامین مى شود.
اکبرى با بیان اینکه تعرفه واردات باطرى افزایش یافته و 
باعث ورود کاالهاى لوکس شده است، گفت: هم اکنون 
واردات باطرى براى افراد به صرفه تر از تولید آن در کشور 
اســت، به همین علت افراد عمدتا به دنبال وارد کردن 
این کاال بوده، در صورتى که اگر دولت تعرفه  گمرکى را 
کاهش دهد و عرصه را براى واردات باطرى تنگ کند، 
فعاالن به سراغ بهره بردارى از تسهیالت رفته و دست 

به تولید خواهند زد.

دبیر انجمــن صنایع لبنى گفت: با توجــه به قیمت هاى 
کنونى محصوالت لبنى در بازار، بعید اســت که نرخ سه 

محصول پرمصرف لبنى(شیر، ماست، پنیر) افزایش یابد.
باکرى با اشــاره به  آخریــن وضعیت تعییــن و تکلیف 
محصوالت لبنى اظهارداشــت: پس از گذشــت هشت 
ماه کار، حسابرسى و بررســى تعیین قیمت سه محصول 

پرمصرف لبنى از سوى سازمان حمایت به پایان رسید.
وى افزود: ســازمان حمایت پس از بررســى اســناد و 
دفاتر قانونى شــرکت هاى لبنى،نامه اى براى بررســى 
نهایــى و ابالغ قیمــت مصوب به ســتاد تنظیــم بازار 

ارسال کرد.
باکرى در پاسخ به این ســوال که امکان افزایش قیمت 
محصوالت لبنى در بازار وجود دارد، یادآورشد: قیمت هاى 
کنونى محصوالت لبنى در بازار واقعى است و بعید است 

که نرخ سه محصول پرمصرف لبنى(شیر، ماست، پنیر) در 
بازار افزایش یابد.

دبیر انجمن صنایع لبنى ادامــه داد: با وجود قیمت هاى 
کنونى محصول هاى لبنى اگر کارخانه اى مدعى ضرر و 
زیان است، براى بررسى و اصالح قیمت مى تواند اسناد و 

مدارك خود را به سازمان حمایت ارسال کند.
باکرى در پاســخ به ســوال دیگرى کــه کارخانه هاى 
لبنى به ســبب افزایش نرخ شــیر خام، خواستار اصالح 
قیمت هســتند، بیان داشــت: بحث هزینه هاى سربار و 
بهاى تمام شــده با مواد اولیه دو مقوله متفاوت اســت 
چرا که کارخانه هاى لبنــى در صورت افزایش نرخ خرید 
شــیر خام ،مى توانند پس از کســب مجوز از ســازمان 
حمایت، معــادل آن را در بهاى تمام شــده خود اعمال 

کنند. 

مدیرکل دفتر محصوالت علوفــه اى و جالیزى وزارت 
جهاد کشــاورزى گفت: براى کنترل و کاهش نوسانات 
بازار در حوزه محصوالتى مانند سیب زمینى، پیاز و گوجه 
فرنگى، در صدد برنامه محور کردن تولید کاهش سطح 
زیر کشــت و افزایش بهره ورى آنها در فصول مختلف 

هستیم.
حســین اصغرى اظهار داشت: در ســال زراعى گذشته 
درحدود پنج میلیون تن ســیب زمینــى، پنج میلیون و 
300 هزار تــن گوجه فرنگى و دو میلیــون و 300 هزار 
تن پیاز در کشــور تولید شــد، اما در رابطه با نوسانات 
بازار و قیمــت این محصــوالت باید پذیرفــت که با 
یک موجود زنــده روبرو هســتیم. وى افزود:به عنوان 
مثال در ســال گذشــته براى بازار مصرف مشکالتى 
به وجود آمــد و خزانه ایــن محصــول در اصفهان با 
سرمازدگى مواجه شد و تا تجدید کشت و به بازار آمدن 

محصول جدید، با نوســانات قیمتــى در حدود یک ماه 
و نیم مواجه شــدیم و حاصل آن کمبود عرضه به بازار
 بود.وى با بیان اینکه سیاست وزارت جهاد کشاورزى این 
است که آب در کنار خاك مهمترین منبع و نهاده براى 
تولید و مهمترین چالش براى زندگى در آینده است، افزود: 
توسعه صنایع تبدیلى و تکمیلى، ذخیره سازى و نگهدارى 
مازاد تولید و عرضه آن به هنگام کمبود مقطعى مى توانند 

نوسانات بازار را تا حد بسیارى مرتفع کند. 
مدیرکل دفتر محصوالت علوفــه اى و جالیزى وزارت 
جهاد کشــاورزى با اشــاره به برنامه ریزى براى توسعه 
سیســتم هاى آبیارى تحت فشــار ادامه داد: افزایش 
راندمان آبیارى از طریق نشاءکارى و برنامه محور کردن 
تولید این گونه محصوالت نیز در دستور کار قرار دارد، چرا 
که باید تولید خود را در فصول مختلف برنامه ریزى کرده 
و آن را به استان هاى تولید کننده این محصوالت اعالم 

کنیم و میزان پایبندى هر استان به برنامه هاى ارائه شده 
نیز مورد پیگیرى قرار خواهد گرفت.

اصغرى گفت: کشــاورزان باید برنامه محور باشند و از 
طریق ترویج و تقویت تشــکل هاى بخش خصوصى 
و نهایتــًا در قالــب تکمیل زنجیره تولیــد محصوالت 

کشاورزى، مى توانند به هدف خود برسند.
وى با بیان اینکه در زمینه محصوالتى مانند سیب زمینى 
باید درحدود 70 درصد آن در فصل پاییز تولید شود، اعالم 
کرد: کشــاورزان و مســئوالن وزارت جهاد کشاورزى 
همه تالش خود را براى تامین نیازمندى مردم در حوزه 
محصوالت مختلف کشاورزى از جمله سیب زمینى، پیاز و 
گوجه فرنگى انجام مى دهند اما باید به این نکته نیز توجه 
کرد که میزان زیادى از محصول در قالب ضایعات هدر 
مى رود و باید با فرهنگ سازى، کارى کنیم که ضایعات 

در این زمینه به حداقل ممکن برسد.

بازار باطرى خودرو با مشکل کسادى روبه رو نیست

افزایش قیمت لبنیات منتفى شد چرا سریال سیب زمینى و پیاز مرتب تکرار مى شود؟

یک بانک آمریکایــى پیش بینى کرد: ســطح کنونى 
قیمت ها در بازار نفت ممکن است یک دهه دیگر ادامه 
داشــته باشــد و قیمت نفت، در حدود کمتر از 60 دالر 

باقى بماند.
طبق  اعالم شبکه CNBC، آستین پیکل، تحلیلگر 
ولز فارگو اعالم کرد: این بانــک آمریکایى پیش بینى 
مى کند افت کنونى قیمت نفت پنج تا 10 سال دیگر ادامه 

داشته باشد و در این دوره، قیمت نفت کمتر از 60 دالر 
باقى خواهد ماند.

به گفته وى، چرخه هاى عمده افت قیمت نفت به طور 
معمول 20 سال طول مى کشند، اما چرخه کنونى افت 

قیمت نفت ممکن است به آن اندازه طوالنى نباشد.
این کارشناس اعالم کرد: یکى از دالیل طوالنى بودن 
چرخه هاى افت قیمت این اســت که تولیدکنندگان در 

واکنش به این رویداد، هزینه هــا را تا حد ممکن پایین 
مى آورند، اولویت را به ســرمایه گذارى مى دهند و بهره 

ورى را باال مى برند.
 پیکل گفت: (در شــرایط افت قیمت نفــت) تنها کم 
هزینه ترین شــرکت هاى نفتى مى توانند به بقاى خود 
ادامه دهند و در نتیجه، این شــرکت ها مى توانند براى 

مدتى طوالنى تر با افت قیمت نفت کنار بیایند.

استمرار سطح کنونى قیمت نفت در یک دهه آینده

بنابر اطالعات اداره آمار شــرکت بورس تهران، سود و 
زیان پیش بینى شده شرکت ها در ابتداى سال جارى برابر 
با 412 هزار میلیارد ریال بود که در پایان مهرماه امسال، 
با 45 هزار میلیارد ریال افزایش، به رقم457هزار و 231  
میلیارد ریال رسید.این در حالى اســت که پنج صنعت 
محصوالت شیمیایى با پیش بینى سود115 هزار و343 
میلیارد ریالى، فلزات اساسى با پیش بینى سود73 هزار 
و998 میلیارد ریالى، مخابرات با پیش بینى سود61 هزار 
و263 میلیارد ریالى، شرکت هاى چند رشته اى صنعتى 
با پیش بینى سود41هزار و785   میلیارد ریالى و فرآورده 
هاى نفتى با پیــش بینى ســود39هزار و827  میلیارد 
ریال بیشترین پیش بینى ســود را بین صنایع بورسى به 
خود اختصاص دادند.همچنین ســود و زیان پیش بینى 
شده شــرکت ها در پایان مهرماه نسبت به شهریورماه، 
معادل29هزار و562 میلیارد ریال افزایش یافته و متوسط 
پیش بینى سود(زیان) خالص سود شرکت هاى بورسى 
نیز به ازاى هر سهم برابر با 325 ریال بوده است.گفتنى 
است؛ تطبیق ســود (زیان) پیش بینى شده شرکت ها در 
مهرماه نسبت به شهریور، نشــان میدهد که تعداد 73 
شــرکت با افزایش، تعداد 48 شــرکت با کاهش و بقیه 
شــرکتها برابر با 189 شــرکت، تغییرى در سود (زیان) 
پیش بینى شده نداشــته اند.همچنین میزان سود تقسیم 
شده شرکت ها به تفکیک صنعت انباشته از ابتداى سال 
تا پایان مهرماه، بیش از 240 هزار میلیارد ریال بوده که 
66درصد درآمد (زیان) واقعى شرکت ها را نشان مى هد و 
متوسط سود نقدى براى هر سهم نیز در این مدت معادل 

279 ریال بوده است.

افزایش 4500 میلیاردى سود 
شرکت هاى بورسى

معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: یک 
تیم فنى معتبر خارجى براى بررسى معدن روى 
«انگوران» و تسریع در راه اندازى «مهدى آباد» 

به ایران مى آیند.
مهدى کرباســیان در خصوص احتمال گشایش 
فاینانــس جدید ســوئیس براى ایــران گفت: 
خوشــبختانه مذداکرات خوبى با شــرکت هاى 
اروپایى بــراى همکارى هاى تامیــن مالى در 
توســعه پروژه هاى صنعت مس صورت گرفته 
اســت و بر این اســاس، طى دو ســال گذشته، 
صد میلیــون یورو مورد اســتفاده قــرار گرفته

 است.
معاون وزیر صنعت افزود: امســال پیشنهاد چند 
برابر شدن تأمین منابع مالى از سوى اروپایى ها را 
دادیم و مذاکرات مقدماتى آن هم آغاز شده است؛ 
ضمن اینکه جدا از این توانســتیم همکارى هاى 
خوبى را هم در حوزه تأمین مالى براى پروژه هایى 

به جز مس داشته باشیم.
وى ادامه داد: در حوزه روى قرار اســت که یک 
تیم فنى معتبر براى بررسى معادن روى انگوران 
به ایران بیایند و همچنین در رابطه با تســریع راه 
اندازى معادن روى مهدى آباد نیز کار خواهند کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ستاد 
زنجیره فوالد در وزارت صنعت تشکیل شده و تا 
دو هفته آینده، اولین جلسه در حضور وزیر صنعت 

برگزار خواهد شد. 

 100 میلیون یورو 
اروپایى ها در
 معادن ایران
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اى بنده خدا! در گفتن عیب کسى شــتاب مکن، شاید خدایش 
بخشــیده باشــد و بر گناهان کوچک خود ایمن مباش، شاید 
براى آنها کیفر داده شوى! پس هر کدام از شما که به عیب 
کسى آگاه اســت، به دلیل آنچه از عیب خود مى داند باید از 

موال على (ع)عیب جویى دیگران خوددارى کند.

این بار در فوالدشهر، فرهاد سلیمى بنى به عنوان شهردار 
جدید، جایگزین عباس مرادى شــد تا این شــهر را با 
همکارى اعضاى شوراى دوره پنجم، حمایت مسئوالن 
و البته مشارکت مردم، به سوى توسعه بیشتر هدایت کند.

در آی ین تکریم و معارفه شهردار فوالدشهر که در تاالر 
اجتماعات شهردارى این شــهر ترتیب داده شده بود و 
بسیارى از مســئوالن شهرستان، اســتان، شهرداران، 
بخشــداران، اعضاهاى شوراهاى اســالمى در سطح 
شهرستان لنجان و... حضور داشــتند ابتدا نایب رئیس 
شوراى اسالمى فوالدشهر، یاد و خاطره مرحومان جواد 
قاسمى، رئیس شوراى شــهر در دوره پنجم و مصطفى 
عمادالســادات، رئیس آتش نشــانى و خدمات ایمنى 

شهردارى فوالدشهر را گرامى داشت.
هوشــنگ کیانى اظهار داشــت: مردم فهیم، متدین و 
داناى فوالدشهر در حین برگزارى دو انتخابات ریاست 
جمهورى و شــوراهاى اسالمى شــهر و روستا حضور 
گسترده اى داشته و نشان دادند توسعه شهر، مقدمه توسعه 
کشور بوده و اگر شهر توسعه نیابد، کشور در مسیر توسعه 
قرار نخواهد گرفت و همین تفکر باعث شد تا انتخابات 
شوراى اسالمى در فوالدشهر در سایه انتخابات ریاست 
جمهورى قرار نگیرد که نشان از بلوغ سیاسى مردم است. 
وى شوراهاى اسالمى را از ارکان مهم نظام جمهورى 
اسالمى دانســت که اصول مهمى را در قانون اساسى 
به خود اختصاص داده و مى تواند مشــارکت مردم را در 

صحنه هاى مختلف فراهم سازد.
نایب رئیس شــوراى اسالمى فوالدشــهر معتقد است 
شوراهاى اسالمى در کشور با حداقل اختیارات و امکانات 
فعالیت خود را آغاز کردند و نگاه پدرساالرانه باعث شد 
قوانین شورا از خمیرمایه الزم برخوردار نباشد و هنوز پس 
از گذشت سال ها، شوراها فرزندان نابالغ به شمار مى آیند.

وى ادامه داد: اینگونه نگاه ها به شوراها و همچنین دیگر 
محدودیت ها باعث عدم عملیاتى شدن مطالبات مردم 
شده است به طورى که حتى شوراها در انتخابات شهردار 

هم با چالش مواجه مى شوند.
کیانى با بیان اینکه شــوراهاى اسالمى به عنوان بازو و 
مشاور دولت عمل مى کنند، گفت: دولت باید اختیارات 
خود را به شــوراها انتقال دهــد تا کوچک شــده و از 

دیوان ساالرى دولت جلوگیرى شود.
نایب رئیس شــوراى اسالمى فوالدشــهر تأکید کرد: 
پاسخگویى به مطالبات مردم از اهمیت ویژه اى برخوردار 
اســت و با توجه به اینکه امروز دنیاى افزایش ارتباطات 

است شورا مى تواند در این راستا نقش مؤثرى ایفا کند.
کیانى برداشــت بى رویه از صندوق توسعه ملى را باعث 
بى نظمى در اقتصاد خواند و افزود: تبعات این بى نظمى در 
اقتصاد، شهردارى ها را هم تحت تأثیر قرار داده است، ولى 
امروز دوران آزمون و خطا براى مدیران به پایان رسیده و 
در دهه چهارم انقالب که دهه پیشرفت و تحول است، باید 
با عبرت آموزى از گذشته، رو به جلو حرکت کنیم و در این 
راستا مدیرانى که توانمند نیستند باید کنار گذاشته شوند 
و باید با بهره گیرى از رهنمودهاى رهبر معظم انقالب، 

مسیر کشور به سوى برون رفت از بحران، هدایت شود.
وى با بیان اینکه ما اعضاى شورا در دوره پنجم تاکنون 
روند مطلوبى را سپرى کردیم افزود: ما با توجه به اینکه 
باید به قانون تمکین کنیم براى انتخاب شــهردار چند 
مرحله را طى کرده و در نهایت از بین ده تا 12 منتخب، 
همه اعضاى دوره پنجم شورا بر روى شهردار جدید توافق 
کردند و فرهاد سلیمى بنى به عنوان شهردار فوالدشهر 

حکم گرفت. 
نایب رئیس شوراى اسالمى فوالدشهر شایعه قوم گرایى 
را رد کرد و گفت: ما امروز نیازمنــد همکارى، تعامل و 
انسجام در کشور هستیم و قوم گرایى را تقبیح مى کنیم و 
معتقدیم باید از همه ظرفیت اقوام استفاده شود چرا که ما 
بخشى از هویت تاریخى مناطق استان اصفهان هستیم. 
بنابراین هیچکس به دنبال مرزبندى نیست و اگر برخى 

مدیران این دیدگاه را دارند یک اشــتباه اســتراتژیک 
مى کنند. 

کیانى خاطرنشان کرد: امروز توانمندى و شایسته ساالرى 
باید معیار فعالیت باشد و وحدت مدنظر قرار گیرد و مسلّم 
بدانید شهردار جدید فوالدشهر داراى فاکتورهاى مثبتى 
بوده و قرار است به مردم فوالدشهر خدمت کند و هدف 

همه ما خدمت است.
وى در ادامه افزود: ما تا زمانى از شــهردار جدید حمایت 
مى کنیم که در مسیر خدمت باشد و جایى که از خدمت 
به مردم عدول کند، همه گزینه ها را روى میز داریم و به 

آن عمل مى کنیم.
نایب رئیس شوراى اسالمى فوالدشهر، از خدمات ارزنده 
شهردار قبلى و اعضاى دوره چهارم قدردانى کرد و گفت: 
ما کتاب گذشته را بسته ایم و امروز نقشه راه تهیه کرده و 
با بهره گیرى از تجربیات، در این مسیر گام برمى داریم و از 
حرکت هاى ایده آلیستى و پوپولیستى خوددارى مى کنیم.

کیانى تصریح کرد: شهردارى فوالدشــهر با حدود 19 
میلیارد تومان بدهى تحویل گرفته شد و چندین ماه نیز 
حقوق کارکنان شهردارى فوالدشهر پرداخت نشده است و 
شهردارى فوالدشهر، داراى مشکالت عدیده مالى است. 
وى اظهار امیدوارى کرد این بحران ها پشت سر گذاشته 

شده و بیش از پیش به مردم خدمت شود.
***

شــهردار قبلى فوالدشــهر هم از همه مسئوالن استان 
و شهرســتان و همکاران شــهردارى بخاطر حمایت، 
پشــتیبانى و همکارى در راســتاى اجراى پروژه هاى 
مختلف قدردانى کرد و گفت: از تیرماه سال 94، به عنوان 
شهردار فوالدشــهر، فعالیت خود را آغاز کرده و در دوره 
چهارم شورا، توانستیم 150 پروژه را اجرایى کنیم و 130 
پروژه را به بهره بردارى برسانیم و 12 پروژه نیز هم اکنون 

در دست اجراست.
عباس مرادى با بیان اینکه فوالدشــهر با سرانه فضاى 
ســبز 65 متر بیشترین ســرانه فضاى ســبز کشور را 
داراســت به اجراى پروژه هاى مختلف در دوره چهارم 
اشــاره کرد و افزود: احداث و تکمیــل زورخانه پوریاى 
ولى، احداث مخزن 64 مترمکعبــى، تملک گرمخانه، 
تکمیل فرهنگسراى دانش، احداث میدان سینماى روباز، 
بازگشایى معابر، ایجاد کدپستى در محالت، تهیه امالك 
شهر، ارتقاى چارت شــهردارى، ترمیم جداول معابر و... 

بخشى از فعالیت هاى انجام شده بوده است.
وى ادامه داد: با حمایت، پشتیبانى و همکارى معاون امور 

عمرانى استاندار، مصوبه طرح جامع تحقق یافت.
شهردار قبلى فوالدشــهر احداث باغ بانوان با 70 درصد 
پیشــرفت، احداث پارك ترافیک کــودك با 70 درصد 
پیشــرفت، پارك جنگلى با 80 درصد پیشرفت، تکمیل 
تصفیه خانه پساب با 70 درصد پیشرفت، سالن گلستان 
شهدا با 65 درصد پیشــرفت، احداث مجتمع تجارى با 
90 درصد پیشــرفت و... را از دیگر پروژه هاى در دست 

اقدام عنوان کرد.
مرادى گفت: با در نظر گرفتن بدهى ها و طلب ها و اینکه 
بخشى از بدهى هاى شــهردارى فوالدشهر مربوط به 
گذشته است، شهردارى فوالدشهر هم اکنون دو میلیارد 

تومان بدهى دارد.
وى از اســتقرار ادارات با پیگیرى هاى فرماندار و دیگر 
مســئوالن در فوالدشــهر خبر داد و گفت: شــهرى با 
بیش از 80 هزار نفر جمعیت، باید اداراتى در آن تأسیس 
مى شد که این کار در سال 94 با پیگیرى هاى فرماندار، 
نماینــده مردم لنجــان در مجلــس و مقامــات دیگر

 با تأســیس اداره ثبت احوال محقق و اولین شناسنامه 
براى مــردم فوالدشــهر صــادر شــد و پــس از آن
 ادارات تأمیــن اجتماعــى، آموزش و پــرورش و... هم 

تأسیس شد.
مرادى با آرزوى توفیق براى شــهردار جدید، از تالش 
همکاران در شــهردارى قدردانى کرد و از مردم حاللیت 

طلبید.

***
امام جمعه فوالدشهر هم گفت: امروز همه در این مکان 
جمع شده ایم تا از خدمات ارزشمند شهردار سابق قدردانى 
کرده و به شهردار جدید تبریک بگوییم و براى او آرزوى 

موفقیت کنیم.
حجت االسالم و المسلمین مسعود سرافراز، از اعضاى 
دوره پنجم شوراى اسالمى فوالدشهر که براى انتخاب 
شــهردار جدید تالش کردند تا کارهــاى زمین مانده 
اجرایى شود و به ثمر بنشیند تشکر کرد و افزود: تجربه 
20 ساله شهردار جدید ارزشمند است اما اینجا فوالدشهر 
اســت، با همه مطالبات بحق مــردم و البته کم لطفى 
مسئوالن باالدستى نسبت به این شهر مدرن که داراى 
ایده هاى بلند و مشکالت فراوان است که امید داریم این 

کم لطفى ها، جبران شود. 
وى با گله مندى از اســتاندار ســابق اصفهــان، اظهار 
امیدوارى کرد استاندار جدید اصفهان با مردم شهر دیدار 
کند و به مشکالت آنها گوش دهد و براى رفع مشکالت 

تالش کند.
امام جمعه فوالدشــهر اظهار داشــت: چرا بخشدارى 
فوالدشهر که تصویب شده اجرا نمى شــود و بعضى از 
نگاه ها به فوالدشهر مطلوب نیست؟ وقتى همه چیز در 
فوالدشهر به عنوان بخش ثبت مى شود باید از مسئوالن 
پرســید چرا مصوبه بخشــدارى معطل مانده اســت؟ 
پاسخگوى حقوق عقب افتاده مردم فوالدشهر کیست؟

حجت االسالم و المسلمین سرافراز تأکید کرد: اولویت باید 
رفع مشکالت و چالش هاى مردم فوالدشهر باشد و در راه 
تحقق آنها، باید شبانه روزى کار کنیم. این در حالى است 
که اعضاى شوراى پنجم براى تحقق حقوق مردم مصمم 

هستند و مى خواهند شبانه روزى تالش کنند.
امام جمعه فوالدشهر افزود: شــهردار جدید فوالدشهر 
هم الزم اســت با برنامه ریزى دقیق، مدون و راهگشا، 
گره هاى مردم را یکى پس از دیگــرى باز کند، تا مردم 
به حق خود برسند و جفاست که هنوز نگاه از بیرون، به 
فوالدشهر، مثبت نباشد. چرا که مردم فوالدشهر مردمى 
فهیم، آبرومند، دوستدار نظام و والیت هستند و در همه 

عرصه ها حضورى فعال دارند. 
حجت االســالم و المسلمین ســرافراز گفت: واگذارى 
مسئولیت ها براى آن است که خودمان را محک بزنیم 
و قدر نعمت و موقعیت ها را بدانیم و امانتدار خوبى باشیم.

***
فرماندار شهرستان لنجان نیز در سخنان کوتاهى در این 
آیین گفت: خداوند به منظور ارتباط خالق با مخلوق، انسان 

را آفرید که یکى از مصادیق آن امانتدارى است.
سید محسن سجاد خاطرنشان کرد: استاندار قبلى اصفهان 
خود شهروند فوالدشهر بوده و به همه چیز فوالدشهر واقف 
و آگاه بود و چند بار هم براى بهره بردارى پروژه هاى مختلف 

به فوالدشهر آمد و از رهنمودهاى او استفاده کردیم.
وى ادامه داد: فوالدشهر از شــهرهاى باظرفیت کشور 
بوده و امید است شهردار جدید بتواند با تعامل و هماهنگى 
بین ارکان شهر، از ظرفیت ها، به ویژه ظرفیت ذوب آهن 
اســتفاده کند و بین مدیریت منابع و مدیریت مصرف، 
تعادل ایجاد کند و ما نیز در فرماندارى آمادگى پشتیبانى 

و کمک در این راستا را داریم.
فرماندار شهرستان لنجان اظهار داشــت: رجاى واثق 
دارم با توکل به خدا، در آینده اقدامات بســیار خوبى در 
فوالدشهر انجام خواهد شد و فضا همچون گذشته آرام 

خواهد بود و این موضوع استمرار خواهد داشت. 
***

معاون امور عمرانى اســتاندارى اصفهان، مهمان ویژه 
این آیین هم با قدردانى از تالش هاى بسیار خوب عباس 
مرادى شــهردار قبلى، فرهاد ســلیمى بنى را به عنوان 

شهردار جدید فوالدشهر معرفى کرد.
محمدعلى طرفه گفت: فوالدشــهر، شهرى فعال و رو 
به توسعه بوده که به لحاظ رشد جمعیت داراى نرخ رشد 
باالست و از نظر فعالیت هاى عمرانى بسیار فعال است و 

هم اکنون نیز بسیارى از پروژه ها در حال اجراست که به 
زودى به بهره بردارى خواهد رسید. 

وى خاطرنشان کرد: در استان اصفهان 107 شهر داریم 
که سالیانه شــش میلیارد تومان براى آنها اعتبار هزینه 
مى شود. این در حالى اســت که سرانه اعتبار هزینه کرد 
براى شهروندان در اســتان به ازاى هر نفر در سال یک 
میلیون تومان است و این میزان در فوالدشهر با توجه به 
اعتبارات حدود 700 هزار تومان به ازاى هر نفر در سال 
است که رقم قابل توجهى اســت و عمدتًا صرف انجام 

پروژه هاى عمرانى مى شود.
معاون امور عمرانى استاندارى اصفهان اظهار داشت: 56 
درصد اعتبارات در فوالدشهر، عمرانى است، که اعضاى 
دوره پنجم شــورا و شــهردار باید با برنامه ریزى، سهم 
فعالیت هاى عمرانى را ارتقا بخشند که امید است به 70 
درصد برسد و در دوره هاى بعد شاهد شکوفایى بیش از 

پیش فوالدشهر باشیم. 
طرفه تصویب طرح جامع تفصیلى در دوره چهارم شورا را 
از کارهاى مهم در شهر برشمرد و گفت: به طور معمول در 
دو سال گذشته، جلساتى براى انجام فعالیت هاى عمرانى، 
حمل و نقل، مترو فوالدشهر که از پروژه هاى مهم است 
برگزار شده و امید داریم با مدیریت جدید، فعالیت مترو 

دوباره آغاز شود. 
وى با تأکیــد بر ضــرورت رعایت مســائل ایمنى در 
ساختمان هاى بلندمرتبه فوالدشهر، افزود: به فعالیت هاى 

شهر باید نظم داده شود تا کیفیت را بتوان تضمین کرد. 
معاون امور عمرانى استاندارى اصفهان خاطرنشان کرد: 
فوالدشهر در استفاده از پساب پیشرو بوده و حفظ و تأمین 
فضاى سبز در حد استاندارد مدنظر است که خوشبختانه 
انجام شد. البته مدیریت پسماند در فوالدشهر باید به طور 
جد مدنظر باشد و نظافت شهر در حقیقت، نشان از فرهنگ 

شهرنشینى است که فوالدشهر در این زمینه الگو است.
طرفه اظهار امیــدوارى کــرد در دوره جدید مدیریت 
شهرى، شــاهد اتمام پروژه هاى نیمه تمام تا دهه فجر 

سال جارى باشیم.
معاون امور عمرانى اســتاندارى اصفهــان همچنین از 
همکارى نادعلى توکلى در شوراى حل اختالف تشکر 
کرد و گفت: از شهردار جدید فوالدشهر نیز انتظار مى رود 
با توجه به ظرفیت فوالدشــهر و منابعى که در این دوره 
تأمین و پشــتیبانى مى کنیم فعالیت هاى شــهردارى 
جلوه اى از کار صادقانه و پرتالش باشــد و در راســتاى 
تحقق شعار استاندار جدید مبنى بر کار، کار و کار، اقدام 
شود و مطمئن هستم شهردار جدید مى تواند در این جهت 

حرکت کند و گام بردارد. 
***

شهردار جدید فوالدشهر نیز از حسن اعتماد اعضاى شورا 
در دوره پنجم که به او رأى مثبت دادند تشکر کرد و گفت: 
امید دارم بتوانم در انجام امور سرافراز باشم و به اهداف 
خدمت به فوالدشهر که یک شهر مدرن است دست یابم.
فرهاد سلیمى بنى اظهار داشت: امروز وارد کارزار شده ام 
و از پذیرش مســئولیت ترســى ندارم و با بهره گیرى از 
تجربیات 20 ساله در سمت شهردار در شهرهاى مختلف، 
قانونمدارى، تعامل و توجه به مشارکت مردم را مدنظر 

خواهم داشت.
وى افزود: امید اســت با تعامل با شــورا، دستگاه هاى 
مختلف به ویژه شرکت عمران فوالدشهر در مقاطع زمانى 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، برنامه هاى اجرایى را 
عملیاتى سازم و قول مى دهم با همکارى همه همکاران 
و اعضاى شورا و دیگر مســئوالن، براى به ثمر رساندن 

اهداف تالش کنم و به آن دست یابیم.
در این آیین، با اهداى لوح و هدایایى از سوى دستگاه هاى 

مختلف از شهردار قبلى تجلیل شد.
همچنیــن به پــاس فعالیــت حســین ایــزدى در
 70 روز گذشته به عنوان سرپرست شهردارى فوالدشهر، 
به وى لوح ســپاس از ســوى مســئوالن اهدا و از وى 

قدردانى شد. 

طى مراسمى با حضور معاون استاندار و مقامات محلى؛

شهردار جدید فــوالدشهر معرفى شد

ساسان اکبرزاده
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کى روش از رئیس فدراسیون کى روش از رئیس فدراسیون 
نمى ترسدنمى ترسد

 از عابدزاده بترسد؟ از عابدزاده بترسد؟

دارچین، سالمتى شما را 
تضمین مى کند 

11

10

تجدید آگهى مزایده اماکن شهردارى
شهردارى نایین براساس ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها و مصوبه هشتم شماره 78/4/205 
مورخ 96/5/16 شوراى محترم اسالمى شهر نایین در نظر دارد نسبت به واگذارى حق بهره بردارى 
اماکن شهردارى به شرح جدول زیر از طریق مزایده عمومى به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. 

شرایط مزایده: 
1- مدت بهره بردارى: 12 ماه شمسى

2- تاریخ دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 96/08/09 لغایت 96/08/17 
3- تاریخ تحول پاکات: تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/08/27

4- تاریخ بازگشایى پاکات: ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 96/08/29 
■ سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج گردیده است. 

■ هزینه درج آگهى در روزنامه بر عهده برنده مزایده مى باشد. 
■ شهردارى در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار مى باشد. 

اردشیر عسگرى سوادجانى شهردار ناییناردشیر عسگرى سوادجانى شهردار نایین

نوبت 
دوم

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
ما  در لحظه   با شماییم

@nesfejahannewspaper

دخترم خواستدخترم خواست

م بـازى کنم
 در این فیل

م بـازى کنم
 در این فیل

دارچین، سالمتى شما راا
تضمین مى کند د 

11 14راز قتل شاهد سرقت هنوز فاش نشده است

از خرید 15
آیفون ایکس 

صرف نظر کنید!

خریریدد اززخ خاز خرید 155
ایکآیفون ایکس سونناآ سیفو یکسآیف
ر کصرف نظر کنی ظرصرف نظص نیف نص کنیف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىویســـــــى:  س
مشکالت دیـــوانه ام مشکالت دیـــوانه ام 

کرده استکرده است
13

پاسخ به کنایه هاى عجیب نیما نکیساپاسخ به کنایه هاى عجیب نیما نکیسا
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فیلمبردارى فیلم سینمایى «لس آنجلس– 
تهران» به کارگردانى تینا پاکروان، در 

لس آنجلس به روزهاى پایانى خود 
نزدیک مى شود. از عوامل پشت 

صحنه این فیلم ســینمایى، 
فرشــاد محمدى با گروه 
همراه است و بقیه عوامل 
آمریکایى و ایرانیان مقیم 

آمریکا هستند.
پرویز پرستویى، مهناز افشار، 

ماهایا پطروسیان، ژوبین رهبر، 
شیرین یزدان بخش، زهیر یارى، بانى 

 پال شومون، على جناب و گوهر خیراندیش 
بازیگران این فیلم ســینمایى هستند. تینا 
پاکروان، تهیه کنندگــى «لس آنجلس- 
تهران» را با مشارکت على حسینى برعهده 

دارد.
این فیلــم ســینمایى در ژانر کمدى- 
فانتزى ســاخته مى شــود. فیلمنامه 

«لس آنجلس- تهران» به صورت 
مشترك توسط آنالى اکبرى و تینا 

پاکروان به نگارش در آمده است. 

انتشار نخستین تصاویر از گریم پژمان بازغى در 
قسمت دوم فیلم کودك «آهوى پیشونى سفید» 
با انتقاداتى پیرامون شباهت فراوان این گریم با 
گریم هاى «جانى دپ» در فیلم هاى «چارلى و 
کارخانه شکالت سازى» و «آلیس در سرزمین 

عجایب» مواجه شد.

حاال پژمان بازغى در نخســتین گفتگویى که 
پیرامون «آهوى پیشونى سفید2» داشته بدون 
اینکه به این شباهت اشــاره کند از درخواست 
دخترش براى حضور در این فیلم سخن گفت. 
پژمان بازغى به ایسنا گفت: سیدجواد هاشمى 
به عنوان فردى که سال ها عمر خود را با کودکان 

سپرى کرده توانسته در این اثر همچون «آهوى 
پیشونى سفید» ارتباط خوبى با آنها برقرار کند. 
شاهد این ُمدعا اظهارات دخترم است چراکه پس 
از تماشاى «آهوى پیشونى سفید» از من خواست 
اگر پیشنهاد بازى در فصل هاى بعدى را داشتم 

حتماً بپذیریم.
بازغى اضافه کرد: حتى بازیگرانى همچون اکبر 
عبدى، رضا رویگرى، آتیال پســیانى، محمود 
جعفرى و حسین محب اهرى نیز بازیگرى را با 

کار کودك آغاز کرده اند.
او با انتقاد از مهجوریت ساخت فیلم براى کودکان 

و نوجوانان، بر نیاز مبرم جامعه به این 
دســت از آثار تأکید کرد و 

گفت: خط کشى در 
سینما معنا ندارد 

و بازیگــران 
باید هر نوع 
و  ســبک 
جنس بازى 
تجربــه  را 
کننــد. جواد 
هاشــمى به 
واسطه حضور 
در  دائمــى 

صحنه، شناخت و تسلط بسیار 
خوبى در فیلمســازى دارد و از آنجا که 

خودش خالق کاراکترهاى این کار بوده، به خوبى 
مى تواند آنها را براى بازیگران تعریف کند، ضمن 
آنکه این پروژه براى من بسیار جدى است و با 
جدیت نقش خاص و متفاوت «بل بله» را بازى 
مى کنم. وى از بى توجهى مسئوالن و منتقدان 
و حتى مخاطبان به آثار کودك در جشنواره اى 

همچون فستیوال فیلم فجر انتقاد کرد و افزود: 
این بى توجهى در حالى صــورت مى گیرد که 
راضى کردن مخاطب کودك و ســاخت فیلم 
براى آنها به فضاسازى، گریم، طراحى صحنه و 
لباس متفاوت نیاز دارد و تولید آن به مراتب از کار 
بزرگسال سخت تر بوده و زحمات بیشترى نیز 
براى گروه تولید به همراه دارد. پرمخاطب ترین 
فیلم هاى جهان انیمشین هایى در ژانر کودك 
هستند اما در ایران نه تنها آثارى به طور منسجم 
براى کودکان ســاخته نمى شــود بلکه سالن 
ســینمایى مختص به کودکان نیز وجود ندارد 
اما امیدوارم کانون پرورش فکرى 
و  کــودك 
ن  ا جــو نو

چنیــن 
سینماهایى 
را بــه زودى 

راه بیاندازد.
بازغــى بــا 
اشــاره بــه 
اینکه دولت ها 
باید براى ارائه 
فرهنگى  خوراك 
به نسلى که قرار است 
ســکان جامعه را در آینده در 
دست بگیرد هزینه کنند، این کار را وظیفه 

آنها دانست و گفت: مبناى نوشتارى 
فیلم «آهوى پیشــونى سفید2» بر 
اساس خیر و شر اســت که مى تواند 
کودك و نوجــوان را متأثر کرده و بر 
آنها تأثیر  گذارد و معتقدم بچه ها با آن 

ارتباط بر قرار خواهند کرد.

توضیحات پژمان بازغى درباره ایفاى کاراکتر
 مشابه کاراکترهاى معروف «جانى دپ»

دخترم خواست
 در این فیلم بـازى کنم

سیدجواد هاشمى
 به عنوان فردى که سال ها 
عمر خود را با کودکان سپرى
 کرده توانسته در این اثر 

همچون «آهوى پیشونى سفید» 
ارتباط خوبى با آنها 

برقرار کند

یى «لس آنجلس–
پاکروان، در  ینا

 پایانى خود 
لپشت 

مایى، 
گروه 
مل
قیم

فشار، 
بین رهبر، 

هیر یارى، بانى 
بو گوهر خیراندیش 

ــینمایى هستند. تینا 
ــى «لس آنجلس- 
على حسینى برعهده 

----دى- ى در ژانر کم
ههههامه ن ل ف د فانتزى ســاخته مى شش

«لس آنجلس- تهران
مشترك توسط آنالى اک
پاکروان به نگارش در آم

هههههامه شــود. فیلمن
تتتورت ن» به ص
اااینا کبرى و ت

مده است. 

پرویز پرستویى
 به هالیوود رفت

تهیه کننده «دستپخت»:

غذاهاى گران را آموزش نمى دهیم

کارگردان و تهیه کننده برنامه «دستپخت» درباره طبخ 
غذاها در این برنامه عنوان کرد که قرار نیســت سراغ 

غذاهاى گران بروند.
سیدوحید حسینى درباره این مسابقه که از شبکه یک 
سیما روى آنتن مى رود، گفت: این سرى از مسابقات 
«دستپخت» تا نوروز ادامه دارد و مخاطبان تا آن زمان با 

یکدیگر به رقابت مى پردازند.
وى با اشــاره به ویژگى هاى این برنامه توضیح داد: ما 
در این برنامه به مخاطب احترام مى گذاریم و ســعى 
مى کنیم شــأن آنها را رعایت کنیم به طور مثال 
من روزانه 500 دقیقــه تصویربردارى مى کنم 
و فقــط 40 دقیقه براى مخاطــب نمایش داده 
مى شود چون معتقدم مخاطب بهترین تصویر را 

باید داشته باشد.
حسینى اضافه کرد: این برنامه را بیشتر زنان مى بینند 
اما فقط یک برنامه آشپزى ساده نیست بلکه به مخاطب 
به صورت علمى مواردى را آموزش مى دهد. ما در این 
برنامه یاد مى دهیم که مردم اینقدر غذاهاى 
تکرارى نخورند و یا با گوشــت چرخ کرده 
فقط ماکارونى نپزند بلکه غذاهاى ارزان را 
آموزش مى دهیم و شما نمى بینید که ما در 

این برنامه استیک درست کنیم.

مجرى و کارگــردان برنامه «دســتپخت» در بخش 
دیگرى از سخنانش درباره داوران این برنامه که گاهى 
برخورد نامناســبى با شــرکت کننده ها داشتند، بیان 
کرد: آن برخوردها تلطیف شــده است و اکنون چنین 

اتفاقاتى رخ نمى دهد. در برنامه هاى دیگر شــوخى 
و خنده زیاد وجود دارد و به راحتى به یک شــرکت 

کننده امتیاز مى دهند و ارفــاق مى کنند اما ما 
معتقدیم که کســى به این ترتیب آشپزى یاد 

نمى گیرد.
وى اضافه کــرد: مــا در برنامه اتاق 

فکــر داریــم و از داوران حرفه 
اى و بیــن المللــى کمــک
 مــى گیریــم تــا بتوانیم

 آموزش هــاى خوبى 
براى مخاطبانمان 
باشــیم.  داشــته 
حســی نى در پایان 

گفت: برنامه تا هفته 
گذشته روى آنتن رفت، 

پخش دو هفته متوقف مى شود و 
بعد از آن دوباره از اول آذر ماه بعد از 
اربعین روى آنتن شبکه یک مى رود.

در روزهاى گذشته یکى از بازیگران قسمت دوم «گشت 
ارشاد» از ساخت قسمت سوم آن خبر داد. این خبررسانى 
موجب شد بسیارى گمان کنند «گشت3» همان «ژن 
خوك» است که سعید سهیلى پیشــتر از تولید آن خبر 

داده بود.
با این حــال احمد کاورى کارگردانى که بناســت «ژن 
خوك» را به تهیه کنندگى سهیلى بسازد این گمانه زنى را 
رد کرده و به آنا گفت: برخالف ادعاى برخى که مى گویند 
«گشت3» شــاید همان «ژن خوك» باشد، باید بگویم 
که این مسئله صحت ندارد چون این فیلم داستان مجزا 

و بازیگران دیگرى خواهد داشت.
وى با اشاره به ارتباط «ژن خوك» با جریانات اخیر جامعه 
و ماجراى آقازادگى افزود: داستان فیلمنامه «ژن خوك» 
که کار نگارش آن تقریبًا تمام اســت، شــخصیت هاى 

متفاوتــى دارد. گرچه به هرحال قصــه اش اجتماعى و 
کمدى-فانتزى خواهد بود که بــه دور از جریانات اخیر 
جامعه هم نیســت. احتماًال خودم کارگردان این پروژه 

باشم و سعید سهیلى نیز تهیه کننده آن خواهد بود.
کارگردان فیلم «نفوذى» درباره اینکه چه زمانى پروژه 
جدید خود را کلید خواهد زد، توضیح داد: براى ساختش 
همه چیز به شــرایط تولید و ترکیــب بازیگران مدنظر 
بســتگى دارد. شرایط مســاعد باشــد خیلى زود آن را 
خواهم ساخت. فکر مى کنم امسال «ژن خوك» را کلید 
بزنیم. بحث جشنواره نیست چون «ژن خوك» مناسب 
اکران اســت و حتى فروش خوبى هم مى تواند داشته 

باشد.

سپهر قریشى، برادر ســحر قریشى 
بازیگر سینما با انتشــار تصاویرى از خودش در سوریه، 

به جمــع مدافعان حرم پیوســت. به گــزارش جام جــم آنالین، 
برادر ســحر قریشى یعنى ســپهر چند روز قبل با انتشــار پستى از دمشق 

نوشت: 
«به سر هر مژه اى یک قمه برداشته ایم سنگ تکفیر به آئینه  مذهب؟ هیهات! ذوالفقار 

دســت خولى طرف معجر زینب؟ هیهات! علــى و رحم به مرحــب؟ هیهات! 
زینب سوگند پاسبانان دمشقیم...ما نمک خورده عشقیم... به 

نایب الزیاره دوستان و عزیزان به زینب سوگند. دعاگو و 
شــهداى مدافع حــرم نذر هســتم با یاد و خاطره 

فرهنگى.»

دســت خولى طرف معجر زینب؟ هیهات! علــى و رحم به مرحــب؟ هیهات! 
زینب سوگند پاسبانان دمشقیم...ما نمک خورده عشقیم... به 

نایب الزیاره دوستان و عزیزان به زینب سوگند. دعاگو و 
و خاطره یاد نذرهســتم با مدافع حــرم شــهداى

فرهنگى.»

شد 
حرم 

شد برادر سحر قریشى مدافع 
حرم 

برادر سحر قریشى مدافع 

«ژن خوك»  ربطى به «گشت
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 در میــان ادویه هــا، دارچیــن بیشــترین مقدار 
آنتى اکسیدان را دارد حتى بیشــتر از سیر، آویشن 
و رزمارى.خــواص درمانــى دارچیــن به خاطر 
آنتى اکسیدان هایى است که با نام هاى پلى فنول، 

فنولیک اسید و فالونیدها شناخته مى شوند.

محافظت از قلب  
یکى دیگر از فواید اثبات شــده  دارچین، تأثیر آن 
در کاهش ابتال به عوامل بیمارى هاى قلبى مانند 
فشارخون، کلســترول و ترى گلیسرید است.مواد 
ویژه  موجود در دارچین مى توانند کلسترول بدخون 
(LDL) را کاهش دهند و کلسترول خوب خون 

(HDL) را ثابت نگه دارند.

مقابله با دیابت
جالب اســت بدانید کــه دارچیــن به عنوان یک 
ماده  غذایى ضددیابت شــناخته شده است، زیرا از 
طرفى قند خون را کاهش مى دهد و از طرف دیگر، 
میزان حساسیت هورمون انسولین (تنظیم کننده  

قندخون) را افزایش مى دهد.

مراقبت از فعالیت هاى مغزى
پژوهشــگران اثبــات کرده انــد کــه خــواص 

آنتى اکســیدانى دارچین مى توانــد از مغز در برابر 
بیمارى هاى مرتبط بــا آن مانند پارکینســون و 
آلزایمر محافظت کند.دارچین باعث فعال شــدن 

پروتئین هایى مى شود که از ذهن در برابر عوامل 
مخرب محافظت مى کند. 

کاهش احتمال ابتال به سرطان  
دارچین به دلیل دارا بودن خواص آنتى اکسیدانى، 

از تخریبDNA، جهش سلولى و رشد تومورهاى 
سرطانى جلوگیرى مى کند. تحقیقات نشان داده 
است که خواص دارویى ذکرشــده،  به علت وجود 
ماده اى به نام «سینامالدهید» است. همچنین این 
خاصیت باعث مى شود سلول هاى مستعد ابتال به 
سرطان، خودبه خود تخریب شوند.دارچین به طور 
ویژه در ســالمت روده  بزرگ نقش مهمى دارد و 

از ابتال به سرطان روده بزرگ جلوگیرى مى کند.

جلوگیرى از عفونت
دارچیــن یــک آنتى بیوتیــک، آنتى میکــروب، 
آنتى ویروس و ضدقارچ طبیعى براى بدن اســت 
و به همیــن دلیل، در برابر بســیارى از بیمارى ها 
از بــدن محافظت مى کند. همــه  این خاصیت ها 
به خاطر روغن مخصوصى اســت که در دارچین 

وجود دارد. این روغن از بــروز اثرات نامطلوب در 
سیستم گوارش، پوست و همچنین ابتال 

به ســرماخوردگى و آنفلوآنزا 

جلوگیرى مى کند.

حفظ سالمت دندان ها
یافته هاى اخیر نشان داده اند که دارچین در مبارزه با 
باکترى هایى که در میکروفلوراى دهان وجود دارند 
و باعث پوسیدگى و ایجاد حفره در دندان، عفونت 
زبان و بوى بد دهان مى شــوند، نقش مهمى ایفا 

مى کند.
 روغــن دارچین در مقایســه با ســایر گیاه هاى 
تست شده، بیشــترین توانایى را در حفظ سالمت 

دهان و دنــدان دارد و مانند یک 
دهانشویه  طبیعى عمل مى کند.

دارچین نیز مانند نعناع دهان را خوشبو 
مى کند و به عنوان طعم دهنده  طبیعى، در تهیه  

آدامس  استفاده مى شود. 

جلوگیرى و درمان قارچ
مطالعات نشان داده است که خواص بسیار 
پرقــدرت دارچین در مقابله بــا قارچ ها، در 
درمان یا پیشگیرى از رشد قارچ در دستگاه 
گوارش بسیار مفید است. دارچین در کاهش 
مقدار قارچ آلبیکانس که نوعى مخمر است 
و باعــث بروز قــارچ در سیســتم گوارش 

مى شود، بسیار مفید است. 

اگر خون به درستى در رگ ها جریان نداشته 
باشد، مشــکالتى مانند پاهاى متورم، ورم 
قوزك پا، گرفتگى عضالت در شب، بى طاقتى 
و غیره در فرد دیده مى شــود، اما مى توان با 
رعایت نکات تغذیــه اى جریان خون را بهتر 

کرد و از این قبیل مشکالت خالص شد.

ماهى آزاد
ماهى آزاد حاوى میزان قابل توجهى 
اسیدهاى چرب امگا3 است که براى 
سالمت قلب مفید است و باعث 
بهبود گردش خــون در رگ ها 

مى شود.

لیموترش
لیموترش قاتل بیش از20 نوع 
میکروب و عفونت است و با 
سرماخوردگى، آنفلوآنزا، تب 
و غیره مقابله کــرده و باعث 
افزایش جریان خون مى شود. 
بــه عقیــده متخصصــان، 
ســیترات ســدیم و سیترات 
پتاسیم موجود در لیموترش، 
تصفیه کننده هاى قوى خون 
هســتند. این ترکیبات حالت 
چسبناکى رگ هاى خونى را 

کاهش مى دهد.

آووکادو
آووکادو چــرب و پرکالــرى 
اســت اما درعین حال سرشار 
از ویتامین E اســت که جزء 
محافظ هاى رگ هاى خونى 

است. 

فلفل 
فلفل به صــورت تازه و یا 
ادویه خشــک وجود 
دارد که باعث افزایش 

متابولیســم یا همان سوخت وســاز بدن شــده و 
شــریان ها و رگ هاى خونــى را تقویت مى کند. 
توصیه مى کنیم که فلفل را به صورت خام در ساالد 

استفاده شود.

پرتقال
 C پرتقال و مرکبات دیگر، سرشاراز ویتامین 
بوده و جریان طبیعى خون را بهبود مى دهند. 
این میوه ها باعث تقویت جداره هاى رگ هاى 
خونى شده و از تشــکیل پالك هاى خونى 

ناشى از جریان بد خون پیشگیرى مى کنند.

شکالت سیاه
کاکائو حاوى فالوونوئیدهایى است که به طورطبیعى 
در گیاهان و میوه ها وجود دارند و به بهبود گردش 
خون کمک مى کنند. نتایج پژوهشــى نشان داد 
شکالت سیاه که سرشار از فالوونوئیدهاست، بهتر 
از شکالت ســفید که فاقد این ترکیبات هستند به 

گردش خون کمک مى کنند.

تخمه آفتابگردان
تخمه آفتابگردان سرشار از ویتامین E است که از 
تشکیل لخته هاى خونى پیشگیرى مى کند. مصرف 
این تخمه هــاى پرخاصیت، یکــى از روش هاى 
مناسب براى بهبود جریان خون است. توجه داشته 
باشید که موادغذایى سرشــار از ویتامین E مانند 
زیتون، میوه هاى صدفــى و تخمه کدو نیز همین 

خاصیت را دارند.

ریشه زنجبیل
زنجبیل شــهرت زیادى در تسکین و بهبود حالت 
تهوع و مشکالت گوارشى داشته و به گردش بهتر 

خون کمک مى کند. 

سیر
ســیر حاوى خواص فوق العاده اى است که براى 
تصفیه خون مفید بوده و از تشکیل پالك هاى خونى 

پیشگیرى مى کند. 

هندوانه
هندوانه سرشار از لیکوپن است و این آنتى اکسیدان 
طبیعى باعث بهبود جریان خون مى شود. لیکوپن 
یک رنگدانه طبیعى است که در موادغذایى قرمز 
رنگ مانند گوجه فرنگــى، گریپ فروت صورتى و 

زردآلو وجود دارد. 

تخم مرغ هاى ارگانیک
تخم مرغ ارزش غذایى باالیى دارد. سرشاراز ویتامین 
E و اسیدهاى چرب امگا 3 است که به حفظ غشاى 
سلولى کمک کرده و جداره هاى رگ ها را تقویت 

مى کند. 

آب کلم: کلم نه تنها یک سبزي بسیار خوشمزه 
و همه کاره است، بلکه سرشــار از ویتامین هاي 
متعدد، مواد معدنی، آنتی اکسیدان ها و ... محسوب 
می شود. کلم منبع بزرگ ویتامین A، C، منیزیم، 
ویتامیــن B6، مس و آهن اســت. مصرف کلم 
همراه با چغندر که منبع خوبی از فوالت و ویتامین 

هاست، ضروري به نظر می رسد.

آب گوجه فرنگی: منبع بسیار خوبی از ویتامین 
C و ویتامین A اســت که هر دو براي سالمت 

سیستم ایمنی بدن مفیدند.

ترکیب آب توت فرنگی و کیوي: سرشار از 
ویتامین C است و به همراه نعناع که منبع خوبی 
از فوالت، ویتامین A، منیزیم و روي محســوب 
می شــود، براي تقویت سیستم ایمنی بدن نقش 
مهمی دارد. گفتنی است منیزیم ناکافی منجر به 
تضعیف سیستم ایمنی بدن و قرار گیري در معرض 

عفونت می شود.

 ،A آب کدو تنبل: منبــع خوبــی از ویتامین
ویتامین B6 و ویتامین E به همراه روي اســت. 
روي در تولید سلول هاي سفید خون و آنتی بادي 

به منظور مبارزه با عفونت مفید است.

آب هویج: هویــج منبع بزرگ از بتــا کاروتن 
و ویتامین A اســت. ویتامین A نقش اساسی 
در تنظیم سیســتم ایمنی بدن ایفا می کند و به 
بدن براي مبارزه کمک می کند. این سلول ها به 
گروهی از گلبول  هاي سفید خونی که به عنوان 
لنفوسیت  ها شناخته می  شوند متعلق است و نقش 
اصلی و مرکزي را در ایمنی سلولی ایفا می  کند. 
ویتامین A به افزایش فعالیت سلول هاي سفید 

خون براي دفاع بدن کمک می کند.

آب پرتقال و گریپ فــروت: در کل آب 
مرکبات مانند پرتقــال، گریپ فروت و لیمو منبع 

بسیار خوبی از ویتامین C است. 
ویتامین C یک آنتی اکسیدان است و به مبارزه با 
رادیکال هــاي آزاد مــی رود. ویتامیــن C به 
تولید گلبــول هاي ســفید خون و آنتــی بادي
 و در نهایــت مقابله با مهاجمــان خارجی کمک 

می کند. 
کمبود ویتامین C می تواند منجــر به تاخیر در 
بهبود زخم، ناتوانی در مبارزه با عفونت و اختالل 

در پاسخ ایمنی شود.

4 محصول  که بهتر است با پوست بخورید
تقریباً همه شنیده ایم که اگر 
بسیارى از میوه ها را با پوست 
بخوریم فواید بیشترى براى 
بدن دارد؛ چراکه بخش زیادى از 
ویتامین ها و مواد مغذى آنها در 
پوست شان نهفته است و پوست 
کندن آنها این مواد مغذى را هدر 
مى دهد. موز، کیوى، مرکبات و... 
از آن جمله هستند.

موز تازه، حاوى 
ت خورد. پوست 

 موز را با پوس
مى توان

ن ممکن است 
 اگرچه مزه آ

مقدار زیادى فیبر است و

ر برســد اما 
 اندکى متفاوت به نظ

رخــى افراد،
براى ب

ى دیگر را به 
ى مــواد مغذ

ر، مقدار زیاد
عالوه بر فیب

 به مزاجتان 
ى سفتى پوست موز

ساند. اگر کم
بدن مى ر

ن ساقه آن، 
س از جداکرد

د، مى توانید پ
خوش نمى آی

لوط کنید و 
ن ظرفى مخ

ى موز را درو
پوست و محتوا

زید. این کار 
رخ کنید یا بپ

به مدت حداقل 10 دقیقه س

و نرمتر و پوست 
وز رسیده تر 

ود که خود م
باعث مى ش

ر خورده شود.
 تر شود و راحت ت

ك تر و شیرین
آن نیز ناز

پوست کرکدار این میوه نیز خوردنى 
اســت اما براى خوردن آن، ابتدا باید 
این میوه را بخوبى بشویید. مزایاى 
خوردن کیوى با پوست آن است که 
الیه بیرونى یا همان پوســت کیوى 
شــامل هر دو نوع فیبر حل شدنى و 
حل نشدنى است و همچنین حاوى 
فولیک اسید، ویتامینE و ترکیبات 
فنولیک است. گذشته از آن، کیوى 
ویتامین C باالیــى دارد که بخش 
اعظم این ویتامین، در پوستش نهفته 

است.
پیاز پوســت بســیار نازکى دارد، اما این 
پوست به ظاهر دور ریختى -خصوصاً اگر 
پیاز قرمز باشد، سرشار از فلوونوئید و آنتى 
اکسیدان است و خاصیت ضد التهابى و 

ضد عفونى کنندگى فراوان دارد. 

 هــر نوع و با 
ن با خیال راحت پوســت مرکبات را از

مى توا

ـار از مواد مغذى و
ى خورد. پوســت مرکبات سرشـ

هر اسم

ه خوردن پوست 
 ویتامین هاى ضرورى براى بدن است. البت

ت، چون کمى 
ان راحتى نیس

رتقال کار چند
رکباتى چون پ

م

ود میوه، خوردنش 
ک آن همراه با خ

تلخ است اما قطعات کوچ

ى توانید کنار 
گر با چنین کارى هــم نم

ت تر مى کند. ا
را راح

 یا اینکه همه 
ت مربا کنید و

قال را با پوســ
، مى توانید پرت

آیید

ل به مارماالدى خوش عطر و 
 همراه با پوستش تبدی

میوه را
طعم کنید. 

پیاز
موز

مرکبات

کیوى

تغذیه اى براى جریان خون

ر تهیه  

سیار
 در 
گاه 
ش 
ت 
ش

اگاگاگاگاگاگاگاگاگر خون به درستى در رگ ها جریان نداشته 
بباابباباببباباشد، مشــکالتى مانند پاهاى متورم، ورم 
قوزك پا، گرفتگى عضالت در شب، بى طاقتى 
و غیره در فرد دیده مى شــود، اما مى توان با 
رعایت نکات تغذیــه اى جریان خون را بهتر 

ررررکرد و از این قبیل مشکالت خالص شد.

ماهى آزاد
ماهى آزاد حاوى میزان قابل توجهى

اساسیدهاى چرب امگا3 استکه براى 
سالمت قلب مفید است و باعث 
بهبهبهبهبهبهبهبهبود گردش خــون در رگ ها 

مى شود.

لیموترش
لیموترش قاتل بیش از20 نوع 
میکروب و عفونت است و با 
سرماخوردگى، آنفلوآنزا، تب 
و غیره مقابله کــرده و باعث 
افزایش جریانخونمى شود.

بــه عقیــده متخصصــان، 
ســیترات ســدیم و سیترات 
پتاسیم موجود در لیموترش، 
تصفیه کننده هاى قوى خون 
هســتند. این ترکیبات حالت 
خونى را چسبناکى رگ هاى

کاهش مى دهد.

آووکادو
آووکادو چــرب و پرکالــرى 
اســت اما درعین حال سرشار 
Eاز ویتامین E اســت که جزء 
محافظ هاى رگ هاى خونى 

است. 

فلفل
فلفلبه صــورت تازه و یا

ااااااددویه خشــک وجود 
دددددارد که باعث افزایش 

متابولیس
شــریان
توصیه م
استفادهش

پر
پپرپرپپرپرپر
ببببببببوو
ای
خو
ناشى

ش
کاکائو حا
در گیاها
خون کم
شکالت

از شکالت
گردش خ

تخ
تخمه آفت
تشکیلل
این تخم
مناسبب
باشید که
زیتون، م
خاصیت

ری
زنجبیل
تهوعو م
خون کم

س
ســیر ح
تصفیه خ
پیشگیرى

هن
هندوانه
طبیعى ب
یک رنگ
رنگ مانن
زردآلو وج

تخ
تخم مرغ
E واسید
سلولى ک
مى کند. 

شعطر و 

تغذیه اى براى ج

آبمیوه هاي ساده براي تقویت سیستم ایمنی بدن در پاییز!

براي بهبود کلی وضعیت سالمت و تقویت سیستم 
ایمنی بدن، شما نیاز به انتخاب رژیم غذایی سالم و 

تغییرات مؤثر در شیوه زندگی دارید.
با این حال دستورهاي ساده، سریع و خوشمزه اي 

براي نحوه مصرف آب انواع میوه ها و سبزیجات 
براي تقویت سیستم ایمنی بدن وجود دارد:

دارچین، سالمتى شما را تضمین مى کند 
از مغز در برابر نــد

د پارکینســون و 
ث فعال شــدن 

برابر عوامل ر

ان
سیدانى،

مورهاى 
ن داده 
 وجود 
این ن

ال به 
ور
 و

وجود دارد. این روغن از بــروز اثرات نامطلوب در 
سیستم گوارش، پوست و همچنین ابتال 

به ســرماخوردگى و آنفلوآنزا 

جلوگیرى مى کند.

حفظ سالمتدندا
افت

دهان و دنــدان دارد و م
دهانشویه  طبیعى عمل مى کند
دارچین نیز مانند نعناع دهان را خ
مى کند و به عنوان طعم دهنده  طبیعى، در

آدامس  استفاده مى شود.

شود.

کککککک یک مانند
د.

خوشبو 
ر تهیه

ىکند 
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 ذوب آهن باالخره آسیایى مى شود یا نه؟

رشید  دروازه بان چندم است؟

 مسئوالن گسترش فوالد که پس از حضور فیروز کریمى به دنبال جذب بازیکنان مدنظر این سرمربى رفته اند همچنان در پى جذب مجتبى جبارى 
هستند.

اصلى ترین تغییراتى که در نیم فصل متوجه گسترش فوالد خواهد بود، مربوط به خطوط میانى و حمله این تیم است. آنها قصد 
دارند خط حمله خود را تقویت کنند و در این راســتا، قطعًا یک مهاجم نوك در نیم فصل جذب 

خواهند کرد.
عالوه بر مهاجم، آنها یک بازیساز هم مى خواهند و به همین دلیل فیروز کریمى حساب 
زیاد قراردادش را با ویژه اى روى مجتبى جبارى باز کرده است. جبارى با استقالل قرارداد دارد، اما به احتمال 

این تیم فسخ خواهد کرد. در صورتى که این بازیکن قراردادش را با استقالل فسخ کند، گسترش فوالد به سراغش خواهد رفت.

ویژه ترین سورپرایز «کارلوس کى روش» در اعالم لیست 
بازیکنان تیم ملى، قرار گرفتن نام امیــر عابدزاده در میان 
دروازه بان ها بود؛ دروازه بان 24 ساله تیم ماریتیمو پرتغال 
که به تنهایى تالش کرده تا جایگاهش در فوتبال اروپا را با 

زحمات خودش به دست آورد. 
نیما نکیسا در مصاحبه اى که انجام داده، جدا از اینکه مدعى 
شده دروازه بان نفت تهران عملکردش بهتر از امیر عابدزاده 
است، دعوت از بچه عقاب را به دلیل تأثیرگذارى احمدرضا 
عابدزاده دانسته است. «من معتقدم قطعًا هم در تیم امید و 
هم در تیم بزرگســاالن عابدزاده به دلیل نام پدرش دعوت 
شده است.» این عین جمله اى است که نیما نکیسا به کار 

برده.
اما اولین ســئوالى که هر شــخصى مى توانــد از خودش 
بپرســد این اســت که در حال حاضر احمدرضــا عابدزاده 
کجاى فوتبال ایران اســت و چه قدرتى دارد که شخصى 

مثل کارلوس کى روش باید از او بترســد و فرزندش را به 
تیم ملى دعــوت کند؟ کــى روش که همه مــى دانند از 
هیچکســى در فوتبــال و ورزش ایران نمى ترســد و هر 
کارى که صالح بداند را انجام مى دهــد، از چه چیزى باید 
بترســد که برخالف میلش امیــر عابدزاده را بــه تیم ملى 

دعوت کند؟
حتى اگــر کــى روش هم ســرمربى تیــم ملــى نبود و 
به عنــوان مثال یک ایرانــى هدایت تیم ملــى را برعهده 
داشــت، احمدرضا عابدزاده چه قدرت اجرایى داشــت که 
بتوانــد نام پســرش را در لیســت تیــم ملى قــرار دهد؟ 
اینکه امیــر عابدزاده بــه فوتبال پرتغال رفتــه و با تحمل

ســختى ها توانســته خودش را به تیــم ماریتیمو در لیگ 
دسته اول پرتغال برســاند هم به علت تأثیرگذارى پدرش

 بوده؟
احتماًال مى توان انتقادات تند نکیســا از امیــر عابدزاده را 

به همزمان بودن دوران اوج نکیســا با دوران درخشــش 
عابدزاده ارتباط داد. نکیســا در زمان خــودش دروازه بان 
شاخص و خوبى بود اما به دلیل وجود دروازه بانى استثنایى 
به نام احمدرضا عابدزاده، همیشه نفر دوم بود و در تیم ملى 
کمتر بازى به او مى رسید. او در همان دوران و حتى همین 
حاال ناراحت این بود که چرا همــدوره احمدرضا عابدزاده 
شده است؛ درســت مثل مهاجمانى که هم  دوره على دایى 
بودند و به دلیل درخشش دایى در خط حمله تیم ملى، کمتر 

فرصت حضور در ترکیب تیم ملى را داشتند.
احمدرضا عابدزاده همیشه از نیما نکیســا بهتر بود و حتى 
همین حاال هم اگــر از هواداران تیم ملى فوتبال بپرســى 
که چرا ایران در جام جهانى 98 به یوگسالوى باخت، اکثراً 
جوابشان این است که چون در آن مسابقه عابدزاده دروازه 
بان ایران نبود و به جاى او نکیسا داخل ترکیب حضور داشت. 
البتــه نکیســا که همیشــه خــودش را رقیــب عابدزاده 

مى دانســت، تصورش بر این بــود مى توانــد از عابدزاده 
هم بهتر باشــد اما هیچگاه مربیان تیم ملى به این نتیجه 
نرسیدند که نکیسا فیکس باشــد و عابدزاده نیمکت نشین. 
حاال هم این موضوع که پســر احمدرضا عابــدزاده به تیم 
ملى دعوت شــده، شــاید ارتباط به همان رقابت نکیسا و 
احمدرضا عابدزاده داشته باشد. چراکه امیر عابدزاده خودش 
از ســن کم تمرین کرده و توانســته یکى از معدود دروازه 

بان هاى لژیونر فوتبال ایران باشــد. 
اگرنه، پدر او که نه پستى در فوتبال 
ایران دارد نــه قدرتى که بخواهد 
نام امیر را وارد لیست تیم ملى کند.

شــاید بهتر باشد نکیســا به این 
موضوع هم فکر کند که با گفتن 
این حــرف هــا، محبوبیتش باال

 نمى رود.

پس از پیروزى نفت تهران برابر تراکتورســازى در دیدار پایانى دوره 
پیش جام حذفى، جایگاه چهارمى ذوب آهن در لیگ شانزدهم اعتبار 

آسیایى خود را از دست داد. 
با وجود نقش بر آب شدن رؤیاهاى آسیایى سبزپوشان اصفهانى، به 
فاصله کوتاهى پس از قهرمانى نفت در جام حذفى گمانه زنى  درباره 
احتمال جایگزینى ذوب آهن به جاى این تیم در لیگ قهرمانان شروع 
شد زیرا شــواهد و قرائن حاکى از آن بود که باشگاه تهرانى شانسى 

براى دریافت مجوز حرفه اى ندارد.

این احتمال هفته پیش و با نزدیک شــدن به پایان مهلت مقرر براى 
تکمیل مدارك قــوت گرفت تا اینکه این فرصت هشــت  روز دیگر 
تمدید شــد. از این فرصت کذایى اکنون یک روز باقى مانده اســت 
اما هنوز معلوم نیســت که ذوب آهن باالخره نماینده ایران در لیگ

 قهرمانان خواهد بود یا خیر. به این سئوال به زودى یک پاسخ نهایى 
و قطعى داده خواهد شــد زیرا باشــگاه ها فقط تا هفتــه دیگر دیگر

 فرصت دارند تا براى شــرکت در لیگ قهرمانان سال 2018 ثبت نام 
نمایند.

رقباى مصدوم و تازه وارد رشــید مظاهرى کار ارزیایى جایگاه سنگربان 
ذوب آهن در تیم ملى را سخت کرده است.

به گزارش ایمنا، رشید مظاهرى در رقابت با محمدرضا اخبارى و سیدحسین 
حسینى برنده شد تا به همراه علیرضا بیرانوند مجوز ادامه حضور در اردوى 
تیم ملى را دریافت کند. دروازه بان ذوب آهن که در حال حاضر تک نماینده 
این تیم اصفهانى در تیم ملى به حساب مى آید در روزى که با اعالم لیست 
نهایى متوجه شــد اجازه دارد تیم ملى را در دو دیدار دوســتانه پیش رو 
همراهى کند در کنار سایر ملى پوشــان به بدنسازى در مرکز ملى فوتبال 

پرداخت.
ماندگارى مظاهرى در جمع شــاگردان «کارلوس کى روش» البته با یک 
ابهام مواجه است و آن اینکه اگر حامد لک مصدوم نبود باز هم دروازه بان 
ذوب آهن در اردوى اروپایى تیم ملى حضور داشــت؟ بــا توجه به آنکه 
کى روش در دیدار دوستانه با توگو حراست از دروازه تیم ملى را به سنگربان 
فوالد سپرد و این دروازه بان 26 ساله طى روزهاى اخیر مراحل درمانى خود 
را زیر نظر پزشکان تیم ملى طى مى کرد نمى توان تصور کرد که او ظرف این 

مدت کوتاه از اولویت هاى کى روش خارج شده باشد.
البته مظاهرى یک رقیب تازه وارد را هم پیش روى خود مى بیند اما بعید است 
که امیر عابدزاده که اتفاقاً دعوتش به تیم ملى انتقادهایى را به دنبال داشته 

است از جایگاه محکم ترى نسبت به سنگربان ذوب آهن برخوردار باشد.

گسترش به دنبال کاپیتان استقــــالل

کى روش از رئیس فدراسیون نمى ترسد
 از عابدزاده بترسد؟ از عابدزاده بترسد؟

پاسخ به کنایه هاى عجیب نیما نکیساپاسخ به کنایه هاى عجیب نیما نکیسا

پیشکسوت فوتبال کشورمان با انتقاد از رفتارهاى ســرمربى تیم ملى گفت که او فراتر از حوزه 
اختیاراتش عمل کرده و هر کارى دلش بخواهد، انجام مى دهد.

امیر حاج رضایــى درباره انتقادهاى اخیر «کارلــوس کى روش» از وضعیت 
امکانات فوتبال ایران اظهار داشــت: به رفتارهاى ایشان عادت 

کرده ایم. اینکه کى روش براى فوتبال ایران افتخار آفریده 
جاى خود دارد، اما گفتارش توهین آمیز است. او هر 

کارى دلش خواســته، انجام داده و آدم هایى که 
دوست ندارد، تعویض مى کند. دوست ندارم 

افتخارات او آلوده این مسائل شود. چطور 
فردى در رأس تیم ملى فراتر از اختیاراش 
کار مى کند؟ سال هاســت با کى روش 
مماشات شده و چون مى دانم دلیل این 
رفتارش چیست، پیگیر صحبت هایش 

نیستم. او دنبال بهانه گیرى است.

وى افزود: اینکه افتخارات تیم ملــى فردى بوده یا از طریق ارتباطاتــش بازى هاى تدارکاتى 
فراهم کرده، منت بزرگ براى ما محســوب مى شــود. آقاى کى روش عزیز! شــما از جیب و 
کیسه تهى مردم ایران میلیاردها تومان دســتمزد گرفتى، چرا منت مى گذارى؟

 ما شــما را به ایران آورده ایم که براى مســیر پیشــرفت فوتبالمان 
تالش کنید، اصًال شــما را آوردیم که به جام جهانى برویم، به 
مســیرى که پیش از این نرفته بودیم! متأسفم که ایشان 
هر کارى دلش بخواهد، انجــام مى دهد. پس از بازى 
با ازبکستان، در حالى که مردم از پیروزى شادمان 
بودند، او گفت دو نفر از برد تیم ملى خوشــحال 
نیســتند. بعدهــا آن دو نفر در فدراســیون 
فوتبال عوض شــدند. االن هــم باید افراد 
حاضر در ایفمارك و کمیته انضباطى عوض 
شــوند. اینها فراتر از حوزه شغلى کى روش 

است.

انتقادهاى تند و تیز حاج رضایى از سرم ربى تیم ملى:

از جیب همین مردم میلیاردها تومان گرفته اى

 رحمتى شماره 1 است 
و من شماره 22!

دروازه بان تیم فوتبال اســتقالل گفت:زمانى که متوجه شدم در جام 
حذفى بازى نمى کنم خیلى ناراحت شدم و حتى قصد داشتم از استقالل 

بروم اما خدا را شکر که جواب صبرم را گرفتم.
سیدحسین حسینى در خصوص اینکه این روزها شرایطش در استقالل 
به عنوان گلر اصلى خوب شده و حتى به تیم ملى هم دعوت شده است 
اظهار داشــت: نه شــماره یک که مهدى رحمتى است و من همان 

شماره 22 هستم.
وى در خصوص دعوتش به تیم ملى گفت: در اردویى که دعوت شدم 
از کى روش تشکر مى کنم که بازى هاى من را دیدند. سه روز در اردو 
بودیم و تمرینات خوبى را پشت ســر گذاشتم.اگر در تمرینات بیشتر 
باشیم مسائل بیشترى یاد مى گیریم و امیدوارم که دوباره دعوت شوم.
وى درخصوص اینکه قصد جدایى از استقالل را داشت گفت: راستش 
را بخواهید مى خواستم جدا شوم. وقتى متوجه شدم در جام حذفى بازى 
نمى کنم ناراحت شدم و تصمیم گرفتم جدا شوم و حتى مى خواستم با 
یک تیم در نیم فصل به توافق برسم اما خدا را شکر که جواب صبرم را 
گرفتم.وقتى هواداران فهمیدند من بازى نمى کنم اعتراض کردند که 
چرا به من بازى نمى رسد. من 25 سالم است و خدا را شکر مى کنم که 

توانستم جایم را در تیم پیدا کنم.
گلر اســتقالل با تأکید بر اینکه پنج ماه اســت ازدواج کرده اســت 
گفت:دوست دارم در وهله اول به تیم ملى راه پیدا کنم و در تیم ملى به 

عنوان دروازه بان شماره یک حضور داشته باشم.

 

حسینى:

ى توانــد از عابدزاده 
یم ملى به این نتیجه 
بدزاده نیمکت نشین. 
ضا عابــدزاده به تیم 

و ر ر روز ی نر ى زى ب م ى ر ىروش ز
گذاشتم.اگر در تمرینات بیشتر بودیم و تمرینات خوبىرا پشت ســر
باشیممسائل بیشترى یاد مى گیریم و امیدوارم که دوباره دعوت شوم.

وى درخصوص اینکه قصد جدایى از استقالل را داشت گفت: راستش 
را بخواهید مى خواستم جدا شوم. وقتى متوجه شدم در جام حذفى بازى 
نمى کنم ناراحت شدم و تصمیم گرفتم جدا شوم و حتى مى خواستم با 
یک تیمدر نیم فصل به توافق برسم اما خدا را شکر که جواب صبرم را 
گرفتم.وقتى هوادارانفهمیدند من بازى نمى کنماعتراض کردند که 
5چرا به من بازى نمى رسد. من 25 سالم است و خدا را شکر مى کنم که 

توانستم جایم را در تیم پیدا کنم.
گلر اســتقالل با تأکید بر اینکه پنج ماه اســت ازدواج کرده اســت 
گفت:دوست دارم در وهله اول به تیم ملى راه پیدا کنم و در تیم ملى به 

عنوان دروازه بان شماره یک حضور داشته باشم.

رشید  دروازه بان

ن دوران و حتى همین 
ره احمدرضا عابدزاده 
که هم  دوره على دایى 
ط حمله تیم ملى، کمتر 

اشتند.
حتى یســا بهتر بود و

 ملى فوتبال بپرســى 
گسالوى باخت، اکثراً 
عابدزاده دروازه سابقه

ل ترکیب حضور داشت. 
ش را رقیــب عابدزاده 

ملىدعوت شــده، شــاید ارتباط به ه
ا احمدرضا عابدزاده داشته باشد. چراکه
ی از ســن کم تمرین کرده و توانســته
بان هاى لژیونر فوتبال ایران باشــد.

اگرنه، پدر او که نه پستى در فوتبال 
ایران دارد نــه قدرتى که بخواهد 
د.کند. نام امیر را وارد لیست تیم ملى 
شــاید بهتر باشد نکیســا به این
موضوع هم فکر کند که با گفتن
این حــرف هــا، محبوبیتش باال

 نمى رود.

رقباى مصدوم و تازه وارد رشــید مظاهرى
ذوب آهن در تیم ملى را سخت کرده است.
به گزارشایمنا، رشیدمظاهرى در رقابتبا
حسینى برنده شد تا به همراه علیرضا بیران
تیم ملى را دریافت کند. دروازه بان ذوب آه
این تیم اصفهانى در تیم ملى به حساب مى
نهایى متوجه شــد اجازه دارد تیم ملى را
کنار سایر ملى پوشــان به همراهى کند در

پرداخت.
ماندگارى مظاهرى در جمع شــاگردان«
ابهام مواجه است و آن اینکه اگر حامد لک
ذوب آهن در اردوى اروپایى تیم ملى حض
کى روش در دیدار دوستانه با توگو حراست
6فوالد سپرد و این دروازه بان 26 ساله طىر
را زیر نظر پزشکان تیم ملى طى مى کرد نمى
مدت کوتاه از اولویت هاى کى روش خارج

البته مظاهرى یک رقیب تازه وارد را هم پیش
که امیر عابدزاده که اتفاقاً دعوتش به تیمم
است از جایگاه محکم ترى نسبت به سنگر

یق ارتباطاتــش بازى هاى تدارکاتى 
قاىکى روش عزیز! شــما از جیب و 
ــتمزد گرفتى، چرا منت مى گذارى؟

ه براى مســیر پیشــرفت فوتبالمان 
را آوردیم که به جام جهانى برویم، به 
متأسفم که ایشان ز این نرفته بودیم!

خواهد، انجــام مى دهد. پس از بازى 
 در حالى که مردم از پیروزى شادمان 
از برد تیم ملى خوشــحال نفر فت دو

بعدهــا آن دو نفر در فدراســیون  د.
عوض شــدند. االنهــم باید افراد 
 در ایفمارك و کمیته انضباطى عوض 
اینها فراتر از حوزه شغلى کى روش  ند.

ى

همان رقابت نکیسا و 
 امیر عابدزاده خودش 
یکى از معدود دروازه 

است.
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قلیان، ملى پوش گیتى پسند را محروم کرد 

شوك در رشت

کعبى نیم فصل مى رود

باور اینکه محمد دادکان به پرســپولیس بیاید شاید مثل اینکه مثًال 
مســى به یکى از تیم هاى لیگ ایران بپیوندد، دور از ذهن اســت. 
محمد دادکان که بعد از دوره حضورش در فدراسیون فوتبال به دلیل 

برهه زمانى خاص بعد از دولت اصالحــات و اتفاقاتى که رخ داد، به 
یک قهرمان تبدیل شــد و حرف هایش در برنامه 90 آن سال ها در 
ستایش از رئیس دولت اصالحات در این محبوبیت، نقشى انکار ناپذیر 
داشت، بعد از ریاست در فوتبال دیگر هیچگاه نتوانسته در مسئولیت 
عالى ورزشــى باشــد. نه در دولت احمدى نژاد و نه در دولت هاى

روحانى.  
هر بار نامش از وزارت ورزش تا ورزش شهردارى و فدراسیون فوتبال 
و باشگاه پرسپولیس مطرح شده است اما هیچگاه این اتفاق نمى افتد. 

دادکان که خودش مدام مى گوید نمــى آید یا مى گوید باید این 
فوتبال تعطیل شــود و یا اینکه مى گوید براى آمدن شرط هاى 

زیادى دارد، خیلى خوب مى داند که کمتر وزیرى حاضر به کار 
کردن با چنین مدیرى مى شود. مدیرى که خود را قطب ورزش 
مى داند و تن به هیچ تعاملى نمى دهد. این شــیوه که او دارد، 
اجازه کار را برایش ایجاد نمى کند و عمًال این آورده شــدن 

نامش تنها بازى با نام او است که یکسرى انگار از انجامش 
لذت مى برند.

بازیکنــى که تــا مرز فــروش در تابســتان 
پیش رفت و هفتــه ها سکونشــین بود حاال 
یکــى از مدعیان آقــاى گلى در ســوپرلیگ 
یونــان بــا پیراهــن المپیاکــوس قلمــداد 

مى شود.
کریم انصارى فرد روزهــاى متفاوتى را 
در دوران فوتبال حرفه اى خود در یونان 

تجربه مى کند، روزهایى که 
با اتفاقات ابتداى 

فصل کمتر 
کسى 

پیــش بینى آن را مــى کرد، چــون همه چیز 
حکایت از جدایــى تلخ این 
بازیکــن از قهرمان 
یونــان 
داشت.

ســتاره ایرانى 
توســط  کــه 
سرمربى آلبانیایى 
ســابق المپیاکوس 
در فهرســت مــازاد 
قرار گرفته بــود تا قبل 
از بسته شــدن پنجره 
نقــل و انتقــاالت 

تابســتانى فاصلــه چندانــى بــا فــروش و 
بازگشت به تیم سابق نداشــت اما ترجیح داد
 بماند و سکونشــین شــود بلکه فرصتى براى 
عرض اندام بیابد. تصمیمى که درســت از آب 
درآمد چون با اخراج مربى آلبانیایى و بازگشت 
«تاکیس لمونیــس» دوباره خوشــبختى به 
مهاجــم ایرانى چشــمک زد و باعث شــد تا 
این بازیکــن در کمتر از چهار هفتــه از گزینه 
چهارم خط حمله المپیاکــوس به انتخاب اول 
در سوپرلیگ تبدیل شــده و با به ثمررساندن 
چهار گل در یک قدمى آقــاى گلى یونان قرار

 بگیرد.
کریم که یک شنبه شب در برد 5 بر یک تیمش 

در رقابت هاى ســوپرلیگ گلزنــى کرد بعد از 
این اتفاق در زمین چمن ســجده شــکر به جا 
آورد تا نــه تنها تصاویر این حرکــت او بازتاب 
گســترده اى در رســانه هاى یونانى داشــته 
باشــد، بلکــه لمونیــس ســرمربى المپیــا 
شــادمان از درخشــش ادامــه دار مهاجــم

 ایرانــى اش او را در آغــوش کشــیده 
و تشــکر کنــد. بــا وجــود اینکــه شــادى

 گل انصــارى فــرد بســیار مــورد توجــه 
یونانــى هــا قــرار گرفتــه، خــودش دلیل 
توضیــح اینطــور  را  شــکرش  ســجده 

 مى دهد: «این شادى گل دلیل خاصى ندارد. 
تاابد شــادى بعد از گل من تشکر از  خداست و 

هیچ موقع هم این شادى گل تغییرنمى کند.»
روزنامــه SportDay آتــن بــا انتشــار 
تصویــرى از شــادى مهاجــم ایرانــى در 
کنار هم تیمــى هایش بعد از برد یک شــنبه 
شــب نوشــت:«کریم را بایــد بازیکنــى 
متفاوت دانســت چون هر کســى جاى او بود 
در تابســتان نمى ماند و به یکــى از تیم هاى 
خواهانش مى رفت؛ اما او بــه حدى اعتماد به 
نفس داشت که مى دانســت در المپیاکوس 
به جایگاه واقعى اش خواهد رســید و حاال 
این صبــورى باعث شــده تــا او مدعى 
آقــاى گلــى و بهتریــن گلــزن تیمش

 باشد.»

کمیته اخالق، ملى پوش فوتســال را بــه دلیل مصرف 
دخانیات از حضور در میادین ورزشى محروم کرد.

افشــین کاظمى ملى پوش تیم فوتســال گیتى پســند 
اصفهان به دلیل استعمال قلیان از سوى کمیته اخالق 
به دو ماه محرومیت محکوم شد. این بازیکن که از آذر 
1395 به دلیل مثبت شدن دوپینگش، به مدت یکسال 
محروم شده بود، در دفاع از خود گفته  بود، ماده ممنوعه 
از طریق مصرف قلیان وارد خونش شده است. کاظمى 
به همیــن دلیل به کمیتــه اخالق احضار شــد و حکم 

محرومیت دو ماهه  در پرونده اش قرار گرفته است.

افشــین کاظمى در گفتگو با ایسنا، ضمن تأیید این خبر 
توضیــح داد: غیرعمدى بودن دوپینگ من اثبات شــد 
و محرومیتم از چهار به یکســال کاهش پیدا کرد. اما با 
وجود اثبات بى گناهى، مرا دوبــاره محروم کرده اند. در 
کمیته اخالق از من ســئوال شــد که ماده ممنوعه چرا 
وارد بدن تو شــده اســت. من نیز عین حقیقت را گفتم 
اما فکر نمى کــردم براى گفتن حقیقــت هم محرومم 

کنند.
او افزود: زمانى که دوپینگم مثبــت درآمد، محرومیتى 
بابت مصرف قلیان در کار نبود. اما چند روز پیش شنیدم 

روى پرونده ام برگه اى از سوى کمیته اخالق گذاشته اند 
مبنى براینکــه نمى توانم تــا دو ماه دیگــر هم بازى

 کنم. محرومیت دوپینــگ، آذر به پایان مى رســد اما 
اگر کمیتــه اخالق هم بخواهد محرومــم کند، لیگ را 
از دست مى دهم و زندگى ورزشــى ام به خطر مى افتد. 
ضمن اینکه اجازه دفــاع به من داده نشــده و حکم را 
روى پرونده ام گذاشــته اند. در حالى که مــن به اندازه

 کافى ضــرر کرده ام. باشــگاه گیتى پســند 50 درصد 
 NADO از قــراردادم را نداد و جریمه ســنگینى هم به

پرداخت کردم.

سپیدرود رشت در نیم فصل یکى از بهترین بازیکنانش را از دست خواهد داد. کاپیتان 
حسین کعبى به دالیلى که بیشتر شخصى است نمى  تواند تا پایان فصل در رشت 
بماند و به همین دلیل تصمیم گرفته در نیم فصل این تیم و شهر رشت را ترك کند. 

گزیده صحبت هاى کعبى را بخوانید:
■  تصمیم گرفتم به دلیل مشکالت شخصى از سپیدرود جدا شوم. شرایط خیلى 
سختى دارم و دورى از خانواده ام برایم دشوار است. واقعاً نمى توانم اینگونه ادامه 
بدهم. شرایط تیم و مشکالت شخصى ام این را به من منتقل مى کرد که در پایان فصل 
به این تصمیم برسم اما بعد از بازى با ذوب آهن یا بعد از بازى با پرسپولیس این کار را 
انجام مى دهم. یکسال و سه ماه مى شود که در شهر رشت حضور دارم و این تنها به 

دلیل مردمان خوب این شهر بوده که همیشه به من لطف داشتند.
■  به علت مسائل شخصى و مالکى و موضوعى در این شهر نماندم و دورى  از فرزندم 
برایم سخت است. بهترین خاطره هاى زندگى ام در شهر رشت است. خداحافظى 
من فقط با مردم رشت است، فعالً به دنبال بازى کردن هستم واگر روزى از سپیدرود 

جدا شوم سریعاً به تیمى نمى روم. از طرفى حاال حاالها به فکر خداحافظى نیستم.
■  از لحاظ مالى هم وضعیت پیچیده اى داریم و بازیکنان به من که کاپیتان هستم 
مراجعه مى کنند اما خسته شدم از اینکه  دیگر حنایم رنگى ندارد! از هر مسئولى و 
هر کسى که شما فکر کنید درخواست کردم که براى کمک به تیم اقدام کنند اما این 
اتفاق نیافتاد. من براى جوانان و پیرمردهایى که به ورزشگاه مى آیند این تالش ها را 
انجام دادم. چون از مسئولین جواب نگرفتم، اسمى از آنها مطرح نمى کنم. نمى دانم 

دیگر باید چه کارى انجام مى دادم. 

چرا با نام محمد دادکان بازى مى شود؟

درخشش کریم، یونانى ها را به وجدآورد
یکى آن باال انصارى فرد را دوست داردیکى آن باال انصارى فرد را دوست دارد

ســرمربى تیم فوتبال استقالل 
خوزستان با اشــاره به مشکالت 
بســیار ایــن تیــم و اینکــه گویا 
سپردن مالکیت باشگاه به عبدالرضا 
موسوى منتفى شــده است، گفت: دیگر 
دیوانه شــده ام. چرا کســى پاســخگوى ما

 نیست؟
عبــدا... ویســى در پاســخ به این ســئوال کــه گویا 
ســپردن مالکیت باشــگاه بــه عبدالرضا موســوى 
منتفى شده اســت و باز هم باشــگاه در بالتکلیفى 
به ســر مى برد، اظهارداشــت: مــن نمى دانم چه 
اتفاقى افتاده اســت. دیگــر دیوانه شــده ام. چرا 
کسى نمى خواهد پاســخگوى ما باشد؟ درست 
اســت که تکلیف کارخانه گروه ملى مشخص 

نشده اســت ولى حداقل تکلیف باشــگاه را مشخص
 کنند.

وى که از مسائل پیش آمده به شدت ناراحت و عصبانى 
بود، گفت: گرفتار شده ایم. من وضعیت باشگاه و تیم را 
به همه مســئوالن استان گفته ام و کســى نیست که از 
این مسائل خبر نداشته باشــد ولى متأسفانه هیچ کارى 

نمى کنند.
 ســرمربى تیم فوتبال استقالل خوزســتان با بیان این 
که هنــوز ریالى دریافت نکرده اســت، افــزود: ابتداى 
فصل، اسپانســر تیم، مبلغــى را به حســابم براى تیم

 واریز کــرد که آن را بیــن بازیکنان تقســیم کردیم و 
خودم تاکنــون ریالــى دریافت نکــرده ام. وضعیت به
 صورتى است که باشــگاه هنوز پول چمدان و همچنین 
لباس هایى که براى تیم تهیه کرده و مربوط به دو سال 

پیش است، پرداخته نکرده است. آن مغازه دار چه گناهى 
کرده است؟

ویسى گفت: اســتقالل خوزســتان بى صاحب است و 
واقعــا از این شــرایط دیوانه شــده ام. تیــم وضعیت 
افتضاحى دارد؛ یعنى کســى در این اســتان نیست که 
به فریاد ما برســد و مگر اســتقالل خوزســتان متعلق 
به این اســتان نیســت کــه کســى بــه آن اهمیت

 نمى دهد؟ 
سرمربى تیم فوتبال استقالل خوزســتان با بیان اینکه 
توانایى بازیکنانش بیش از این است و باید حمایت شوند، 
گفت: انگار نمى خواهند تیم جان بگیرد. ما تا چه زمانى 
باید شاهد این مشکالت باشیم و چرا تیمى که مى تواند 
هواداران بســیارى را به ورزشــگاه بکشــاند، رها شده 

است؟

ویسى: مشکالت دیوانه ام کرده است

لژیونرهاى متضاد!
لژیونرهاى ایرانى که در تیم هاى مختلف اروپایى توپ مى زنند، این هفته 
کارنامه متفاوتى را نسبت به هم بر جاى گذاشتند. بى گمان در این هفته، 
انصارى فرد که در پیروزى پر گل تیمش سهم داشت در صدر لژیونرهاى 

موفق قرار مى گیرد. بعد از او هم کاوه رضایى قرار دارد.   

پاس گل کاوه 
شارلوا مقابل آنتورپن به پیروزى رسید. کاوه رضایى که در ابتداى فصل از 
استقالل به شارلوا رفته بود این روزها روى نوار موفقیت قرار دارد و این بار با 
یک پاس 3 امتیازى یک پیروزى خارج از خانه براى تیم بلژیکى به ارمغان 

آورده است. کاوه رضایى ماه گذشته بهترین بازیکن شارلوا شد.

قدوس به لیگ اروپا نرسید
هفته سى ام لیگ سوئد براى تیم هاى بازیکنان ایرانى خوش یمن نبود. در 
چارچوب هفته سى ام و پایانى لیگ سوئد اوسترشوندس که سامان قدوس 
را در اختیار دارد به مصاف یونکوپینگس رفت و به تساوى بدون گل رسید 

تا با 50 امتیاز در نهایت پنجم شود و از کسب سهمیه لیگ اروپا باز بماند. 

حقیقى سقوط کرد
در دیگر دیدار این هفته اسکیلستونا که علیرضا حقیقى را درون دروازه خود 
دارد، با نتیجه 3 بر یک مغلوب شد و در قعر جدول قرار گرفت و به دسته 
پایین تر سقوط کرد. حقیقى بعد از سپرى کردن مصدومیت ابتداى فصل در 
17 هفته پایانى لیگ آلسونسکان به طور کامل براى اسکیلستونا به میدان 

رفت و دو کلین شیت داشت.
او در دقیقه 55 این بازى هم  موفق شد با شیرجه زمینى به سمت چپ دروازه 

ضربه پنالتى «آرویدسون» را مهار کند.

آید یا مى گوید باید این
براى آمدن شرط هاى 

 وزیرى حاضر به کار 
ه خود را قطب ورزش 
ن شــیوه که او دارد، 
ًال این آورده شــدن 

انگار از انجامش 

سرمربى تیم نفت تهران شایعه استعفایش را رد کرد.
 بعد از اینکه اداره کل ورزش و جوانان اســتان تهــران در نامه اى 
مالکیت باشگاه نفت تهران را از حمیدرضا جهانیان سلب کرد، این تیم 
وضعیت نامشخصى دارد. در این باره برخى رسانه ها از استعفاى حمید 

درخشان خبر دادند؛ اما سرمربى نفت این موضوع را تکذیب کرد.
درخشان در این باره گفت: بحث استعفاى من داستان هاى دروغى 
است که برخى از خودشان مطرح مى کنند. هیچ استعفایى ندادم و 

منتظر هستیم تا تکلیف باشگاه روشن شود.
وى افزود: هنوز چیزى مشخص نیست. منتظریم تا وضعیت باشگاه 
روشن شود. تمرین تیم چند روز است که تعطیل شده و باید دید در 

روزهاى آینده چه اتفاقاتى رخ مى دهد.

درخشان: استعفایم دروغ است!

ى کرد بعد از 
ــکر به جا 
ت او بازتاب 
ى داشــته 
بى المپیــا 
ر مهاجــم

 کشــیده 
ـه شــادى

رد توجــه 
ودش دلیل 
توضیــح  
صى ندارد.

خداست و 

هیچ موقع هم این شادى گل تغییرنمى کند.»
yروزنامــه SportDay آتــن بــا انتشــار 

ایرانــى در  تصویــرى از شــادى مهاجــم
کنار هم تیمــى هایش بعد از برد یک شــنبه 
شــب نوشــت:«کریم را بایــد بازیکنــى 
بود متفاوتدانســت چونهر کســى جاى او

در تابســتان نمى ماند و به یکــى از تیم هاى 
خواهانش مى رفت؛ اما او بــه حدى اعتماد به 
نفسداشت که مى دانســت در المپیاکوس
به جایگاه واقعى اش خواهد رســید و حاال 
صبــورى باعث شــده تــا او مدعى  این
تیمش بهتریــن گلــزن گلــى و آقــاى

 باشد.»

بازیکنــى که تــا مرز فــروش در تابســتان 
پیش رفت و هفتــه ها سکونشــین بود حاال 
یکــى از مدعیان آقــاى گلى در ســوپرلیگ 
یونــان بــا پیراهــن المپیاکــوس قلمــداد 

مى شود.
کریم انصارى فرد روزهــاى متفاوتى را 
در دوران فوتبال حرفه اى خود در یونان 

تجربه مى کند، روزهایى که 
با اتفاقات ابتداى 

فصل کمتر 
کسى 

پیــش بینى آن را مــى کرد، چــون همه چیز 
حکایت از جدایــى تلخ این 
بازیکــن از قهرمان 
یونــان 
داشت.

ســتاره ایرانى 
توســط  کــه 
سرمربى آلبانیایى 
ســابق المپیاکوس 
در فهرســت مــازاد 
قرار گرفته بــود تا قبل 
از بسته شــدن پنجره 
نقــل و انتقــاالت 

تابســ
بازگش
 بماند
عرض
درآمد

«تاکیس
مهاجـ
این باز
چهارم
در سو
گ چهار
 بگیرد
کریمک

ســرمربى تیم
خوزستان با اشــ
بســیار ایــن تیــ
سپردن مالکیت باش
ا موسوى منتفى شــده
دیوانه شــده ام. چرا کســى

 نیست؟
عبــدا... ویســى در پاســخ به این سـ
ســپردن مالکیت باشــگاه بــه عبد
منتفى شده اســت و باز هم باشــگ
به ســر مى برد، اظهارداشــت: مـ
اتفاقى افتاده اســت. دیگــر دیو
کسى نمى خواهد پاســخگوى
اســت که تکلیف کارخانه گر

ویس
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فرمانده انتظامى اهواز از شناســایى و دســتگیرى دو 
همدســت درگیرى مســلحانه منجر به قتل در هنگام 

خروج از مرز ایران و ترکیه خبر داد.
سرهنگ صفرى گفت: در پى وقوع یک فقره تیراندازى 
در سوم آبان که منجر به قتل دو نفر و زخمى شدن چهار 
نفر و دستگیرى قاتل شــده بود، براى دستگیرى سایر 
همدســتان قاتل موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
پلیس قرار گرفت. وى افزود: مأمــوران پلیس با انجام 
اقدامات تخصصى و اطالعاتى و همکارى ســربازان 
گمنام امام زمان (عج) دو همدســت قاتل را شناسایى 
کردنــد و دریک عملیات منســجم هنــگام خروج از 
کشور توسط ســربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر

 شدند. 

سرپرست مرکز اورژانس هفتکل گفت: در حادثه انفجار 
یک مخزن جوشکارى یک شهروند هفتکلى جان باخت.

غالمعلى شــهریارى افزود: در این حادثه که ســاعت 
18 روز یک شــنبه رخ داد یک شــهروند در حال آماده 
سازى وســایل موکب این شهرســتان براى انتقال به 
مرز شلمچه بود که با انفجار مخزن جوشکارى کاربیت 
دچار حادثه شــد. وى افزود: این فرد که از ناحیه سر و 
قفسه ســینه دچار مصدومیت شدید شــده بود ابتدا به 
مرکز درمان بستر هفتکل منتقل و سپس به بیمارستان 
گلستان اهواز اعزام شد اما به دلیل شدت جراحت وارده 

جان باخت. 
گفته مــى شــود گاز ذخیره شــده در مخــزن 200 
لیتــرى جوشــکارى کاربیــت علــت ایــن انفجار

 بوده است.

راز قتل شاهد سرقت هنوز فاش نشده است
متهم دستگیر شده همه چیز را انکار کرد

یک شنبه شب بر اثر پخت و پز والدین یکى از 
کودکان بسترى در بخش اونکولوژى(سرطانى) 
بیمارســتان کودکان بندرعباس، در آشپزخانه 
و بى احتیاطــى وى، غذا ســوخته و دود غلیظ 
ایجاد مى شود و طبقه ســوم بیمارستان دچار 

دودگرفتگى مى شود.
رئیــس بیمارســتان کــودکان بندرعباس با 
بیان اینکــه  آتش ســوزى در کار نبوده و فقط 
دودگرفتگى ایجاد شــده بود، افزود: یک شنبه 
شب بر اثر بى احتیاطى و سوختن غذا که توسط 
یکى از همراهان بیمار در آشپزخانه طبقه سوم 
صورت گرفت، دود نســبتًا غلیظــى در همان 
طبقه ایجاد شــد که بالفاصله براى پیشگیرى 
از ایجاد مشــکل براى بیماران بسترى، اقدام 
به تخلیه بیماران شد و به ساختمان شماره یک 

منتقل شدند.
دکتر ناظمى خاطرنشــان کرد: هیچ آسیبى به 
بیماران وارد نشــده و روند درمانى بیماران در 
حال انجام اســت و مراقبت ها بــدون کمى و 
کاســتى صورت مى گیرد. وى افزود: بالفاصله 

بیماران بســترى در طبقه سوم شامل 11 بیمار 
اونکولوژى و 27 نوزاد از طبقه سوم خارج  شده و 
با فراخواندن آتش نشانى دود گرفتگى برطرف 

شد.
در همیــن رابطه، معــاون عملیات ســازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى بندرعباس نیز گفت: 
اتصالى هود در بیمارستان کودکان با حضور به 

 موقع و سرعت عمل آتش نشانان اطفا شد.
حســن امینى زاده با اشــاره به اینکه حریق به 
دلیل اتصالى از هود آشــپزخانه بوده و عملیات 
اطفا انجام شده و آتش نشــانان مشغول تخلیه 
دود هستند، خاطرنشان کرد: پس از اعالم خبر 
آتش سوزى به ستاد 125، نیروهاى عملیاتى از  
ایستگاه شماره 3،  خودشــان را سریعًا به محل 
حریق رســاندند. وى با بیان اینکــه نیروهاى 
عملیاتى به محض رسیدن به محل اعالم کردند 
حریق تحت کنترل است و به سرعت اطفا شد، 
افزود: این آتش سوزى که به دلیل اتصالى از هود 
آشپزخانه اتفاق افتاده بود، سریعًا خاموش شد و 

به هیچ بیمارى آسیب وارد نشده است. 

دودگرفتگى در بیمارستان کودکان

بازپرس شعبه 2 دادسراى انقالب مرند گفت: دختر حدوداً 16 ساله مرندى به طرز 
فجیعى توسط چند جوان به قتل رسید.

عبدا... پاشاپور با اشاره به اینکه دختر حدوداً 16 ساله مرندى به طرز فجیعى توسط 
چند جوان به قتل رسید اظهار داشت: قتل دختر جوان در شهر مرند به دلیل اطالع 
وى از یک فقره سرقت نافرجام بوده و قاتل براى اینکه راز سرقت نافرجام برمال 
نشود دست به قتل زده است. وى افزود: هرگونه شــایعاتى مبنى بر مثله کردن 
مقتوله و تجاوز به عنف، منتفى است و مقتوله بر اثر ضربات متوالى سنگ، ضربه 

مغزى شده و به قتل رسیده است.
بازپرس شعبه 2 دادسراى انقالب مرند گفت: در این ارتباط سه نفر دستگیر شدند  

و در بازداشت به سر مى برند که این پرونده مراحل قانونى خود را طى مى کند.
به گزارش تسنیم، پیکر بى جان این دختر نوجوان در بیابان اطراف سد کالنترى 

مرند توسط اهالى روستاى محبوب آباد کشف و به پلیس اطالع داده شده است.

رئیس کالنترى 205 صحن مطهر مرقد  امام خمینى(ره) از دستگیرى سارقى خبر داد 
که با خوراندن نوشیدنى مسموم توانسته بود از مالباخته 300 هزار تومان سرقت کرده 
بود.سرهنگ کیانوش نظرى گفت: در پى اعالم درگیرى بین دو نفر در سطح حوزه، 
تیمى از عوامل کالنترى براى بررسى موضوع و جلوگیرى از وقوع هر نوع آسیبى 
اعزام شدند که با حضور مأموران کالنترى یکى از شهروندان به گشت پلیس، مراجعه 
کرد و بیان داشت: «شب گذشته سه نفر به من مراجعه و با طرح دوستى نوشیدنى به 
من تعارف کردند که بعد از خوردن نوشیدنى، متوجه اطراف نشدم، وقتى به هوش 
آمدم فهمیدم آن سه نفر ناشناس، مبلغ 300 هزار تومان از جیبم به سرقت برده اند.» 
سرهنگ نظرى افزود: مأموران کالنترى به سرعت متهم را دستگیر و براى تحقیقات 
وى را به کالنترى منتقل مى کنند که با قبول بزه انتسابى، پرونده وارد مرحله بعدى 
شد. وى با توصیه به هوشیارى هرچه بیشتر شهروندان و عدم قبول هر نوع نوشیدنى 
از افراد ناشناس، اظهار داشت: تحقیقات در خصوص دستگیرى دیگر همدستان 

متهم ادامه دارد.

قتل فجیع دختر جوان با ضربات سنگ

دزدى با تعارف نوشیدنى مسموم

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى مازندران گفت: بانوى 25 ساله مصدوم حادثه سقوط اتوبوس 
در سوادکوه، صبح دیروز در بیمارستان امام خمینى(ره) سارى جان باخت. 

روحانى زاده با اشاره به اینکه با مرگ این مصدوم شمار جانباختگان سقوط اتوبوس در منطقه دوگل 
سوادکوه به 15 تن رسید، افزود: حال پنج مصدوم دیگر این حادثه وخیم است.

 پیگیرى قضائى حادثه سقوط اتوبوس 
دادستان عمومى و انقالب شهرستان سوادکوه از پیگیرى قضائى حادثه سقوط اتوبوس در محور 

سوادکوه استان مازندران خبر داد.
رســول محمدى گفت: راننده این اتوبوس زنده 
است و دستور قضائى صادر شده و تحقیقات براى 
مشخص شدن علت دقیق حادثه ادامه دارد. وى 
افزود: اتوبوس مورد نظرقدیمى بوده و در نزدیکى 
تونل ورسک، خودرو کنترل خود را از دست داده 

است.

 بریدن ترمز، علت واژگونى اتوبوس 
 رئیــس پلیــس راه فرماندهى انتظامى اســتان 
مازندران در خصوص حادثه واژگونى اتوبوس در 
محور سوادکوه گفت: در این حادثه راننده اتوبوس 
کنترلش را از دســت داده و حدود یک کیلومتر 
را بدون ترمز طى کــرد و در نهایت با برخورد به 

پهلوى جاده واژگون شد. 
سرهنگ قدمى اظهار داشت: این اتوبوس با 37 
مسافر از تهران به ســمت گنبد کاووس حرکت 
کرده بــود. وى افزود: در حوالى ســاعت 19، به 
دالیلى کنتــرل اتوبوس از دســت راننده خارج 
مى شود و حدود یک کیلومتر مسیر را بدون ترمز 

طى مى کند.
ســرهنگ قدمى ادامه داد: در نهایت اتوبوس با 
برخورد با دیواره پهلوى راســت جاده واژگون و 

متوقف مى شود.

اظهارات مصدومان حادثه واژگونى 
اتوبوس 

مصدومان حادثــه واژگونى اتوبــوس در محور 
ســوادکوه به نحوه واژگونى این اتوبوس در این 

محور اشاره کردند.
یکى از مصدومــان این حادثه پــس از انتقال به 
بیمارستان شــهید بهشــتى بابل اظهار داشت: 
«ساعت 6 عصر بود که در حالت خواب و بیدارى 
صداى جیغ و فریاد مسافران را شنیدم و از خواب 
بیدار شدم.» وى افزود: «پس از هوشیارى کامل 
متوجه برخورد ماشــین ها با یکدیگر شدم و پس 
از آنکه اتوبوس واژگون شــد دیگر چیزى متوجه 

نشدم.»
یکى دیگر از مصدومان این حادثه نیز گفت: «در 
زمان رخ دادن این حادثه بیدار بودم که متوجه شدم ترمز ماشین کار نمى کند و تالش هاى راننده 

نیز بى نتیجه بود و نتوانست اتوبوس را نگه  دارد و در نهایت این سانحه به وجود آمد.»
اتوبوس تعاونى هفت، عصر روز یک شنبه در مسیر تهران به گنبد در منطقه دوگل سوادکوه به پهلو 

واژگون شد. در این حادثه 15نفر جان خود را از دست دادند و 23 نفر مجروح شدند.

تلفات واژگونى اتوبوس به 15 نفر رسید

رسیدگى به پرونده «بنیتا» در دیوان عالى کشور

دستگیرى 2 فرارى 
در مرز ترکیه

جان باختن یک جوان 
هنگام  آماده سازى موکب

وکیل مدافع اولیاى دم «بنیتا» با اشــاره به ارسال 
پرونده به دیوان عالى کشــور گفت که منتظر رأى 

دیوان عالى کشور هستیم.
جعفر کوشا اظهار داشت: پس از صدور حکم در این 
پرونده، ما بــه رأى دادگاه بدوى اعتراض کردیم و 
اکنون پرونده به دیوان عالى ارســال شــده است. 
وى افزود: در حال حاضــر منتظر رأى دیوان عالى 

کشور هستیم.
کوشا خاطرنشان کرد: این پرونده دو متهم داشت 
که براى اولى حکم اعدام و براى متهم ردیف دوم 
حکم حبس صادر شده بود و ما نسبت به حکم صادره 
براى متهم ردیف دوم اعتراض داشتیم که در حال 
حاضر پرونده به دیوان براى اعالم نظر نهایى ارسال 

شده است.
بر اســاس این گزارش، وکیل مدافع اولیاى دم بنیتا 
12 مهر ماه به ایســنا گفته بود کــه امروز الیحه 
اعتراضى مان را نسبت به حکم صادره براى متهم 

ردیف دوم پرونده به دادگاه ارائــه کردیم و پرونده 
باید براى بررسى به دیوان عالى کشور ارسال شود.

بنیتا،  دختر هشــت ماهه ایرانى بود کــه در صبح 
پنج شنبه 29 تیر 1396، در حالى که درون خودروى 
پراید پدرش بود، ربوده شــد و پس از شش روز، در 

بامداد 4 مرداد، جسد او پیدا شد. کودکى که شش روز 
داخل خودروى به سرقت رفته پدرش با شیشه هاى 
بســته و درهایى که قفل نبودند در کنار خیابانى از 
گرسنگى و تشنگى جان داد. او به دلیل باقى ماندن 

در خودرو و شدت گرما جان داده بود.

مردى که متهم به قتل پیرمرد حین سرقت دستگاه سنگ 
فرز است مدعى شد به دلیل تشابه ظاهرى با قاتل اصلى 

بازداشت شده است.
ساعت 16 یکم اسفند ماه 94، وقوع یک فقره سرقت منجر 
به جنایت در خیابان ابوذر، 12 مترى جنوبى، شهید شهسوار 

حقیقى به کالنترى 161 ابوذردر تهران اعالم شد.
با حضور مأموران کالنترى در محــل و انجام تحقیقات 
اولیه مشخص شد که پیرمردى 76 ساله به نام «حبیب ا...» 
حین درگیرى با سرنشین یک دستگاه خودروى پراید که 
اقدام به سرقت از یک ساختمان نیمه ساز کرده بود، به قتل 

رسیده است.
با اعالم مراتب به بازپرس کشیک قتل پایتخت تحقیقات 
درباره این پرونده آغاز شد، با شناسایى تعدادى از شاهدان 
که صحنه فرار ســارق از محل ســرقت را دیــده بودند 
تحقیقات از این افراد در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

شاهدان در اظهاراتى مشابه گفتند که مقتول پس از اطالع 
از سرقت یک دستگاه فرزسنگ توسط فردى ناشناس از 
داخل یک ساختمان نیمه ساز، اقدام به تعقیب سارق کرده و 
سارق پس از ارتکاب سرقت و خروج از ساختمان، سوار یک 
دستگاه خودروى پراید سوارى شده و اقدام به فرار کرده 
است که در این زمان مقتول از پنجره سمت شاگرد راننده 

به خودروى پراید آویزان شده بود.
بنابر اظهارات شــاهدان صحنه جنایت، ســارق با انجام 
حرکات مارپیچ و ایجــاد تصادف عمدى بــا تعدادى از 
خودروهاى پارك شده در محل، باعث ایراد صدمات شدید 
و نهایتًا رها شدن مقتول از خودرو و برخورد شدید وى از 
ناحیه سر با زمین و مرگ وى شده و بالفاصله پس از این 

اقدام از محل فرار کرده بود.
همزمان با شناسایى خودروى پراید، کارآگاهان به محل 

سکونت صاحب خودرو در منطقه خانى آباد مراجعه کردند و 
مطلع شدند که خودروى پراید دو روز قبل از وقوع جنایت ، 
از مقابل منزل صاحب خودرو سرقت شده است. در ادامه 
رسیدگى به پرونده و با بررسى دقیق دوربین هاى مداربسته 
به دســت آمده از محل وقوع ســرقت خودرو همچنین 
بهره گیرى از اطالعات به دست آمده از شاهدان صحنه 
جنایت، کارآگاهان موفق به شناسایى تصویر فردى حدوداً 
40 ساله با شلوار جین آبى و لباس مشکى شدند که پس از 

سرقت پراید اقدام به سرقت منجر به جنایت از ساختمان 
نیمه ساز کرده است.

با توجه به ادامه رسیدگى به پرونده و به منظور شناسایى و 
دستگیرى متهم پرونده، دستور انتشار بدون پوشش تصویر 
به دست آمده از این شخص توسط مقام قضائى صادر شد. 
تحقیقات درباره این پرونده و بازداشت متهم فرارى ادامه 
داشت تا اینکه چند روز قبل یک متهم درباره این پرونده 
بازداشــت و پیش از ظهر روز یک شنبه به دادسراى امور 

جنایى تهران منتقل شد. متهم بازداشت شده در اظهاراتش 
به بازپرس امور جنایى تهران مدعى شد که قتل پیرمرد 
کار او نیســت و وى در زمان وقوع قتــل در کمپ ترك 
اعتیاد بوده و صرفًا به دلیل تشابه با چهره قاتل بازداشت 

شده است.
سرانجام متهم بازداشت شــده با دستور قاضى ایلخانى؛ 
بازپرس ویژه قتل پایتخت در اختیار مأموران اداره آگاهى 

قرار گرفت و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.
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محققان موفق به توسعه یک فناورى مبتنى بر هوش 
مصنوعى شــدند که مى تواند احساسات واقعى ما را 

بدون توجه به گفته هایمان آنالیز کند.
یک اســتارتاپ مبتنــى بر هوش مصنوعــى به نام 
SilverLogic Labs یک فناورى تشــخیص 
احساس را ایجاد کرده است که احساسات انسانى را 
تجزیه و تحلیل کرده و مى تواند واکنش و رفتار افراد 

را نیز پیش بینى کند.
این شــرکت ادعا مى کند که این فنــاورى مى تواند 
احساســات و انگیزه هاى انســانى را دقیق تر از هر 

فناورى دیگرى کــه در حال حاضر موجود اســت، 
پیش بینى کند.

الگوریتم این سیستم حرکات کوچک و تقریباً غیرقابل 
تشخیص انسان را بررسى مى کند و احساس شخص 

را درمى یابد.
این فناورى با تجزیه و تحلیل حرکات صورت مرتبط 
با طیف وسیعى از احساسات انســانى که در جاهاى 
مختلفى ماننــد مصاحبه ها، گروه هــاى مختلف و 
مکان هاى عمومى مانند کنفرانس هاى مطبوعاتى 

بروز داده مى شود، کار مى کند.

توســعه دهندگان این فناورى بر این باورند که این 
سیستم، بُعد دیگرى از امنیت را به محیط هاى امنیتى 

و دفاعى اضافه مى کند.
این فناورى که مبتنى بر هوش مصنوعى است، لحظه 
به لحظه بر رفتار انسان ها نظارت کرده و هر بخش از 
احساسات را براى تعیین اینکه به عنوان مثال فرد در 
زمان تماشاى تلویزیون چه احساسى دارد، با یکدیگر 

مقایسه مى کند.
این تکنولوژى تشــخیص عاطفه بــر ویژگى هاى 
رفتارى ظریف مرتبط با شادى، اعتماد، ترس، تعجب، 

غم، انزجار، خشم و انحرافات انسانى متمرکز است.
همچنیــن مى توانــد تحلیل کنــد که آیــا فرد به 
بیمارى هایى مانند فشــار خون باال مبتــال بوده، یا 

دارویى مصرف کرده است.
این فناورى همچنین مى تواند به آموزش و پرورش 
کمک کند چرا که قادر است واکنش هاى دانش آموزان 
را نسبت به آموزه هاى معلمان آنالیز کند تا مشخص 
شــود که آنها درس را یاد گرفته اند یا خیر. همچنین 
مى تواند کل زمان یادگیرى را کاهــش داده و بهره 

ورى را در کالس درس افزایش دهد.

آنالیز احساسات واقعى انسان ها
 توسط هوش مصنوعى!

به شبکه هاى کپسولى سالم کنید

اپلیکیشن دوربین نوکیا قرار اســت در آینده اى نزدیک به روزرسانى شده 
و برخى قابلیت ها و امکانات نرم افزارى جدید به گوشى هاى نوکیا افزوده 

شود.
مدیر اجرایى کمپانى اچ  ام  دى گلوبال با تأیید خبر آپدیت اپلیکیشن دوربین 
نوکیا در چند روز آینده، از برخى ویژگى هاى جدید آن نیز پرده برداشــت. 
او با اعالم این خبر اعالم کرد که با آپدیت جدید اپلیکیشن دوربین نوکیا، 
رابط کاربرى آن شــباهت زیادى به اپلیکیشن دوربین سرى لومیا، خواهد 
داشت؛ رابط کاربرى که یکى از بهترین ها در دنیاى گوشى هاى هوشمند

 است.
البته این رابط کاربرى مدرن، در زمان تصاحب نوکیا توسط مایکروسافت 
و براى گوشــى هــاى قدیمى این شــرکت طراحى شــده بــود. اما با 
خرید برند نوکیا توســط شــرکت فنالنــدى HMD Global، حال حق 
توســعه و نشــر این طراحى زیبا، در اختیار کمپانى جدیــد فنالندى قرار 

گرفته است.
هنوز جزئیاتى از زمان انتشــار آپدیت اپلیکیشن دوربین نوکیا اعالم نشده 
است. با این حال، با توجه به اعالم رسمى کمپانى، به نظر نمى رسد چندان 

به طول بیانجامد.

یکى از متداول ترین راه هاى یادگیرى قرآن که در بســیارى از شهرها نیز 
رایگان است شــرکت در کالس هاى تجوید مى باشد که کاربران به دلیل 
مشــغله هاى کارى نمى توانند در طول روز به این کالس هاى آموزشى 
بروند و مشکالتشان را برطرف کنند؛ اما یک تیم توسعه دهنده قدرتمند این 
 Learn Quran Full Unlocked .مشکل را برطرف کرده اســت
عنوان یک نرم افزار فوق العاده صحیح خوانى قرآن کریم مى باشد که توسط 
www.learn-quran.co براى اندروید توسعه و منتشر شده است. 
این اپلیکیشن جامع از 22 موضوع آموزش تشکیل شده که سعى بر آن شده 
است تمامى مباحث را در بر گیرد. با مراجعه به هر موضوع و اتمام یادگیرى 
مى توانید به تمرین تکالیف ذکر شــده بپردازید و در پایــان هر چیزى به 
تست ها پاسخ دهید تا ســطح یادگیرى ها را اندازه گیرى نمایید. سیستم 
صوتى گنجانده شده در این اَپ اندرویدى باعث مى شود تا به سادگى هر چه 
تمام تر تلفظ ها را درك کرده و در مدت زمان کوتاه ترى به نتیجه اى مطلوب 

برسید.

اینستاگرام دو ویژگى مهم را به پلتفرم خود افزود که کاربران مى توانند با 
دریافت ورژن 20 اپلیکیشن موبایل این شبکه اجتماعى از آنها استفاده کنند. 
مهمترین قابلیت جدید اینستاگرام سوپرزوم (Superzoom) است که 
مى تواند بعد از فعال شدن، به صورت خودکار یک ویدئوى از نماى نزدیک 
(کلوز آپ) مهیج ایجاد کند. با پخش یک صداى خاص بیش از پیش به 

هیجان این ویدئو در اینستاگرام افزوده خواهد شد.
گزینه سوپرزوم در اینســتاگرام را بعد از دریافت به روزرسانى جدید این 
اپلیکیشن، در کنار گزینه بومرنگ مشــاهده خواهید کرد. مى توان از هر 
چیزى اعم از انسان، حیوان و یا اشیاء یک ســوپرزوم درست کرد. بعد از 
ایجاد ویدئو مى توان آن را در استورى بارگذارى و یا براى سایر دوستان از 

طریق دایرکت ارسال کرد.
از آنجایى که چند روز بیشتر تا هالووین باقى نمانده است، دومین قابلیت 
جدید اینستاگرام افزوده شدن تعدادى فیس فیلتر جدید و مربوط به این 
جشن است. با توجه به این جشن، تمامى فیس فیلترهاى جدید ترسناك 
هستند! مى توانید با استفاده از آنها خود را تبدیل به یک شبح، یک زامبى و یا 
دیگر موجودات وحشتناك کنید. جدیدترین نسخه اندروید این اپلیکیشن 
را از Google Play Store و جدیدتریــن نســخه آى او اس آن را از

 App Store دریافت کنید.

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: در حال ساخت 
دیتاسنترهایى در عمق 200 متر زیر زمین در نقاط مختلف 
کشور هســتیم که حتى در مقابل حمالت موشکى نیز 

مقاوم هستند.
محمد جواد آذرى جهرمى در همایش نکوداشت هفته 
پدافند غیر عامل در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات 
به ارایه گزارشى از اقدامات انجام شــده توسط وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعات در حوزه پدافند غیرعامل 
پرداخت و گفت: شبکه سیگنال رســانى صدا و سیما با 
پوشش 90 درصدى در کل کشــور آماده بهره بردارى 
شده است که با همکارى صدا و سیما و به عهده گرفتن 
مسئولیت پشتیبانى و نگهدارى این شبکه، امکان بهره 

بردارى از این شبکه به وجود مى آید.
آذرى جهرمى با اشــاره به اینکه تعدادى از سازمان ها 

اطالعات حیاتى و پایه مردم را در اختیار دارند، تاکید کرد: 
اطالعات این سازمان ها در دیتاســنترهایى نگهدارى 
مى شــود که مقــاوم نیســتند و بــه همیــن منظور 
وزارت ارتباطــات در حــال ســاخت دیتاســنترهایى 
در عمق 200 متر زیــر زمین در نقاط مختلف کشــور 
اســت که حتى در مقابل حمالت موشــکى نیز مقاوم 

هستند.
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات به الزامات شبکه ملى 
اطالعات اشــاره کرد و افزود : بر اساس الزامات شبکه 
  IP ملى اطالعات، شبکه اى در الیه دوم خارج از شبکه
کشور با همکارى شرکت مخابرات و زیرساخت طراحى 
و راه اندازى شده اســت که تاکنون 67 دستگاه به این 
زیرساخت دسترسى دارند و از این طریق خدمات ارتباطى 

خود را دریافت مى کنند.

اپلیکیشن دوربین نوکیا
از خرید آیفون ایکس  آپدیت مى شود

صرف نظر کنید!
2 قابلیت جدید اینستاگرام 

معرفى شد

ساخت دیتاسنترهایى
 به عمق 200 متر زیر خاك ایران

 شــرکت HMD Global، ارزان قیمت ترین 
نسخه گوشــى نوکیا را معرفى کرده است که 
نوکیا 2 نام دارد. این گوشــى که مدت ها بود 
شــایعات زیادى پیرامونش شــنیده مى شد، 
اخیرا طى مراسمى در کشور هند معرفى شد. 
نوکیا 2 مجهز به سیســتم عامل نوگت 7,1 
است و شــرکت HMD قول داده که هر ماه 
براى این گوشــى به روزرسانى هاى امنیتى و 
همچنین نسخه اندروید 8,0 اوریو را نیز عرضه 

کند. این گوشــى از جنس آلومینیوم است و 
قاب پشــتى آن از جنس پلى کربنات خواهد 
بود. طبق ادعاى شرکت ســازنده، مشخصه 
بارز این گوشــى عمر باالى باترى دســتگاه 
اســت که تا دو روز دوام مى آورد. این گوشى 
همچنین بــا درجه مقاومتــى IP52 عرضه 
مى شود که شامل مقاومت در برابر قطرات آب 

خواهد بود.
نوکیا 2 با قیمــت 99 یــورو (115 دالر)، در 

ســه مدل با ترکیب رنگى متفــاوت عرضه 
 Pewter/Black، Pewter/White -مى شود
و Copper/Black  و از اواســط مــاه نوامبر 
امسال به بازار وارد خواهد شد. شرکت سازنده 
فعال اطالعاتى راجع به کشــورهایى عرضه 
کننده گوشى نوکیا 2 منتشــر نکرده اما ادعا 
کرده اســت که این گوشــى هم به وصورت 
تک سیم کارته و هم دو ســیم کارته عرضه 

خواهد شد.

معرفى نوکیا 2
HMD Global توسط 

برسید.

شبکه هاى عمیق عصبى سنتى را فراموش کنید، اکنون 
زمان سالم گفتن به شبکه هاى کپسولى فرا رسیده است.

هــوش مصنوعى در چند ســال گذشــته پیشــرفت 
چشمگیرى داشــته است. بســیارى از این موفقیت ها 
مدیون شبکه هاى عمیق عصبى بوده است که از طریق 
به کارگیرى راهکارهاى مختلف موفق شده اند در بسیارى 
از امور به انســان ها کمک فراوانى کنــد. مکانیزم هاى 
تشخیص چهره از جمله این موارد هستند. اما دانشمندان 
معتقد هستند یکســرى اصول به کار گرفته شده در این 
سامانه ها در عمل قادر نیستند بر مشکالت عمده غلبه 
کنند. چالش یادگیرى از طریق تحلیل حجم بسیار زیادى 
از داده ها به منظور ارائه یک پیشــنهاد دقیق و درست از 

جمله این موارد است.
«گوئف هنیتون» پژوهشــگر کهنه کار گوگل در حوزه 

هوش مصنوعــى در این ارتباط گفته اســت: «ما 
موفق شدیم گونه جدیدى از شبکه هاى عمیق 
را به وجود آوریم. شبکه اى که آن را شبکه هاى 
کپســوله نامگذارى کرده ایم. در این رویکرد 
ما گروهى از ســلول هاى عصبى کوچک را 
مورد اســتفاده قرار مى دهیم. این ســلول ها 

در قالب الیه هاى گروه بندى شــده به منظور 
شناسایى اشیایى که در ویدیوها یا تصاویر وجود 

دارند به کار گرفته مى شوند. زمانى که 
چند کپســول در یک الیه 

موفق مى شوند جسمى 
را شناسایى کنند، 

آن ها کسپولى که در ســطح باالترى قرار دارد را فعال 
کرده و اینکار ادامه پیدا مى کند تا زمانى که شبکه بتواند 
درباره آنچه مشاهده کرده است قضاوت کند. هر کدام از 
این کپسول ها به منظور شناسایى یک ویژگى منحصر به 
فرد در یک تصویر طراحى شده اند. به گونه اى که بتوانند 
در ســناریوهاى مختلفى همچون تشخیص اجسام در 
زاویاى مختلف مورد اســتفاده قرار گیرند. در حالى که 
یک شبکه عصبى مرســوم به حجم بســیار باالیى از 
داده ها براى شناسایى اجسام نیاز دارد، در مقابل شبکه 
عصبى ما با کمترین داده مورد نیاز قادر است همان کار 

را انجام دهد.»
آقاى هنیتون در دو مقاله اى که در همین ارتباط منتشر 
کرده آورده است: «شبکه هاى کپسولى نشان دادند در 
شناسایى دست خط ها و اجســام از زاوایاى مختلف در 
مقایسه با همتایان ســنتى خود اشتباهات 
کمتــرى دارند، امــا هنوز در مقایســه 
بــا شــبکه هاى مرســوم کندتر عمل 
مى کنند.» در هر صورت پژوهشگران 
امیدوار هستند این شــبکه ها بتوانند 
محدودیت هاى هــوش مصنوعى که 
دانشــمندان نگران آن هستند را برطرف 

کنند.

و ن
«گوئفهنیتون» پژوهشــگر کهنه کار گوگلدر حوزه 

هوش مصنوعــى در این ارتباط گفته اســت: «ما 
موفق شدیم گونه جدیدى از شبکه هاى عمیق 
ورا به وجود آوریم. شبکه اى که آنرا شبکه هاى  ب ر
در این رویکرد ای د رک کپســوله نامگذارىکرده ایم. در اینروی
ما گروهى از ســلول هاى عصبى کوچک را

مورد اســتفاده قرار مى دهیم. این ســلول ها 
در قالب الیه هاى گروهبندى شــده به منظور

شناسایى اشیایى که در ویدیوها یا تصاویر وجود
دارند به کار گرفته مى شوند. زمانى که 

یالیهالیه چند کپســول در یک
موفق مى شوند جسمى 

را شناسایى کنند، 

ن ى و پ و ر
از زاوایاى مختلف اجســام شناسایىدست خط ها و

مقایسه با همتایان ســنتى خود اشتباهات
کمتــرى دارند، امــا هنوز در مقایســ
بــا شــبکه هاى مرســوم کندتر عم
مىکنند.» در هر صورت پژوهشگرا
وامیدوار هستند این شــبکه ها بتوان ی
ک نوع هــوش مصنوعى کش محدودیت هاى
نگران آن هستند را برطرف دانشــمندان

ککنند.
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تشییع پیکر شهید تازه تفحص شده نیروى انتظامى  

در بجنورد 

طبیعت منطقه 
حفاظت شده 
«آینالو» در 
شهرستان 

«خداآفرین» از 
شهرهاى استان 
آذربایجان شرقى 

صف کامیون هاى 
حمل چغندر در شیروان 

به دلیل تأخیر در 
تحویل گیرى کارخانه قند 

 پشت صحنه فیلم «آهوى پیشونى سفید2»

ساحل بندر عباس  شاهد هزاران عروس دریایى تلف شده بود 

بازدید رئیس اورژانس کشور و 
معاون درمان وزیر بهداشت از 

مصدومان تصادف اتوبوس زائران اربعین 

حرم امام حسین (ع) 
در آستانه اربعین 

کشاورزى در 

مزرعه هاى جنوب تهران 




