
آغازى دوباره در دوازدهمین سال دوازدهمین بهار همراه با عید میالد
یک شنبه 12 آذر ماه 1396 سال چهاردهم  شماره 3100   16صفحه   قیمت 1000 تومان

معموًال تنها در روز ســالگرد یک روزنامه اســت که
مى توان ســاده و صمیمانه نوشــت. از برنامه هاى 
آینده گفت و از آنچه گذشــته اســت! اما امسال و در 
چنین روزى فقط مى توانم به سادگى بنویسم از آنچه
مى گذرد وگرنه برنامه اى براى آینده مان وجود ندارد. 
تنها برنامه ما تالش براى بقاست والغیر! و در این میان 
اگر توانستیم، رعایت آنچه از روزنامه نگارى آموخته ایم 

و حفظ  رسالتى که برعهده داریم. 
راستش اوضاع مان در این زمانه خوب نیست. نه اینکه 
فقط ما باشیم. سایر روزنامه ها هم حال و روز خوشى 
ندارند. عوامل بسیارى در این میان دخیل هستند که 
نفس ها را به شــماره انداخته و به احتضار کشانده اند. 
تأثیر سریع و گســترده فضاى بى قید و بند مجازى بر 
رسانه هاى کتبى، خستگى مخاطب از مطالعه مطالب 
کلیشــه اى و تکرارى، بى تفاوتى متولیان فرهنگى و 
مسئولین نو رسیده و برخورد تشــریفاتى آنان، رکود 
اقتصادى و بى حوصلگى بخش خصوصى در تعامل با 
رسانه ها، بى اعتمادى فعاالن و دست اندرکاران امور 
مطبوعاتى نسبت به یکدیگر، حذف یارانه ها و به مثقال 
و دینار رسیدن آگهى هاى دولتى به همراه هزار و یک 
دلیل دیگر، باعث شده تا مطبوعات استان ما دورانى را 

تجربه کنند که در آن وجود خارجى ندارند.
علیرغم تمام این مصائب، چیزى که ما را مصیبت زده تر 
از دیگران کرده، تنهایى مان است. خودمان هستیم و 
خودمان! مستقل از تمام رنگ ها و جهت ها و خطوط 
سیاسى و افراد ذینفوذ دولتى. از چپ به راست راهنما 
نمى زنیم و از راست به چپ نمى پیچیم. اصولگرایان 
مى گویند اصالح طلب هســتیم و اصالح طلب ها در 
جســتجوى ریشــه اصولگرایى براى ما هستند. ولى 
واقعیت آن اســت که ما خودمان هســتیم؛ مستقل و 
مردمى و تنها خود خودمان.           ...ادامه درصفحه2

در ســالگرد هزارباره تولد پاییز، هنوز هم نشستن پاى 
ســالروز رویش بهارى یک روزنامه، لذتى دو چندان 
خلق مى کند. شــکوفه هاى واژه که روى برگ کاغذ 
مى نشیند، چنان حال و هوایى مى آفریند که آدم، سوز 
پاییز را فراموش مى کند و ناخودآگاه تن به نسیم بهارى 

واژه ها و جمله ها مى دهد. 
بهار، منادى تولد اســت و بشــارت دهنــده زندگى و 
همین هم رمز دگرگونى حال آدم است؛ چه وقتى بهار 
طبیعت را به نظاره مى نشیند و چه آن وقت که شاخسار 
واژه ها را مى تکاند و با عطر مست کننده هر کدامش، 
دمى از گرفتارى هاى دنیاى اطراف که پر شده  از موج و 
فرکانس و فضاهاى پر زرق و برق مجازى،جدا مى شود.

تصویر آشــناى این روزها در اتوبوس و تاکســى و مترو 
و مهمانى و کــف پیــاده رو، انعکاس یک چیز اســت؛ 
اینکه آدم هاى خســته امــا عجول، در حالــى که مثل 
مورچه هاى کارگر، این طرف و آن طرف مى روند(بلکه 
مى دوند) همه شان یک موبایل لمسى دستشان گرفته اند 
و انگشت هایشان را روى صفحه پرنور آن جابه جا مى کنند 
تا از این همه عجله و شلوغى کنده شوند و دمى از سکوت 
فضاى مجازى لذت ببرند. البد مى گویید در این تصویر 
هر روزه که پیش چشم همه مان است، چه جایى براى لذت 
بردن از روزنامه و تولد و این چیزها مى ماند؟ دیگر کسى هم 

مانده که موبایلش را ول کند و روزنامه را بچسبد؟
اما بــاور کنید که در ایــن هنگامــه دیجیتالى، هنوز 
روزنامه ها نفس مى کشند؛ شاید خیلى هاشان به حال 
احتضار افتاده باشــند اما هنوز نفس مى کشند؛ شاید 
بعضى هاشان در عوالم مجازى حل شده باشند اما بقیه شان 
هنوز نفس مى کشند؛ نشــان به آن نشان که وقتى به 
سالگرد تأسیس یک روزنامه یا مجله مى رسیم، دوباره 
عطر کاغذ و شمیم واژه،  تا مغز اســتخوان آدم رسوخ 
مى کند.                                                    ... ادامه در صفحه 2

محبوب و مردمى
اگر چه تنها و مستقل

شکوفه هاى واژه 
هنوز منادى تولد است

    ایرج ناظمى    مهران موسوى خوانسارى

روزنامه خبرى تحلیلى استان اصفهان

آگهى مزایده (نوبت دوم)

مسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

موضوع مزایده: واگذارى بهره بردارى استیجارى از آغل هاى دامى کشتارگاه شهردارى نجف آباد به صورت کالن.
محل و مهلت دریافت اسناد مزایده: از افراد واجد شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/09/20 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه 

نمایند.
پیشنهاددهندگان مى بایســت مبلغ 70/000/000 ریال را به صورت واریز به حساب 0104544150002 سپرده 
شــهردارى نزد بانک ملى مرکزى نجف آباد و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان سپرده شرکت در 

مزایده ارائه نمایند.
قیمت پایه اجاره آغل هاى دامى شماره یک تا هشت: به ازاى هر رأس گوسفند ورودى به هر آغل مبلغ 12/000 

ریال.
قیمت پایه اجاره آغل هاى دامى شماره نه تا بیست و پنج: اجاره ثابت هر آغل براى هر ماه مبلغ 6/000/000 ریال و 

به ازاى هر رأس گوسفند ورودى به هر آغل مبلغ 12/000 ریال.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

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

چاپ دوم

آگهى مزایده زمین
شماره 2168- 96 مورخه 96/09/09

روابط عمومى شهردارى مشکات

شهردارى مشکات در نظر دارد با استناد به مصوبه شوراى اسالمى شهر مشکات و براساس کد ردیف 
702001 دفترچه بودجه سال 1396 شهردارى، تعدادى از پالك هاى تجارى، مسکونى و صنعتى تحت 
تملک خود واقع در شهر مشکات را طى تشریفات مزایده عمومى به فروش برساند. لذا از متقاضیان 
درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به دبیرخانه 

شهردارى مشک ات مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است: 

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده مى باشد.

3- شهردارى در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

5- شماره هاى تماس: 55683737- 031

نوبت اول

آگهى مزایده عمومى

مجید قربانى- شهردارى کوشک

شهردارى کوشک به استناد مصوبه شماره 96/97/ش مورخ 1396/08/30 
شوراى اسالمى شهر کوشــک در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات آهن، 
چوب، پالســتیک، آلومینیوم، از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 
آیین نامه مالى شهردارى ها اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت  در این مزایده 
مى توانند جهت آگاهى بیشــتر و اخذ مدارك مزایده به واحد امور مالى 
شهردارى مراجعه و نسبت به ارائه پیشــنهادات، تا پایان وقت ادارى روز 
چهار شنبه مورخ 1396/09/22 به واحد دبیرخانه حراست شهردارى کوشک 

مراجعه نمایند.

نوبت دوم

آگهى مناقصه 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مناقصه: 

1- آسفالت معابر منظریه 
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/9/22 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 96/9/23 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 96/10/3 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

چاپ دوم
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عزت ا... یوســفیان مــال، نماینده آمــل و الریجان در 
مجلس شوراى اسالمى در گفتگو با افکارنیوز با اشاره به 
اجرا نشدن قانون رسیدگى به دارایى مقامات، مسئوالن 
و کارگزاران نظام پس از دو ســال از تصویب و ابالغ آن 
گفت: یکى از دالیل معطلى این قانــون، کامل نبودن 

قانون و نیاز داشتن به آیین نامه براى اجراست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با طرح 
این سئوال که چرا نمایندگان قانون را طورى مى نویسند 
که به آیین نامه نیاز داشته باشد، تصریح کرد: این ضعف 
به خود مجلس بر مى گردد و اصوًال مجلس، هم در بُعد 

قانون نویسى و هم در بُعد نظارت ضعف دارد.

یوســفیان مال گفت: گاهى اوقات مى بینیم یک طرف 
مســئولیت که مى گیرد ثروتش میلیاردى مى شــود. 
بنابراین باید ثروت این فرد بررسى و مشخص شود که از 

کجا به دست آمده است.
قانون رسیدگى به دارایى مقامات، مسئوالن و کارگزاران 
نظام در زمســتان ســال 94 در مجلس مصــوب و در 
نهایت در هفتم دى ماه همان ســال بــراى اجرا، ابالغ

 شــد. طبق این قانون مقامات و مسئوالن باید صورت 
دارایى خود، همســر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل 
و بعد از هــردوره خدمتى به رئیس قــوه قضائیه اعالم 

کنند.

وزیر علوم درباره سخنرانى صد نفر از اصولگرایان براى 
روز دانشجو در دانشگاه آزاد گفت: چنین کارهایى معقول 
نیســت. معتقدم نباید براى دانشــجویان دانشگاه آزاد 
محدودیت وجود داشته باشد. دانشجویان دانشگاه آزاد 
هم مثل بقیه دانشــجویان باید افکار، نظرات و سخنان 
احزاب،گروه ها و جناح هاى مختلف را بشــنوند. ما باید 
به دانشجویان اجازه بدهیم خودشان قضاوت و انتخاب 

کنند. 
منصور غالمى در گفتگو با ایلنا، در پاسخ به این سئوال  
که به نظر شما مسئوالن جدید دانشــگاه آزاد به دنبال 
حذف اصالح طلبان از این دانشگاه وتبدیل آن به پایگاه 

اصولگرایان هستند؟ عنوان کرد: چنین کارهایى معقول 
نیســت. معتقدم نباید براى دانشــجویان دانشگاه آزاد 
محدودیت وجود داشته باشد. وى گفت: در حال حاضر 
برنامه ما این است که با آقاى رئیس جمهور در این زمینه 
جلسه اى داشته باشــیم، باید ببینیم که ایشان به دلیل 

مشغله هایى که دارند دعوت ما را مى پذیرند یا خیر.
غالمى با بیان اینکه پیشنهاد خاصى براى اینکه رئیس 
جمهور در کدام دانشگاه ســخنرانى کنند تا این لحظه 
وجود ندارد، گفت: اگر آقاى روحانى قبول کنند به همه 
دانشگاه ها ابالغ مى کنیم که کدامیک ظرفیت برگزارى 

این مراسم را دارند و مى توانند آن را مدیریت کنند.

ثروت میلیاردى مسئوالن 
باید رسیدگى شود

تشکیل جلسه با رئیس جمهور 
به مناسبت روز دانشجو

رد کردن نامه سازمان «سیا» 
  آنا| سرلشکر قاسم سلیمانى نامه رئیس سازمان 
«سـیا» را رد کـرد. در متنى که در اینسـتاگرام قاسـم 
سلیمانى، منتشـر شـده از قول رئیس  دفتر مقام معظم 
رهبرى آورده شـده اسـت که همیـن اواخـر زمانى که 
سرلشکر قاسم سلیمانى در بوکمال بود، رئیس سازمان 
سـیا به وسـیله یکى از رابطان خود در منطقه، نامه اى 
براى سرلشکر سلیمانى فرستاد اما ایشان گفت، «نامه 
تو را نمى گیرم و نمى خوانم، اصًال با این افراد صحبتى 

ندارم». 

پاسخ به سئوالى درباره 
دیدار ترامپ و روحانى

  تسنیم| محمـد جـواد ظریف، وزیـر خارجه 
ایران در پاسـخ به سـئوالى درباره احتمال دیدار ترامپ 
و حسن روحانى، رئیس جمهور ایران گفت: «الزم است 
قبل از درخواست نشست، احترام نشان داده شود. روابط 
بین المللى و دیدارهـا باید بر برابرى و احتـرام دوجانبه 
استوار باشـند. هر زمان دولت آمریکا آماده باشد این را 

امتحان کند، وضعیت متفاوت خواهد شد.»

انگار روانگردان مصرف کرده!
مجتبـى ذالنـورى، نماینـده     خبر آنالین |
اصولگراى مجلـس دهم دربـاره رفتار احمـدى نژاد و 
یارانش مى گوید: به نظر مى رسـد ایشـان خـود را در 
حالتى قرار داده است که گویا روانگردان مصرف کرده 
اسـت. نعوذبا... نمى خواهم بگویم ایشان چنین کارى 
کرده اسـت اما منظورم این اسـت که حالتشـان مانند 
حالت افرادى کـه روانگردان مصرف کـرده اند در یک 
فضاى توهمى است یعنى فکر مى کند 80 میلیون نفر  

به دنبال او هستند.

آقاى مدیرکل خارج هستند!
  باشگاه خبرنگاران جوان | زلزله 6 ریشترى  
در حالى صبـح روز جمعـه اسـتان کرمـان را لرزاند که 
مدیر کل سـتاد بحـران اسـتاندارى کرمان در اسـتان 
حضور نداشت. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور در پاسخ به برخى ادعاهاى مطرح شده در 
رسانه هاى محلى در خصوص مرخصى طوالنى مدت 
مدیرکل  ستاد بحران استاندارى کرمان اظهار داشت: قرار 
نیست زلزله با مدیریت بحران هماهنگ کند، اما معاونان 
مدیر بحران استان کرمان مى توانند پاسخگو باشند. وى 
گفت: خانواده مدیرکل در خارج از کشور سکونت دارند و 
محل زندگى آنها ایران نیست که همین امر باعث سفر 

مدیر بحران استان به خارج از کشور شده است.

شایعه پراکنى زلزله اى!
   جام جم آنالین | معاون دادسـتان در امور 
رصد فضاى مجازى اسـتان کرمان گفـت: مدیر یکى 
از کانال هاى تلگرامى که به شایعه سازى در خصوص 
وقوع زلزله مهیب در کرمان اقدام کرده بود به اتهام نشر 
اکاذیب منجر به تشویش اذهان عمومى، به دادسراى 
کرمان احضار شده است. محمدعلى سلیمانى بیان کرد: 
پس از وقوع زلزله در اسـتان کرمان چندین بار شـایعه 
پراکنى در فضاى مجازى به نقل از مؤسسه ژئوفیزیک و 
مؤسسات علمى در رابطه با وقوع زلزله انجام شدکه پس 
از جلسه سـتاد بحران، مدیر یک کانال تلگرامى با پنج 
هزار بازدید کننده، که به شایعه سـازى زلزله مهیب در 

24 ساعت آینده اقدام کرده بود شناسایى و احضار شد.

تیلرسون 
کابینه را ترك نمى کند

  انتخاب| رئیس جمهورى آمریـکا گزارش هاى 
اخیر منتشـر شـده مبنى بر اینکه کاخ سـفید به دنبال 
برکنارى «رکس تیلرسون» از وزارت خارجه و جانشینى 
«مایک پامپئو»، رئیس سازمان سیاست را اخبار جعلى 
خواند. ترامپ در پیامى در توئیترنوشت: تیلرسون کابینه 
را ترك نمى کنـد. در حالى که ما درباره برخى مسـائل 
خاص با یکدیگر اختالف نظر داریم اما به خوبى با هم 
کار مى کنیم و بار دیگر آمریکا به طور گسترده اى مورد 

احترام قرار گرفته است.

توئیتر

... ادامه از صفحه اول
نه در بغل کســى نشســته ایم و نــه کســى را در بغل 
گرفته ایــم. نه باج مــى دهیم و نــه باج مــى گیریم. 
رفیق بــازى براى مــا خــارج از حیطه کارى بــه معنا 
مى رســد. با کســى شــوخى نداریم و ناز و کرشــمه

دیگران براى ما ارزشى ندارد. دستمان بر زانوى خودمان 
است و از عرق جبین خودمان برداشــت مى کنیم. حق 
خودمان را مــى خواهیم و بــه حقوق دیگــران احترام 
مى گذاریم. از همان ابتدا نیت کردیم که خودمان بکاریم و 

خودمان هم درو کنیم.
طرح ما، متن مــا، ایده و فکر و اندیشــه ما مختص به 
خودمان اســت. به کسى مدیون نیســتیم که بسیارى 
مدیون ما هســتند. برنامه و روش اجرایى ما نشــأت 
گرفته از دانه اى اســت که خودمان کاشته ایم و بارور 
کرده ایم. میوه اش را هم اگر چه اغلب به تاراج برده اند 
ولى دلخورى مان تنها محدود به زخمى بوده که بر اندام 

این نهال رعنا زده اند.
لطف و همراهى مردم اگرچه از مواهب استقالل در روش 
و منش ما بوده ولى عواقب آن هم در هزار تیر و کمانى 
که به سمت ما نشانه رفته، هویدا مى شود. یکه و تنها در 
میان میدان ایستاده ایم و با هزار شمشیر برافراشته اى 

که به سمت ما فرود مى آیند، مى جنگیم.
■■■

قرار بر این بود که حداقل در این روز، ساده و صمیمانه باشم. 
پس واضح باید نوشت از آنچه مى گذرد. از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى شروع مى کنم. آنجا که نام متولى مطبوعات 
را بر پیشــانى خود حک نموده. این عزیز متولى اگر براى 
همگان دایه است، براى ما شده است نامادرى! چنان حق و 
حقوق ما را در چند نوبت نادیده گرفت که گویى بیگانه ایم و 
در این کشور نباید سهمى داشته باشیم. در آمار و نام و خبر، 
براى طوالنى شدن جداول خود در شماره هستیم ولى آنجا 
که بحث از حمایت است، گویى از کشورى دیگر به میدان 
آمده ایم. چنان با ما کرده اند که دیگر قید تمام یارانه هاى 
کاغذ و اشتراك و بیمه و... را زده ایم و از آش دیگ پرجوش و 
خروش شان چیزى نمى خواهیم. فقط مى دانیم که بسیارى 
از آنچه را که مى گویند، فقط براى ما مى گویند و محصول 
اقدام آنها در حساب دیگران است. همان دردانه هایى که در 

گذشته بوده اند و در آینده هم خواهند بود.
طبیعتًا اداره کل ارشــاد نیز به عنوان نماینده تمام عیار 
این وزارتخانه در اســتان ما، بر همان پاشنه مى چرخد. 
خط کش آنها براى دیگران بــه صورت کیلومترى هم 
آمپر نمى اندازد و به ما که مى رسند از یک دهم میلیمتر 

هم نمى گذرند! 
آگهى هاى دولتى به نام ما در دفاترشان ثبت مى شود و 
چاپ و درآمد آن به نشریه اى دیگر مى رسد و وقتى که 
مى فهمیم و اعتراض مى کنیم، خم به ابرو نمى آورند. 
واحســرت از یک ذره واکنش! شده ایم ناشر بى جیره و 
مواجب آگهى هاى ثبت و دادگسترى استان. از کارمند 
جزء اداره ارشاد شهرستان به رئیس این اداره، از این آقاى 
رئیس به مدیر اداره مطبوعات، از این مدیر به معاون اداره 
کل، از این معاون به مدیر کل گالیه برده ایم، اما دریغ 
از یک جو نتیجه! از صدر تا ذیل شان هّم و غّمى ندارند. 
بین خودشــان دعواى زرگرى راه مى اندازند، جلســه 
مى گیرند، نامه مى نویســند، ولى چــه حاصل؟ نتیجه 
دو سال پیگیرى، آن مى شــود که مدیر کل سابق این 
اداره در آخرین روزهاى حضور خود در اصفهان، قلم به 
دست گرفته و بعد از یک صفحه حاشیه نویسى، اعتراف 
مى کند که در سال 94، حق و حقوق ما در این اداره کل، 
مثًال به اشتباه پایمال شده. البته بعد هم اضافه مى کند 
که در ســال بعد جبران کرده ولى به سیاست آنقدر دیر 
معترف مى شود که براى درك و تفهیم اشتباه مکرر و 

مستمر خود در سال بعد هم، زمانى باقى نگذارد!
قانون مملکت یک قانون بوده و تغییر نکرده است. این 
قانون سه سال و نیم اجرا شده و به ناگاه مدیر کل بعدى 
که مى آید، تفسیر این اداره دچار تغییر شده و همه چیز 

رنگ و بوى دیگرى مى گیرد. گویى تفسیر گذشته آنان 
با اشــراف این روزنامه از کاربرد خود ساقط شده و پاى 
تفســیر متضاد دیگرى به میان مى آید که در تشریح و 
توجیه آن، خودشان هم درمانده مى شوند. پاى اصول و 
قواعد جدید و امتیاز و رتبه و تیراژ را به میان مى آورند تا 
مثًال حرفى زده باشند و توجیهى عوام پسند. ولى غافل 
از آنند که همان ظلم آشکارشان در ســال 94، ما را از 
گردونه رقابت خارج نمود و از تصدق حق و سهم قانونى 
ما از منبع آگهى هاى دولتى، افراد و نشریات دیگرى به 
منزلت برترى در نمایشگاه و جشــنواره و امتیاز و رتبه

 رسیدند! 
در چنین وانفســایى چه باید بکنیم؟ مکاتبه با این اداره 
کل؟ وقتى حاصل یکســال و نیم مکاتبه و پیگیرى، در 
نهایت آمار و ارقام و اعدادى باشد که با تمام آنچه وزارت 
خودشــان اعالم کرده، در منافات اســت، از این مسیر 
مى توان امیدوار به موهبتى جدید بود؟ دوستى مى گفت 
باید عریضه به استاندار برسانیم. گفتم:«کدام استاندار؟ 
در چهار سال گذشته که اصفهان اصًال استاندار نداشت 
و این یکى هم که معلوم نیست چه کاره است؟ آنقدر با 
رسانه ها غریب اســت که هنوز براى دیدار آنها بار عام 
نداده و شوراى شهر را هم به زور نطق پیش از دستور به 

حضور مى پذیرد!»
تازه خود شوراى شــهر هم معلوم نیست که در معرکه 
رسانه و مطبوعات در انتظار کدامین معجزه است؟ اگرچه 
قبلى هــا به محض فرصت، اوج هنرشــان شــکایت 
حقوقــى رئیس شــان از «نصــف جهان» بــود ولى 
حداقل گوشه چشــمى هم به سایر رســانه ها داشتند. 

اینها که آنقــدر در توئیتر و تلگرام و اینســتاگرام غرق 
شده اند که معلوم نیســت اصًال بخواهند به چیزى به 
نام مطبوعات فکر کنند. تازه در خزانه شــان، آه نمانده 
که بخواهند با ناله ســودا کنند و خبرگزارى و روزنامه 
خودشان هم مانند استخوانى در گلوى شهردارى شده 

است.
اینها که چیزى ندارند. آنها هم که دارند، از اســتقالل 
«نصف جهان» خوش شان نمى آید! ما را هم مانند برخى 
دیگر متملق و چاپلوس و آفرین گوى خود مى خواهند که 
صد البته نمى توانیم اینگونه باشیم. نمونه بارزشان هم 
یکى مانند شرکت فوالد مبارکه! بعد از گذشت یکسال از 
بى تفاوتى ناشى از سیاست یا قساوت، چهار کادر آگهى 
براى ما فرستادند. آفتاب به مغرب نرسیده بود که انتشار 
آن را منتفى کردند. جویا که شدیم، موضوع را به انتشار 
سخنان نمایندگان مردم در مجلس رساندند که در انتقاد 
از این شرکت مطرح شــده بود! باور کنید نمى دانستیم 
که درج سخنان نمایندگان مردم هم مى تواند با قهر و 
عقوبت همراه باشد. یعنى این مدل رفتار فقط مى تواند 

در اصفهان اتفاق بیافتد. 
شاید اگر از کرور کرور پولى که بابت توزیع گز عیدانه آنها 
صرف شده یا از میلیاردها تومان پولى که تیم فوتبالشان 
به باد شکست مى دهد، چیزى بنویسیم، البد حساب ما 
با قاضى و دادگاه و دادسرا خواهد بود! از این مدل رفتار 

زیاد داریم که این یکى مشت نمونه خروار است.
■■■

از اینها که بگذریم، دردم از یار اســت و درمان نیز هم! 
برخى همــکاران مطبوعاتى مان هم گاهى شمشــیر 

از پشــت مى زنند. هر وقت که در مى ماننــد، به یاد ما 
مى افتند. گوشــى تلفن را بر مى دارند و با یک تماس 
ساده، کادر ادارى و فنى و بازرگانى ما را هدف مى گیرند: 
«از نصف جهان چقدر مى گیــرى؟ صد تومان؟ بیا من 
دویست تومان بهت مى دم...!» انگار خودشان ُعرضه 
ندارند پرسنل مورد نیاز خودشان را جذب و تربیت کنند. 
به لطف تضییع حقوق ما در ســال هاى 93 و 94 و 95، 
چنان به لحاظ مالى فربه شده اند که در بذل و بخشش 

ابتدایى مشکلى نداشته باشند. 
بروید و تمام روزنامه هاى اصفهان را بگردید. ببینید در 
کدامیک از آنها که بویى از سابقه انتشار برده اند، کسى 
را پیدا نمى کنید که مراحل آموزشى و تجربى خود را در 
«نصف جهان» نگذرانده باشد؟ از آنها که ادعاى تجربه 
و پیشکسوتى دارند تا آنهایى که تازه به دوران رسیده اند، 
بخشى از ساختار و پتانسیل تحریریه و بازرگانى و فنى 
و ادارى خود را مدیون این روزنامه هستند که محصول 
ما را نه در حراج، که به تاراج برده اند! جالب آن است که 
تازه با آن به خود ما هم ُپز مى دهند و قمپز در مى آورند. 
همین هفته گذشته بود که یکى شان تماس گرفته بود 
که بیایید نرخ آگهى هاى مان را همسان کنیم. براى او 
پیغام دادم که:«اصًال اساس ســاختار بازرگانى شما از 
پرسنلى است که از ما برده اید، حاال براى ما طرح ایده 
مى کنید؟ تازه کپى بردارى مستقیم از طرح و ایده هاى 
ما هم ارزانى وجود فانتزى تان که با رنگ و لعاب تجدد 

به خورد مردم داده اید!»
در ماه گذشــته و بخاطــر موضوعى خاص، انتشــار 
روزنامه مان در یک روز به اندازه چند ســاعت با تأخیر 

مواجه شــد. نشریه پیر شــهر شــایعه انداخته بود که:
«نصف جهان بخاطر اینکه آگهى نداشته، منتشر نشده 
است.» بیچاره فراموش کرده است که در سال هاى قبل 
از انتشار ما، موضوع فالن آگهى اش را به عنوان تیتر یک 
صفحه اول خود انتخاب و منتشــر مى کرد! تا بدان حد 
در پول و آگهى غرق بودند که محتوا براى شــان معنى 
نداشــت و همین که ما به بار نشستیم، در کنار بسیارى 
از موارد متعدد، حتى قالب سایت اینترنتى شان را هم از 

«نصف جهان» کپى بردارى کردند.
بازاریاب شان را به جاى خبرنگار جا مى زنند و خبرنگار 
خود را رپرتــاژ بگیر ادارات مى کنند و براى شــندرغاز 
آگهى، تمام ســاختارهاى اخالقى و رسانه اى را به هم 
مى ریزند، آن وقت ما را سوژه شایعات بود و نبود آگهى 
مى کنند. شــاید اینها غافلند از دورانى که مدیر روابط 
عمومى شهردارى به شــهردار همیشه خندان اصفهان 
اجازه نمى داد تــا از «نصف جهان» هم به حد ســهم 
خود حمایت کند. براى دو ســال و نیم تمام خم به ابرو 
نیاوردیم و بدون دریافت دینارى پول و آگهى مرتبط با 
این ساختار، به حیات پویا و مستقل خود ادامه دادیم تا 
ثابت کنیم که هدف حضور ما در دنیاى مطبوعات، تأمین 

معاش و مال و منال دنیا نیست.
■■■

این همه مختصــرى از یک دنیا مصائبى اســت که بر 
«نصف جهان» مى گذرد. از وزارت و اداره کل فرهنگ 
و ارشاد بگیرید و با گذر از شــرکت ها و مراکز دولتى و 
خصوصى، به همکاران مطبوعاتى برسید و بعد بگویید 
که آیا باز هم مى توان براى آینده برنامه اى داشت و به 
توســعه و طرح و ایده جدید فکر کرد؟ همین که هنوز 
هســتیم و روزانه هزاران شــماره از این روزنامه را به 
مخاطبان خود مى رسانیم، شق القمر نیست؟ مبلغ حقوق 
و بیمه و مالیات و آب و بــرق و گاز و تلفن و اینترنت را 
به هزینه کاغذ و چاپ و لیتوگرافى و سایر مخارج جنبى 
اضافه کنید و بعد ببینیــد که براى تداوم حضور در جمع 

رسانه ها، باید عاشق باشیم یا دیوانه؟ 
قدر مسلم عاشقیم! چرا که وقتى محبت مردم را مى بینیم 
که همچنان لطف داشته و در انبوه امور روزانه خود، هر از 
گاهى با یک پیام و پیامک، مــا را دلگرم مى کنند، وقتى 
حضور یا تمــاس و همراهى یک کارشــناس و رئیس 
روابــط عمومى یــا مدیر فالن ســازمان و شــرکت و 
شــهردارى و فرماندارى را مى بینیم، وقتــى مى بینیم 
که براى مخاطب گرانقدر ما، مســتقل بــودن از کانون 
هاى ثروت و قــدرت ارزش بســیارى دارد، وقتى لطف 
خداى متعال را شــامل حال خود مى بینیم که در جمیع 
مصائب موجود، همیشه گره گشاى مشکالت ما در بزنگاه 
امور اســت، وقتى که مى بینیم جمعى جوان بى ادعاى 
عالقه مند، نه فقط براى تأمین معاش و بلکه به عشــق 
ارتقاى سطح فرهنگ جامعه خود، هر روز زیر یک سقف 
گرد هم مى آیند، به تمام مشــکالت و معضالت جارى 

پشت پا زده و مصمم تر از گذشته به آینده مى نگریم. 
شاید مجبور باشیم به گران کردن نرخ روزنامه و کاهش 
تعداد صفحات آن تــن بدهیم ولى به طــور قطع راهى 
که در 12 ســال پیش و در چنین روزى آغــاز کرده ایم 
را تا حد انتشــار 4 صفحه تــک رنگ نیز ادامــه داده و 

از پا نمى نشینیم. 
خوشحالیم که مستقلیم. خوشــحالیم که به جز خداى 
متعــال و مخاطبــان فهیم خــود، حامى و پشــتیبان 
دیگــرى نداریم. خوشــحالیم که ســالم روزانه ما به 
مردم، همواره پاســخى گرم و دلنشــین داشته است. 
به خود مى بالیم که پویــا بوده ایم و پیشــرو. به خود 
مــى بالیم که مســتقل هســتیم و مردمــى و به خود 
مى بالیم کــه همچنان عاشــقیم... و مگر نــه اینکه 
یا على(ع) گفتیم و عشــق آغاز شــد؟ پس همچنان به 
عشق مردم و به عشــق اصفهان و به عشق ایران عزیز 
اسالمى مان هســتیم و مى مانیم و باز هم مى گوییم

 یا على(ع)...

محبوب و مردمى
اگرچه تنها و مستقل

...ادامه از صفحه اول
اصًال تولد گرفتن براى کاغذ و واژه، یک حال دیگر دارد. 
تا حاال دیده اید کسى براى فالن اپلیکیشن تولد بگیرد؟! 
یا مثًال اگــر بگیرد، فکر مى کنید مزه ایــن تولد، با مزه 

تولد گرفتن براى روزنامه یکى مى شود؟
اگر ساعت 6 بعد از ظهر پنج شــنبه پیش، مسافر یکى 
از واگن هــاى مترو تازه تأســیس و شــیک اصفهان 
مى بودید، مشــاهده مى کردید که قریب هفتاد هشتاد 
درصد صندلى هایش در اشغال مسافرانى بود که بیشتر 
از نصفشــان غرق در موبایل هایشــان بودند و البد، 
البه الى آن ها پســرکى بیست و دو ســه ساله را هم 
مى دیدید که از همان اول خط که ســوار شــد تا آخر 
خط، چشــم از روزنامه خواندن بر نمى داشت. مجسم 

کنید مشــاهده یک روزنامه به دســت را در میان انبوه 
اپلیکیشن به دســت هاى پیر و جوان که چه تصویرى 
مى آفریند آن هم ده ها متر زیــر زمین در تونل تنگ و 
تاریک زیر  خیابان چهارباغ! مى دانید پیامش چیست؟ 
اینکه در روشــنایى کور کننده گوشى هاى موبایل، در 
روزگارى کــه خیلى ها نورهاى مجــازى صفر و یکى 
را به خوانــدن واژه هــاى واقعــى روى کاغذ ترجیح 
داده اند، در وانفساى بى حوصلگى و دل آشوبى و در اوج
 گرفتارى ها و مشکالت، روزنامه نگارى هنوز زنده است، 
روزنامه هم هنوز زنده است، واژه هاى جوهرى هم هنوز 
زنده هستند و عطر خوش کاغذ هم هنوز مشترى دارد.  

شما باشــید، اگر آن جوان متروسوار روزنامه به دست را 
مى دیدید، همین ها را براى خودتان مرور نمى کردید؟ 

انتشار کتابى در باره خبرنگار صدا و سیما در ایتالیا؛شکوفه هاى واژه هنوز منادى تولد است

معصومى نژاد: من مأمور ارشد اطالعاتى نیستم
کتابى با عنوان «من مأمور ارشــد اطالعاتى نیســتم... 
واقعیت هاى پنهان... با من بــه زندان رم بیایید» درباره 
حمید معصومى نژاد، خبرنگار معروف صدا و سیما در رم 
و ماجراى حبس وى در ســال 2010 میالدى، در ایتالیا 

منتشر شد.
بخشــى از این کتــاب 170 صفحــه اى مربــوط به 
یادداشت هاى روزانه اى مى شود که معصومى نژاد طى 

دو ماه حبس در سلول انفرادى در زندان نوشته بود. 
«آلســاندرا موالس»، روزنامه نگار و نویسنده ایتالیایى 
این کتاب، مى گویــد: حمید، خبرنــگارى حرفه اى و 
فردى صبور و راسخ است که با وجود گذشت هفت سال 
از بازداشت و زندانى شدنش، همچنان با حفظ سکوتى 
زاهدانه در ارتباط با این پرونده، امیدوار است که دستگاه 

قضائى ایتالیا باالخره بى گناهى او را روشن کند. 
موالس که نوشــتن این کتاب را بیش از یکسال پیش 
آغاز کرده است، اظهار داشــت:من با تالش زیاد موفق 
شدم براى بازسازى واقعى ماجرا از کمک معصومى نژاد 
برخوردار شوم که پس از دستگیر و زندانى شدن و تحمل 
شرایط سخت و تحمل دو ماه حبس در سلول انفرادى، 
آن هم در پایین ترین سطح رعایت حقوق بشر، تفکرات 
و احساســات خود را در این باره بیان مى کند.  امروز نیز 
پیامدهاى این ماجرا همچنان بر زندگى وى ســنگینى 
مى کند، پرونده همچنان در دادگسترى گشوده مانده و 
جلسات محاکمه دادگاه به بهانه هاى مختلف به تعویق 

مى افتد. 
بسته شدن یکجانبه و بدون ارائه دلیل حساب بانکى وى 

در « بانک ملى کار» که سال هاى زیادى در آنجا حساب 
داشــت و خوددارى «بانک پوپوالره دى سوندریو»، که 
از ســال ها پیش با بانک هاى ایرانــى همکارى دارد از 
گشودن حســاب براى وى، از جمله پیامدهاى اخیر این 

پرونده به شمار مى آید. 
نویســنده این کتاب یادآورى مى کند که معصومى نژاد 
با وجود این مشــکالت به کار و زندگــى در ایتالیا ادامه 
مى دهد. این خبرنگار ایرانى نه تنها نزد مردم کشورش 
از شــهرت و محبوبیت فراوانى برخوردار است، بلکه در 
ایتالیا نیز تا اندازه زیادى شناخته شده و از احترام همکاران 
ایتالیایى و خارجى اش برخوردار است که شمارى از آنها 
با کمال میل حاضر شده اند در مورد این خبرنگار پرتالش 

ایرانى در این کتاب اظهار نظر کنند. 
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رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا در خصوص آمار 
هفت ماهه ضبط گواهینامه راننــدگان متخلف داراى 
نمره منفى، اظهار داشت: در این مدت بالغ بر چهار هزار 
و صدجلد گواهینامه ضبط شــده که از این تعداد حدود
 سه هزار و900 جلد، محرومیت مرحله اول یعنى 30 نمره 

منفى و سه ماه ضبط گواهینامه را داشته اند.
سرهنگ احمد کرمى اسد گفت: رتبه اول ضبط گواهینامه 
در معابر درون شهرى به تهران با 279 جلد گواهینامه افراد 
متخلف اختصاص یافت و شهر اصفهان و شهر کرمان به 
ترتیب در رده هاى بعدى جاى گرفتند.وى اعالم کرد: در 
معابر برون شهرى نیز اســتان هاى خوزستان، اصفهان 

و چهارمحال و بختیارى به ترتیــب در رده هاى اول تا 
سوم تعداد ضبط گواهینامه افراد متخلف جاى گرفتند.
سرهنگ کرمى اسد در پاسخ به دیگر پرسش فارس در 
خصوص اســتان هایى که مبادرت به ابطال گواهینامه 
رانندگان متخلف کرده اند، گفت: البرز، بوشــهر، تهران، 
خوزستان، کردستان و کرمان در این دسته جاى دارند. این 
مقام ارشد پلیس راهور بیشترین فراوانى نوع گواهینامه 
ضبط شده را مختص پایه یک با فراوانى دو هزار و500 
جلد دانست و خاطرنشان کرد: پایه 2 با 670 جلد و پایه 
3 با 330 جلد و موتورسیکلت با 263 جلد بیشترین آمار 

ضبط گواهینامه را به خود اختصاص داده اند.

معاون اجتماعى پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگى 
دیرکرد جرایم رانندگى معوق تا پایان ســال 95، پایان 

آذرماه به اتمام مى رسد. 
سرهنگ جهانى اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه 96، 
مقرر شده است در صورتى که مالکان وسایل نقلیه نسبت 
به پرداخت اصل جرایم معوق رانندگى خود تا پایان سال 
95 اقدام کنند، دو برابرى دیرکرد آنها بخشوده شود.وى 
افزود: بر این اساس و با تمهیدات اندیشیده شده، مالکان 
وسایل نقلیه تا پایان آذرماه، اگر جرایم معوق رانندگى تا 
پایان سال 95 را پرداخت کنند، مى توانند از این تسهیالت 
برخوردار شوند و به جاى پرداخت جریمه دوبرابرى، اصل 

مبلغ را بپردازند. معاون اجتماعى پلیس راهور ناجا تصریح 
کرد: در صورتى که مالکان وسایل نقلیه در مهلت مقرر 
نسبت به پرداخت جرایم معوق خود اقدام نکنند، به طور 
سیستمى جریمه دوبرابرى آنها مجدداً اعمال مى شود. 
وى با اشــاره به اینکه پلیس، تســهیالتى در کنار این 
بخشودگى فراهم کرده اســت، گفت: پرداخت موردى 
جرائم رانندگى در سایت www.rahvar120.ir طراحى 
شده است و هموطنان مى توانند با مراجعه به این سایت، 
نسبت به پرداخت موردى یا همان اقساطى جرائم اقدام 
کنند.ســرهنگ جهانى گفت: این مهلت بخشودگى به 

هیچ وجه قابل تمدید نیست.

آخرین مهلت بخشودگى 
2برابرى جرایم معوق رانندگى

ضبط شدن گواهینامه
 4100 راننده متخلف در 7 ماه 

طرح نمایشى توزیع شیر 
حسینعلى شهریارى، عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس با بیـان اینکه یارانـه اى که باید به شـیر مدارس 
بدهند هنوز داده نشده است گفت: در این مورد باید بگویم 
که یک تعدادى از مدارس شهر تهران، کالنشهرها و مرکز 
استان ها هستند که فقط به طور نمایشى و آن هم خیلى 
محدود شیر توزیع مى کنند، که مشکل نیازهاى کلسیم 
کودکان را حل نمى کند و به همین دلیل است که این طرح 

صرفاً نمایشى است، تا اینکه واقعى باشد.

یک برج تاریخى فرو ریخت 
یک مسئول سازمان میراث فرهنگى استان کرمان گفت: 
بر اثـر زلزله، بـرج تاریخى روسـتاى «گزك» در اسـتان 
کرمـان فرو ریخـت و به بیـش از صـد قنـات در مناطق 
زلزله زده بخش کوهساران شهرستان «راور» آسیب جدى 
وارد شد به طورى که برخى از آنها به صورت کامل کور و 
دچار گرفتگى شـده اسـت. محمود وفایى اظهار داشت: 
احتمال مى رود به 10 تا 35 درصد اکثر بافت هاى تاریخى 
روستاهاى منطقه کوهساران شهرستان راور آسیب هاى 

جدى وارد شده باشد.

آلودگى بر مى گردد
فریبا گـودرزى،  کارشـناس سـازمان هواشناسـى اظهار 
داشت: در استان کرمان و مناطق زلزله زده شاهد کاهش 
4 تا 7 درجه اى دما خواهیم بود. این مناطق وزش باد نسبتًا 
شدیدى را تجربه مى کنند. هواى کرمان در سه روز آینده 
صاف است. در استان کرمانشاه هم نوسان دما بین 14 تا 
منفى 4 درجه زیر صفر است. به گفته گودرزى با پایدارى 
هوا در هفته جارى،شاهد افزایش آالینده ها در شهرهاى 

بزرگ به ویژه تهران،اصفهان و اراك هستیم. 

چرا زلزله شدید کرمان
 تلفات نداشت

اسـماعیل نجار، رئیس سـازمان مدیریت بحران کشـور 
با اشاره به زلزله 6/1ریشـترى کرمان درباره علت تلفات 
نداشتن این زلزله گفت: خوشـبختانه به دلیل بیدار بودن 
مردم و اینکه خانه هاى مناطق حادثه دیده در سـال هاى 
پس از زلزله بم بازسازى شده و از استحکام برخوردار بودند، 
تخریب و مشکل خاصى ایجاد نشد و خوشبختانه در این 

حادثه تلفاتى نداشتیم.

ورود فروشگاه زنجیره اى 
فرانسوى به ایران

برنـد «دکتلـون» فرانسـه، بزرگ تریـن فروشـگاه 
زنجیـره اى دنیـا در لـوازم ورزشـى و البسـه، بـا امضاى 
قرارداد با «مگاپارس»، به طور رسمى وارد ایران شد. این 
نخستین بار اسـت که یک برند بزرگ زنجیره اى با ثبت 
شرکت در ایران به طور مستقیم وارد کشور شده و فروش 
خـود را مدیریـت مى کند. پیـش از ایـن فقـط برندهاى 

زنجیره اى ترك با واسطه، وارد ایران شده بودند. 

وقت گذرانى مجازى
مجتبى زینى وند، رئیس سازمان مدارس غیردولتى گفت: 
دانش آمـوزان ایرانى زمان زیـادى را در فضـاى مجازى 
مى گذرانند که این میزان دو برابر میانگین جهانى است. 
دانش آمـوزان ایرانى زمـان زیـادى را در فضاى مجازى 
مى گذرانند که این میزان دو برابر میانگین جهانى اسـت 
و این مسئله در حالى اتفاق مى افتد که محتواى مناسبى 
براى این دانش آموزان در فضاى مجازى تولید نکرده ایم.

اگر گم نشده بود...
نـادر منصورکیایـى، مدیـرکل دفتـر مراقبـت در برابـر 
آسـیب هاى اجتماعـى وزارت آمـوزش و پـرورش در 
خصوص خودکشـى دو دختـر دانش آمـوز در اصفهان، 
بیان داشـت: به دالیل اخالقى نمى توانم مسائل جزئى 
خودکشـى را بیان کنم اما هـر دوى ایـن دانش آموزان 
شناسایى و به مددکارى ارجاع شـده بودند و اگر در نظام 
مددکارى اجتماعى فرآیند گم شدن ارجاع وجود نداشت 

این دو نفر مى توانستند با مداخالت بهبود یابند.

چرك نویس

مدیر پایگاه میراث جهانى پاسارگاد از مسقف شدن 
درگاه هاى ارزشــمند کاخ هاى اختصاصى سایت 

جهانى پاسارگاد خبر داد. 
حمید فدایى اظهار داشت: مسقف شدن درگاه هاى 
کاخ اختصاصى، الگویــى براى حفاظت از نقوش 
هخامنشى سایت جهانى پاسارگاد است و با مسقف 
شــدن این درگاه ها، قســمتى از نقوش برجسته 
هخامنشى پاســارگاد با رعایت شرایط و ضوابط 

موجود به صورت اصولى تر محافظت و نگهدارى 
خواهند شد.

مدیر پایگاه میراث جهانى پاسارگاد با بیان اینکه 
اجراى این طرح با همکارى هیئــت ایتالیایى از 
ساختار سازه اى پروفیل هاى پوالدى ضدزنگ در 
کشور ایتالیا تهیه و ساخته مى شود و در نهایت براى 
نصب به پاسارگاد منتقل مى شود، افزود: به زودى 
پنل هاى خورشیدى نیز در باالى این سقف ها براى 

نورپردازى تعبیه مى شود.
فدایى در ادامه گفت: از دیگر برنامه هاى این پایگاه 
جهانى مسقف کردن تمامى مجموعه کاخ هاست 
ولى در حال حاضر طراحى این سقف ها براى دو 

نقش برجسته مهم این کاخ بوده است.
فدایى عنوان کرد: تمام اقدامات حفاظتى و مرمتى 
مجموعه جهانى پاسارگاد در قالب یک تفاهمنامه 
سه ساله منعقد شده با کارشناسان و باستان شناسان 

کشور ایتالیا صورت گرفته اســت که حفاظت و 
مرمت اصولى نقش انسان بالدار و همچنین کاخ 

(دروازه) از آن جمله است.
به گفته او تفاهمنامه مشــترك سه ساله با هیئت 
ایتالیایى تا آخر ســال میالدى جــارى به پایان 
مى رسد و امید است در قالب تفاهمنامه هاى مجدد 
فعالیت هاى مشــترك در این مجموعه جهانى 

ادامه یابد.

به گزارش میزان، اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان در 
حالى خبر از برپایى کارگاه بازسازى عین به عین خانه تاریخى 
«نائل» داده که هنوز زوایاى تخریب این بنا و هویت مخربان 
آن مشخص نیست. اســناد تازه منتشر شده نشان از اطالع 
اداره کل میراث فرهنگى از تخریب این بنا دارد. در نامه اى 
که خبرگزارى میزان منتشــر کرده، فرمانده یگان حفاظت 
میراث فرهنگى اســتان اصفهان، یــک روز بعد از تخریب 
بنا، معاون این اداره کل ر ادر جریان تخریب قرار داده است.

براساس گزارش هاى یگان حفاظت میراث فرهنگى بخش 
عظیمى از خانه نائل روز 23 آبان ماه تخریب شــده این در 
حالى است که فریدون اللهیارى در تاریخ 1 آذر این تخریب را 
تنها یک دیوار عنوان کرده است. همچنین پیگیرى نکردن 
وضعیت این بنا پس از این منجر به تخریب کامل بنا شــد و 

حاال مدیران میراث فرهنگى وعده بازســازى عین به عین 
آن را مى دهند.

فــارغ از این موضوع که بازســازى خانــه تاریخى مربوط 
به دوره پیــش از صفویه فاقد ارزش هاى تاریخى اســت و 
مدیران میراث فرهنگى نیز از این موضوع مطلع هســتند 
اما گویا تالش مى شــود تا با برپایى کارگاه بازسازى، افکار 
عمومى متأثر از تخریب این بناى ارزشــمند را تحت تأثیر

قرار دهند .
حکم بازســازى عین به عین که هرچند بارها در سال هاى 
اخیر به آن استناد شــده حداقل در این ســال هاى نمونه 
اجرایى نداشته است. کارشناسان میراث فرهنگى معتقدند 
این ظرفیت قانونى امکان مناســبى براى برخورد با مالکان 
و  مخربانى اســت که اقدام به تخریب بناهــاى ثبت ملى 
مى کنند. اما باید در نظر داشــت که بناى ثبت ملى شده و 
ارزشمند نائل در اختیار بخش خصوصى یا نهادهاى دولتى 
دیگر نبوده و مالکیت آن با سازمان میراث فرهنگى است و 
این ســازمان که متولى میراث فرهنگى کشور است وظیفه 

حفاظت از این بناى تاریخى را برعهده داشته است.
بازسازى عین به عین براى مدیران میراث فرهنگى تبدیل به 
راه فرارى شده که قصور احتمالى در تخریب ها را پنهان کنند. 
براساس اعالم مدیران سازمان میراث فرهنگى، خانه ثبت 
ملى نائل یکى از خاص ترین خانه هاى تاریخى ایران بوده که 
قصد داشتند آن را در پرونده ثبت جهانى خانه هاى تاریخى 
ایران قرار دهند. ارزش هاى معمارى که بازسازى اش آنها 
را جبران نخواهد کرد و باید نائل را به تاریخ پیوسته دانست، 
تاریخى که پر از اتفاقات مشابه تخریبى است و مقصران آن 

هنوز مشخص نیستند.

فعاالن محیط زیســت مى گویند قانون برنامه ششــم 
توسعه اجازه مى دهد 500هزار هکتار از اراضى شیب دار 
کشور به باغ بدل شود که عواقب جبران ناپذیر و وسیعى 

خواهدداشت.
یک فعال محیط زیست در گفتگو با مهر اظهار داشت: 
علیرغم آنکه در برنامه ششم توسعه گفته شده به علت 
کم آبى کشور نباید افزایش سطح کشت اتفاق بیافتد و 

بارگذارى جدیدى روى منابع آبى کشور صورت بپذیرد 
جاى دیگرى از آن گفته شده بخشى از اراضى دیم، آن 
هم به میزان500 هزار هکتار از اراضى که شــیب دار 
هســتند که بارش هاى حول و حوش 300 میلیمتر را 

دارند، تبدیل به باغ بکنند.
مسعود امیرزاده تأکید کرد: این محتواى بند «ج» یکى 
از بندهاى برنامه توســعه اســت و اصطالحًا هم به آن 

«بند جیم» مى گویند. برنامه ششــم توسعه اشکاالت 
عدیــده اى دارد و حتى یکى مثل آقــاى کالنترى که 
خودش توسعه گراســت و نقدهاى جدى بــه او داریم 
مى گوید این برنامه ششم توسعه 150 میلیارد متر مکعب 
آب مى خواهــد در حالى که 87 میلیــارد متر مکعب آب 
بیشتر نداریم. یعنى اینقدر اشکاالت در این برنامه فاحش 
است. حال برنامه در این مورد خاص گفته که 500 هزار 

هکتار از اراضى منابع طبیعى که حالت شیب دار دارند و 
بارش ســالیانه باالیى دارند در اختیار مردم قرار بدهیم. 
البته نه اینکه مالکیت آن را واگذار کنند ولى به صورت

اجاره اى در اختیارشــان قرار بگیرد و آن را به باغ تبدیل 
کنند.

وى تشریح کرد: این کار از ابعاد خیلى مختلفى مشکل 
ساز است. اول از همه اینکه اول به صورت قانون است 
و بعد باید در بدنه اجرایــى مربوطه اش بیاید که وزارت 
جهاد کشاورزى و سازمان جنگل ها و منابع طبیعى است 
و روى آن دستورالعمل صادر شود. این ماده قانونى یک 
چیز کلى است اما دســتورالعمل ها مى تواند دامنه این 

تصمیم را گسترش بدهد.
وى ادامه داد: غیر از همه این مسائل در خود این طرح 
هم مشکل بزرگ این است که اگر بگوییم باغات را به 
صورت دیم آبیارى کنیم عمًال یک رؤیاپردازى است و 
این اتفاق نمى افتد و اینها بــاز مجبورند یا به منابع آب 
ســطحى متکى شــوند یا به منابع آب زیرزمینى،یعنى 
دوباره یک بارگــذارى روى منابع آبــى اتفاق مى افتد 
که همین االن هم وضعیت بســیار شکننده اى دارند و 
جوابگوى همان چیزهایى که ما داریم چه باغات و چه 

اراضى کشاورزى نیست.
این فعــال محیط زیســت افزود: خود ایــن قانون چه 
بند قانونى و چه دســتورالعملش ابهام دارد. 500 هزار 
هکتار هم عدد بسیار عجیبى است. کل طرح اصالحات 
ارضى کشــاورزى قبــل از انقــالب در مرحله اولش
37 هزار هکتار بوده است. آن طرح بدون مطالعه با همین

 میزان زمین جهت کشــاورزى ما را عــوض کرد. آن 
وقت 500 هزار هکتــار زمین را بر مبنــاى یک ماده 
قانونى مبهم و دســتورالعمل هاى مبهم تغییر کاربرى 
بدهیم چه اتفاقى مى افتد؟ قطعًا چنین طرحى پیامدهاى 

سنگینى دارد.

فعالیت تأمیــن اجتماعــى در جامعه، موجــب آرامش و اطمینــان خاطر 
شــهروندان در زمان اشــتغال و دوره بازنشستگى اســت و هر گونه آسیب 
و صدمه به این صندوق که جمع زیادى از شــهروندان را تحت پوشش قرار 
مى دهد، جبــران ناپذیر خواهد بود. در زمان حاضر دســتکم 41 میلیون نفر 
یعنى 52 درصد ایرانیان تحت پوشش این ســازمان قرار دارند و از امکانات 
مختلف آن از جمله درمانى و بازنشســتگى بهره مند هستند و از این لحاظ 
وجــود چنین ســازمانى یــک نیاز حیاتــى و مبــرم در جامعه محســوب 

مى شود.
به گزارش ایرنا،  ورشکستگى یا دستکم وارد شدن صدمه به چنین سازمانى، 
به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و در صورت درستى چنین سخنى از هر راهى 

باید مانع تضعیف آن شد.
اخیراً گزارشى از مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى درباره وضعیت 
سازمان تأمین اجتماعى و احتمال ورشکستگى این سازمان در آینده منتشر 
شــد. ایــن خبــر نگرانــى هــاى زیــادى در جامعه بــه وجــود آورده
 است. نگرانى ها در زمانى مضاعف شد که براساس خبر یک رسانه داخلى، 
حتى منصور اعتصامى معاون فرهنگى ســازمان تأمین اجتماعى نیز در این 
زمینه نسبت به ورشکستگى ســازمان تأمین اجتماعى در آینده هشدار داده 

است.
نمى توان گفت گزارش مرکز پژوهش هاى مجلــس و یا اظهار نظر معاون 
فرهنگى ســازمان تأمین اجتماعى کامًال غلط و نادرست است در حالى که 
نمى توان گفــت همــه آن چیزى کــه آنان مطــرح کردند نیز درســت 

است.
سیدتقى نوربخش، مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعى در واکنش به این 
اظهار نظرات مى گوید: این سازمان چون «بین النسلى» است و نظام اسالمى
 متعهد تعهدات خود اســت پس ورشکستگى در ســازمان تأمین اجتماعى 

معنایى ندارد.
این ســخن هرچند کلى بوده اما تا حدودى از نگرانى ها کاست اما شاید در 
طیفى از جامعه این اظهار نظر کافى نباشد. سازمان تأمین اجتماعى مى تواند 

به طور مســتدل در این زمینه توضیح دهد که چگونه ســخنان و اظهارات 
دو مرجع باال و خیلى از کارشناسان دیگر اشــتباه است و سازمان براى رفع

بحران هاى احتمالى کوچک و بزرگ آن، چه راهکارهایى دارد.
به طــور طبیعى در ســال هــاى آینده که شــاید بــه یک دهه بیشــتر 
طــول نخواهد کشــید، جامعه ما بــه دلیل کاهــش زاد و ولد، به ســمت 
جمعیت ســالمندى پیش خواهد رفت، یعنى اگر چند ســال پیش جامعه ما 
جوان بود حاال به ســمت پیر شــدن گام برخواهد داشت. ســازمان تأمین 
اجتماعى باید براى خروج از مشــکالت، مطالبات خود را دریافت کند که به 
گفته منصور اعتصامى، اکنون این ســازمان 93 هزار میلیارد تومان از دولت 

مطالبه دارد.
موقعیت و جایگاه ســازمان تأمین اجتماعى در کشور به  گونه اى است که به  
عنوان بزرگ ترین نهاد بیمه اى، بزرگ ترین خریدار درمان، دومین تولیدکننده 
درمان، پر ارتباط  ترین نهاد با بدنه جامعه و یکى از بزرگ ترین بازیگران بازار 
سرمایه، سهم زیادى در ایجاد آسایش و آرامش جامعه دارد و در هیچ حالتى 

نباید جایگاه آن تضعیف شود و صدمه ببیند.

500 هزار هکتار از خاك کشور در خطر تغییر کاربرى هستند

محیط زیست در «بنـــد جیم»

ایتالیایى ها براى پاسارگاد سقف مى سازند 

سازمان تأمین اجتماعى نباید ورشکسته شود   راهى براى فرار از پاسخگــویى

فرمانــده انتظامى اســتان هرمزگان از کشــف
بزرگ ترین محموله قاچاق مواد مخدرکشورطى 
پنج سال گذشته به میزان 8 ُتن و 878 کیلو انواع مواد 
مخدر طى یک عملیات مسلحانه در استان خبر داد.

ســردار عزیزا... ملکــى گفت:در ادامه سلســله 
عملیات هاى مقابله با قاچاقچیــان مواد مخدر و 
سوداگران مرگ، مأموران با بهره گیرى از شیوه هاى 
خاص پلیســى از بارانداز و تردد محموله سنگین

مواد مخدر در منطقه جانورى شهرستان جاسک 
مطلع شدند و با اشرافیت اطالعاتى و در یک دوره 
45 روزه، محل دقیق تردد قاچاقچیان مواد مخدر، 
بار انداز و محل دپوى مواد را شناسایى کردند.این 
مقام انتظامى تصریح کرد: به لحاظ کوهســتانى 
بودن مسیر و اشراف دیده بانى قاچاقچیان بر منطقه، 
پس از یک درگیرى مسلحانه بین مأموران انتظامى 
و اشــرار قاچاقچى در نزدیکى دپوى مواد مخدر، 
قاچاقچیان بعد از درماندگى در درگیرى، با استفاده 
از تاریکى هوا عرصه را برخود تنگ دیده و از محل 

متوارى شدند.
سردار ملکى اظهار داشت: طى این عملیات مأموران 
موفق به کشف و ضبط 8 ُتن و 878 کیلوگرم انواع 
مواد مخدر شــامل 8 ُتن و 778 کیلو تریاك، 100 
کیلو گرم هروئین، تعداد پنج قبضه سالح جنگى به 
همراه مهمات مربوطه و سه دستگاه بى سیم دستى 

از قاچاقچیان شدند.
فرمانده انتظامى استان هرمزگان با اشاره به اینکه 
یک نفر از قاچاقچیان دســتگیر شدده و تحقیقات 
براى شناســایى متهمان ادامه دارد، خاطر نشان 
کرد:منطقــه جانورى منتها الیه شــرقى اســتان 
هرمزگان و در منطقه اى مثلثى بین اســتان هاى 
کرمان، هرمزگان و سیســتان و بلوچستان واقع 
شده و به نوعى محل بارانداز مواد مخدر است.  این 
فرماندهى با احداث  پاسگاه جدید، به صورت جدى 
برخورد با سوداگران مرگ را در دستور کار خود قرار 

داده است.

کشف بزرگ ترین محموله 
مواد مخدر کشور

در حاشیه اعالم خبر بازسازى عین به عین خانه «نائل» در اصفهان
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اشتغال 1800 دانشجو در 
دانشکده فنى گلپایگان

رئیس دانشکده فنى و مهندسـى گلپایگان گفت: در 
حال حاضر هزار و 800 دانشـجو در این دانشکده در 
پنج رشته تحصیلى و در مقطع کارشناسى، کارشناسى 

ارشد و دکترا به تحصیل اشتغال دارند.
دارا معظمى اظهار داشت: براى ارتقاى علمى دانشکده 
فنى و مهندسى به دانشگاه، زیر ساخت هاى الزم باید 
فراهم شود و ایجاد سه دانشکده براى ارتقاى  سطح 

علمى الزم است.
وى افزود: دانشـکده فنـى و مهندسـى گلپایگان 22 

سال گذشته تأسیس شده است.

حافظ قرآن شدن 2000 زندانى 
در استان

2200زندانى در استان اصفهان حافظ قرآن شدند.
مدیرکل زندان هاى استان هاى اصفهان گفت: این 
تعداد زندانى حافظ یک جزء،دو جزء، سه جزء، پنج جزء 

و 30جزء هستند. 
اسدا... گرجى زاده از افزایش 200نفرى حافظان قرآن 
در زندان هاى استان در مقایسـه با مدت مشابه سال 
قبل خبر داد و افزود: درحدود 3 درصد از این حافظان 

زنان هستند. 
وى با اشـار به اینکه تاکنون بیش از 20جلسه تدبر و 
تفسـیر قرآن با حضور 25روحانى و مربـى براى این 
حافظان در زندان تشکیل شده اسـت، گفت: با حفظ 
سـه صفحه از قرآن کریم توسـط زندانـى دو روز و با 
حفظ یک جـز، ده روز مرخصـى تشـویقى قرآنى به 

زندانیان داده مى شود.
وى گفت:پیش بینى مى شـود تا پایان امسـال تعداد 
حافظان قـرآن در زنـدان هاى اسـتان بـه دو هزار و 

400نفر برسد.

جمع آورى 4000 المپ 
غیراستاندارد در اصفهان

بیش از چهار هزار المـپ غیراسـتاندارد در اصفهان 
جمع آورى و معدوم شـد.مدیرکل اسـتاندارد اسـتان 
اصفهان گفت:این تعداد المپ LED به دلیل نداشتن 

کیفیت و نشان استاندارد جمع آورى و معدوم شد.
غالمحسـین شـفیعى با بیـان اینکه ایـن واحدهاى 
تولیـدى متخلـف بـدون توجـه بـه تذکـرات قبلـى 
کارشناسان این اداره، مشـغول به تولید بودند، افزود: 
این واحـد صنعتى پلمـب و پرونده آن براى بررسـى 

بیشتر به مراجع قضائى تحویل داده شد.

شرکت 1800 کودك در جام 
باشگاه هاى کتابخوانى کاشان

دبیر جام باشـگاه هاى کتابخوانى کاشان از برگزارى 
آیین پایانى دومین دوره جام باشگاه هاى کتابخوانى 
همراه با معرفـى 30 نفر از برگزیـدگان این دوره خبر 

داد.
انیسـه شـعبانى تبار اظهارداشت: جام باشـگاه هاى 
کتابخوانى بـا حضور 110 مربى در مـدارس ابتدایى، 
مهدهاى کودك، مراکز پیش دبسـتانى، کانون هاى 
فرهنگى مسـاجد و کانـون پرورش فکـرى کودکان 
و نوجوانان این شهرسـتان برگزار شـد. به گفته وى، 
هـزار و 800 نفـر از کـودکان و نوجوانان شهرسـتان 
کاشـان در این دوره شـرکت کردند که درحـدود دو 
هزار کتاب در حوزه کودك و نوجوان خوانده و معرفى

 شد.

افزایش3برابرى جریمه 
قطع درختان

به گفته مدیرعامل سـازمان پارك ها و فضاى سـبز 
شـهردارى اصفهـان، همه بایـد بداننـد جریمه قطع 
درختان بسیار سنگین اسـت اما پیگیر هستیم میزان 

جریمه ها را تا سه برابر افزایش دهیم.
فـروغ مرتضایـى نـژاد افـزود: در حال حاضر سـرانه 
فعلى فضاى سبز شـهر اصفهان 25/4مترمربع است 
و فاصله زیادى با سرانه اسـتاندارد 39 تا 40 مترمربع 

داریم.

اســتاندار اصفهان با بیــان اینکه در اکثر شــهرهاى 
بزرگ، نبود درآمدهاى پایــدار بدهى هاى زیادى براى 
شهردارى ها ایجاد کرده است، گفت: نباید براى تأمین 
بودجه به سراغ درآمدهاى نامتعارف رفت و با فشار وارد 

کردن به مردم سعى در کسب درآمد داشت.
محسن مهرعلیزاده ضمن لزوم توجه به شایسته ساالرى 
در انتصاب مدیران اظهار داشت: در مسائل فرهنگى باید 
به فضاى فرهنگى و تدین جامعه دقت شود. وى با اشاره 
به کمبود اعتبارات و تحقق بودجه بیان داشــت: بودجه  
کل اســتان از آنچه در شــهر اصفهان هزینه مى شود، 
کمتر است و مدیریت استان باید با همین بودجه  اندك 

در جهت توسعه مناطق محروم و هرگونه نیاز توسعه اى 
از جمله آب، برق و گاز را پاسخ دهد.

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهــان از نظر ملى 
شهرى زیباست و باید رشد متوازن داشته باشد و جاذبه 
و کشــش ایجاد کند تــا بتواند به عنــوان یک الگوى 
شهرســازى و معمارى و مدیریت شهرى مطرح شود، 
اظهار داشــت: طرح هایى از قبیل هوشمندسازى شهر 
باید در اصفهان اجرایى شود، ما مى توانیم شهر اصفهان 
را به عنوان نخستین شهر هوشمند کشور معرفى کنیم و 
تجربه این طرح در کشورهاى پیشرفته باید مورد توجه 

قرار گیرد.

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: بیش از 170 
مرکز خدمات دهى پیشخوان دولت، پست و ثبت احوال 
در استان آماده ارائه خدمت به شهروندان براى دریافت 

کارت ملى هوشمند هستند.
 حسین غفرانى کجانى با اشاره به نحوه دریافت کارت 
ملى هوشمند و آخرین مهلت استفاده از کارت هاى ملى 
قدیمى اظهارداشــت: صدور کارت ملى هوشمند براى 
جمعیت هدف استان اصفهان که چهار میلیون نفر است، 
انجام مى شــود و تاکنون قریب به یک میلیون و 750 
هزار نفر براى اخذ کارت ملى هوشمند مراجعه کرده اند.

وى تأکیــد کــرد: برخــى از افــراد تصور مــى کنند 

مهلــت اســتفاده از کارت هــاى ملى قدیــم تمدید
 مى شود اما با توجه به اینکه این برنامه، مصوبه هیئت 
دولت اســت و تا پایان ســال 96 زمان بــراى اجراى 
آن پیش بینى شــده،  بهتر است شــهروندان در زمان 
مقرر نســبت به دریافــت کارت ملى هوشــمند اقدام 

کنند.
مدیر کل ثبت احوال اســتان اصفهان گفــت: انتظار
 مى رود شهروندان ســریع تر براى اخذ کارت هوشمند 
خود مراجعه کنند و خوشبختانه و طى دو ماه اخیر سرعت 
مراجعه مردم براى تعویــض کارت هاى ملى قدیمى و 

دریافت کارت ملى هوشمند شتاب گرفته است. 

 براى تأمین بودجه به سمت 
درآمدهاى نامتعارف نرویم

فعالیت 170 مرکز براى ارائه 
کارت ملى هوشمند

نماینده مردم سمیرم در مجلس شوراى اسالمى گفت: از 
رئیس جمهور و وزیر نیرو تقاضا داریم براى همیشه توقف 
طرح انتقال آب ونک به رفسنجان که طرحى غیر علمى و 

ضد محیط زیستى است را اعالم کنند.
اصغر سلیمى با اشاره به تذکر شفاهى خود به رئیس جمهور 
در اعتراض به چراغ ســبز محیط زیســت براى اجراى 
پروژه منتفى شــده انتقال آب ونک - سولگان به دشت 
رفسنجان اظهار داشــت: بار دیگر سخن از انتقال آب از 
ونک سولگان از سرشاخه هاى کارون به دشت رفسنجان 
براى تعادل بخشى به باغ هاى پسته با چراغ سبز محیط 

زیست به میان  مى آید.
وى افزود: دولتى که با شــعار محیط زیســت روى کار 
آمد، محیط زیست آن چراغ سبز به پروژه اى مى دهد که 
مسئوالن قبلى با شدت با آن مخالف کردند و دولت هاى 

قبلى آن را متوقف کرده بودند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
این طرح با 637 کیلومتر خط انتقال و 67 کیلومتر تونل از 
زیر شهرستان سمیرم که چند سالى است خشکسالى  رمقى 

براى چشمه هاى آن نگذاشته، عبور مى کند.
وى افزود: این طرح نه تنها باعث بحران محیط زیستى 

در کشور مى شود، بلکه باعث بیکارى و مهاجرت و صدمه 
به استان هاى ذینفع مى شود و همچنین تبعات اجتماعى 

هم به همراه دارد.
سلیمى با بیان اینکه تفکرات کشــاورزى در تصمیمات 
محیط زیستى فاجعه آفرین است، تصریح کرد: این طرح 
حتى اگر تفکر کشاورزى هم به دنبال داشته باشد، اما  بین 

سیب سمیرم و پسته رفسنجان نباید تفاوت قائل شد.
وى گفت: با اجراى این پروژه باید سمیرمى ها براى امرار 
معاش  تا 700 کیلومتر آن طرف تر مهاجرت کنند، محیط 

زیست و منابع آبى متعلق به آیندگان است.

چراغ سبز مسئوالن محیط زیست به 
انتقال آب ونک به رفسنجان

این طرح با 637 کیلومتر خط انتقال و 67 کیلومتر تونل 
از زیر شهرستان سمیرم عبور مى کند

مدیرعامــل ســازمان مدیریت 
پسماند شــهردارى اصفهان از 
راه انــدازى کارخانجات صنایع 
تبدیلى از مواد بازیافتى با سرمایه 
گــذارى بخــش خصوصى در 

اصفهان خبر داد.
امیر حسین کمیلى اظهار داشت: 
امســال دو طرح را با مشارکت 
و ســرمایه گــذارى بخــش 
خصوصى در ســازمان مدیریت 
پسماند شــهردارى اصفهان به 

بهره بردارى رساندیم.
وى یکــى از ایــن طــرح ها را 
راه اندازى خط تولید «پرك پت» 
خواند و تصریح کرد: در این خط، 
بطرى هاى آب معدنى و بطرى 

هاى نوشابه جمع آورى شده و ســپس به ماده اولیه صنایع دیگرى از جمله فرش ماشینى و تولید 
الیاف مصنوعى تبدیل خواهند شد.

وى صنعت دیگرى که راه اندازى شــده را خط تولید «گرانول الك» عنوان کرد و ادامه داد: خط 
تولید گرانول الك با سرمایه گذارى 1/5 میلیارد تومانى بخش خصوصى در محل کارخانه پردازش 

پسماند خشک اصفهان راه اندازى شده است.
کمیلى تأکید کرد: فرصت هاى دیگرى نیز براى سرمایه گذارى بخش خصوصى وجود دارد از جمله 
فرصت سرمایه گذارى در بخش پسماندهاى ساختمانى و بازیافت آنها و البته در ارتباط با آسفالت، 

که بى شک مقرون به صرفه خواهد بود.
وى اضافه کرد: مطالعات سرمایه گذارى در بخش بازیافت الستیک، نایلون و آلومینیوم در سازمان 
مدیریت پسماند شــهردارى اصفهان انجام شده و آماده جذب ســرمایه گذار و مشارکت بخش 

خصوصى است. 

جانشین پلیس فتاى فرماندهى 
انتظامــى اســتان اصفهــان با 
اشــاره اینکــه 3/5 میلیون نفر 
از اصفهانى هــا در شــبکه هاى 
مجازى فعالیت دارند، گفت: 74 
درصد از مردم استان اصفهان از 

کاربران فضاى مجازى هستند.
سرهنگ على شکراللهى اظهار 
داشت: امروزه با کمترین هزینه 
مى توانیــم کاربر فضاى مجازى 
باشیم، بنابراین الزم است پیش 
از ورود به فضاى مجازى نسبت 
به باال بردن اطالعات خود اقدام 

کنیم.
وى با اشــاره به تعــداد کاربران 
اصفهانــى در فضــاى مجازى 

اظهار داشت: ضریب نفوذ اینترنت نشان دهنده کمى کاربران فضاى مجازى است که این آمار در 
استان اصفهان در حدود 74 درصد است.

جانشــین پلیس فتاى فرماندهى انتظامى استان اصفهان پیرامون بررســى فعالیت متخلفان در 
فضاى مجازى بیان داشت: جرم در فضاى مجازى دو نوع است، یک نوع شامل جرم یابى خصوصى 
افراد مى شود که شخصى نسبت به موضوعى متزلزل شده و به دادگسترى مراجعه مى کند، اما در 
جرائم عمومى نظیر جرائم اخالقى و اجتماعى پلیس فتــا به طور جدى دخول مى کند و به مبارزه 

با متخلفان مى پردازد.
وى پیرامون خــط قرمزهاى کاربران فضاى مجــازى تصریح کرد: خط قرمزها توســط قانون 
مشــخص شــده و کاربران مجازى مى توانند با مطالعه قوانین جرائم اینترنتــى به خط قرمزها

 پى ببرند. 

فراخوان شرکت در چهاردهمین جشنواره ملى فن آفرینى شیخ بهایى و چهارمین المپیاد ملى طرح 
کسب و کار دانشجویى منتشر شد.

بنابر اعالم دبیرخانه این جشنواره ملى، طراحان کسب و کار دانشجویى و کسب و کار آزاد  تا 26 
 eventcenter.ir/shtf-tech  اسفند فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتى جشنواره به نشانى

طرح هاى خود را ارسال کنند.
همچنین عالقه مندان به  بخش طرح کسب وکار آزاد براى نام نویسى در این بخش تا  30فروردین 

سال آینده فرصت دارند.
چهاردهمین جشــنواره ملى فن آفرینى شــیخ بهایى و چهارمین المپیاد ملى طرح کســب و کار 
دانشجویى شامل المپیاد ملى طرح کسب و کار دانشــجویى،  بخش مسابقه اى طراحان کسب و 
کار  و مسابقه فن آفرینى واحدهاى نوپا، رشدیافته و تأثیرات اجتماعى آذر سال آینده در اصفهان 

برگزار خواهد شد.

راه اندازى کارخانجات صنایع تبدیلى
 از مواد بازیافتى

74 درصد اصفهانى ها
 کاربر فضاى مجازى هستند

فراخوان چهاردهمین 
جشنواره ملى فن آفرینى شیخ بهایى

رئیس کمیته هسته اى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
اعضاى کمیســیون امنیت ملى و سیاســت خارجى 
مجلس شوراى اسالمى روز دوشنبه(فردا) از کارخانه 

فرآورى اورانیوم اصفهان (UCF) بازدید مى کنند.
حجت االسالم والمســلمین مجتبى ذوالنورى افزود: 
این بازدید در راستاى گزارش هفتم وزارت امور خارجه 
در مورد برجام و براى تکمیل گزارش چهارم کمیسیون 
امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى اسالمى 

است.
وى در ادامه گفت: گزارش هشتم وزارت امور خارجه 
در مورد روند اجراى برجام 26 دى ماه 96 به کمیسیون 

امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس تقدیم مى شود.
ذوالنورى در مورد عملکرد و کار UCF اظهارداشــت: 
UCF یک صنعت تبدیلى اســت، این کیک زرد را ما 
به تترافلوراید اورانیوم uf4 یــا هگزافلوراید اورانیوم 
uf6 تبدیل مى کنیم ، ســپس این uf6 را غنى سازى 

مى کنیم.
وى ادامه داد: حتى تبدیل اورانیوم غنى شده به سوخت 

در UCF اتفاق مى افتد.
ذوالنورى بــا یــادآورى اینکــه UCF از حلقه هاى 
مهم چرخه ســوخت ایران اســت، افــزود: بنا داریم 
روز دوشــنبه(فردا) از رونــد این اقدامــات، میزان و 

تنوع فعالیت هــاى UCF بازدید کنیــم و ببینیم که 
آیا نســبت به قبل از برجام تغییراتى داشــته اســت 

یا خیر؟ 

تا بارش نداشته باشیم، درباره  
بازگشایى زاینده رود تصمیم گیرى نمى شود

فردا؛بازدید اعضاى کمیسیون امنیت ملى از UCF اصفهان 

معاون بهره بردارى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان گفت: شــوراى هماهنگى زاینده رود تا زمانى که بارشى 
صورت نگیرد، برگزار نمى شود.

مهدى بصیرپور اظهار داشت: تا زمانى که شــوراى هماهنگى زاینده رود برگزار نشــود، نمى توان زمان بازگشایى 
زاینده رود را مشــخص کرد. وى در پاسخ به این ســئوال که چرا نزدیک به دو ماه اســت، جلسه شوراى هماهنگى 
زاینده رود به تعویق مى افتد و قرار بود آخرین بار تا پایان آبان ماه تکلیف بازگشــایى زاینده رود و وضعیت کشاورزان 
مشخص شود، اظهار داشت: چون هیچ بارشى نداشتیم، جلسه شوراى هماهنگى برگزار نشده است چراکه باید براساس 

داده هاى جوى، در جلسه صحبت و نتیجه گیرى شود.
معاون بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان در پاسخ به پرسش دیگرى در این خصوص که یعنى تا زمانى که 
بارشى نداشته باشیم، جلسه شوراى هماهنگى برگزار نمى شود، تصریح کرد: مدیر حوضه آبى زاینده رود در وزارتخانه 
هنوز زمان برگزارى جلسه شوراى هماهنگى را اعالم نکرده اســت.وى افزود: اطالعى در خصوص زمان بازگشایى 

زاینده رود و تعیین تکلیف کشاورزان ندارم.
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سومین پارك علمى و فناورى 
در اصفهان ایجاد مى شود

رئیس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان از برنامه ها 
و هدف این شهرك براى راه اندازى سومین پارك علم 

و فناورى خود به نام «رازى» خبر داد.
مهدى کشمیرى افزود:هم اکنون پارك علم و فناورى 
شـیخ بهایى در این شـهرك در حال فعالیت اسـت و 
پارك فناورى ابوریحان نیز تـا دو ماه آینده راه اندازى 

مى شود.

والدت 55 هزار نوزاد طى 
امسال

مدیرکل ثبت احوال اسـتان اصفهان گفت: در هشت 
ماهه امسـال 55 هزار و 361 نوزاد در استان اصفهان 

متولد شده است.
حسین غفرانى کجانى افزود: این آمار در هشت ماهه 
سـال قبل 57 هزار و 71 نوزاد بوده اسـت، البته جاى 
نگرانى نیسـت، چرا که معمـوًال در انتهاى سـال آمار 
میزان والدت ها جبران مى شود. مدیرکل ثبت احوال 
استان اصفهان بیان داشت: همچنین میزان 15 هزار 
و 53 نفر آمار وفات در هشـت ماهه امسـال در استان 

اصفهان است.

راه اندازى بزرگ ترین واحد 
پرورش بوقلمون کشور 

نخسـتین واحد پـرورش بوقلمـون کشـور باظرفیت 
هفت هزار و 500قطعه در روستاى ننادگان شهرستان 

فریدن راه اندازى شد.
مدیرداخلى این واحد پرورش بوقلمون مولد با اشاره به 
اینکه این واحد در مرحله پرورش بوقلمون مادر است، 
گفت: این واحد تا ماه آینده وارد مرحله تولید مى شود.

مجید خدابخشـى با بیـان اینکه ایـن واحدبزرگترین 
واحدپرورش بوقلمون مولد در کشـور است، افزود: در 
این واحد در یک دوره شـش ماهه بیـش از 900هزار 
عدد تخم بوقلمون نطفه دار براى جوجه کشـى تولید 

مى شود.

اعالم آمادگى اصفهان براى 
کمک به زلزله زدگان کرمان

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: در 
تماسى که با همکارانم در استان کرمان داشتم اعالم 
آمادگى براى کمک به زلزله زدگان استان کرمان انجام 
شد اما هنوز درخواسـت کمک از سوى ستاد مدیریت 
بحران اسـتان کرمان به ما اعالم نشده است. منصور 
شیشه فروش افزود: در صورت درخواست مسؤوالن 

استان کرمان آمادگى کمک به زلزله زدگان را داریم.

22 سالن نمایش در اختیار 
اهالى تئاتر اصفهان

رئیس انجمن هنرهاى نمایشى اصفهان با بیان اینکه 
22 سالن نمایش در اختیار اهالى تئاتر اصفهان است، 
گفت: در تـالش براى عقـد تفاهم نامه با شـهردارى 

اصفهان براى ایجاد سالن پالتو در چهارباغ هستیم.
هوشـنگ جمشـیدیان با بیـان اینکه اکنون مشـکل 
خاصى در زمینه سالن نمایش براى اهالى تئاتر وجود 
ندارد، گفت: مجتمع فرشـچیان و تاالر هنر و برخى از 
سالن هاى مجموعه هاى مختلف در اختیار اهالى تئاتر 

و گروه هاى نمایش ثبت شده اصفهان قرار دارد.

ارسال آرد و بیسکوییت از 
اصفهان به کرمانشاه 

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 10از 
ارسـال 22هزارکیلوگرم آرد خبـازى و 750 کیلوگرم 
بیسـکوئیت   از اصفهـان بـه مناطق زلزلـه زده غرب 

کشور خبر داد.
رضا نیک نـداف گفت: بـا همـکارى کارخانجات آرد 
سازى و بیسکوییت استان اصفهان، تعداد 550 کیسه 
آرد 40 کیلویى خبازى و 750 کیلوگرم بیسکوییت ، به 

مناطق زلزله زده غرب کشورارسال گردید.

خبر

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان 
این که شــاخصه 90، 90، 90 براى درمان ایدز در نظر 
گرفته شده اســت، گفت: براساس این شاخص باید 90 
درصد مبتالیان شناسایى، 90 درصد این مبتالیان روند 
درمان را پیگیرى کنند و 90 درصد کسانى که درمان را 

پیگیرى کرده اند نتیجه بگیرند.
کمال حیدرى  با بیان ایــن که کاهش مبتال به بیمارى 
ایدز داشــته ایم، افزود: درحدود 11 درصد کاهش ابتال 
جدید به عفونت این بیمارى داشته ایم و از سیر صعودى 
ابتال به این بیمارى جلوگیرى شده است و در ایران 83 

درصد مبتالیان به HIV مردان و بقیه زنان هستند.

وى با بیان این که بیشترین دلیل ابتال به بیمارى ایدز، 
استفاده از سرنگ مشترك است و 20 درصد نیز روابط 
جنســى نامشــروع بوده، عنوان کرد: 791 بیمار مبتال 
به ایدز در اســتان اصفهان ثبت شــده اند که 48 مورد 
مهاجرت قطعى داشتند و از ابتداى شناسایى این بیمارى 
در 30 ســال پیش در اصفهان 259 فوتى تا کنون ثبت 

شده است.
وى با بیان این که تعــداد ابتال در خانم ها افزایش یافته 
است، ادامه داد: علت ابتال، شوهران این خانم ها بوده اند 
و 14 کودك مبتال نیز ثبت شده اســت، هر چند مادران 

آلوده اى هم بودند که فرزندان سالم به دنیا آورده اند.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت:810 میلیون 
تومان در قالب کمک هزینه جهیزیــه و هدیه ازدواج به 
نوعروسان و فرزندان پسر خانوارهاى تحت حمایت کمیته 
امداد استان اصفهان در نیمه نخست سال جارى پرداخت 

شده است.
حمیدرضا شــیران گفت: پرداخــت کمک هزینه ازدواج 
به زوج هاى جوان یکــى از ســرفصل هاى  مهم  حوزه 
حمایتى این نهاد است.وى افزود: این تسهیالت در قالب 
کمک هزینه تأمین جهیزیه و هدیــه ازدواج به فرزندان 
خانوارهاى نیازمند پرداخت شــده و با رشد 20 درصدى 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته رو به رو بوده است.

شیران بابیان اینکه سقف پرداخت کمک هزینه ازدواج به 
مددجویان تحت حمایت پنج میلیون تومان اســت، بیان 
داشت: نوعروسان و بانوان تحت حمایت از کمک هزینه 
خرید جهیزیه پنج میلیون تومانى و پسران تحت حمایت از 

هدیه ازدواج دو میلیون تومانى بهره مند مى شوند.
مدیر کل کمیته امداد اســتان اصفهان افزود: این نهاد با 
برگزارى کارگاه هاى آموزشى قبل، حین و بعد از ازدواج، 
براى زوج ها تحت حمایت کمیته امداد، طالق به صورت 
چشمگیر در بین آن ها کمتر شــده است که با آموزش در 
مراحل مختلف ازدواج مى تــوان آمار ازدواج هاى ناموفق 

را کاهش داد.

پرداخت 810 میلیون تومان
به مددجویان

790 نفر در اصفهان به ایدز 
مبتال هستند

نماینده مردم لنجان در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: صحبتى 
را در مجمع نمایندگان اســتان 
اصفهان مطــرح کــردم که با 
همراهــى تمامــى همــکاران 
از هــر جناحــى همراه شــد و 
آن مطلب ایــن بود کــه ما در 
اســتان اصفهان با یک بحران 
ناکارآمــدى اجرایــى روبــه رو

 هستیم.
محســن کوهکن با اشاره به نیاز 
استان اصفهان به مدیران کارآمد 
اظهارداشت: مطالبه ما از استاندار 
نه تنها در ارتباط با یک شهرستان، 
بلکه در کل استان این است که 
با معیارهاى ارزیابى و کارآمدى 

مدیران،بازنگرى در مدیران سطح استان و شهرستان ها صورت بگیرد که قطعا چنین بازنگرى اى 
کار سختى نیست.

وى افــزود: اگــر در ارزیابــى به عمل آمــده مشخص شــده کــه مدیــران توانمنــدى در 
ســطح اســتان وجود دارند کــه اهل تدبیــر و خدمــت بــه مــردم  هســتند و مى توانند از 
ظرفیت هاى بیرونى بــراى بهبود مشــکالت اقتصادى در شهرســتان اســتفاده کنند، آن ها 
را تشــویق و ترغیــب کنند و اگــر در بررســى هاى به عمل آمده مشخص شــده کــه افرادى 
در برخى از پســت هاى مدیریتى متناســب با آن مســئولیت نیســتند محترمانه عذرشــان را 

بخواهند.

اى  دوره  پایــش  جلســه 
فعالیــت هــاى شــرکت عمران 
بهارســتان باحضور طاهر خانى، 
معــاون وزیر راه و شهرســازى و 
مدیر عامل شرکت مادر تخصصى 
عمران شهرهاى جدید برگزار شد.

در این نشست، طاهر خانى با اعالم 
رضایت از فعالیت هاى شــرکت 
عمران بهارســتان بــه خصوص 
متروى اصفهان- بهارســتان و 
اتمام مســکن مهر بهارســتان، 
هدف از برگزارى این جلســات را 
بررسى مشکالت شهر و نظارت و

 برنامــه ریــزى بــه صــورت 
دوره اى عنوان کــرد. وى تاکید 
کرد: حتما باید بین شهرهاى جدید 

که عملکرد خوبى دارند و سایر شهرها، تفاوت قائل شویم.
در ادامه احمدى، مدیرعامل شرکت عمران بهارستان، به تشــریح وضعیت پیشرفت پروژه هاى 
شرکت عمران در سطح شهر بهارستان پرداخت و موضوعاتى از قبیل در آمد و مطالبات، حقوقى و 

امالك مورد تاکید قرار داد.
همچنین غالمى، مدیر کل راه و شهرســازى اســتان اصفهان ضمن توصیف کلى شهر و اهداف

 شکل گیرى آن، به وضعیت مطلوب پروژه ى متروى اصفهان – بهارستان، اشاره کرد و افزود: متروى 
شهر بهارستان ارتقاى کیفى و سطح زندگى در بهارســتان را به همراه دارد. وى خاطر نشان کرد: 
بهارستان از سایر شهرهاى مشابه خود در استان اصفهان بسیار موفق تر عمل کرده است و جلوتر و 

فراتر از اقدامات دیگر شهر هاى جدید در حرکت است.

درب اصلى باغ چهلستون پس 
از گذشــت بیش از پنج ســال 

مرمت و نصب شد.
فریــدون الهیــارى، مدیر کل 
میراث فرهنگى استان اصفهان 
گفت: درب اصلى باغ چهلستون 
با هزینه اى بیش از 170 میلیون 
ریال مرمــت ودر محل اصلى 
خود واقع درخیابان سپه نصب 

شد.
بــاغ چهلســتون  وى افزود:
اصفهــان با بیــش از 67 هزار 
متر مربع وســعت در دوره شاه 
عباس اول صفوى تاسیس شده

 است.

بازنگرى در موردمدیران 
انتظار مردم از استاندار

بهارستان از شهرهاى مشابه خود 
موفق تر عمل کرده است

مرمت ونصب درب اصلى باغ چهلستون

ســیزدهمین نمایشــگاه پژوهش و فناورى اســتان 
اصفهــان از 18 تــا 20 آذر ســالجارى در محــل
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان برگزار 
مى شــود.این نمایشــگاه با هدف شناسایى و معرفى 
توانمندى هاى پژوهش و فناورى و پژوهشگران برتر 
دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتى و سازمان هاى اجرایى، 
تجارى ســازى یافته هاى پژوهــش و فناورى (فن 
بازار)، همکارى بین پژوهشــگران، برقرارى ارتباط 
مراکز صنعتى و تولیدى با مراکز تحقیقاتى و نهادینه 
کردن پژوهش در سطح جامعه به مدت سه روز برگزار 

مى شود.
مســئول دبیرخانه ســتاد برگزارى هفته پژوهش و 
فناورى اســتان اصفهان گفــت: این نمایشــگاه به 
مناســبت روز ملــى پژوهــش ( 25 آذر) بــا حضور 
دستگاه هاى اجرایى، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتى و 

شرکت هاى دانش بنیان برگزار مى شود.
شهرام شــاکریان افزود: نمایشگاه امســال با شعار ‹ 
پژوهش تقاضا محور و تجارى سازى فناورى، زیربناى 

تولید و اشتغال ‹ برگزار مى شود.
وى اظهارداشــت: انتخــاب و معرفــى برگزیدگان 
حــوزه پژوهــش و فنــاورى اســتان اصفهــان و 
تجلیــل از آنها، برگــزارى کارگاه هاى آموزشــى و

نشســت هاى تخصصى از جمله برنامــه هاى این 
نمایشگاه است.

وى بــا بیــان اینکه برگزیــدگان حــوزه پژوهش و 
فناورى استان در ســطح دانشــجویى، دانش آموزى، 
شرکت هاى دانش بنیان و ســازمان هاى دولتى معرفى
مى شــوند، اضافه کرد: موضوع هایى نیز مانند پژوهش هاى 
نیروى انتظامى، ارتباط صنعت با دانشــگاه و مهندســى 

خالقیت در نشست هاى تخصصى بررسى مى شود.

برپایى سیزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناورى

دستگاه ســیمیالتور یا شبیه ســاز براى کاربردى کردن 
کلید هاى حفاظت برق در شرکت پاالیش نفت اصفهان 

طراحى و ساخته شد.
معاون تعمیرات برق پاالیشگاه اصفهان گفت: این دستگاه 
پس از پنج ماه تالش با یک میلیــارد و 500میلیون ریال 

هزینه طراحى وساخته شده است.
جــواد شــاه محمدى، هــدف از اجــراى این طــرح را 
آموزش و افزایش مهارت کارکنان براى کاربردى کردن 
رله هاى مدرن عنوان کرد و افزود: این شبیه ساز قادر است 
تمامى عملیات و مانورى که در مراکز فرعى برق از جمله 
ســویچینگ، راه اندازى، مانورهاى سوییچ گیر خودکار و 
دستى و دیگر عملکردهاى رله و سوییچ گیرها را به طور 
کامل و مشابه شرایط واقعى شبیه سازى کند.  وى شبیه ساز 
ساخته شده را بدون هیچ مشابه داخلى و خارجى دانست و 
گفت: با بهره گیرى از این دستاورد فنى، کارکنان تعمیرات 
و عملیات  قادر هستند بدون ریسک هاى عملیاتى و مشابه 

شرایط واقعى مهارت و دانش خود را ارتقا دهند.

ساخت شبیه ساز 
کلید هاى حفاظت برق 
درپاالیش نفت اصفهان

«علیرضا قربانى» براى اجراى زندة آهنگ هایى از تازه ترین آلبوم خود به نام «فروغ»، 15 آذر ماه به تاالر رودکى اصفهان مى آید.
این خوانندة موفق که در ارکستر ملى ایران آواز و تصنیف مى خواند متولد 1351 است و تا کنون 19 آلبوم را روانۀ بازار موسیقى کشور کرده است.
آخرین آلبوم او به نام «فروغ» به آهنگسازى سامان صمیمى در سال 1396 منتشــر شده و قربانى، کنسرت خود را در اصفهان با اجراى زندة 

آهنگ هایى از این آلبوم برگزار مى کند.
بعضى از آهنگ هاى آلبوم «فروغ» بر اساس اشعارى از «فروغ فرخزاد» ساخته شده و علیرضا قربانى که قطعه اى از این آلبوم را در سال 1395 
به مناسبت پنجاهمین سالگرد درگذشت «فروغ فرخزاد» منتشر کرده بود، ترکیب زیبایى از تلفیق موسیقى سنتى با اشعار فروغ فرخزاد پدید 
آورده است. عالقه مندان براى شرکت در کنسرت «فروغ» علیرضا قربانى مى توانند  با تهیۀ بلیت از سایت ملى کنسرت، چهارشنبه 15 آذر ماه 

ساعت 20:30 به تاالر رودکى اصفهان واقع در ملک شهر مراجعه کنند. 

15 آذرماه در اصفهان؛

علیرضا قربانى 
از «فـروغ» 
مى خواند

مدیر ترافیک شهرى شهردارى اصفهان با اشاره به شناسایى 
نقاط حساس و حادثه خیز در کالنشهر اصفهان گفت: فراهم 
آوردن زمینه تردد ایمن براى شــهروندان در دســتور کار 

مدیریت شهرى قرار دارد.
مســعود بنده خدا اظهارداشــت: به منظور افزایش ایمنى 
تردد شهروندان، به خصوص عابران پیاده، نقاط حادثه خیز 
و ترافیک ســاز سطح شهر شناسایى شــده و در حال ایمن 

سازى است. 
وى به ایمن سازى بزرگراه ها و خیابان هاى مجاور مدارس 
اشاره و تصریح کرد: پروژه آرام سازى ترافیکى در محالت 

مناطق 15 گانه شــهردارى اصفهان آغاز شده که در ایمن 
ســازى ترافیکى و کاهش تصادفات ترافیکى بسیار مؤثر 

خواهد بود.
مدیر ترافیک شهرى شهردارى اصفهان از تدوین برنامه جامع 
کاهش تصادفات با همکارى ارگان هاى ذى ربط خبر داد و 
افزود: انجام اقدامات فرهنگى و آموزشى بسیار موثر است و 

باید به موازات اقدامات فیزیکى انجام شود.
بنده خدا کاهش حجم تصادفات و تســهیل در روند عبور و 
مرور شهروندان را از مهمترین اهداف شناسایى و رفع نقاط 
حادثه خیز و ترافیک ساز دانست و اظهارداشت: با شناسایى 

نقاط حادثه خیز و توجه ویژه به این نقاط، خسارات ناشى از 
تصادفات و انسداد معابر در صورت بروز هر گونه حادثه اى 

کاهش خواهد یافت.
وى از اجراى بیش ازدو هزار طرح ایمنى و اصالح هندسى در 
راستاى ارتقا ایمنى و در نتیجه کاهش متوفیات و مجروحین 
تصادفات ترافیکى شهر اصفهان طى 10 سال گذشته خبر 
داد.مدیر ترافیک شهرى شهردارى اصفهان خاطرنشان کرد: 
در راستاى ارتقا ایمنى عابران پیاده و افراد توانخواه در شهر 
اصفهان، 80 تقاطع مناسب سازى شده که درصدد هستیم 

این تعداد را تا پایان امسال به 120 تقاطع برسانیم.

ایمن شدن بزرگراه ها 
و خیابان هاى نصف جهان
نقاط حساس و حادثه خیز اصفهان شناسایى شده اند
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ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106794401483 شماره پرونده: 9609986794401058 شماره بایگانى 
شعبه: 961059 دادخواست و ضمائم- خواهان آقاى ضرغام مرادى دادخواستى به طرفیت خوانده 
آقاى احســان رفیعى به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609986794401058 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع 
حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/10/27 ســاعت 9:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانــده 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- چهارراه شیخ 
صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 27492 شعبه 14 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/223
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 961096 خواهان حسین غزل گو دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت 
حسین محمودى نسب تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى مورخه 96/10/25 ساعت 10/00 
صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید 
متشر 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 مجتمع شوراى حل 
اختالف اصفهان- شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 
م الف: 27486 شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/225

اخطار اجرایى
شماره: 960182 به موجب رأى شماره 9609976795900746 تاریخ 96/5/16 حوزه 29 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمد کدیور نشانى مجهول 
المکان محکوم است به: بیست و هفت میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون 
و چهارصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
(96/2/20) لغایت وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى در حق خواهان 
مصطفى ترابى نشانى: اصفهان- خ سروش- کوى هوشمند کوچه مجتمع بوستان- بن بست شهید 
مهورى پ 29 و نیم عشر حق االجراء. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 27472 شعبه 29 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/228
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426796300059 شــماره پرونده: 9509986796301338 شماره بایگانى 
شــعبه: 951338 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096796301562 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976796300915 محکوم علیه امیر سرجوقیان به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 41/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 1/985/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى هزینه هاى نشــر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررســید چک 333620 مورخ 1395/08/02 تا تاریخ وصول و نیم عشر حق االجرا گردید. . 
مشخصات محکوم له: صدیقه باغ مزرعى تفتى فرزند صفرعلى به نشانى اصفهان- اصفهان خ کاوه 
خ ابوریحان نهر شاهپسند مجتمع مروارید واحد 84. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (مــاده 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 مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا 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 اعســار 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 با 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 شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). م الف: 27475 شعبه 33 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /9/283
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426798200010 شــماره پرونده: 9609986798200129 شماره بایگانى 
شــعبه: 960129 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976798200257 محکوم علیه مهدى نصرازدانى به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 107000000ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 2540000 ریال به عنوان خسارت 
دادرسى به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ رســید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
شاخص بانک مرکزى در حق خواهان غدیرعلى نورى فرزند مصطفى به نشانى اصفهان، شهرستان 
خمینى شهر، شهر خمینى شهر، میدان کوزه، ابتداى بلوار منتظرى، ك 103 صادر و اعالم مى گردد. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا 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 درخواســت محکوم له بازداشت مى شــود (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 با انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 27481 شعبه 49 حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/285
اخطار اجرایى

شماره: 960195- 96/7/28 به موجب راى شماره 9609976795400457 تاریخ 96/5/17 حوزه 
24 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه حمیدرضا ربیعى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پنجاه هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشر آگهى و خســارات تاخیر و تادیه از زمان تقدیم دادخواست 96/3/13 در حق 
محکوم له عبدالحمید کالنى به نشانى اصفهان خ فردوسى ك شهید همیارى و همچنین نیم عشر 
اجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 27483 شعبه 24 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/286
ابالغ اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426794700141 شــماره پرونده: 9609986794700210 شماره بایگانى 
شــعبه: 960210 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976794700742 محکوم علیه حمیدرضا ربیعى به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته مبلغ 367000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/07/10 تا اجراى کامل حکم در حق خواهان 
عبدالحمید کالنى فرزند عباس به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان شهر اصفهان، خیابان 
کمال، ك 20 (شیخ اسداله)، مسکونى اول دست راســت، کدپستى: 8155896941 . محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا 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 با 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 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: 27484 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /9/287
ابالغ اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426794700142 شــماره پرونده: 9609986794700209 شماره بایگانى 
شــعبه: 960209 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976794700755 محکوم علیه حمیدرضا ربیعى به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 445/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/03/17 تا اجراى کامل حکم در حق خواهان 
عبدالحمید کالنى فرزند عباس به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان 
کمال، ك 20 (شیخ اسداله) مسکونى اول دست راست، کدپســتى: 8155896941. محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا 

محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا 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 با 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 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: 27485 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /9/288
ابالغ اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426793500036 شــماره پرونده: 9609986793500108 شماره بایگانى 
شــعبه: 960108 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096793501143 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976793501151 محکوم علیه محمدعلى محمدى پور به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به استرداد الشه چک به شماره هاى 044931 و 044944 و 625747 
و 807556 و 801558 و 801569 و 801571 و 801572 و 801573 و پرداخــت مبلغ 1720000 
ریال بابت هزینه دادرســى در حق محکوم له مریم محمدى پور فرزند حسین به نشانى اصفهان خ 
ملک شهر خ ناصر خسرو 4 راه فردوسى کوچه گلبرگ و نیم عشر در حق اجراى احکام. محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا 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 درخواســت محکوم له بازداشت مى شــود (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 مدنــى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با 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 شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 27489 شــعبه 5 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /9/290
ابالغ اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426794200028 شــماره پرونده: 9609986794200332 شماره بایگانى 
شــعبه: 960335 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096794201250 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976794202328 محکوم علیه مرتضى درویشى فرزند قاسم به نشانى 
اصفهان - اصفهان مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه و نه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 927/500 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک مورخ 1395/7/30 لغایت تاریخ اجراى در حق محکوم 
له غالم محمد علیزاده به نشانى اصفهان، خ آبشار بر آن جنوبى نرسیده به زیار روستاى ازایران خ آل 
محمد ساختمان محسن باللى و پرداخت نیم عشر حق االجرا به وکالت سعید عکاف فرزند حسن به 
نشانى اصفهان، اصفهان، خ فردوســى جنب هتل زهره ساختمان عالى ط 4 واحد 13. محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا 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 با 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 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: 27495 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /9/291
ابالغ

کالســه پرونده اصلى: 960373 شــماره دادنامه: 9609976794701048 خواهان: على آقاجانى 
کوپایى به نشانى: اصفهان میدان مرکزى میوه تاالر 8 غرفه 14 خوانده: على زمانى جلیلى به نشانى: 
مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه چک گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى شورا: درخصوص دعوى على آقاجانى کوپایى به طرفیت على زمان جلیلى 
به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 319815 جمعًا به مبلغ 630/000 ریال به انضمام 
مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى درخصوص دعوى 
مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده و مستنداً به مواد 198- 515- 519- 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ ششصد و سى هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و یکصد و نود هزار 
ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ (1376/05/22) تا زمان وصول براساس 
آخرین شاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
رأى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس 
از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان مى باشد. م الف: 27539 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/292

ابالغ 
کالسه پرونده اصلى: 960371 شماره دادنامه: 9609976794701049 تاریخ رسیدگى: 96/07/30 
مرجع رسیدگى کننده: شــعبه 17 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على آقاجانى کوپایى به 
نشانى اصفهان، میدان مرکزى میوه تاالر 8 خوانده: غالمحسین خّرمیان به نشانى مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى 
محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شــورا: در خصوص دعوى على آقاجانى کوپایى به طرفیت غالمحسین خّرمیان به 
خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 266073 بانک سپه میدان میوه و تره بار جمعًا به مبلغ 
2/561/000 ریال به انضمام مطلق خســارات قانونى. با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلســه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و 
مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا 
دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 515- 519- 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/561/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/200/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ (1382/03/15) تا زمان 
وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در 
همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 27542 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/293
ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9610106795600455 شماره پرونده: 9609986795600001 شماره بایگانى 
شعبه: 960001 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: حسن قیصرى به نشــانى مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1396/11/04 چهارشنبه ساعت 17:30 محل حضور: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله 
ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 در خصوص دعوى مهدى محمدى 
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى  در این شعبه حاضر شوید. م الف: 27517 شعبه 26 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/294
ابالغ 

کالســه پرونده: 960541 شــماره دادنامه: 9609976797200957- 96/8/29 مرجع رسیدگى: 
شعبه 42 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رســول موسوى به نشانى جى شرقى، مقابل پست 
ك 35 پالك 6 خوانده: علیرضا آراسته به نشــانى مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: 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 
شورا: در خصوص دعووى آقاى رسول موســوى به طرفیت آقاى علیرضا آراسته به خواسته مطالبه 
مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت طلب به همراه هزینه و خســارات دادرسى و تاخیر تادیه با این توضیح 
که خواهان مدعى است در اواسط سال 1394 مبلغ خواسته را به خوانده قرض داده است لیکن خوانده 
از استرداد دین امتناع مى ورزد و آنرا مطالبه نموده است. از سوى دیگر خوانده با وصف ابالغ قانونى 
وقت رسیدگى از طریق نشر آگهى وقت رسیدگى در روزنامه کیماى وطن مورخه 96/7/13 در جلسه 
دادرسى حضور نیافته و الیحه اى که حکایت از رد دین یا انکار و تکذیب دعوى مطروحه باشد تقدیم 
ننموده و دفاعى هم به عمل نیاورده است. با این وصف شورا به منظور احراز دین قرار استماع شهادت 
شهود صادر که شهود هم در جلسه رســیدگى حاضر و از خواهان اداى شهادت نموده اند لذا شورا با 
توجه به اظهارات خواهان و انطباق با شهادت شهود دعوى مطروحه را محمول به صحت تشخیص 
و مستنداً به مواد 198، 515 519، 522 قانون آیین دادرســى مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ هفتاد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 890/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
96/6/21 لغایت اجراى کامل حکم در حق خواهان حکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل دادخواهى در همین شعبه و سپس به مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم عمومى اصفهان مى باشد. م الف: 27507 شعبه 42 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /9/295
ابالغ 

کالسه پرونده: 49/96 شــماره دادنامه: 124- 96/2/19 مرجع رسیدگى: شــعبه 31 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: مهرى صابرى فرد به وکالت آقاى عباس بهرامى به نشــانى اصفهان خ 
کاوه بن بست شهید مصدق فر کوى 17 ك شهید سورانى مجتمع خلیج فارس ط 6 واحد 10 وکیل: 
عباس بهرامى به نشانى: اصفهان خ شریعتى روبروى اورژانس ساختمان نوید یک ط3 واحد 7 خوانده: 
محمدرضا علیپور به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشــورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى مهرى صابرى فرد به وکالت آقاى عباس 
بهرامى به طرفیت آقاى محمدرضا علیپور به خواســته مطالبه مبلغ 22/886/000 ریال وجه چک 
به شماره 9132/107872 مورخ 94/7/10 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى با 
توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 213 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و هشتصد و 
هشتاد و شش هزار ریال بابت اصل خواسته و شصت و هفت هزار و دویست و پانزده ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(94/7/10) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بیست روز قال تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 27503 

شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/296
ابالغ 

کالسه پرونده: 960449 شماره دادنامه: 9609976797100899 تاریخ دادنامه: 1396/8/27 مرجع 
رسیدگى: شعبه 41 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى عباس کاوه قارنه فرزند جواد به نشانى 
اصفهان، خ جى، خ مهدیه، کوچه مجاهد، پالك 17 خوانده: آقاى محمدعلى اسماعیلى فرزند قنبر به 
آدرس مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: 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 
آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى عباس کاوه قارنه 
فرزند جواد به طرفیت آقاى محمدعلى اسماعیلى فرزند قنبر به خواسته مطالبه مبلغ 63/000/000 
ریال موضوع دو فقره چک به شماره 682446- 86/5/30 و 264585- 86/4/30 بانضمام مطلق 
خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول اسناد و مدارك در ید خواهان که داللت 
بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگى و اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرك موثر قانونى مبنى بر برائت ذمه 
خویش اقامه و ارائه نکرده است شــورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 310 
و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/057/500 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم به طبق آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى محســوب و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشــد.  و در خصوص حق الوکاله وکیل به جهت 
محاسبه به انتفاع موضوع به استناد ماده 197 قانون آیین دادرســى مدنى راى به بى حقى خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. م الف: 27500 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف دادگسترى اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /9/297
ابالغ 

کالســه پرونده: 960331 شــماره دادنامه: 9609979797200963- 96/8/29 مرجع رسیدگى: 
شعبه 42 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سعید رنجکش به نشانى: کاوه، خیابان اشراق، بلوار 
ایمان، پالك 135 خوانده: رضا سبحانى به نشــانى مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: 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 
شورا: در خصوص دعوى آقاى سعید رنجکش فرزند رضا به طرفیت رضا سبحانى فرزند ابراهیم به 
خواسته مطالبه مبلغ 159/000/000 ریال بابت طلب به همراه هزینه و خسارات دادرسى و تقاضاى 
صدور قرار تامین خواسته با این توضیح که خواهان با استناد به یک فقره فاکتور شماره 1731 مورخه 
95/9/7 و بارنامه شماره 502 مورخه 95/9/7 مدعى اســت معادل مبلغ خواسته اجناس به خوانده 
فروخته و تحویل داده است لیکن خوانده از پرداخت ثمن آن خوددارى و قسمتى از وجه مبیع را معادل 
120000000 ریال را به طى سه فقره چک پرداخته که متاسفانه پرداخت نشده و مابقى هم بدهکار 
است و آنرا مطالبه نموده است. از ســوى دیگر خوانده با وصف ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى در 
روزنامه صبح ایران مورخه 96/7/5 در جلسه دادرسى حاضر نشده و الیحه اى که حکایت از انکار و 
تکذیب دعوى مطروحه یا دلیلى بر پرداخت دین باشد ارائه ننموده و دفاعى هم به عمل نیاورده است. 
لذا شورا با توجه به اقرار خواهان که مدعیست مبلغ 120/000/000 ریال ثمن معامله را چک دریافت 
داشته دعوى مطروحه را نسبت به این مبلغ موجه ندانسته و تسلیم چکها دلیل بر پرداخت بخشى ثمن 
دانسته و نســبت به مبلغ 39/000/000 ریال باقیمانده دعوى مطروحه ثابت تشخیص و مستنداً به 
مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت سى و نه 
میلیون ریال بابت باقیمانده ثمن معامله به همراه مبلغ 3/030/000 ریال هزینه دادرسى و به همراه 
مبلغ 600/000 ریال هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه (96/4/4) لغایت اجراى 
حکم در حق خواهان محکوم مى نماید و نسبت به مازاد خواسته چون خوانده دین خود را در قالب چک 
به خواهان پرداخت نمود و حق 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم 
مى دارد. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس به مدت 
20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى اصفهان خواهد بود. ضمنًا در خصوص تامین 
خواسته با توجه به انصراف خواهان و حق بند ب ماده 17 قرار رد دادخواست صادر و اعالم مى گردد. م 
الف: 27535 شعبه 42 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/298

ابالغ
کالســه پرونده: 960700 شــماره دادنامه: 9609976793803794- 96/8/29 مرجع رسیدگى: 
شعبه هشت شوراى حل اختالف خواهان: سید سعید شمندى نشــانى: اصفهان خ شریف واقفى خ 
ملک جنوبى کوى شماره یک پالك 50 خوانده: 1- على افخمى نشانى: مجهول المکان 2- رامین 
باوفا نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره سفته گردشکار: پس ار ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص 
دعوى آقاى سید سعید شمندى به خواسته مطالبه پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره سفته به شماره 
خزانه دارى کل 770636 (سرى/ب) به انضمام مطلق خســارات قانونى و هزینه دادرسى و تأخیر 
تأدیه با عنایت به بقاى اصول و مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده ردیف اول 
به عنوان متعهد به پرداخت وجه سفته گردیده و خوانده ردیف دوم آقاى رامین باوفا به عنوان ضامن 
ظهر ســفته را امضا نموده و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه رســیدگى و مصون ماندن 
خواسته از هرگونه اعتراض و تکذیب شورا دعوى مطروحه نسبت به مبلغ مورد تعهد خوانده به مبلغ 
بیســت و پنج میلیون ریال خواندگان به صورت تضامنى را ثابت و به استناد مواد 307 و 309 قانون 
تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان 
به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 765/000 ریال 
هزینه دادرسى و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/6/1 لغایت وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى 
احکام مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید رأى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و 20 روز پس از مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد و در خصوص مازاد خواسته به مبلغ بیست و پنج میلیون 
ریال با توجه به مبلغ تعهد خواندگان در سفته صادره به استناد ماده 197 حکم به رد دعوى خواهان 
را صادر و اعالم مى نماید راى صادره حضــورى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 27534 شعبه 8 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /9/299
ابالغ

کالســه پرونده: 951630 شــماره دادنامه: 9609976796201119- 96/5/19 مرجع رسیدگى: 
شعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اسماعیل نژندى نیا نشــانى: اصفهان میدان امام 
على خ هارونیه کوچه حاج عباس بن الله زار منــزل دلقعلى بویرى پ 244 خوانده: محمد کریم تنو 
نشانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه طبق رسید عادى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعواى اسماعیل نژندى نیا به 
طرفیت محمدکریم تنو به خواسته مطالبه مبلغ R 15/500/000 ریال طبق رسید عادى به انضمام 
مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگى و مصون ماندن خواســته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده، لذا شورا به اســتناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ R 15/500/000 ریال 
بابت اصل خواسته و R 467/500 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 95/12/22 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک 
مرکزى جمهورى اســالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد، در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف 
بیســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى دردادگاههاى عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 27533 طاهرى- قاضى شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/300
ابالغ

کالســه پرونده: 960808 دادنامــه: 9609976793902570- 96/8/29 خواهان: وحید ولى پور 
نشانى: اصفهان پل بزرگمهر پل شهرستان کوچه نوبهار پالك 30 خوانده: مرتضى رجب نژاد نشانى: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ بیســت و یک میلیون ریال بابت خسارت ناشى از تصادف به 
انضمام مطلق خسارات گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم 
شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى آقاى وحید ولى پور فرزند اکبر به طرفیت آقاى مرتضى رجب 
نژاد فرزند شعبانعلى به خواسته ى مطالبه مبلغ بیست و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت خسارت 
ناشى از تصادف به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به 
ترسیم کروکى فرضى از جانب کارشناس رسمى دادگسترى و همچنین اظهارنظر کارشناس مربوطه 
درخصوص میزان خســارت وارده به خودرو خواهان و در مجموع نوزده میلیون ریال برآورد و اعالم 
داشته و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى (نشر آگهى) در جلسه دادرسى شرکت ننموده و نسبت به 
دعوى مطروحه خواهان ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده لذا شورا با امعان نظر در اوراق پرونده و دیگر 
قرائن موجود دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 335 قانون مدنى و مواد 1 و 2 
قانون مسئولیت مدنى و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال بابت اصل خواسته، دو میلیون و سیصد و چهل و یکهزار و دویست و 
پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسى و یکصد 
و بیست هزار ریال بابت هزینه نشــر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رأى صادره غیابى 

محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد ضمنا نسبت به مازاد خواسته حکم بر بى حقى 
خواهان صادر و اعالم میگردد. م الف: 27501 شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /9/301
حصروراثت 

مهرى حیدرى داراى شناسنامه شــماره 63 به شرح دادخواست به کالســه 527/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن حیدرى اشنى بشناسنامه 
23 در تاریخ 90/11/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1-مهدى حیدرى اشنى ش ش 66، 2-محمدرضا حیدرى اشنى ش ش 1080590986، 
3-شهربانو حیدرى اشــنى ش ش 109، 4-محبوبه حیدرى اشنى ش ش 289، 5-فهیمه حیدرى 
اشنى ش ش 1080058931،6-مهناز حیدرى اشــنى ش ش 1080166661، (فرزندان متوفى)، 
6-منیژه ناظمى اشنى ش ش 66 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. م الف: 6888 رئیس شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/9/317
ابالغ وقت دادرسى

خواهان بانک قوامین دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال به طرفیت 
خواندگان 1.محمدهادى خرزوقى2.مجیدهادى3.بهزادرضایى به شــوراى حل اختالف شــعبه 2 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 498/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/10/26 ساعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6891 شعبه دوم 

شوراى حل اختالف نجف آباد/9/318
حصروراثت 

عصمت گوشى داراى شناسنامه شماره 251 به شرح دادخواســت به کالسه 525/96 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان امین اله واثقى خوندابى 
بشناســنامه 4 در تاریخ 93/09/01 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1-علیرضا واثقى خوندابى ش ش 1092369074، 2- عصمت گوشى 
دهقى ش ش 251 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. م الف: 6889 رئیس شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/9/319
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده947/96 شــماره دادنامه1460/96 مرجع 
رسیدگى کننده: شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: عبدالرضا کرمى به نشانى 
اصفهان-قهدریجان میدان شهردارى ناحیه کارگاهى سوله شماره 52 وکیل خواهان احمد قدیرى 
به نشانى اصفهان خ پروین نبش حکیم شفاهى دوم ساختمان برناى4 دفتروکالت رمضانى خوانده 
شرکت آذین گلبرگ سپاهان به نشانى نجف آباد پلیس راه شهرك صنعتى چهارراه اول جنب شرکت 
دارکوب، بخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى عبدالرضا کرمى بطرفیت شرکت آذین 
گلبرگ سپاهان به خواسته مطالبه مبلغ هشت میلیون تومان وجه یک فقره چک بشماره 095227-

93/04/30 عهده بانک ملى بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه. نظربه بقاء اصول مســتندات در ید خواهان که حکایت از اشــتغال ذمه خوانده داشته و 
نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان 
یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان بابت اصل خواســته و مبلغ صدونودهزارتومان بعنوان هزینه 
هاى دادرسى و خســارت تاخیرتادیه از مورخ 93/05/02 صدور گواهى عدم پرداخت و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى 
دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشــد. م الف: 6875 قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/9/320
ابالغ اجرائیه

 شــماره پرونده: 139604002133000066/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600116 شماره آگهى 
ابالغیه: 139603802133000040 بدین وسیله به آقایان حیدرقلى نظرپور فرزند محمدقلى مقیم: 
نجف آباد خیابان قدس کانون بازنشستگان شــرکت نفت و امید کردفروشانى فرزند رجبعلى مقیم: 
ویالشهر خیابان 108 آپارتمان اول واحد 5 کدپستى 8581853411 که برابر گواهى مأمور مربوطه 
به علت نقص و عدم شناسایى آدرس ابالغ اجرائیه به شما امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد که بانک 
پاسارگاد شعبه نجف آباد به استناد قراردادبانکى شماره 1312,4000,12015197,1 مورخ 94/06/10 
تنظیمى درهمان بانک براى وصول مبلغ بیســت و چهار میلیون و هفتصد و هشتاد هزارریال بابت 
اصل طلب، ســود و جریمه دیرکرد در پرداخت تا تاریخ 96/07/12 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ 
نوزده هزار و یکصد و هشتاد ریال جریمه دریرکرد در پرداخت تا روز تسویه حساب درخواست صدور 
اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 9600116 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف 
آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا 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 فرصت دارید نسبت به پرداخت 
بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق حقوق دولتى عملیات اجرایى علیه 
شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 6876 فاتحى 

مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/9/321
آگهى ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت  دادرسى و ضمائم به خانم نوشین دادخواه على آبادى خواهان آقاى مسعود جواهرى 
دادخواستى با موضوع استرداد به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده مه 
به کالسه 531/96 ش10ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 96/10/11 ساعت 10 صبح تعیین وقت 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستئر شورا به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار درج 
و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید در غیر اینصورت وفق مقررات 

اقدام خواهد شد . م الف: 2016 دفتر شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/9/322
آگهى ابالغ اجرائیه 

آگهى  شماره  پرونده: 9600133  بایگانى  شماره  پرونده: 139604002133000073/1  شماره 
مقیم:  محمد  فرزند  احمدپورعلى  آقایان  به  وسیله  بدین   139603802133000041 ابالغیه: 
نجف آباد خیابان قدس شرقى کوچه پورمحمدى پالك27 و رسول اصالنى فرزند على اکبر 
به  مربوطه  مأمور  گواهى  برابر  که  پالك 18  سرو  شمالى  خرداد  خیابان 15  آباد  نجف  مقیم: 
علت نقص و عدم شناسایى آدرس ابالغ اجرائیه به شما امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد که 
بانک اقتصاد نوین شعبه نجف آباد به استناد قراردادبانکى شماره 1371/110/4672629/3مورخ 
93/12/20 تنظیمى درهمان بانک براى وصول مبلغ یکصدو بیست و هفت میلیون ریال بابت 
اصل طلب، سود و جریمه دیرکرد در پرداخت تا تاریخ 96/06/28 و از آن تاریخ به بعد روزانه 
مبلغ یکصدوهفت هزار ریال جریمه دریرکرد در پرداخت تا روز تسویه حساب درخواست صدور 
اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 9600133 در واحد اجراى اسناد رسمى 
نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا 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 
فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق 
حقوق دولتى عملیات اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى 

منتشر نخواهد شد. 6879/م الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/9/323
ابالغ وقت رسیدگى 

 شماره ابالغنامه : 9610103760003434 شماره پرونده :9609983760000407 شماره بایگانى 
شعبه :960558 تاریخ تنظیم :96/8/30تاریخ حضور :96/10/12 ساعت حضور :9:30 در خصوص 
دعوى قدرت اهللا طاهرى به طرفیت روانبخش فرجى در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه 
حاضر شوید .پس از دریافت این ابالغیه ابالغ اوراق قضایى به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و 
ابالغ به صورت کاغذى در موارد محدود و استثنا انجام میشود بنابر این ضرورى است نسبت به ثبت 
نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه هاى آتى از طریق سامانه اقدام نمایید. م الف: 2084 دفتر شعبه 

سوم دادگاه عمومى شاهین شهر و میمه/9/325
مزایده

 شماره کالســه 960220 بنابه دســتور فروش صادره مورخه 96/01/23 به موجب دادنامه شماره 
0043-96 یک باب منزل مســکونى واقع در ویالشــهر بلوار ولیعصر خ 127 و داراى سوابق ثبتى 
2405-290 مالکیت وراث مرحوم محمدعلى هوشمند و داراى عرصه حدود 209 متر مربع و 167 
مترمربع اعیانى در 1/5 طبقه که طبق برآورد کارشناس رسمى دادگسترى مهندس ذوالفقارى جمعا 
بارزش 2/500/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
96/09/29 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است 
که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید 
مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار 
مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 6886 

مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/9/328
فقدان سند مالکیت 

 شــماره: 1396/12/440925 وراث مرحوم کوچک بیگم موحدى فرزند حسینعلى با وکالت آقاى 
محمدشریفى فرزند یداله باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک شماره 64/1 واقع در قطعه 
نه نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 112 دفتر 142 امالك ذیل ثبت 23568/2079 
بنام کوچک بیگم موحدى مسبوق به ثبت و سند مالکیت بشماره سریال 683946 میباشد و معامله 
دیگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معاملــه (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشــار 1396/09/12 م الــف: 6867 حســین زمانى رئیــس اداره ثبت اســناد و امالك 

نجف آباد/9/330



اقتصاداقتصاد 07073100 سال چهاردهمیک شنبه  12 آذر  ماه   1396

کشت گندم تا پایان  آذر
 ادامه دارد

مجرى طرح گندم گفت: براساس آخرین آمار، یک 
میلیون و 430 هزار هکتار گندم آبى و سه میلیون و 

150 هزار هکتار گندم دیم کشت شده است.
اسماعیل اسفندیارى پور با بیان آخرین وضعیت سطح 
زیر کشت گندم در سال زراعى 97-96 اظهارداشت: 
براساس آخرین آمار، یک میلیون و 430 هزار هکتار 
گندم آبى و سه میلیون و 150 هزار هکتار گندم دیم 
کشت شده اســت.وى گفت: برآورد ما این است که 
تا پایان دوره کشت، سطح زیر کشت گندم به شش 
میلیون هکتار برسد.اسفندیارى پور با اشاره به اینکه 
کشت در اســتان هاى زنجان، مرکزى و کردستان 
خاتمه یافته اســت، افزود: تا پایان آذر و اوایل دى، 

کشت در مناطق گرم و معتدل ادامه خواهد داشت.

ادامه حراج سکه تا تخلیه کامل 
حباب قیمتى

رئیس بانک کارگشایى با بیان اینکه به منظور تخلیه 
کامل حباب قیمت، حراج سکه ادامه مى یابد، گفت: 
حراج سکه تا کنون دستکم صد هزار تومان از حباب 

قیمتى موجود در بازار را از بین برده است.
مسعود ســلیمانى با تأکید بر اینکه تاکنون پنج هزار 
سکه در قالب 120 فقره فروخته شــده است، ادامه 
داد: به جز یک مورد که آن هم ناشى از بى اطالعى 
خریدار بود، تمام قیمت هاى اعالم شــده در حراج 
بانک کارگشایى، زیر قیمت بازار بوده و نتیجه آن نیز 

کاهش قیمت سکه در بازار آزاد بوده است.

کاهش5 درصدى 
نرخ اجاره بهاى مسکن

رئیس اتحادیه امالك کشور گفت: با توجه به حجم 
کاهش تقاضا در فصل زمســتان، نرخ اجاره در بازار 
مسکن نسبت به تابســتان 5 درصد کاهش داشته 

است.
حسام عقبایى افزود: تا پایان امسال در بازار اجاره ها نه 
تنها افزایش اجاره ها را نداریم، بلکه نرخ هاى اجاره در 

این فصل نیز کاهش مى یابد.
وى با بیان اینکه امن ترین ســرمایه گذارى مسکن 
است، گفت: بســیارى از ســرمایه گذاران با خروج 
سپرده هاى خود از بانک ها به سمت سرمایه گذارى 
در بانک مى برند، بنابراین در نیمه دوم سال با افزایش 

قیمت در این بخش مواجه هستیم.

پرداخت سود سهام عدالت در 
چند مرحله تا پایان سال

ســازمان خصوصى ســازى اعالم کرد: سود سهام 
عدالت در چند مرحله و به تناســب مبالغ دریافتى از 
شرکت هاى سرمایه پذیر به حساب بانکى مشموالن 
واریز خواهد شد.همچنین سازمان خصوصى سازى 
اعالم کرد: اولین مرحله واریزى ســود سهام عدالت 
سال 96 نیز به زودى به حساب آنان واریز خواهد شد.

نیاز شدید بازار روسیه 
به نارنگى

به دلیل کاهش تولید نارنگى در منطقه آبخازیا، بازار 
مرکبات روسیه با کمبود این میوه زمستانى روبرو است.
مرکز آمار دولتى روسیه اعالم کرد: واردات نارنگى که 
از آبخازیا شروع شــده، بیش از سه برابر کمتر از مدت 
مشابه در سال گذشته میالدى است.بیشتر محصول 
مرکبات جمهــورى آبخازیا به دلیــل آفت درختى و 
استفاده نکردن به موقع از ســموم دفع آفات امسال 
از بین رفته اند.به عقیده کارشناســان، در ماه دسامبر 
قیمت تمامى میوه هاى روســیه بین 15 تا 20 درصد 
افزایش مى یابد که همزمان با افزایش تقاضاى خرید 
به مناسبت سال نو میالدى است.براساس آمار تنها در 
ماه پایانى سال گذشــته میالدى (دسامبر) 410 هزار 
تن نارنگى در بازار مصرفى روسیه به فروش رسید که 
از این میزان 10 هزار تن تولید آبخازیا، 240 هزار تن 
تولید ترکیه، 110 هزار تن تولید مراکش و 53 هزار تن 

تولید چین بوده است. 

ویترین

دبیــر انجمــن صنفــى صنایــع روغن کشــى گفت: 
سیاســتگذارى ها و ســرمایه گذارى هاى غیر اقتصادى 
سبب شده اســت 60 درصد ظرفیت تولید کارخانه هاى 

روغن کشى خالى باشد.
اکبر سبقتى  اظهار داشت: حاشــیه هاى غیر واقعى سود 
سبب شده بسیارى از سرمایه گذاران به احداث کارخانجات 
روغن کشى تشویق شوند و ســرمایه گذارى هاى غیر 
اقتصادى انجام شود بدون اینکه برنامه هاى براى صادرات 
داشته باشند. وى  در ادامه گفت: به علت توسعه بى رویه، 
ظرفیت تولید روغن در کشور بیش از پنج میلیون تن رسید 
در حالى که در مجموع ســه میلیون و 300 هزار تن دانه 

روغنى وارد مى شود.
دبیر انجمن صنفى صنایع روغن کشى تصریح کرد: مى 
توانیم با افزایش واردات دانه هاى روغنى و اســتفاده از 
ظرفیت کامل کارخانه هاى روغن کشى، کنجاله مورد نیاز 
صنعت مرغدارى را تأمین و روغن نیز صادر کنیم. سبقتى 
گفت: در حال حاضر ظرفیت تولیدى در کارخانجات روغن 

کشى خالى است و برنامه حمایتى براى صادرات نداریم.
دبیر انجمن صنفى صنایع روغن کشى افزود: هم اکنون 
فقط از 40 درصد ظرفیت تولید کارخانجات روغن کشى 
استفاده مى شــود و توصیه این است که از این ظرفیت و 

توان باید براى صادرات استفاده شود.

رئیس کمیســیون معدن خانه صنعــت و معدن ایران 
از درخواســت فعاالن معدنى براى صدور مجوز خرید 

ماشین آالت دست دوم ژاپنى و اروپایى خبر داد.
بیژن پناهى زاده با تأکید بر اینکه دولت باید شرایط را براى 
تولید بخش معدن تسهیل کند، اظهارداشت:  از آنجاکه 
در سال هاى اخیر نرخ دالر افزایش زیادى داشته است، 
فعاالن معدنى نمى توانند براى خرید ماشــین آالت نو 
معدنى اقدام کنند. وى با اشاره به میزان نیاز بخش معدن 
براى تجهیز ماشــین آالت معدنى افزود: بخش معدن و 
فرآورى مواد معدنى فقط براى تجهیز ماشین آالت خود 
نیاز به حدود پنج میلیارد دالر ســرمایه دارد تا بتواند به 

بهره ورى مناسب در این زمینه دست پیدا کند.
پناهى زاده اظهارداشت: این رقم را مى توان طى دو تا سه 

سال به این بخش تزریق کرد.
رئیس کمیســیون معدن خانه صنعــت و معدن ایران 
همچنین با اشــاره به توانى که تزریق سرمایه مى تواند 
براى بخش معدن ایجاد کند، گفت: رقم پنج میلیارد دالر 
براى بخش معدن، رقم عجیبى نیست و درصورتى که 
بخواهیم کار معدن را راه بیاندازیم، باید آن را اختصاص 
دهیم و البته این موضوع اهمیت دارد که با تزریق چنین 
ســرمایه اى در بخش معدن بیش از 500 هزار فرصت 

شغلى به وجود مى آید.
معدنى ها به دنبال خرید 

ماشین هاى دست دوم خارجى
تعطیلى 60درصد ظرفیت 

کارخانه هاى روغن

مسعود کرباسیان، فروش اموال و دارایى ها را شرط ضمن 
عقد مدیران عامل بانک ها اعالم کرده؛ حال آنها به هر 
درى مى زنند تا در ســمت خود بمانند و فروش و ادغام 

شعب خود را رونق داده اند.
مسعود کرباســیان، وزیر اقتصاد و دارایى ایران یکى از 
شروط ضمن عقد مدیران عامل بانک ها را فروش اموال 
و دارایى هاى مازاد خود عنوان کرد و گفت: همه بانک ها 

باید نسبت به این امر، اهتمام ویژه داشته باشند. 
وى افزود: در مورد فروش امــوال بانک ها، ابالغیه اى 
صورت گرفته که بر مبناى آن، بانک ها باید دارایى هاى  
خود را بفروشــند و این اقدام، قانونى و بر اساس دستور 

رئیس جمهور  است.
وزیر امور اقتصــادى و دارایى با تأکید بــر اینکه، پیگیر 
فروش اموال مازاد بانک ها هستیم، خاطرنشان کرد: این 
اقدام شرط ضمن عقد حکم مدیران عامل بانک هاست 
و باید آن را انجام دهند و تغییراتى که در آینده در سطح 
مدیران عامل بانک ها انجام خواهد شد نیز تأثیرى در این 
اقدام ندارد؛ البته بانک ها نگرانى هایى دارند که اگر این 
کار یکباره انجام شــود، قیمت ها در بازار پایین مى آید؛ 

بنابراین از آنها زمانبندى خواسته ایم.
اما داستان به این سادگى ها هم نیست.

 اکنون با رکــودى که در بازار ملک و امالك به چشــم 
مى خورد، به راحتى مى توان به این باور رســید که کار 

راحتى پیش روى بانک ها قرار ندارد.
اکنون حتى مزایده هایى هم که بانک ها برگزار مى کنند؛ 
نتوانسته گره از بخت و کار آنها باز کند و بتوانند اموال و 
دارایى هاى مازاد خود را به فروش برســانند. مدتهاست 
که این قفل البته وجود دارد و چــاره اى هم پیش روى 

بانکداران قرار نگرفته است. 
البته گزارش هاى میدانــى حکایت از بنرهــا و پارچه 
نوشته هایى دارد که برخى از بانک ها براى فروش شعب 

و اموال خود بر سر ســاختمان هاى کوتاه و بلند نصب 
مى کنند و فروش این اموال را آگهى مى دهند؛ البته برخى 

از این شعب ادغام شده اند.
مشــکل دیگر، ترازنامه هایى اســت که ایــن اموال و 

دارایى هاى ملکى، آنها را هم به چالش کشــیده است 
و اکنون، بانک ها را با مســائل دوچنــدان مواجه کرده

 است. 
این در حالى است که اگر این اموال و دارایى ها به فروش 

برسند، هر چند با ضرر و زیان، اما بارى سنگین از دوش 
ترازنامه برمى دارند، البته یک بار ممکن است ترازنامه را 
تحت تأثیر قرار دهند، اما به هر حال این تنها براى یک 
بار است، ولى هر چقدر که این اموال به فروش نرسند و 

در ترازنامه باقى بمانند، مشکالتشــان هم با آنها همراه 
خواهد شد.

***
سیدحسین سلیمى، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه 
اتاق بازرگانى تهــران در این باره گفــت: بانک ها باید 
یک ســوم از اموال و دارایى هاى مازاد خود را در ســال 
95، یک سوم دیگر را در ســال 96 و بقیه را در سال 97 
به فروش رســانند که به همین منظور، این مهلت براى 
بانک ها مقرر شد که سال آینده، آخرین سالى است که 
بانک ها مهلت دارند اموال خود را به فروش برسانند؛ اما 
متأسفانه بانک ها در سال گذشته، این کار را پشت گوش 

انداختند.
وى اظهارداشت: بانک مرکزى بخشنامه اى را صادر کرده 
که بر مبناى  آن، اگر بانک ها اموال و دارایى مازاد خود 
را به فروش نرسانند؛ ترازهاى مالى آنها را تأیید نخواهد 
کرد؛ همانطور که تعــدادى از ترازنامه بانک ها تصویب 
نشده که عمده دالیل آن، به معوقات و اموال و ذخایر آنها 
برمى گردد که بانک مرکزى اعالم کرده بود که باید این 

ذخایر را تعیین تکلیف کنید.
وى ادامه مى دهد: اکنون کــه بانک ها موضوع را جدى 
گرفته اند، به دنبال فروش اموال و دارایى هاى مازاد خود 
افتاده اند؛ در حالى که فروش اموال نیز با مشکل مواجه 
است و ملک دچار رکود است و آنها مجبورند که قیمت ها 

را پایین بیاورند.
ســلیمى ادامه داد: برخى بانک ها عالوه بر خرید اموال 
و دارایى هاى خود، به ســمت بنگاهدارى و خرید سهام 
از جمله سهام معادن رفته اند؛ به خصوص اینکه اکنون 

عرضه ملک زیاد است و خریدار کم است.
حال باید منتظر ماند و دیــد که عدم فروش دارایى هاى 
مازاد بانک ها آن هم در شرایط کنونى، چه سرنوشتى را 

براى مدیران عامل بانک ها رقم خواهد زد.

ماجراى طالق و شرط ضمن عقد وزیر اقتصاد؛

فروش وادغام شعب، رونق گرفت

یک مقام مسئول با انتقاد از افزایش قیمت نهاده ها در بازار 
گفت: در یک ماه اخیر نرخ هر کیلو کنجاله سویا 500 و 

ذرت 250 تومان افزایش یافت.
ناصر نبى پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار 
با اشــاره به آخرین وضعیت قیمت تخم مــرغ در بازار 
اظهارداشت: اکنون نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغدارى 
پنج هزار و 300 تا پنج هزار و 600 تومان معادل شانه اى 

ده هزار و 600 و دانه اى 360 تومان است.
وى با انتقاد از این مسئله که قیمت نهاده ها همچنان در 
بازار رو به افزایش است، افزود: در یک ماه اخیر نرخ هر 
کیلو کنجاله سویا 500  و ذرت 250 تومان افزایش یافت 
که درنهایت این امر قیمت تمام شده تولید تخم مرغ را 

500 تا 520 تومان افزایش داد.
نبى پور با بیان اینکه امکان پیش بینى قیمت تخم مرغ در 
بازار وجود ندارد، گفت: با توجه به شرایط کنونى تولید و 
عدم جوجه ریزى به سبب مسائل قرنطینه اى، نمى توان 
پیش بینى دقیقى راجع به افزایش و کاهش قیمت تخم 

مرغ در بازار داشت.
این مقام مسئول با بیان اینکه هر شانه تخم مرغ با قیمت 
13 هزار تومان به باال در خرده فروشى ها عرضه مى شود، 
اظهار داشت: سودجویى دالالن و واسطه ها عامل اصلى 

گرانفروشى تخم مرغ در مغازه هاست.
به گفته وى، به رغم اعالم اتحادیه مبنى بر توزیع هر شانه 
تخم مرغ به نرخ 11 هزار و 200 تومان و عرضه با قیمت 
11 هزار و 800 تومان به مصرف کنندگان، تقاضایى در 
بازار وجود ندارد. نبى پور با اشاره به نرخ کنونى تخم مرغ 
و عدم تقاضا براى صادرات از سوى تجار گفت:  در شرایط 
کنونى، بى رمقى صادرات موجب شــد تــا کمبودى در 
بازار داخل وجود نداشته باشد، چراکه در صورت کاهش 
عرضه، قیمت هر کیلو تخم مرغ از هشــت هزار تومان 

فراتر مى رفت.

 افزایش قیمت دوباره تخم مرغ در بازار
هر کیلو تخم مرغ درب مرغدارى 5300 تا 5600 تومان است

یک کارشــناس بازارنفت گفت: تمدید توافق کاهش 
عرضه نفت بین اوپک و غیر اوپک در نیمه نخســت 
سال آینده میالدى موجب مصرف مازاد عرضه نفت و 

برقرارى توازن مى شود.
محمدعلى خطیبى با بیان اینکه توافق انجام شده بین 
اعضاى اوپک و غیر اوپک مبنى بر تمدید کاهش عرضه 
نفت به بازارکوتاه مدت اســت، گفت: با توجه به اینکه 
این توافق براى مدت یکسال اســت، نمى توان رفتار 
بازار نفت را در بلند مدت ارزیابى کرد؛ اما به طور کلى در 
صورتى که این توافق به طور کامل اجرایى شود، مى 
توانیم انتظارداشته باشیم که بازار طالى سیاه وارد فصل 

جدیدى شده و توازن را تجربه مى کند.
نماینــده اســبق ایــران در اوپــک تصریــح کرد: 

غیر اوپکى ها قصد داشــتند حدود یک میلیون بشکه 
نفت را به بازار تزریق کنند کــه از این میزان درحدود 
60 درصد آن متعلق به آمریکاست. با پیوستن روسیه به 
عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت غیر اوپکى به تمدید 
توافق، مى توان گفت که بازار نفت به توازن مى رسد و 

بین عرضه و تقاضا تعادل بر قرار مى شود.  
خطیبى تمدید توافق کاهــش عرضه نفت را ضرورى 
دانست و افزود: با توجه به تصمیم غیر اوپکى ها براى 
افزایش عرضه نفت، اوپکى ها ناچار به تمدید این توافق 
بودند چرا که در غیر اینصورت با افت قیمت نفت مواجه 

مى شدند.  
وى تصریح کرد: به این ترتیب پیش بینى مى شــود 
قیمت نفت براى نیمه نخست سال آینده میالدى بین 

60 تا 65 دالر و در نیمه دوم از 65 دالر فراتر رفته و حتى 
کانال 70 دالرى را نیز تجربه کند.

 

احتمال افزایش قیمت نفت تا 70 دالر

رئیــس اتحادیه مرغداران گفت: صنعــت پرورش طیور 
گوشــتى کشــور در حال حاضر به علت کاهش تقاضا و 
نوسانات شدید چند ماه اخیر قیمت مرغ و افزایش قیمت 

نهاده هاى طیور در وضعیت بحران قرار گرفته است.
عطاء ا... حسن زاده با ارســال نامه اى به مهرفرد، معاون 
وزیر جهادکشاورزى نوشت: صنعت پرورش طیور گوشتى 
کشــور در حال حاضر به علت کاهش تقاضا و نوسانات 
شــدید چند ماه اخیر قیمت مرغ در بازار و افزایش قیمت 
نهاده هاى طیور (25درصدکنجاله سویا - 15درصدذرت) 
در وضعیت بحرانى قرار گرفتــه و مرغداران در این عدم 

ثبات بازار متحمل ضرر و زیان هاى شــدید شده اند.وى 
بیان داشــت:  ادامه این شــرایط موجودیت این صنعت 
را به مخاطره انداخته و براى جلوگیــرى از بروز هرگونه 
اتفاق ناخوشــایند و تعطیلى واحدهــاى تولیدى در این 
صنعت، اتحادیه سراسرى مرغداران گوشتى ایران ضمن 
درخواســت پیگیرى و علل افزایش قیمت تقاضا دارد از 
شرکت پشتیبانى امور دام کشور میزان 60هزارتن ذرت و 
30هزار تن کنجاله سویا با قیمت مناسب (پایین تر از قیمت 
بازار) به این اتحادیه تحویل شود تا به صورت مستقیم در 

اختیار مرغداران قرار گیرد.  

وضعیت صنعت مرغ گوشتى کشور 
بحرانى شد

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه
 مرحله دوم

هیئت مدیره شرکت  تعاونى سهام عدالت برخوار و میمه

جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت اول مرحله 
دوم شرکت تعاونى سهام عدالت شهرستان برخوار و 
میمه رأس ساعت 15/30 روز دوشنبه مورخ 96/10/18 
در محل ســالن اجتماعات آموزش و پرورش شاهین 
شهر به آدرس شاهین شــهر بلوار امام خمینى اداره 
آموزش و پرورش تشــکیل مى گردد. لــذا از کلیه 
نمایندگان اعضاء دعوت مى شود با در دست داشتن 
کارت شناسایى رأس ســاعت مقرر در محل مذکور 

حضور به هم رسانید.
دستور جلسه: 

* گزارش هیئت مدیره و بازرس
* طــرح و تصویــب صورت هاى مالى ســال هاى
 95 و 94 و 93 و 92 و 91 و نحوه تقســیم سود ویژه و 

بودجه سال جارى شرکت 
* ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى
* انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هیئت مدیره و 

بازرس
* تعیین خط مشى آینده شرکت تعاونى

* تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى 
شرکت

* بررسى سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى 
باشد

داوطلبان تصدى ســمت هیئت مدیره و بازرسى به 
موجب ماده (2) دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف 
10 روز از انتشار آگهى دعوت فرم داوطلبى را تکمیل و 

تحویل دفتر تعاونى نمایند. 

نوبت اول

تقالى مدیران عامل بانک ها براى  حفظ پست هایشان
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میوه پاییزىمیوه پاییزى

1511 نقش هوش مصنوعى در ردیابى پیامک هاى کالهبردارى
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احتمال ادامه پخش 
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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. 
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حمید فرخ نژاد با عوامل فیلم سینمایى «التارى» 
به کارگردانى محمدحســین مهدویان به توافق 
رسیده است تا یکى از نقش هاى اصلى این فیلم 

را ایفا کند.
براســاس گزارش کانال تلگرامى ســینما، فرخ 
نژاد به زودى در اولین تجربــه همکارى اش با 
محمدحسین مهدویان جلوى دوربین «التارى» 
مى رود امــا تنها ابهــام این همــکارى تداخل 
زمان فیلمبردارى این فیلم با «ســمفونى نهم» 
محمدرضا هنرمند اســت که در شمال کشور در 

حال تولید است.
این فیلم که این روزها طبق برنامه ریزى مراحل 

تولید را پشت سرمى گذارد، قراراست در جشنواره 
فیلم فجر رونمایى شود.

اگر فرخ نــژاد نتواند خــود را بــه فیلمبردارى 
«التــارى» برســاند عوامل به ســراغ ســایر 
گزینه هاى خود خواهند رفت، پرویز پرســتویى 
یکى از گزینه هایى است که براى این نقش با او 

مذاکره شده است.

در همین حال فیلم سینمایى «التارى» سومین اثر 
محمدحسین مهدویان، چهره اى جدید را به عنوان 
نقش اول زن به جشنواره فجر معرفى مى کند. زیبا 
کرمعلى، بازیگر جوان در مقابل ســاعد سهیلى 
در «التارى» نقش آفرینى مى کند. عالوه بر او، 
ساعد سهیلى، جواد عزتى و هادى حجازى فر در 

«التارى» نقش آفرینى مى کنند.

فیلم سینمایى «شــرلوك هولمز 3» با شروع مرحله 
نگارش فیلمنامه رســمًا پیش تولید خود را آغاز کرده 

است.
در حال حاضر حضور ســه بازیگر اصلى دو نســخه 
قبلى فیلم یعنى «رابــرت داونى جونیور»، «جود الو» 

و «ریچل مک آدامز» در این فیلم قطعى شده است.
هنوز درخصوص کارگــردان قطعى این فیلم صحبتى 
نشده است اما بر اساس آخرین اخبار به احتمال فراوان 
«گاى ریچى» همچون دو نســخه قبلى کارگردانى 

سومین اثر را نیز بر عهده خواهد داشت.
گاى ریچى به تازگى با فیلم «عالءالدین» به سینماى 
هالیوود بازگشته است. این فیلم با بازى «ویل اسمیت»  
سال آینده میالدى در ســینماهاى آمریکاى شمالى 

اکران خواهد شد.

نماینده مردم ایذه در مجلس آخرین جزئیات از زمان 
پخش سریال «سرزمین کهن» را تشریح کرد.

هدایت ا... خادمى  با اشاره به پخش سریال «سرزمین 
کهن» از صدا و سیما،اظهار داشت: در نشست مشترك 
نمایندگان با مسئوالن سازمان صدا و سیما مقرر شد تا 

فعًال این سریال پخش نشود
وى با بیان اینکه کار گروهى از نمایندگان و مسئوالن 
صدا و سیما براى بازبینى و بررسى سریال تشکیل شده، 
افزود: قرار است در صورتى که در بخش هایى نیاز به 

اصالح داشته باشد اصالحات الزم انجام شود.

بهمن فرمان آرا که به تازگى مراحل فنى نهمین ســاخته 
سینمایى اش «حکایت دریا» را به پایان برده است،قصد دارد 

«داستان جاوید» را بسازد.
رمان «داستان جاوید» یکى از معروف ترین آثار اسماعیل 
فصیح در حوزه ادبیات داستانى است و فرمان آرا قصد دارد 
اوایل ســال 97 فیلمبردارى  این اثر را براى شبکه نمایش 
خانگى آغاز کند. نــگارش فیلمنامه این مجموعه تاریخى 
را بهمن فرمان آرا، ماهان حیدرى و مجید حیدرى برعهده 
دارند.مراحل نهایى نگارش و پیش تولید این مجموعه در 
ماه هاى پایانى سال 96 به اتمام مى رسد و فیلمبردارى آن در 

ابتداى سال 97، آغاز خواهد شد.
«داســتان جاوید» بــه تهیه کنندگى مشــترك بهمن 

حیدرى در 24 قسمت فرمــان آرا و ماهان 
شبکه نمایش خانگى بــراى عرضه در 

تولید مى شود.
 

کارگردان سریال «تعبیر وارونه یک رؤیا» گفت: به زودى 
و به احتمال فراوان آذر ماه سریال «پاییز تنهایى» را مقابل 
دوربین خواهیم برد. در حال حاضر منتظر هســتیم تا 20 
قسمت از این سریال نوشته شــود تا بتوانیم بازیگران و 

عوامل را انتخاب کنیم.
فریدون جیرانى با اشاره به ســریال «فصل بى پروایى» 
گفت: حدود یکســال براى نگارش متن هاى این سریال 
زمان گذاشتم و خیلى هم این کار را دوست داشتم اما بعد از 
مدتى آن را به فرد دیگرى سپردند. متن ها را کمى تغییر 

دادند و این سریال در حال ساخت است.
این ســریال که ملودرامى اجتماعى خانوادگى است 
که به قلم خانم الهیجانى در حال نگارش اســت و 
به تهیه کنندگى رحمان سیفى آزاد ساخته مى شود. 
 «پاییز تنهایى» به برخى از مسائل اجتماعى نظیر 
بلند پروازى جوان ها و نوع نگاهشان به زندگى و 

ازدواج مى پردازد.
جیرانى پیش از این ســریال هاى «تعبیر وارونه 
یک رؤیــا» و «مرگ تدریجى رؤیــا» را براى 

تلویزیون ساخته است.

على ضیاء، مجرى برنامه «فرمول یک» درباره اســتقبال از این 
برنامه گفت: با توجه به اینکه موضوعاتى که در فرمول یک مطرح 
مى شود دغدغه مردم است مخاطبان همواره به آن استقبال نشان 

مى دهند و خوشحال هستیم که این برنامه را دوست دارند.
وى افزود: پرداختن به مشــکالت مردم کار بسیار مهمى است که 
 «فرمول یک» بــه آن مى پردازد و خدا را شــکر مخاطبان با این 
برنامه مشکالت خود را در میان گذاشته تا ما بتوانیم بخشى از آنها 

را حل کنیم.
این مجرى درباره شیوه انتخاب سوژه هاى برنامه «فرمول یک» 
اظهار داشت: ما به مردم اعالم مى کنیم که مشکالت خود را براى 

برنامه  ارســال کنند و  ما در هر زمینه اى که بتوانیم  به آنها 
کمک مى کنیم. گاهى شخصى مى گوید من ترس 

از ارتفاع دارم، کسى هم مى گوید مشکل من 
بى پولى و ناتوانى در ازدواج است عده اى هم  
مى گویند ما ورشکســت شده ایم. هرکس 
مشــکالت مختلف دارد و در قالب ویدئو 
براى ما مى فرستد و ما نسبت به مشکالت 
هر شــخص راه حل آن را پیــدا کرده و فرد 
درخواست کننده را به برنامه دعوت مى کنیم.

ضیاء ادامه داد: موضوع یکى از برنامه هاى ما در 
«فرمول یک»، در خصوص مشکالت یک زن است 

که به دلیل بى پولى و مشکالت خانوادگى نمى تواند 
فوتبالیست شود، به همین دلیل مهمانى انتخاب کرده ایم 

که دقیقًا همین مشکالت را در گذشته داشته است اما پس 
از گذشت مدتى موفق شده و در حال حاضر به 

بازى در تیم فوتبال زنان مشغول است، این 
یعنى به تناسب مشــکالتى که براى مردم 
پیش مى آید سعى کرده ایم برنامه را روى 

آنتن ببریم.
مجرى برنامه «فرمول یک» بیان کرد: این برنامه 

قرار بود تا اول ماه محرم روى آنتن باشــد اما با وجود 
اینکه از ماه صفر هم گذشــته ایم به در خواست رسانه 

ملى تا «شب یلدا» روى آنتن خواهیم بود و البته ممکن 
است به دلیل اســتقبال خوب از برنامه تا شب عید نوروز 

اجراى برنامه ادامه داشته باشد.
وى درباره قسمت هاى مورد عالقه خود در برنامه «فرمول 

یک» خاطرنشان کرد: یکى از مهمانان برنامه ما یک معتاد 
بود که در حال حاضر اعتیاد را ترك کرده و حالش خوب است 

همچنین ماشین و خانه برایش خریدارى شده است. یک کودك 
اســم  به  هم 

على اصغر بود که مشکل مالى داشت و پیتزا در زندگى نخورده بود 
اما امروز تمام مشکالت او حل شده است که من این دو برنامه برایم 

جذاب بود.

شاهین فتحى، گریمور سینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص مشکالتى که 
بازیگران مطرح بعد از گریم به وجود مى آورند گفت: متأســفانه این روز ها 
گریم شاهد بداخالقى هاى خاصى از ســوى بازیگران است و این اتفاق به 
این واسطه مى افتد که حرفه گریم هیچگونه مقررات ثابت اخالقى و تنظیم 

شده اى ندارد.
وى در همین راستا افزود: مشکل از آنجا شروع مى شود که وقتى بازیگرى 
اولین بار با گریم جلوى دوربین مى رود و به اصطالح راکوردى مى شــود، 
چون مى داند کــه در آن مجموعه قطعاً بازى مى کند هــر کارى را در قبال 
گریم خود انجام داده و به هیچ وجه به صحبت هاى گریمور و یا کارگردان 

توجهى نمى کند.
گریمور سریال «آنام» با اشاره به بازیگرســاالرى در سینماى ایران تأکید 
کرد: گاهى عدم تعهد به گریم توســط بازیگر تا آنجا پیش مى رود که کل 
پروژه متوقف مى شود، زیرا اگر بازیگر قهر کند حتى کارگردان هم کارى از 
دستش بر نمى آید. خیلى بازیگران بعد از اولین فیلمبردارى به دلیل اعمال 
سلیقه شــخصى خود در گریم قهر مى کنند. در این بین هیچیک از عوامل 
و گریمورها نمى توانند با بازیگران بحث کنند، زیرا حرف اول این روز هاى 

سینما را بازیگر مى زند.
وى افزود: این اتفاق یعنى دخالت بازیگران، بیشتر در بین بازیگران باتجربه 
مى افتد و کار به جایى رســیده که کل عوامل کار به علت نظرات شخصى 
یک بازیگر عوض شده اند اما خود آن بازیگر در نقشش مانده است. من این 

مشکالت را بار ها تجربه کرده ام.
طراح گریم نمایش «خواب خوب خواب» با تأکید بر زشــت بودن دخالت 
بازیگران در امر گریم اضافه کرد: دخالت بازیگران در گریم بیشــتر و اکثراً 
توسط خانم ها صورت مى گیرد و به عنوان مثال در مورد آرایش ابروى خود 
ایراداتى مى گیرند که بیشتر به آرایش و زیبایى بر مى گردد و ربطى به گریم 

در سینما ندارند.
 وى وجود رابطه را شرط اول ورود به سینما دانست و تصریح کرد: براى ورود 
به سینما باید آشنا داشته باشید، زیرا هیچ کارگردانى شخصاً به دنبال عوامل 
خود نمى گردد این آشنابازى ها سرنوشت هر کارى را مشخص مى کند. رابطه 
تمام سینما را در بر گرفته اســت. من بار ها شاهد این بوده ام که شخصى با 

رابطه وارد سینما شده و فقط به دنبال معروفیت بوده است.
طراح گریم نمایش «مرگ» ادامه داد: بار ها دیده ام که شخصى براى کار اول 

به پروژه هاى بسیار بزرگ دعوت مى شود در حالى که بسیارى جوانان در تئاتر 
شبانه روز خود را گذاشــته اند و به هیچ جا نمى رسند. در سینما آشنا نداشته 

باشید به هیچ جا نمى رسید.
وى با اشاره به انتخاب بعضى از بازیگران براساس زیبایى اذعان کرد: برخى 
کارگردانان براى انتخاب بازیگر تنها مالکشان زیبایى شخص است و به هیچ 
وجه به کیفیت آن بازیگر اهمیت نمى دهند. این انتخاب در مورد بازیگران 

زن به شدت دیده مى شود و بسیار ناراحت کننده است.
گریمور نمایش «بى پدر» به انتخاب بازیگران در مهمانى ها اشــاره کرد و 
افزود: من به بسیارى از دوستانم مى گویم که در سینماى امروز نیاز نیست 
که کالس بروید و آموزش ببینید. کافى اســت در کافه هایى که هنرمندان 
مى روند بروید و یا در مهمانى هاى شــبانه آنها شــرکت کنیــد تا به آنچه 

مى خواهید برسید.
فتحى فضاى سینما را مسموم خواند و خاطرنشان کرد: سینماى این روز هاى 
ما سینماى مریضى اســت، زیرا اکثر عوامل با راه هاى خالف عرف وارد آن 
مى شوند. این رابطه ها باعث شده بازیگران تکرارى شوند و مردم هر چیز که 

مى بینند تعویض لباس بازیگران باشند.

احتمال ادامه پخش «فرمول یک» تا نوروز 97
مبا توجه به اینکه موضوعاتى که در فرمول یکمطرح  بفت:
اد دغدغه مردم است مخاطبان همواره به آن ستقبال نشان 

رد و خوشحال هستیم که این برنامه را دوست دارند.
بود: پرداختن به مشــکالت مردم کار بسیار مهمى است که 
خدا را شــکر مخاطبان با این  ول یک» بــه آن مى پردازد و
ههرا در میان گذاشته تا ما بتوانیم بخشى از آنها  رشکالت خود

نیم.
هرى درباره شیوه انتخاب سوژه هاى برنامه «فرمول یک» 
را براى اعالممى کنیم که مشکالت خود مشت: ما به مردم

و  ما در هر زمینه اى که بتوانیم  به آنها  ورســال کنند
ى کنیم. گاهى شخصى مى گوید من ترس 

ع دارم، کسى هم مى گوید مشکل من 
 و ناتوانى در ازدواج است عده اى هم  
د ما ورشکســت شده ایم. هرکس 
الت مختلف دارد و در قالب ویدئو 
 مى فرستد و ما نسبت به مشکالت 
خص راه حل آنرا پیــدا کرده و فرد 
ت کننده را به برنامه دعوتمى کنیم.

مه داد: موضوع یکى از برنامه هاى ما در 
ل یک»، در خصوص مشکالت یک زن است 

لیل بى پولى و مشکالت خانوادگى نمى تواند 
ست شود، به همین دلیل مهمانى انتخاب کرده ایم 

ًا همین مشکالت را در گذشته داشته است اما پس 
ت مدتى موفق شده و در حال حاضر به 

 تیم فوتبال زنان مشغول است، این 
م تناسبمشــکالتى که براى مردم

روى  بى آید سعى کرده ایم برنامه را
یم.

ک برنامه «فرمول یک» بیان کرد: این برنامه 
آتا اول ماه محرم روى آنتن باشــد اما با وجود 

هماه صفرهم گذشــته ایم به در خواست رسانه 
ی«شب یلدا» روى آنتن خواهیم بود و البته ممکن 
ددلیل اســتقبال خوب از برنامه تا شب عید نوروز 

رنامه ادامه داشته باشد.
خره قسمت هاى مورد عالقه خود در برنامه «فرمول

بخاطرنشان کرد: یکى از مهمانان برنامه ما یک معتاد 
ردر حال حاضر اعتیاد را ترك کرده و حالش خوب است 

خن ماشین و خانه برایش خریدارى شده است. یک کودك 
اســم   

اما امروز تمام مشکالت او حل شده است که من این دو برنامه برایم 
جذاب بود.

سینماى ایران دچار مسمومیت شده است
گالیه تند گریمور سینما از دخالت بازیگران زن در هنر گریم:

پوستر 
«خانه کاغذى» 
رونمایى شد

پوستر فیلم سینمایى «خانه کاغذى» 
ســاخته مهدى صبــاغ زاده به تهیه 
کنندگــى تینا پاکروان بــا طرحى از 

احسان برآبادى رونمایى شد.
«خانه کاغــذى» اواخــر آذر در 27 
سینماى تهران و ســینماهاى 120 

شهر به نمایش در مى آید.
«خانه کاغذى» به تازگى توانسته بود 
جایزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبان 
را از جشنواره فیلم هاى ایرانى لندن 

دریافت کند.
 پرویز پرســتویى، تینا پاکروان، ثریا 
قاسمى، ستاره اســکندرى، مهدى 
پاکدل، علیرضا کمالى، حسین پاکدل، 
محسن قاضى مرادى، ارد زند و شقایق 
فراهانى در «خانه کاغذى» به ایفاى 

نقش مى پردازند.

احتمال
 حضور فرخ نژاد

 در «التارى»

فرمان آرا به سراغ «داستان جاوید» مى رود

جیرانى در تدارك سریال جدید براى شبکه 5

» مى رود

ت: به زودى 
ى» را مقابل 
20 0ــتیم تا

بازیگران و 

ى پروایى» 
 ین سریال 
ززززززززز از از تم اما بعد
مى تغییررر

 است 
ـت و 
شود. 
ظیر 
ى و 

ه
ى 

5جدید براى شبکه 5

«شرلوك هولمز 3» 
ساخته مى شود

آخرین وضعیت پخش 
سریال «سرزمین کهن»

نیلوفر امینى فر، مجرى برنامــه خانواده مى گوید
 چهار پنج ســال پیش به علت انتشــار ناخواسته 
تصاویر شــخصى اش به مدت یکسال ممنوع کار

 بوده اســت.  این مجــرى اضافه مــى کند که در 
نهایــت با کمک پلیــس فتا توانســته بى گناهى 
اش را اثبات کنــد و بــه کار اجــرا در تلویزیون

 بازگردد.

ماجراى ممنوع التصویرى یک مجرى زن

ســتان جاوید بــه تهیه کنندگى مشــترك بهمن
نننننننننهان و ما 4حیدرى در 24 قسمتــان آرا

شبکه نمایش خانگىراىعرضه در
د مى شود.

نیلوفر امین
 چهار پنج
تصاویر شـ
اســ  بوده
نهایــت با
اش را اثبا
 بازگردد.

ماجراى
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آبریزش 
بینــى یکــى از 
عارضــه هــاى 
ســرماخوردگى و 
آلرژى است که در بسیارى موارد آزاردهنده است، اما باید 

بدانید درمان آن به سادگى قابل حل نیست.
با این حال مى توان به کمک چند ماده غذایى براى رفع 
این مشــکل اقدام کرد، در ادامه با مواد غذایى یا آنتى 
هیستامین هاى طبیعى براى درمان آبریزش بینى آشنا 
مى شوید.با بروز عارضه آبریزش بینى در سرماخوردگى 
بینى کیپ مى شــود و مازاد موکوس آن به سمت گلو 
سرازیر مى شــود. عســل منجر به کاهش و تسکین 
گلودرد مى شــود و در درمان آبریزش بینى تأثیرخوبى 

دارد، در واقع عسل درمانى 
مشکالت و بیمارى هاى رایج 
فصل سرما را از بین مى برد. براى 
این کار کافى است تا یک قاشق چایخورى عسل را داخل 
یک فنجان دمنوش (هر دمنوشــى که دوســت دارید) 
ریخته و میل کنید.آبنبات هاى عســلى نیز تأثیر خوبى 
در درمان عارضه هاى ســرماخوردگى دارند به کمک 
آب جوش، عســل و کمى لیموترش شربت سینه تهیه 

و میل کنید.
خردل نیز در رفع احتقان بســیار مؤثراســت و آبریزش 
بینى را نیز بهبود مى بخشد. اگر به دلیل سرماخوردگى 
یا آلرژى، بینى  شما کیپ شده اســت بدنتان با سرعت 
بیشترى خشــک مى شــود زیرا زمانى که بینى کیپ 
مى شود ما مجبور هستیم از راه دهان نفس بکشیم. در 
این شرایط نوشیدنى هاى داغ بسیار کمک کننده هستند. 
این نوشیدنى ها از چاى سبز گرفته تا انواع دمنوش ها، آب 
کافى بدن را تأمین و به دفع توکســین ها یا سموم بدن 
کمک مى کنند. گرماى ناشى از این نوشیدنى هاى داغ 

در رفع احتقان از بینى مؤثر هستند و گلو را نرم مى کنند، 
سوپ داغ نیز تأثیر خوبى دارد.

■■■  
اگر آبریزش بینى امانتان را بریده و بینى تان را به درد آورده 
اســت، چوب میخک معجزه مى کند؛ زیرا حاوى خواص 

ضدعفونى کنندگى و آرام بخش طبیعى است.
سیر نیز حاوى ترکیبات ضدعفونى کننده و آنتى باکتریال 
طبیعى اســت. این ماده غذایى عالئم سرماخوردگى را 
به سرعت بهبود مى بخشد. ادویه ها و پیازهم  باعث خشک 
شدن آب بینى مى شود و از آبریزش مجدد آن پیشگیرى 
مى کنند. پیاز یک ماده غذایى ضدعفونى کننده است که در 
درمان بیمارى هاى زمســتانى مؤثر است، فلفل نیز براى 
درمان ســینوس هاى مسدود شــده مفید است. توصیه
 مى شود بعد از مصرف غذاهاى تند آب زیادى بنوشید، این 
کار در درمان آبریزش بینى کمک زیادى مى کند.لیموترش 
هم سرشار از ویتامین C است و در درمان خستگى ناشى 
از سرماخوردگى مفید اســت. این میوه با کاهش عالئم 
سرماخوردگى، شما را از شر آبریزش بینى نجات مى  دهد. 

دبیر انجمن طب فیزیکى و توان بخشــى ایران گفت: 
اگرچه عامل ژنتیک مهمترین عامل تعیین کننده تراکم 
استخوان به شمار مى رود، ولى تغذیه مناسب در دوران 
کودکى، نوجوانى و جوانى مى توانند در پیشگیرى از پوکى 

استخوان مفید باشند.
احمد رئیس السادات در توضیح بیمارى پوکى استخوان 
اظهارداشــت: از نظر آسیب شــناختى پوکى استخوان 
حاصل عدم تعادل بین ساخت استخوان جدید و برداشت 
استخوان قدیمى اســت که درنهایت منجر به از دست 
رفتن پیش رونده بافت استخوان و تغییر کیفیت ساختارى 

آن مى شود.
وى گفت: تراکم استخوان در انسان بعد از جهش رشدى 
در دوران بلوغ افزایش مى یابد و در 25 تا 35 سالگى به 
حداکثر مقدار خود مى رســد و حدوداً بعد از 40 سالگى 
تراکم استخوان ها مرتباً کم مى شود و این کاهش تا پایان 

عمر ادامه مى یابد.

 رئیس السادات بیان داشــت: از مجموعه این مطالب، 
مى توان میزان تراکم اســتخوان را به یــک پس انداز 
طوالنى مدت بانکى تشبیه کرد و تا حدود 30 تا 35 سالگى 
فرصت داریم که بر موجودى این حساب بیافزاییم. پس  از 
این سن میزان برداشت از حساب همواره بیشتر از میزان 
واریز به حساب است و در دوران سالمندى این افزایش 

برداشت مى تواند منجر به ورشکستگى شود. 
وى ادامــه داد:پى آمد بالینى این ورشکســتگى، پوکى 
استخوان و عوارض و پیامدهاى ناشى از آن است، هرچه 
میزان حداکثر تراکم استخوان (پس انداز اولیه در سنین 
جوانى) بیشــتر باشــد احتمال ابتال به پوکى استخوان 
(کاهش موجودى و ورشکستگى) در سنین باالتر کمتر 

خواهد شد.
دبیر انجمن طب فیزیکى و توان بخشى ایران در خصوص 
عواملى که باعث افزایش تراکم اســتخوان مى شــود، 
عنوان کرد: اگرچه عامل ژنتیک و وراثت مهمترین عامل 

تعیین کننده تراکم استخوان به شمار مى رود، ولى تغذیه 
مناسب در دوران کودکى، نوجوانى و جوانى و نیز دوران 
باردارى و شــیر دهى در کنار فعالیت فیزیکى مناســب 
و پرهیز از عادات غلط مانند کشــیدن سیگار و الکل از 
مهمترین عوامل قابل اصالح و پیشگیرى کننده از کاهش 
تراکم استخوان اســت. مصرف فرآورده اى لبنى (شیر، 
ماست، کشک و دوغ کم نمک و...)، سبزى ها، حبوبات و 
میوه هاى تازه و استفاده متعادل از مواد غذایى پروتئینى 
مانند ماهى و تخم مرغ همچنین پرهیز از استفاده بى رویه 
از نوشابه هاى گازدار و قهوه ازجمله توصیه هاى غذایى 

مناسب در پیشگیرى از پوکى استخوان است.
وى گفت: اســتفاده مناســب از مکمل ها و ویتامین ها 
از جملــه ترکیبات حاوى کلســیم و ویتامین D اگرچه 
مى توانند نقش مفیدى داشته باشند، به هیچ وجه به عنوان 

جایگزین تغذیه طبیعى و فعالیت فیزیکى نیستند.

هیچگاه بــراى مدت طوالنى در یــک وضعیت ثابت 
نایستید و هر چند دقیقه یکبار وزن خود را از یک پا به 

پاى دیگر منتقل کنید.
بهترین حالت براى استراحت زانو، زاویه 90 درجه است 
بنابراین بهتر است هنگام نشستن، بر روى مبل بنشینید 
تا بر روى زمین نشســته و پاهاى خــود را دراز کنید. 
نشستن دو زانو و چهارزانو نه تنها باعث استراحت زانو 

نمى شود، بلکه براى زانو مضر هم هست .

قوى کردن عضالت که مفصل زانــو را در بر دارد نیز 
از زانو درد جلوگیرى مى کند.براى پیشــگیرى از زانو 
درد، شاید اولین توصیه، کاهش وزن باشد که از فشار 
براى مفصل زانو کاسته، احتمال صدمات به غضروف و 
تاندون و رباط هاى زانو را کاهش مى دهد.شنا یا راه رفتن 
در آب، از ورزش هاى مفید در کاهش درد زانوســت و 
برعکس ورزش هایى مانند فوتبال، تنیس، بدمینتون 
و بســکتبال باعث تشدید مشــکالت و بیشترشدن 

درد زانو مى شــود.پرهیز از سرپا ایســتادن، پرهیز از 
دوزانو و چهارزانو نشستن و استفاده از توالت فرنگى از 
دیگرتوصیه هاى بسیار مفید و گاهى ضرورى است.اگر 
مجبور هستید براى طوالنى مدت سرپا بایستید، مثًال 
هنگام ظرف شستن، توصیه مى شود زیرپایى به طول 
حدود 20 ســانتیمتر زیر یکى از پاهاى خود قرار دهید.

پیاده روى با کفش مناسب روى سطح صاف به مدت نیم 
ساعت نیز در روز توصیه مى شود. 

برخى افراد از روش هاى مختلفى بــراى تمیز کردن 
دندان ها اســتفاده مى کنند. اســتفاده از آب و نمک و 
دهانشویه از جمله روش هاى عام شست و شوى دهان 
و دندان است؛ البته کشیدن نخ دندان را نیز باید به این 

دو روش اضافه کرد.
مروارید مافى، دندانپزشک با اشاره به اینکه هیچ روشى 
نمى تواند جاى خالى مســواك زدن را پــر کند، گفت: 
مصرف دهانشویه فواید زیادى دارد اما باید دقت داشته 
باشید مصرف مداوم و هر روزه آن نیز توصیه نمى شود. 
وى ادامه داد:چنانچه دندانپزشک شما به عنوان درمان 
کمکى بعد از جراحى، مصرف دهانشویه هاى اکسیژنه یا 

سرم شست و شو را تجویز کرد، پس از کامل شدن دوره 
درمان، مصرف را قطع کنید زیرا دهانشویه هاى اکسیژنه 
در طوالنى مدت لکه هاى سیاه روى زبان ایجاد مى کند و 

باعث از دست رفتن کلسیم سطح دندان مى شود.
به گفته این دندانپزشک و متخصص بیمارى هاى لثه، 
دیده شــده برخى از نمک براى مســواك زدن استفاده 
مى کنند و این دسته از افراد باید بدانند که نمک خاصیت 
ســایندگى مســواك را باال مى برد و ممکن اســت به 
دندان هاآســیب وارد کند و حتى سبب تحلیل رفتن لثه 
شــود. وى افزود: پس هیچ وقت از نمک براى مسواك 
زدن استفاده نکنید. مافى اظهارداشت: استفاده از محلول 

آب نمک هم در طوالنى مدت کار اشتباهى است چون 
قابلیت از بین بردن پالك دندانى که باعث پوســیدگى 

دندان و در نهایت بیمارى لثه مى شود را ندارد.

لخته هایى کــه باعث جلوگیرى از جریــان خون به مغز 
مى شوند، عامل ســکته هاى مغزى و آنهایى که جریان 

خون به قلب را متوقف مى کنند، عامل حمله قلبى هستند.
لخته هاى خون خطرناك بسیار شایع هستند، گاهى اوقات 
لخته ها در قسمت هایى از بدن قرار مى گیرند که خون نیاز 

به جریان دارد.
لخته اى که در پا شــکل مى گیرد یا همان ترومبوز ورید 
عمقى مى تواند از محل شروع خود دور شده و به ریه هاى 
شما برسد. آمبولى ریوى در نتیجه این لخته ها، اغلب جدى 
و حتى مرگبار است. در ادامه به آسیب پذیرترین افرادى 
که در معرض خطر لخته هاي خون هســتند اشاره شده

 است.

 افرادى که اضافه وزن دارند 
کارشناسان معتقدند که مبتالیان به اضافه وزن فشار روى 
ســیاهرگ هاى موجود در لگن و پاها را افزایش مى دهد. 
همچنین افرادى که بیش از 60 سال سن دارند، در معرض 
خطر بیشترى براى تشکیل تومبوز ورید عمقى هستند. 
با وجود این، لخته هاى خون مى توانند در هر سنى شکل 
بگیرند، به ویژه اگر تعــدادى از عوامل خطر آفرین وجود 

داشته باشند.

 سیگارى ها
اثر مخرب سیگار تنها روى ریه ها نیست، بلکه بر رگ هاى 
خونی نیز تأثیر مى گذارد. سیگار کشیدن مى تواند بر گردش 
خون و توانایى خون براى لخته شدن تأثیرگذار باشد. خطر 
ابتال به بیمارى قلبى، بیمارى شریانى محیطى، حمله قلبى 

و سکته مغزى نیز در افراد سیگارى بیشتر است.

 زنان باردار
در ماه هاى آخر باردارى، نوزاد مى تواند بر روى رگ هاى 
خونى داخل شکم و لگن فشــار وارد کرده و جریان خون 
را مستقیماً مســدود کند. این وضعیت، لخته شدن خون 
را به همراه دارد. خطر ابتال به یک لخته خون شــش ماه 
پس از زایمان نیز همچنان وجود دارد. این مسئله به ویژه 
براى مادرانى که پس از زایمان کم تحرك هستند، بیشتر 

صادق است.

 استفاده از قرص هاى ضد باردارى
خطر ابتال به لخته شدن خون با مصرف این قرص ها، سه 
تا چهار برابر مى شــود. قرص هاى ضد باردارى و هرمون 
درمانى جایگزین، که شــامل هورمون هاى استروژن و 
پروژسترون مى شود، ممکن است عوامل لخته شدن خون 

را تشدید کنند.

 افراد مبتال به عفونت یا بیمارى هاى التهابى
اگر در معرض بیمارى جدى یا عفونت هستید، باید از عالئم 
غیر طبیعى لخته خون مطلع شوید. برخى از انواع سرطان ها 
مانند سرطان مغز، تخمدان، پانکراس، روده بزرگ، معده، 
ریه و کلیه مى تواند فرد را در معرض ابتال به لخته شــدن 

خون قرار دهند. 
لخته شــدن خون قبل از ســرطان، خود یکى از عالئم 
هشــداردهنده ابتال به سرطان است. شــرایط دیگر که 
خطر ابتال به لخته شدن خون را باال مى برند، بیمارى هاى 
التهابى مانند دیابت، بیمارى هاى التهابى روده مانند کرون 

یا کولیت هستند.

 افرادى که براى مدت طوالنى بى تحرك 
هستند

حدود نیمى از علل ابتال به لخته خون و یا آمبولى ریه در 
بیمارانى که در بیمارستان بسترى هســتند و یا اخیراً در 
بیمارستان بوده اند، بى تحرکى است. عالوه بر این، نشستن 
طوالنى مدت در اتومبیل، اتوبوس یا هواپیما، خطر ابتال به 
لخته خون را افزایش مى دهد؛ به خصوص زمانى که شما 

بــه اندازه 
کافى مایعات 

نمى نوشــید. در 
حقیقت هر گونه فعالیتى 

که شــما را براى ساعت ها، بى 
تحرك نگه مى دارد، شما را در معرض خطر لخته 

شدن خون قرار مى دهد.

 جراحى
هر گونه دوره طوالنى مدت ایستایى مانند بسترى شدن 
در بیمارستان مى تواند به کاهش انقباض در عضالت پاها، 
کاهش گردش خون و خطر باالتر شکل گیرى لخته خون 
منجر شــود. بیماران فلج نیز در معرض خطر باالى این 

عارضه قرار دارند.

خرمالو جزو میوه هاى چینى و شــبیه گوجه فرنگى 
است. از جمله فواید سودمند این میوه، بهبود سالمت 
چشم، کاهش عالئم پیرى، جلوگیرى از انواع مختلف 
سرطان، بهبود هضم، تقویت سیســتم ایمنى بدن، 
کاهش کلســترول، افزایــش متابولیســم، تقویت

 استخوان ها، تقویت عملکرد شــناختى، فشار خون 
پایین و مراقبت از پوست مى باشد.در ادامه چند ویژگى 

این میوه را مرور مى کنیم.

داروى طبیعى ضد سرطان  
 خرمالو داروى طبیعــى براى جلوگیــرى از ابتال به 
سرطان اســت. این میوه به عنوان یک منبع غنى از 
آنتى اکســیدان، در کاهش رادیکال هاى آزاد (عامل 
ایجاد انواع سرطان ها ) کمک مى کند. رادیکال هاى 
آزاد از مواد متابولیسم سلولى هســتند که مى توانند 
سلول هاى سالم را به سلول هاى سرطانى تبدیل کنند 

و به سیستم بدن آسیب برسانند.
 

تقویت ایمنى بدن    
 یکى دیگه از خواص خرمالو این هست که به سیستم 
ایمنى بدن کمک مــى کند. خرمالو منبع مناســبى 
از ویتامین C اســت که باعث افزایــش ایمنى بدن 
مى شــود. ویتامین C  مى تواند به تقویت سیســتم 
ایمنى کمک کند و تولید گلبول هاى سفید را افزایش 
بدهد تا در مقابل عفونت هاى میکروبى، ویروســى و 
قارچى مقاومت بدن بیشتر شود. همچنین مى توانید 
آن رابه عنوان یک سپر علیه سرماخوردگى، آنفلوآنزا و 
همچنین عفونت هاى مختلف ریه از جمله آسم و تنگى 

نفس استفاده کنید.

   مفید براى دســتگاه 
گوارشى

 خرمالوهــا هم مثل بســیارى از 
ها،  میــوه 

منبــع 
بــى  خو
از فیبــر 
که  است 

هضم  براى 
غذا مناسب مى باشد. خرمالو براى افرادى که یبوست 
دارند و یا از مشکالت کبدى رنج مى برند کمک کننده 
اســت. همچنین فیبر موجود در خرمالو به دفع راحت 
کمک مى کند. به طور کلى، میــوه هاى پرفیبر مثل 
خرمالو مى توانند به سیســتم گوارشى کمک زیادى 

بکنند. 

   محافظ تمام عیار چشم ها
 خرمالو حاوى لوتیئن، زاکسانتیین و دیگر مواد غذایى 
مى باشد که  به عنوان یک آنتى اکسیدان به سالمت 
چشم کمک میکنند. این مواد از شبکیه چشم محافظت 
مى کنند و در پیشــگیرى از بیمارى هاى دژنراسیون 
ماکوال و آب مروارید کــه از مهمترین بیمارى هاى 

چشمى هستند، نقش دارد.

   فشار خون منظم داشته باشید
 خرمالو منبع غنى از پتاســیم و مقدارى سدیم است. 

پتاســیم موجود در خرمالو مى تواند کسانى که به فشار 
خون و بیمارى هاى قلبى و عروقى مبتال هستند را درمان 
کند و جریان خون را به قسمت هاى مختلف بدن افزایش 
بدهد. بنابراین توصیه مى شوه کسانى که فشار خون باال 

دارند خرمالو را حتماً در برنامه غذایى شان بگنجانند.

پیشگیرى از بروز نشــانه هاى پیرى    
زودرس

 خرمالــو حــاوى تعــدادى از ویتامیــن ها بــه ویژه 
ویتامین A، بتا کاروتن و لوتئین هســت. این ویتامین 
ها به عنوان آنتى اکســیدان هایى در بــدن به منظور 
کاهش استرس و جلوگیرى از نشانه هاى پیرى زودرس 
مانند چیــن و چروك، بیمــارى آلزایمر، خســتگى، از 
دســت دادن بینایى وضعف عضالت عمــل مى کنند. 
خرمالو همچنین یــک درمانگر طبیعى براى پوســت 
مى باشــد که باعث مى شود پوســت جوان و سالم تر

 بماند. 

خواص فوق العاده یک میوه پاییزى

تغذیه مناسب براى پیشگیرى از پوکى استخوان

بدانید د
با این ح
این مش
هیستا
مى شو
بینىک
سرازی
گلودر

و ى ن و م ر یش ز ب
 اگرچه عامل ژنتیک و وراثت مهمترین عامل 

ی ى یزی ی ىو بی ی زین ی ج

برخى
دندان
دهانش
دندا و

فاده کنید.

فید براى دســتگاه 
ى

ــا هممثل بســیارى از 
ها،

 
ض

میوه پاییزى

درمان
 آبریزش بینى با
چند ماده غذایى

آبریزش 
بینــى یکــى از 
عارضــه هــاى 

دگ اخ

دااارد، در واقع
مشکالت و بیم
فصل سرما را از بین
این کار کافى است تا یک قاشق چایخورى
یک فنجان دمنوش (هر دمنوشــى که دو
ریخته و میل کنید.آبنبات هاى عســلىن
د در درمان عارضه هاى ســرماخوردگى
آب جوش، عســل و کمى لیموترش شر

لک

منجر شــود. بیماران فلج نیز در معرض خطر باالى این 
عارضه قرار دارند.

از نمک به جاى خمیردندان استفاده نکنید 

از زانو درد پیشگیرى کنیداز زانو درد پیشگیرى کنید
از پرهیز ایســتادن، سرپا از مىشــود.پرهیز نو

در نهایت بیمارى لثه مى شود را ندارد. ن و

خطر لخته شدن خون در چه افرادى بیشتر است؟خطر لخته شدن خون در چه افرادى بیشتر است؟
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نصف جهان  ذوب آهن که با هدف قهرمانى در لیگ و 
آرزوهایى جدیدتر امیــر قلعه نویى را به خدمت گرفت 
حاال خــود را در مخمصه مى بیند و شــرایط تلخى را 

تجربه مى کند.
 ذوب آهن بــراى انجام چهاردهمیــن بازى خودش 
در لیگ برتر در شــرایطى راهى تهران شــده بود که 
انتظار مى رفت با توجه به ســابقه قبلــى رقابت هاى 
دو تیم ذوب آهــن بتواند در تهران رقیبى سرســخت 
براى پرسپولیس باشد. در گزارشى در مورد این بازى 
با توضیحات مفصل نوشــته بودیــم که ذوب آهن 
متخصص آزار پرسپولیس اســت. اما انگار در این 

دیدار از این خبرها نبود! 
شکست ذوب آهن مقابل پرســپولیس به روند 
نتایج ضعیف امیر قلعه نویى مقابل پرسپولیس 
ادامه داد. قلعه نویى در سال هاى نه چندان دور 
یکى از مربیانى بود که راه بردن پرسپولیس 
را به خوبى بلد بود و بارها با تیم هایى مثل 
استقالل، سپاهان، تراکتورسازى و حتى 
مس کرمــان موفق به شکســت دادن 
پرسپولیس شده بود اما حاال مدت هاست 
که او با هیچ تیمى بر پرسپولیس پیروز 
نشده است. براى به یاد آوردن آخرین 
برد قلعه نویى مقابل پرسپولیس باید 

به پنج سال پیش برگردیم.
 بازى برگشــت تراکتورســازى و 
پرسپولیس در لیگ یازدهم آخرین 
بارى بود که قلعه نویى موفق شد با 
هدایت یک تیم بر پرسپولیس غلبه 
کند. در آن بازى قلعه نویى سرمربى 
تراکتورسازى بود و این تیم با نتیجه 
خیره کننده 4بر یک به پیروزى رسید. 

بعــد از آن قلعه نویى بارها با تیم هــاى مختلف مقابل 
پرسپولیس ایســتاده اما نصیب او از این رویارویى ها یا 

باخت بوده یا تساوى!
 در لیگ هاى دوازدهم و سیزدهم ژنرال هدایت استقالل 
را بر عهده داشت و هر چهار دربى با تساوى بدون گل به 
پایان رسید. در لیگ چهاردهم اما در بازى رفت استقالل 
قلعه نویى به پرسپولیس حمید درخشان 2-1 باخت و 
در بازى برگشــت 1-0 مغلوب پرسپولیس برانکو شد. 
او در لیگ شانزدهم دوباره هدایت تراکتورسازى را بر 
عهده گرفت. در بازى رفت در تبریز مقابل پرسپولیس 
به تســاوى بدون گل رســید و در بازى برگشت3بر 
صفرمغلوب این تیم شــد. باخت مقابل پرسپولیس با 
هدایت ذوب آهن هــم آخرین بــرگ از پرونده نتایج 
ضعیف او در ســال هاى اخیر مقابل پرسپولیس را رقم 
زد. با احتســاب بازى امروز، قلعه نویى از 9 مصاف آخر 
خود مقابل پرسپولیس پنج مســاوى و چهار باخت به 

دست آورده است.
  اما یکى از نقاط تیره اى که شکســت اخیر در کارنامه 
ذوب آهن اضافه کرد، رقم خوردن نخستین شکست 
خارج از خانه ى این تیم بود. شــاگردان قلعه نویى در 
بازى هاى دور از خانه تا قبل از این دیدار، یک برد و پنج 
تساوى کسب کرده بودند و هرگز مغلوب میزبانان خود 
نشده بودند. در این بازى اما برانکو بار دیگر قدرت تیم 

خود را به تیم هاى ژنرال دیکته کرد.
جالب اینجاست  رکورد بهترین پیروزى این فصل لیگ 
برتر نیز متعلق به ذوب آهِن امیر قلعه نویى است. این 
تیم در هفته ششم لیگ فصل جارى، موفق شد با شش 
گل استقالل خوزستان را از پیش رو بردارد. حاال ژنرال 
رکوردهاى بهترین بــرد خانگى و بدترین باخت خارج 

از خانه را به طور همزمان به نام خود ثبت کرده است.
با این نتایج نوسانى مشخص نیست سرانجام قلعه نویى 

با این تیم اصفهانى به کجا خواهد رســید و آیا ژنرال 
فصل را در نصف جهان به اتمام مى رساند یا خیر.

در ابتداى فصل هفدهم لیــگ برتر که امیر 
قلعه نویــى راهى اصفهان شــد و هدایت 
ذوب آهن را برعهده گرفت، همگان روى 
این تیم به عنوان یــک مدعى قهرمانى 
حساب باز کردند. اگرچه ذوب آهن لیگ 
را بد شــروع نکرد و چند نتیجه خوب 
هم مانند تســاوى در برابر استقالل 

در تهران و برد 6 بــر صفر مقابل 
استقالل خوزســتان به دست 

آورد؛ اما جایــگاه این تیم در 
حال حاضر خوب نیست.
امیــر قلعــه نویى و 
شاگردانش در بازى  
با پرسپولیس بسیار 
امیــدوار بودند که 

بتوانند ترمز تیم برانکو 
را بکشند و مانع قهرمانى 

این تیم در نیم فصل شوند؛ 
اما عملکرد بد این تیم با نمایش 

بى نقص پرســپولیس همراه شد تا 
یک شکست ســنگین براى ذوب آهن 

رقم بخورد.
با این شکست ذوب آهن در رده دهم جدول رده 

بندى قرار گرفت و از کورس قهرمانى دورتر شد. 
حاال امیر قلعه نویى براى اینکه تیمش را در جدول 
باال بکشد و بتواند یکى از تیم هاى باالنشین لقب 

بگیرد، کار بسیار سختى خواهد داشت.
 ژنرال حاال در موقعیتى قــرار گرفته که هیچ 
وقت تجربه اش نکرده است. او همواره عادت 

کاپیتان ذوبى ها مى گویــد بعد از بازى با نفت 
فرصت و تعطیلــى کمک خواهد کــرد که به 
شــرایط خوب برگردیم. معلوم نیست که چه 
اتفاقى مى افتاد اما همه مجموعه باشگاه، تیم 
و بازیکنان تالش مى کنند که از این شــرایط 

خارج شویم.
مهدى رجــب زاده پــس از دیــدار تیم هاى 
پرســپولیس و ذوب آهن در رابطــه با بازى و 
شرایط خود و تیم به صحبت پرداخت. او گفت: 
به نظرم بازى را بد شــروع نکردیــم و بعد از 
اینکــه گل اول را خوردیم تا قبــل از گل دوم 
فرصت هاى خوبى داشتیم که در جریان بازى 
مى توانستیم به گل برسیم که نشد، بعد از گل 
دوم هم یک پنالتى به دســت آوردیم که فکر 
مى کنم اگر آن پنالتى گل مى شــد تیم ما به 
بازى برمى گشت، وقتى آن توپ گل نشد تیم ما 
احساسى بازى کرد و همه بچه ها مى خواستند 
حمله کنند و به گل برسند که پرسپولیس از این 
شرایط استفاده کرد و موقعیت هاى بعدى اش 

را گل کرد.

او ادامــه داد: بعــد از گل نشــدن پنالتى مان 
فکر مى کنم تیــم مان به هم ریخــت، بعد از 
گل ســوم هم برگشــت به بازى خیلى سخت 
بود. بهترین فرصــت در زمــان  2ـ  صفر که 
خیلى از تیم ها بعد از اینکه بــا این نتیجه گل 
دریافت مى کنند بــازى را هم به حریف واگذار 
مى کنند، همان پنالتى بود که بهترین فرصت 
را از دســت دادیم. طورى شــد که کل بازى 
ضدحمله شــده بود و ما توپ را مــى گرفتیم 
تا جلــو برویم و بعــد همان تــوپ ضدحمله 

پرسپولیس مى شد.
رجب زاده در رابطه بــا تعویض خود با مرتضى 
تبریزى گفت: تعویض من بــا تبریزى به نظر 
سرمربى برمى گردد و من نمى توانم درباره آن 
صحبت کنم، مربى مــى خواهد تیمش نتیجه 
بگیرد و دلم نمــى خواســت روزى که بازى

مى کنم هیچ اتفاقى رخ بدهد و این شانس من 
بود که هم تیم عقب بود و من هم به مرز آمادگى 
رســیدم و جاى او به میدان رفتم. هر بازیکنى 
عکس العمل هاى خاص خــودش دارد و من 

نمى توانم نظر بدهم.
او دربــاره پنالتــى گل نشــده

ذوبى ها ادامه داد: بعضًا شده که 
من پشــت پنالتى قرار بگیرم و آن 
گل نشود، مرتضى همیشه تالشش 
را مى کند و براى هر کســى چنین 

اتفاقى پیش مى آید.
کاپیتان ذوبى هــا در پایان گفت: 
اگــر بخواهیــم واقع بینانــه نگاه 
کنیم این اســت کــه ذوب آهن 
شــرایط خوبى نــدارد و ما تالش 
مى کنیم براى تیم شرایط را مساعد 
کنیم. بعد از بــازى با نفت فرصت 
و تعطیلى کمک خواهــد کرد که 
به شــرایط خوب برگردیم. معلوم 

نیســت که چه اتفاقى مــى افتاد اما 
همه مجموعه باشگاه، تیم و بازیکنان

 تالش مى کنند که از این شــرایط خارج 
شــویم و فکر مى کنم از نظر نفرى یکى از 

تیم هاى خوب لیگ هستیم.

رشید مظاهرى، دروازه بان تیم ملى ایران در گفتگویى درباره قرعه تیم ملى ایران گفت: فکر کنم بهتر باشد ابتدا ما با 
امکانات، بازى هاى تدارکاتى و کمپ تمرینى خوب، در ایده ال ترین فرم خود باشیم تا بتوانیم در این مسابقات حاضر 
شــویم. این اولویت کى روش و تیم ملى خواهد بود و ما هیچ وقت نمیخواهیم در هیچ دیدارى زنگ تفریح باشیم، 
همه ما براى موفقیت مى جنگیم تا نام ایران را بتوانیم سرافراز کنیم. دروازه بان تیم ذوب آهن افزود: مطمئناً دیدار با 
اسپانیا و پرتغال سخت خواهد بود اما ما باید پله پله به مسابقات فکر کنیم، در اولین پله باید خودمان بهترین تیم ملى 
ممکن باشیم و ابتدا به بازى با مراکش فکر کنیم، فکر مى کنم این دیدار و همچنین نبرد اسپانیا - پرتغال بسیارى از

شانس هارا مشخص مى کند. اگر ما بتوانیم برنده شویم و آن دیدار برنده داشته باشد، فکر مى کنم بتوانیم با دو تساوى دیگر 
به مرحله بعد صعود کنیم، شاید ابتدا خوش بینانه به نظر برسد اما تجربه نشان داده که تیم ملى ما مى تواند در لحظات سرنوشت 

ساز نتایج خوبى بگیرد. در جام جهانى 2014 تیم کاستاریکا با اروگوئه، ایتالیا و انگلیس همگروه بود و در نهایت به عنوان تیم اول باال آمد و سپس یونان را حذف 
کرد و برابر هلند در ضربات پنالتى شکست خورد، رمز موفقیت کاستاریکا خط دفاع مستحکمشــان بود که ما آن را با حضور آقاى کى روش در اختیار داریم.
دروازه بان تیم ملى ایران همچنین افزود: فکر مى کنم شناخت آقاى کى روش از پرتغال در این دوره بسیار به ما کمک کند، حضور این سرمربى حرفه اى برگ 
برنده تیم ما در روسیه خواهد بود و مطمئن باشید همه بازیکنان براى آبرو و حیثیت ایران به میدان مى روند.مظاهرى درباره تقابل با ستارگانى چون رونالدو، موراتا، 
ایسکو،نانى، ادر، آسنسیو و .. گفت: مطمئناً  تقابل با بازیکنانى چون رونالدو و موراتا چه براى بازیکنان و چه براى هواداران تیم ملى  جذاب و دیدنى است، چه من 

و چه دروازه بان دیگرى در جام جهانى به میدان برود از هیچ اسمى نخواهد ترسید و همه ما در کنار 70 میلیون ایرانى براى بزرگى نام و پرچم خود مى جنگیم.

ستاره تیم ملى مراکش و خرونینخن هلند مى گوید تیمش بازى آسانى برابر ایران در پیش دارد.
به گزارش ایسنا و به نقل از ســایت هلندى bndestem، تیم ملى مراکش که به صورت دراماتیک به جام 

جهانى رسید و توانست باالتر از ساحل عاج قرار گیرد، بعد از 20 سال بار دیگر به جام جهانى رسیده است.
میمون ماهى (Mimoun Mahi) مهاجم تیم ملى مراکش در واکنش به قرعه این تیم در جام جهانى گفت: 
قرعه سختى نصیب ما شده است. باید برابر اسپانیا و پرتغال دو قدرت جهان خودمان را نشان دهیم. خوشبختانه 
بازى اول ما با ایران است و مى توانیم با برترى در این دیدار روحیه بگیریم و در ادامه با یک تساوى از دو دیدار شانس 
صعود به مرحله بعد را داشته باشیم. هدف ما این است که هر طور شده ایران را ببریم و از دو بازى بعدى خودمان 

بتوانیم امتیاز بگیریم.
ماهى ادامه داد: ما از االن باید تنها تمرکزمان روى جام جهانى باشد و به بهترین شکل خودمان را براى این رقابت ها 
آماده کنیم. جام جهانى دارد نزدیک و نزدیک تر مى شود و نباید زمان را از دست بدهیم. خوشبختانه روحیه تیمى 

خیلى خوبى هم داریم و من امیدوارم هستم مراکش بتواند بعد از سال ها غیبت در جام جهانى خوب عمل کند.
ایران در اولین دیدار خود باید 15 ژوئن (25 خرداد 97) ساعت 18:30 به وقت ایران در ورزشگاه سنت پترزبورگ 

برابر مراکش به میدان برود.
 

کاستاریکایى عمل مى کنیم!

شهربانو، الهه و ســهیال منصوریان که این روزها با اکران 
مستند «صفر تا سکو» حسابى خبرســاز هستند، حاال در 
یک عرصه دیگر نیز حریف مى طلبند. آنها که قهرمانى هاى 
کشورى و جهانى را در کارنامه دارند و داستان زندگى شان و 
سختى هایى که در راه رسیدن به این قهرمانى ها کشیده اند 
حسابى براى مردم جذاب بوده حاال وارد کار تجارى شده اند. 
در مراسمى که عصر روز جمعه گذشته در مرکز همایش هاى 
بین المللى رایزن تهران برگزار شد، از اولین محصول تجارى 
نشان خواهران منصوریان رونمایى شد. آنها که اهل سمیرم 
استان اصفهان هســتند، در اولین قدم سعى در کمک به 
کشاورزان سیب این شهر دارند. الهه منصوریان در اینباره 
اینطور توضیح داد:  ما سیب را 20درصد باالتر از قیمت دالل 
از باغ دار سمیرمى خریدیم و با حذف واسطه ها و صحبت هایى 
که با مدیران فروشگاه زنجیره اى رفاه داشتیم، با کمک آنها 
این محصول را به دست مصرف کننده مى رسانیم تا هم باغ دار 
سود بیشترى ببرد و هم محصول ارزان تر به دست مشترى 
برسد.در کنار خواهران منصوریان، معصومه ابتکار معاون 
زنان رئیس جمهور، دکتر گلزاده کرمانى مدیر فروشگاه هاى 
رفاه و مهتاب کرامتى به نمایندگى از هنرمندان حضور داشتند 

و از سیب سمیرم رونمایى کردند.

نشان سیب سمیرم 
خواهران منصوریان رونمایى شد

داشته تیم هایش در باالى جدول قرار بگیرند و به دنبال 
قهرمانى باشند. حتى ســال گذشته که تراکتورسازى 
با مشکالت زیادى مواجه شــد نیز تیم امیر قلعه نویى 
یکى از تیم هاى خوب لیگ بود و در نهایت هم به رده 

سوم رسید.
این اتفاقات در حالى رخ داده که احتماال در نیم فصل 
چند ستاره ذوب آهن مثل احسان پهلوان از این 
تیم براى گذراندن خدمت سربازى جدا 
خواهند شــد و کار براى اصفهانى ها 
سخت تر خواهد بود. بى تردید در چنین 
شــرایطى همانطور که امیر قلعه نویى 
اعالم کرده، ذوب آهن نیاز به 
جذب چند بازیکن مطرح 
دارد تا در نیم فصل 
دوم تقویت شده 
و با شــرایط 

بهترى پا به مســابقات بگذارد. باید دیــد قلعه نویى
مى تواند ذوب آهن را از بحران کنونى خارج کند یا خیر.

 اما یک نکته هم در مورد برانکو !ســه ســال حضور 
برانکو در لیگ برتر، باعث شــده هیچ تیمى مقابل او 
بدون باخت باقى نماند. ، تا پیش از بازى با ذوب، ســه 
باخت و دو مساوى آمار ضعیف برانکو مقابل ذوب آهن 
بود. رکوردى که  سرانجام شکست و آنها با چهار گل، 
شکست سنگینى از پرسپولیس خوردند. حاال برانکو در 
کمتر از سه سال، توانســته همه تیم هایى که روبروى 

آن ها قرار گرفته را حداقل یک بار شکست دهد.
پیکان، استقالل، فوالد، تراکتورسازى، سیاه جامگان، 
ملوان، اســتقالل اهواز، گســترش فوالد، راه آهن، 
استقالل خوزستان، صبا، سایپا، سپاهان، نفت تهران، 
صنعت نفت، ماشین ســازى، پدیده، پارس جنوبى و

ذوب آهن، 19 تیمى هســتند که به ترتیب در کمتر از 
سه سال اولین باخت شان به برانکو را تجربه کرده اند.

ذوب آهن تنها تیمى بود که توانســت تا بازى ششم 
مقابل پرسپولیس مقاومت کند و البته، در بازى ششم 
شکست سنگینى خورد. بیشتر حریفان برانکو، همان 
اولین بازى را به تیم او باخته اند. ســپیدرود رشــت، 
بیســتمین حریف برانکو در لیگ برتــر خواهد بود و 
سرمربى پرســپولیس، این فصل دو بار فرصت دارد تا 
این تیم را هم به لیست تیم هایى که در ایران شکست 
داده اضافه کند و رکورد شکست دادن همه تیم هایى 
که روبروى آن ها قرار گرفته را حفظ کند. فعال برانکو، 
عنوان بهتریــن مربى تاریخ لیگ بــه لحاظ میانگین 
امتیازگیرى را حفظ کرده و مقاومت مقابل تیم او، براى 

دیگر تیم ها غیر ممکن است.
 به ذوب آهن و حــال و روز این ایــام آن باز گردیم.  
به گــزارش نصــف جهــان، دیروز خبــرى در

 خبرگزارى ها منتشــر شــد که هیئــت مدیره 
باشــگاه ذوب آهن براى بررسى نتایج ضعیف 
تیم فوتبال ذوب آهن تشکیل جلسه مى دهد. 
شاید خروجى این جلســه هشدار جدى به 
امیر قلعه نویى و سعیدآذرى باشد تا هر چه 
سریع تر شرایط را تغییر دهند و البته بحث 
نیازهاى تیم در نیم فصل هم مورد بحث 
و تبادل نظر قرار بگیرد. راستى یادمان 
نرود. ذوب آهن قرار است به جاى نفت 
تهران بــه لیگ قهرمانان آســیا هم

 برود!

آقاى قلعه نویى! با این تیم چه کردى؟
ذوب آهن در آزادى سرکوب شد!

نصف جهان  ذوب آهن
آرزوهایى جدیدتر امیــ
حاال خــود را در مخمص

تجربه مى کند.
 ذوب آهن بــراى انجا
در شــرایط در لیگ برتر
انتظار مى رفت با توجه
دو تیم ذوب آهــن بتوا
براى پرسپولیس باشد.
توضیحات مفصل با
متخصص آزار پرسپ
دیدار از این خبرها
شکست ذوبآه
نتایج ضعیف ام
ادامه داد. قلعه
یکىاز مربیا
را به خوبى
استقالل،
مسکرم

پرسپولیس
که او با
نشده ا
برد قل
به پنج
 بازى
پرس
بارى
هدا
کند
تراک
خیرهک

ستاره تیم ملى مراکش و خرونینخن
به گزارش ایسنا و به نقلاز ســایت
جهانى رسید و توانست باالتر از ساح
MimounMahi) میمون ماهى
قرعه سختى نصیب ما شده است. باید
بازى اول ما با ایران است و مى توانیم با
صعود به مرحله بعد را داشته باشیم. هد

بتوانیم امتیاز بگیریم.
تمرک ماهى ادامه داد: ما از االن باید تنها
آماده کنیم. جام جهانى دارد نزدیک و
خیلى خوبى هم داریم و من امیدوارم
5ایران در اولین دیدار خود باید 15 ژو

برابرمراکش به میدان برود.

صف جهان به اتمام مى رساند یا خیر.
صل هفدهم لیــگ برتر که امیر 

راهى اصفهان شــد و هدایت 
برعهده گرفت، همگان روى 
قهرمانى وان یــک مدعى
دند. اگرچهذوبآهن لیگ 
و چند نتیجه خوب ع نکرد
ــاوى در برابر استقالل 

6رد 6 بــر صفر مقابل
زســتان به دست 

ـگاه این تیم در 
وب نیست.
ه نویى و 
در بازى  
س بسیار 
دند که 

یم برانکو 
نع قهرمانى 

م فصل شوند؛ 
د این تیم با نمایش 

ســپولیس همراه شد تا 
 ســنگین براى ذوب آهن 

ت ذوبآهن در رده دهم جدولرده
شد.  فتو از کورس قهرمانى دورتر
 نویى براى اینکه تیمش را در جدول 
واند یکى از تیمهاى باالنشینلقب 

یار سختى خواهد داشت.
ر موقعیتى قــرار گرفته که هیچ 
ش نکرده است. او همواره عادت 

نیمفصل اتفاقات در حالى رخ داده که احتماال در این
این ذوبآهنمثلاحسان پهلوان از چند ستاره

خدمت سربازى جدا  گذراندن تیم براى
خواهند شــد و کار براى اصفهانى ها 
سخت تر خواهد بود. بى تردید در چنین 
شــرایطى همانطور که امیر قلعه نویى 
اعالم کرده، ذوب آهن نیاز به 
بازیکن مطرح  جذب چند
دارد تا در نیم فصل 
دوم تقویت شده 
شــرایط و با

ملوان، اســتقالل اهوا
استقالل خوزستان، صب
صنعت نفت، ماشین سـ
9ذوب آهن، 19 تیمى هس
سه سال اولین باخت شان
ذوب آهن تنها تیمى بو
مقابل پرسپولیس مقاوم
شکست سنگینى خورد
اولین بازى را به تیم او
بیســتمین حریف برانک
سرمربى پرســپولیس،
این تیم را هم به لیست
داده اضافه کند و رکورد
که روبروى آن ها قرار گ
عنوان بهتریــن مربىت
امتیازگیرىرا حفظ کرد
دیگر تیم ها غیر ممکنا
 به ذوب آهن و حــال

به گــزارش نصــف
 خبرگزارى ها منت
باشــگاه ذوب آ

تیم فوتبال ذوب
شاید خروجى
امیر قلعه نوی
سریع تر شر
نیازهاى ت
ن و تبادل
ذو نرود.
ب تهران
 برود!

ایران را مى بریم و با یک تساوى 
صعود مى کنیم  

 امیدوارى رشید مظاهرى به عملکرد ایران در جام جهانى امیدوارى رشید مظاهرى به عملکرد ایران در جام جهانى

شــدن پنالتى مان 
م ریخــت، بعد از 
ازى خیلى سخت 
2ــان  2ـ  صفر که 
ــا این نتیجه گل 
م به حریف واگذار 
ه بهترین فرصت 
شــد که کل بازى 
پ را مــى گرفتیم 
 تــوپ ضدحمله 

ض خود با مرتضى 
ـا تبریزى به نظر 
ى توانم درباره آن 
اهد تیمش نتیجه 
ت روزى که بازى

 و این شانس من 
 هم به مرز آمادگى 
رفتم. هر بازیکنى 
ـودش دارد و من 

نمى توانم نظر بدهم.
او دربــاره پنالتــى گل نشــده

ذوبى ها ادامه داد: بعضًا شده که 
من پشــت پنالتى قرار بگیرم و آن 
گل نشود، مرتضى همیشه تالشش 
را مى کند و براى هر کســى چنین

اتفاقى پیش مى آید.
کاپیتان ذوبى هــا در پایان گفت::
اگــر بخواهیــم واقع بینانــه نگاه
کنیم این اســت کــه ذوب آهن
شــرایط خوبى نــدارد و ما تالش

مى کنیم براى تیم شرایط را مساعد 
کنیم. بعد از بــازى با نفت فرصت 
و تعطیلى کمک خواهــد کرد که 
به شــرایط خوب برگردیم. معلوم 

نیســت که چه اتفاقى مــى افتاد اما 
همه مجموعه باشگاه، تیم و بازیکنان

 تالش مى کنند که از این شــرایط خارج 
شــویم و فکر مى کنم از نظر نفرى یکى از 

تیم هاى خوب لیگ هستیم.

کاستاریکایى عمل مى کنیم!کاستاریکایى عمل مى کنیم!

شهربانو، ال
مستند «ص
یک عرصه
کشورى و ج
سختى هایى
حسابى براى
در مراسمى
بین المللىر
نشان خواه
استان اصف
کشاورزان
اینطور توض
از باغ دار سم
که با مدیران
این محصو
سود بیشتر
برسد.در ک
زنانرئیس
رفاه و مهتاب
و از سیب س

خواه

و ی ب و ویىىبریممىىبریم ی ب و بریم
ود مى کنیصصعود مى کنیم  م کنیمص م عو مىکنیمصصعود مى کنیممصعو

 پنالتى گل نشد،
 ذوب آهن به هم ریخت

 بعد از 
گل نشدن پنالتى مان 

فکر مى کنم تیم مان به هم 
ریخت، بعد از گل سوم هم 
برگشت به بازى خیلى

 سخت بود
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دیدار تیم هاى سپاهان و اســتقالل خوزستان با تساوى 
یک بر یک به پایان رسید و شاهد حواشى بسیار زیادى در 
این دیدار بودیم. از قبل هم مى شد تصور کرد که با حضور

 عبدا... ویسى سرمربى استقالل خوزستان که فصل قبل 
سابقه نشستن روى نیمکت سپاهان را داشت و با حواشى 
زیادى این تیم را ترك کرد، شــاهد فضایى متشنج باشیم. 
آنچه مى خوانید گفتگوى خبرنگاران با عبدا... ویسى در اوج 

عصبانیت وى است. 
بازى این هفته شما مقابل سپاهان از 
همان دقیقه یک با حاشیه همراه بود و 

همه شعارها متوجه شما بود.
از دقیقه یک نه! از شــب قبل از بازى و در هتل ماجرا کلید 
خورد. همه این اتفاقات برنامه ریزى شده بود و عده اى به 
البى هتل آمدند و با عربده کشى و ایجاد درگیرى قصد بر 
هم ریختن فضا را داشتند. آنها هر توهینى که الیق خود و 
خانواده شان بود، به من کردند و بچه هاى تیم قصد درگیرى 
با آنها را داشتند که من اجازه ندادم. جالب است بدانید هتل ما 
در شاهین شهر بود و در فاصله 35 کیلومترى اصفهان اسکان 
داشتیم ولى این افراد خودشان را به هتل رسانده بودند تا براى 

ما  دردسر درست کنند.
این افراد را مى شناختید؟

عده اى از کانون هواداران ســپاهان بودند که کامال آنها را 
مى شناختم. من اولین روزى که به اصفهان رفتم یکى از این 
افراد مدیر کانون هواداران بود، پیامکى برایم فرستاد و از من 

مبلغ 15 میلیون تومان طلب کرد.
این پول را بابت چه چیزى مى خواست؟

بابت گردن کلفتى! در همان بدو ورود از من باج مى خواست. 
مى گفت در صورت پرداخت این مبلغ فضاى سکوها را به نفع 
من هدایت خواهد کرد. این افراد معتاد و اوباشى هستند که 

بارها مرتکب قمه کشى و اعمال شرورانه شده اند. 
این مبلغ را پرداخت کردید؟

نه! همان زمان موضوع را به حراست باشگاه اطالع دادم و 
این فرد را اخراج کردند. اما بعد از رفتن من از سپاهان دوباره به 

کانون هواداران بازگشت.
در درگیرى شــب بــازى، نیروهاى 
حراست هتل یا نیروى انتظامى دخالتى 

نداشتند؟
وقتى فضاى البى هتل متشــنج شــد با دخالت نیروهاى 
حراست هتل و تماس با 110 این افراد متوارى شدند و خدا 

را شکر اتفاقى نیفتاد.
بازى چطور شــروع شــد؟ فضاى 

ورزشگاه از چه زمانى ملتهب شد؟
وقتى وارد استادیوم شدیم مى دانستم روز سختى خواهیم 
داشت. اما این سختى را تنها در شــرایط بازى براى خودم 
متصور بودم. این آمادگى را هم داشــتم که شــاهد برخى 
اعتراضات باشم اما همین که تالوت قرآن به پایان رسید، 
توهین هاى هواداران سپاهان آغاز شد. آنها الفاظ رکیکى 
را به کار مى بردند و فضاى وحشتناکى به وجود آوردند. به 
قدرى شوکه بودم که تنها روى نیمکت نشستم و نمى دانستم 

باید چه کار کنم. این هــواداران چیزهایى را به خانواده من 
نسبت مى دادند که به هیچ عنوان در شان مردم با فرهنگ 

اصفهان نبود. 
در همان دقایق اولیه ظاهراً قصد داشتید 

تیم را بیرون بکشید.
دقیقه 10 یکى از بازیکنان ما مصدوم شــد و داور بازى را 
متوقف کرد. همان زمان بچه ها به سمت نیمکت آمدند و

 مى خواســتند بازى نکنند. مکوندى و بقیه بچه ها نمى 
خواســتند به بازى ادامه دهند ولى به آنها گفتم بروید کار 
خودتان را انجام دهید. البته همان زمان با همکارى نیروهاى 
امنیتى برخى افراد روى سکوها شناسایى شده و فحاشى ها 

کمى فروکش کرد.
اما بعد از گل تساوى هم شرایط علیه 

شما شد.
آنجا دوباره این فحاشى ها اوج گرفت و لجن پراکنى هواداران 
سپاهان فضاى ورزشگاه را پر کرد. وقتى داور سوت پایان 
بازى را به صدا درآورد، فقط مى خواستم بروم. به دروغ گفتم 
پرواز براى تهران دارم و خیلى زود ورزشــگاه را ترك کردم 
تا در کنفرانس مطبوعاتى شرکت نکنم. یک راست آمدم 
اهواز تا مشکل جدیدى برایم به وجود نیاید. من با محافظت 
نیروهاى امنیتى از ورزشگاه خارج شدم وگرنه معلوم نبود با 

وحشى گرى این اوباش چه اتفاقى برایم مى افتاد.
بعد بازى چه اتفاقى افتاد؟

شاگردان سابق من در سپاهان و حتى على کریمى آمدند 
به رختکن تیم مــا از من عذرخواهى کردند. بســیارى از 

پیشکسوتان سپاهان 
تماس گرفتند و از 
من 

دلجویى 
کردنــد. ولــى 

اتفاقى که نباید مى افتاد، 
رخ داد و شاهد شــب زشتى در 

فوتبال اصفهان بودیم.
علت این کینه کجاست؟

واقعاً نمى دانم. من روزى که به سپاهان آمدم، از من توقع 
حضور در نیمه باالیى جدول را داشــتند. من تیم را یازدهم 
تحویل گرفتم و وقتى هم رفتم تیم ششــم بود. آقایان با 
37 میلیارد هزینه یازدهم شــدند و من با 13 میلیارد تیم را 
ششم کردم. بســیارى از این بازیکنان را مثل جالل الدین 
علیمحمدى، رضا میرزایى، مهرداد محمدى و عارف غالمى 
را من به سپاهان آوردم. لى اولیویرا را هم وقتى معرفى کردم 
گفتند بد است ولى بعد از رفتن من با او قرارداد بستند. همان 
زمان گلویم را پاره کردم و گفتم على کریمى را جذب کنید اما 
مى گفتند پول نداریم. چه شد یک شبه پولدار شدند و براى 
مربى خارجى و جذب بازیکن هزینه میلیاردى مى کنند و 
فحشــش را به من مى دهند؟ من در هیچکدام از اتفاقات 
سپاهان نقش نداشــتم. من تاوان سالمت کارى و زندگى 
شرافتمندانه ام را مى دهم. همه این اتفاقات بابت باج ندادن 

من به آقایان رخ مى دهد.
طرح شــکایتى هم بابت فحاشى ها 

داشتید؟
من براى چه باید شکایت کنم؟ مگر تصاویر ضبط نشد؟ مگر 
سازمان لیگ و کمیته اخالق این اتفاقات را رصد نمى کند؟ 

شب زشتى در فوتبال رخ داد

قرعه کشى که تمام شــد و معلوم شد ایران در گروه 
B مســابقات جام  جهانى در کنار پرتغال و اسپانیا و 
مراکش قرار گرفته اســت انگار در ثانیه اى امیدها 

ته کشید.
بى تردید امیــد و آرزو هیچ وقت تا امــروز این همه 

قدرتمند نبوده است.
فوتبال ایران را باید به قبــل از بازى مقابل آرژانتین 
در جام جهانى برزیل و پس از این بازى تقسیم کرد. 
تنها وقتى بازى تمام شد و ما از شوك دیدار با مسى 
و همبازى هایش خارج شدیم، وقتى دیدیم روى یک 
اشتباه گل خورده ایم و باخته ایم، در حالى که اگر سوت 
بى رحمانه داور نبود مى توانستیم برنده بازى باشیم، 

متوجه شدیم که کى روش با تیم ایران چه کرده 
است. تازه آنوقت بود که فهمیدیم 

آمدن او براى تیم ملى چه 
معنایى داشته. وقتى 

که دیگر دیر شده 
بود. همین بیدار 
شدن ناگهانى 
بــراى ایــن 
کــه دو بازى 
دیگــر را در 
منگى تمام به 

باد بدهیم کافى 
بود. براى این که 

فرصت را به باد بدهیم.
اما همه چهار سال بعد را با 

ایمان به او ســپرى کردیم و حتى 
لحظه اى بدگمان نشدیم. که او مى تواند نیروهاى 

پنهان در ســاق هاى بازیکنان ما را آزاد کند و از آنها 
نمایشــى بگیرد که کسى ندیده اســت. آنوقت بود 
که توانستیم مقتدرتر از همیشــه به 2018 روسیه 
برسیم. آنوقت بود که فهمیدیم بهترین تیم قاره ایم 
و مى توانیم شب ها با رویاى پیروزى و صعود در جام 
سر بر بالین بگذاریم. با او چنان آبدیده شده بودیم که 
نگران بازیکنان اندك مان در لیگ هاى حرفه اى اروپا 
نشدیم و دل به حضور در سید سوم بستیم. جایى که 

مى توانست ما را تا دورترین قله ها پرتاب کند.
اما جمعه شب اول دســامبر، نام مراکش که از گوى 
ســفیر درآمد و کنار نام ما قرار گرفت انگار همه چیز 
برایمان تمام شده بود. انگار جام برایمان تمام شده 

بود. تنها بارى که بیشــترین امیدها را جلوى چشم 
داشتیم در طرفه العینى همه انگیزه مان را گذاشتیم 
براى تمســخر رؤیاهایمان. براى لطیفه ساختن و 
تمجید از حریفان. در این دقایق، شــاید تنها کسى 
که هنوز شراره ها را در دل داشت، کارلوس بود. او که 
گفت سه بازى براى عزت و احترام ایران باید به میدان 
برویم. او که انگار همه ترسى که در دل دیگران افتاده 
در سینه اش مى تواند چون گلوله بزرگى انباشته شود 
و او را به جلو براند. کى روش است که امروز مى تواند 
به ما بگوید ما سه مسابقه فوتبال در پیش داریم و 
نه چیز دیگر. که ما هم یازده نفریم و غیرممکنى 

در کار نیست.
ما بــه او و توانایى هایش بــاور داریم و 
نمى خواهیم بــا امیدهایم 
وداع کنیــم. ما به تیم 

ایران  ملــى 
و ســتاره هاى در 
حال رشــدش باور داریم. 
مى دانیم همه به روســیه خواهند آمد تا 
بهترین باشــند و با همه وجود خود را عرضه 
کنند. کسى این فرصت را از ما ندزدیده است. 
نه اسپانیا و پرتغال را دست کم مى گیریم و نه 
رو به قبله دراز مى شویم. پرتغال در یورو نشان 
داد تیم شکننده اى اســت. حتى اسپانیا هم 
بزرگتر از آرژانتین 2014 نیســت. باور کنیم 
که جام جهانى محل بروز اراده هاســت. ما 
در کنار کى روش سرشــار از امید و سوداى 
موفقیت ایم. چرا باید پیش از سوت مسابقه 
همه چیز را ببازیم. چرا باید شش ماه مانده، 
جنین آرزوهایمان را ســقط  و لگد مال 

کنیم؟

بعــد از مشــخص شــدن حریفان تیــم ملــى در مرحلــه گروهى جــام جهانى
 قطعــًا مهمتریــن خواســته کــى روش و شــاگردانش بــازى بــا تیــم هایى 
است که دیدار با آنها، تیم ملى را آماده رویارویى با اســپانیا و پرتغال در جام جهانى 

کند.
 نکته اى که البتــه تحقق آن کار راحتى نیســت و تیم ملى همواره مشــکل بازى 
تدارکاتى مناسب داشــته با این همه وزیر ورزش در تازه ترین مصاحبه اش به تیم 
ملى و هوادارانش وعده ویژه اى داده. مسعود ســلطانى فر گفته:«بهترین تدارکات 
و بازى هاى دوستانه را تا قبل از شروع جام جهانى روســیه براى تیم ملى و دفاع از 
هویت و حیثیت فوتبال ملى در نظر خواهیم گرفــت.» امیدواریم وعده آقاى وزیر، 

عملى شود.

باشگاه استقالل پاسخ دوپهلو و مبهمى را در واکنش به شکایت مجتبى جبارى 
ارائه کرده است. 

  ماجراى شکایت مجتبى جبارى از باشگاه اســتقالل براى دریافت بخشى از 
مطالباتش وارد مرحله جدیدى شده است. بعد از آنکه جبارى براى گرفتن بخشى 
از قراردادش شکایتى را به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال داد، 
این کمیته خواستار پاسخگویى باشگاه استقالل شد. باشگاه استقالل نیز پاسخى 
را در واکنش به درخواست کمیته تعیین وضعیت ارسال کرده است ولى این پاسخ 
دو پهلو مى باشد. کمیته تعیین وضعیت قرار است این هفته پاسخ باشگاه استقالل 
را به صورت دقیق تر بررسى کند و در صورتى که توضیحات باشگاه استقالل قانع 

کننده نباشد، مجدداً از این باشگاه توضیح بیشترى خواهد خواست. 

واکنش استاد اسدى به قرعه ایران وعده وزیر ورزشپاسخ دوپهلوى باشگاه استقالل  

ســایت معتبر ESPN در تحلیل خود از قرعه کشى جام جهانى 
گروه B این رقابت ها را یکى از گروه هاى غیرقابل پیش بینى 

قلمداد کرد.
پس از پایان قرعه کشى جام جهانى 2018 اظهارنظرها و تحلیل 
این گروه بندى در بسیارى از سایت هاى معتبر دنیا به اوج خود 
رسید که یکى از این تحلیل ها به سایت معروف ESPN اختصاص 
داشت جایى که نویسنده این سایت مدعى شد ایران بخت سوم 

صعود از گروه به مرحله دوم است.
در تحلیل این سایت آمده است:  مسلما با نگاهى به چهار تیم 

حاضر در این گروه بسیارى شانس صعود اسپانیا و پرتغال را 
بیشتر از دو تیم دیگر مى دانند؛ اما شک نداشته باشید این گروه 
یکى از گروه هاى غیرقابل پیش بینى در روسیه 2018 خواهد 
بود، چون ایران و مراکش با اهداف و انگیزه هاى زیادى گام به 
جام جهانى خواهند گذاشت و عبور از کنار نام آنها به این راحتى 

نیست .
نویسنده این گزارش در خصوص دو تیم کوچک تر گروه نوشت:  
هم ایران هم مراکش با تکیه بر ســاختار تدافعى قدرتمندى 
که داشتند، موفق به صعود شدند از همین رو قطعا آنها حیله و

 زیرکى هاى تاکتیکى فراوانى براى مصاف هاى با اســپانیا و 
پرتغال خواهند داشت به خصوص ایران که از مربى باهوشى 

همچون کى روش و حیله هاى خطرناکش بهره مى برد.
ESPN در ادامه به پیش بینى در قبال شــرایط صعود تیم هاى 

حاضر در این گروه پرداخت و در کمال تعجب شانس ایران را 
بیشتر از مراکش دانست و مدعى شد شاگردان کى روش بخت 
سوم صعود از گروه B جام جهانى هستند که جدول پیش بینى 
سایت مذکور در قبال شانس هاى صعود از گروه به این شکل 

است. 

حیله هاى خطرناك کى روش   

آرزوهایمان را لگدمال نکنیم 

حاشیه هاى سپاهان -استقالل خوزستان از زبان عبدا... ویسى:

از او  درباره خداداد عزیزى اعتقاد دارد تیم ملى مى تواند از رقبا امتیاز بگیرد.  وقتى با خداداد عزیزى تماس گرفتیم تا 
ا قرعه ایران در جام جهانى ســوال کنیم او به شوخى گفت: نظر من این اســت که اگر بازى اول به مراکش  ر

باختیم با اسپانیا و  پرتغال بازى نکنیم  و  برگردیم  ایران! 
او  این را گفت و  ادامه داد: البته شوخى مى کنم اما واقعا اگر سه امتیاز از مراکش بگیریم و به اسپانیا نبازیم به نظرم 

مى توانیم یک بازى خوب مقابل پرتغال انجام بدهیم.کى روش تیم کشــور خودش را مى شناسد و مى شود از آنها 
امتیاز گرفت. البته باز هم مى گویم که همه چیز به بازى با مراکش ربط  دارد.در  این بازى فقط باید سه امتیاز را بگیریم.

وقتى من به عنوان مربى به داور اعتراض 
مى کنم، چند هفته محروم مى شوم آن 
وقت نباید اتفاقات ورزشگاه هاى کشور 
زیر ذره بین نرود؟ امیدوارم با این اتفاقات 
کثیف برخورد مناســبى شود وگرنه 

مجبورم من بعد براى دفاع 

حریم  از 
خــودم و خانــواده ام کار 

دیگرى انجام دهم. 
بعد از گل، شادى ویژه اى 

داشتید.
گل آنقدر به ما چسبید که از قهرمانى با استقالل 

خوزستان بیشتر خوشحالم کرد. این گل هدیه 
خدا به من بود و آن لحظه فقط فریاد مى زدم. من 
وقتى به اصفهان رفتم،خیلى ها مى گفتند من آمده 
ام که شعبه دوم خوزســتان را آنجا برپا کنم. شعار 
مى دادند: سپاهاِن خوزستان نمى خواییم! عده اى 
ســعى در رویارویى قومیت ها داشتند ولى همه 

دیدید که در همین 14 هفته هر سه تیم فوالد، 
صنعت نفت و استقالل خوزستان از همین 
ســپاهان امتیاز گرفتند تا حقانیت فوتبال 

خوزستان اثبات شود. 

به مراکش باختیم از گروه لفت 
بدهیم و  برگردیم  ایران!

فدراسیون فوتبال در رایزنى با فدراسیون فوتبال قطر در 
حال برنامه ریزى براى برگــزارى تورنمنتى چهارجانبه 
است.   قرعه کشى مســابقات جام جهانى 2018 روسیه 
برگزار شــد و ایران در گروهى دشــوار در کنار اسپانیا، 
پرتغال و مراکش قرار گرفت. آنچه بیش از هر چیزى پس 
از قرعه کشــى به چشــم آمد برگزارى بازى هاى بزرگ با 

تیم هاى گروه بود؛ چیزى کــه ایران در بازى هاى 
دوستانه تجربه نکرده است.

پیش از قرعه کشــى و بــا توجه به 
اینکــه احتمال داشــت ایران در 

گروهى سخت قرار بگیرد، مدیران 
فدراسیون ایران با همتایان قطرى 
وارد مذاکره شــدند تا تورنمنتى 

چهارجانبه به میزبانى قطرى ها برگزار شود.
در روزهاى ســوم و پنجم فرودرین سال 97 

تورنمنتى چهارجانبه با حضور ایران، قطر 
و دو تیم دیگر برگزار شود. از اروگوئه که 
یکى از تیم هاى حاضــر در جام جهانى 

2018 است به عنوان گزینه اصلى حضور در 
این تورنمنت نام برده مى شود که توافقات اولیه هم با این 

تیم انجام شده اســت و در این بین مدیران دو فدراسیون 
ایران و قطر در پى یافتن چهارمین تیم حاضر در این 

تورنمنت هســتند. در صورتى که همــه چیز طبق 
برنامه ریــزى پیش برود، شــاگردان کى روش 
در روزهاى فیفا در فروردین ماه دو مســابقه 

برگزار مى کنند. 

نوقت بود که فهمیدیم
ى تیم ملى چه 

شته. وقتى 
شده  یر

 بیدار 
انى
ـن
ى

 در 
م به 

کافى 
ین که 

ه باد بدهیم.
هار سال بعد را با 

 ســپرىکردیم وحتى
ا ا ا ک ش ا گ

م بـنمى خواهیم
 کنیـوداعک

ملــم
ـتارو ســ

شبحال رشــدش
خ اا خ ا

سورپرایز

ششششششزش وعده وزیر ور

اك کى روشش   

از او  درباره ماس گرفتیم تا 
اى اول به مراکش  رررررر

به نظرم  اسپانیا نبازیم
از آنها ى شناسد و مىشود

 بازى فقط باید سه امتیاز را بگییریم.

یزبانى قطرى ها برگزار شود.
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جانبه با حضور ایران، قطر 
هئهگوئه ک که رگزار شود. از ارو
ى حاضــر در جام جهانى

 عنوان گزینه اصلى حضور در 
این اولیه هم با ت نام برده مى شود که توافقات

تیم انجام شده اســت و در اینن بین مدیران دو فدراسیون 
چهارمین تیم حاضر در این  ایران و قطر در پى یافتنن

تورنمنت هســتند. در صورتى که همــه چیز طبق 
پ پیش برود، شــاگردان کى روش  برنامه ریــزى
در روزهاى ففیفا در فروردین ماه دو مســابقه 

برگزار مى ککنند. 

در حالى که اغلب کارشناســان فوتبالى پس از برگزارى مراســم قرعه کشى گروه تیم ملى 
کشــورمان در جام جهانى 2018 روســیه این گروه را براى تیم ملى مان سخت پیش بینى 
مى کنند یکى از بازیکنان اسبق تیم ملى اعزامى به جام جهانى 1998 فرانسه نظرى متفاوت 

داشت.
على اکبر استاداسدى  درباره قرعه کشــى جام جهانى و گروهى که تیم ملى در  آن قرار گرفته 
اظهار داشت:« ما که براى مان فرقى نمى کرد! مى خواستیم برویم و دو تا باخت و یک مساوى 
بگیریم و برگردیم ولى در عوض حاال سه تا بازى قشنگ مى بینیم». وى ادامه داد:«این گروه 
براى فوتبالى هاى ایران خوب شد. چون الاقل تیم ملى مان را روبه روى ستاره هاى اسپانیا و 
پرتغال مى بینند». استاد اسدى به شوخى گفت:«خوب شد با تیم ملى عربستان در یک گروه 

قرار نگرفتیم(خنده)». 

 خانواده من 
م با فرهنگ 

د داشتید 

بازى را اور
کت آمدند و

چه ها نمى 
م برویدکار

ى نیروهاى 
 فحاشى ها 

ایط علیه 

ى هواداران 
سوت پایان
 دروغ گفتم

 ترك کردم 
است آمدم 
ا محافظت 
علوم نبود با 

.

یمى آمدند 
ســیارى از 

پیشکسوتان سپاهان 
تماس گرفتند و از 
من 

دلجویى
کردنــد. ولــى

اتفاقى که نباید مى افتاد، 
رخ داد و شاهد شــب زشتى در 

فوتبال اصفهان بودیم.
علت این کینه کجاست؟

واقعاً نمى دانم. من روزى که به سپاهان آمدم، از من توقع 
حضور در نیمه باالیى جدول را داشــتند. من تیم را یازدهم 
تحویل گرفتمو وقتى هم رفتم تیم ششــم بود. آقایان با 
3 میلیارد هزینه یازدهم شــدند و من با 13 میلیارد تیم را  37
ششم کردم. بســیارى از این بازیکنان را مثل جالل الدین 
علیمحمدى، رضا میرزایى، مهرداد محمدى و عارف غالمى 
را من به سپاهان آوردم. لى اولیویرا را هموقتى معرفى کردم

گفتند بد است ولى بعد از رفتن من با او قرارداد بستند. همان 
زمان گلویم را پاره کردم و گفتم على کریمى را جذب کنید اما 
چه شد یک شبه پولدارشدند و براى مى گفتند پولنداریم.
مربىخارجى وجذب بازیکن هزینه میلیاردى مى کنند و

فحشــش را به من مى دهند؟ من در هیچکدام از اتفاقات 
سپاهان نقش نداشــتم. من تاوان سالمت کارى و زندگى 
شرافتمندانه ام را مىدهم. همه این اتفاقات بابت باج ندادن

من به آقایان رخ مى دهد.
طرح شــکایتى هم بابت فحاشى ها 

داشتید؟
منبراى چهباید شکایت کنم؟مگرتصاویر ضبط نشد؟ مگر

سازمان لیگ و کمیته اخالق این اتفاقات را رصد نمى کند؟ 

وقتى من به عنوان مربى به داور اعتراض 
مى کنم، چند هفته محروم مى شوم آن 
وقت نباید اتفاقات ورزشگاه هاى کشور 
ایناتفاقات  زیر ذره بین نرود؟امیدوارم با
کثیف برخورد مناســبى شود وگرنه

مجبورم من بعد براى دفاع

حریم از 
خــودم و خانــواده ام کار 

دیگرى انجام دهم. 
بعد از گل، شادى ویژه اى 

داشتید.
گل آنقدر به ما چسبید که از قهرمانى با استقالل

خوزستان بیشتر خوشحالم کرد. این گل هدیه 
خدا به من بود و آن لحظه فقط فریاد مىزدم. من

وقتىبه اصفهان رفتم،خیلىها مى گفتند من آمده 
ام که شعبه دوم خوزســتان را آنجا برپا کنم. شعار 
مى دادند: سپاهاِن خوزستان نمى خواییم! عده اى 
ســعى در رویارویى قومیت ها داشتند ولى همه 

4دیدید که در همین 14 هفته هر سه تیم فوالد، 
صنعت نفت و استقالل خوزستان از همین 
ســپاهان امتیاز گرفتند تا حقانیت فوتبال 

خوزستان اثبات شود. 
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رئیس پلیس آگاهى استان خراسان رضوى از دستگیرى 
جوان 35ســاله اى خبر داد که با مراجعــه حضورى به 
آژانس هاى تاکسى تلفنى در مشــهد پس از کشاندن 
راننــده خودروها بــه مناطق خلوت از آنــان زورگیرى

 مى کرد.
ســرهنگ حمید رزمخــواه افزود:کارآگاهــان پایگاه 

غرب پلیــس آگاهــى در مشــهد متهم پرونــده که 
سابقه دار اســت و از ســوى مقام قضائى تحت تعقیب 
بود را شناســایى و دســتگیر کرد. وى گفــت: متهم 
تاکنون بــه 15فقره زورگیــرى از رانندگان تاکســى 
در مشــهد اعتــراف کــرده و تحقیقــات از او ادامــه 

دارد.

سخنگوى آتش نشانى تهران از حریق گسترده در یک 
انبار چوب خبر داد.

جالل ملکى با اشاره به آتش سوزى در انبار چوب گفت: 
ساعت 7و27دقیقه صبح روز شنبه یک مورد آتش سوزى 
در انبار چــوب در محله مرتضى گرد خیابــان رویال به 
سامانه 125 ســازمان آتش نشــانى تهران اطالع داده 
مى شود. وى با بیان اینکه چهار ایســتگاه آتش نشانى 
به همراه چندین تانکــر آب و خودروى حامل تجهیزات 
تنفســى به محل حادثه اعزام مى شــوند تصریح کرد: 
محل آتش ســوزى یک انبار بزرگ چــوب و ضایعات 
چوبى به وســعت 700 متر بود که مقدار زیادى تخته، 
الوار، پالت  هاى چوبى و دستگاه هایى که در همین زمینه 
استفاده مى شود در این انبار به ارتفاع چندین متر روى هم 

نگهدارى مى شد.
سخنگوى آتش نشانى تهران خاطرنشان کرد: این انبار 

کامًال شعله ور بود به طورى که دود حاصل از آتش سوزى 
از فواصــل دور و از نقــاط مختلف تهــران قابل رؤیت
 بود. در مجــاورت این انبــار نیز انبارهــا و کارگا هایى 
در همین راســتا وجــود داشــت و در حــال فعالیت 
بودند و آتــش  درحال ســرایت به انبارهــاى همجوار

 بود.
ملکى خاطر نشان کرد: آتش نشانان آتش را به سرعت 
مهار کرده و زبانه هاى آتش را به کنترل خود درآوردند. 
خوشــبختانه این حادثــه مورد مصدومیت نداشــت و 
آتش نشانان پس از خاموش شــدن آتش به لکه گیرى 
پرداختند. با توجه به اینکــه حجم چوب ها زیاد بود الزم 
بود براى لکه گیرى با تجهیزاتى مانند لودر این چوب ها و 
تخته ها جابه جا شود و آتش هاى پنهان و نهفته که دور از 
چشم است و معموًال زیر الوارها وجود دارد کامًال خاموش 

و ایمن سازى شود.

مردى که با 41 نوچه اش که همگى از دانش آموزان یک 
مدرسه در مشهد بودند با شگردى مرموز کالهبردارى 

مى کرد در چنگال پلیس فتا افتاد.
فرمانده انتظامى خراســان رضوى در این بــاره اظهار 
داشت: اواســط آبان ماه، با شکایت مردى جوان مبنى بر 
سوء استفاده از احساسات نوع  دوستانه او و کالهبردارى 
150 میلیون ریال از وى، رسیدگى به پرونده در دستور کار 

کارشناسان پلیس فتاى استان قرار گرفت.
ســردار قادر کریمى اظهار داشــت: با توجه به شــگرد 
به کاررفته در این نوع کالهبــردارى که بنا به اظهارات 
شاکى پرونده در یکى از شبکه هاى اجتماعى پیام رسان 
اتفاق افتاده بود، مشخص شد فرد کالهبردار با پروفایل 
زنانه براى شاکى پیامى مبنى بر درخواست مبالغى وجه 
براى رفع مشکالت معیشتى ارسال کرده و با برانگیختن 
احساسات نوع دوستانه، مبالغى را درخواست کرده است. 
شاکى نیز طى چند مرحله، وجوهى را واریز کرده است. 
فرد ناشناس پس از دریافت وجوه، بالفاصله ارتباط خود 
با شاکى را قطع مى کند. وى ادامه داد: شاکى که در چند 
مورد کالهبردارانه مبالغى را بــه همین روش پرداخت 
مى کند، پس از اینکه به نوع دریافت پیام ها مشــکوك 
مى شــود، براى اطمینان خاطر، به پلیــس فتا مراجعه 
مى کند. در ادامه روند پیگیرى کارشناسان پلیس فتا، با 
هماهنگى خوبى که از سوى بازپرس ویژه جرائم سایبرى 
صورت گرفت، موفق به شناســایى بانــدى کالهبردار 
در فضاى سایبر شــدیم که اعضاى آن، با جعل هویت 
و انتخاب تصاویــر زنانه براى پروفایل خــود، از مردان 

سوء استفاده مى کردند.
ســردارکریمى گفت: متهم ردیف اول به نام «محمد» 
شناسایى شــد. او که 22  سال بیشــتر نداشت، در یکى 
از محله هاى شهر مشــهد به حرفه آرایشگرى مشغول 
بود. محمد در رویارویى با ادله فنى، جرم خود را پذیرفت 

و اعتراف کرد که در پى  مراجعه یکى از مشــتریانش به 
آرایشگاه و به پیشــنهاد وى، با پروفایلى زنانه  از مردان 
شــارژ تلفن همراه دریافت مى کرده است. عالوه بر آن، 
طى اقدامى، به 41 نفر از دانش آموزان پســر که غالبًا از 
یک دبیرستان بودند آموزش داده است تا با همین روش 
کالهبردارانه، وجوهى را از شاکى و مردان دیگر دریافت 

کنند. در بررسى ســن افرادى که به این کالهبردارى 
دست زده اند، افرادى با سنین نوجوانى و کمتر از 15 سال 

نیز مشاهده شدند.
فرمانده انتظامى  خراســان رضوى ادامه داد: با توجه به 
بازبینى ادله دیجیتالى توقیف شده از متهمان، مشخص 
شد آمار مالباختگان به این روش بیش از موارد اعالم شده 

اســت. تحقیقات پلیس براى مشــخص شــدن تعداد 
دقیق قربانیــان و رقم اصلى کالهبردارى شــده ادامه

 دارد.
سردار کریمى تصریح کرد : متهمان این پرونده براى سیر 
مراحل قضائى، به دادسراى رسیدگى به جرائم رایانه اى 

معرفى شدند.

کالهبردارى آرایشگر جوان 
و41 نوچه دانش آموز

چهارمین سرقت خودرو در حالى که کودکى در درون آن بود، این بار در شهر پرند رخ داد و 
سارق با دیدن کودك درون خودرو، دختر سه ساله را در کنار خیابان رها کرد.

ساعت 11و30دقیقه روز جمعه زنى هراسان در تماس با پلیس شهر پرند در جنوب غربى 
تهران از ربایش خودرویش در حالى که کودك سه ساله اش داخل آن بود، خبر داد. با توجه به 
حساسیت موضوع بالفاصله تیم هاى پلیس تحقیقات خود را آغاز کردند اما دقایقى بعد زن 
جوان در تماس با پلیس مدعى شد که سارق، کودك را در کنار خیابان رها کرده و با خودرو 

متوارى شده است. 
با حضور اکیپ پلیس آگاهى در محل رها کردن کودك، این زن به مأموران گفت: «دقایقى 
قبل به همراه پسر شش ساله و دختر سه ساله ام براى خرید از خانه با خودروى پژو 405 خارج 
شدیم. نزدیک محل سکونت قصد داشتم از دکه روزنامه فروشى مجله بخرم، پسرم از خودرو 
پیاده شد و همراه من آمد اما دختر سه ساله ام در خودرو خواب بود. به همین دلیل او را داخل 
ماشین گذاشتم. یک لحظه به خودم آمدم مردى را پشت فرمان خودرو دیدم. شوکه شده بودم 
که این دزد، خودرو را به همراه دخترم که داخل آن بود به سرقت برد. با کمک یک تاکسى به 
تعقیب دزد پرداختم که پس از چند دقیقه او دختر سه ساله ام را از خودرو پیاده کرده و متوارى 

شد. تا ابتداى جاده ساوه دزد را تعقیب کردم اما او توانست فرار کند.»
با ثبت این شکایت تحقیقات براى دستگیرى سارق کودك ربا آغاز شد و سرهنگ مهدى 
سرپناه، معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى غرب استان تهران اظهار داشت: این خبر صحت 
ندارد و هیچ تماسى مبنى بر سرقت خودرو که کودکى نیز درون آن باشد با پلیس صورت 

نگرفته است.
گفتنى اســت اولین کودك ربایى با ســرقت خودرو در 29 تیرماه ســال جــارى رخ داد 
و کــودك هشــت ماهــه اى به نــام «بنیتــا» همــراه خــودروى پدرش ربــوده و 
چندى بعد جســد بى جانش در داخل خودرو کشــف شــد. پــس از آن دو بــار دیگر 
در تهران ســارقان خودرو را با کــودك ربودند امــا بالفاصله کودك را از خــودرو پیاده 

کرده بودند.

ربودن چهارمین خودرو با کودك صحت دارد؟

شکارچى راننده هاى تاکسى تلفنى 
در دام پلیس

آتش سوزى گسترده در انبار چوب

معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر استان البرز 
از 14 ساعت عملیات براى نجات کوهنورد گیر افتاده 
در ارتفاعات دیزین قله ســیچال در شهرستان کرج 

خبر داد.
داود رجبى با اعالم این خبرگفت: پس از اعالم منابع 
مردمى اطالع دهنده به مرکز کنترل عملیات امداد و 
نجات 112 به صورت تلفنى، مبنى بر مصدوم شدن 
یک نفر از یــک تیم ده نفره در منطقه کوهســتانى 
دیزین قله سیچال درساعت 12و 20 دقیقه روزجمعه 
یک تیم امداد و نجات کوهســتان از پایگاه کندوان 
شهرســتان کرج بــا هماهنگى مدیریــت بحران 

اســتان به عملیات نجات در محدوده اعالم شــده
 اقدام کردند. وى افزود: عملیات جســتجو و نجات 
با توجــه به ارتفاع 3720 مترى، ســرماى شــدید، 
بارش بــرف و صعــب العبــور بودن مســیر براى 
نجات تیم گرفتار شــده بیش از 14 ساعت به طول

 انجامید.
رجبى گفت: حضور به موقع نیروهاى عملیاتى امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر و اقدامات اولیه امدادى 
و پیش بیمارستانى و انتقال باعث شد تا عملیات فوق 
در ساعت 6 و 20 دقیقه صبح شنبه با یک مصدوم با 

موفقیت به پایان رسید.

رئیس کل دادگسترى استان گیالن گفت: در صورت 
عدم بروز مــوارد خــاص، رأى دادگاه پرونده قتل 

«اهورا» هفته آینده اعالم مى شود.
احمد سیاوش پور با اشاره به برگزارى دادگاه پرونده 
قتل اهورا کودك خردســال گیالنى در روز هشتم 
آذرماه سال جارى اظهار داشت: در این دادگاه، متهم 
پرونده دفاعیات خود را مطرح کــرد و دادگاه اکنون 
در حال آخرین بررسى هاســت تا بتواند رأى نهایى 
خود را صادر کنــد. وى با بیان اینکــه متهم به قتل 
اهورا در دادگاه، آخرین دفاعیات خود را مطرح کرده 
اســت، عنوان داشــت: متهم این پرونده، اعترافات 
خود مبنى بر ارتکاب قتل و تجاوز را انکار کرده است 
اما رأى دادگاه بر اســاس مســتندات موجود صادر

 مى شود.
رئیس کل دادگسترى اســتان گیالن با اعالم اینکه 

دادگاه بر اساس قانون، یک هفته مهلت بررسى نهایى 
پرونده را دارد خاطرنشــان کرد: در صورت عدم بروز 
موارد خاص، رأى دادگاه پیرامون پرونده اهورا هفته 

آینده اعالم مى شود.
ســیاوش پور در پاســخ به شــایعات مطرح شده در 
فضاى مجــازى پیرامون اظهــارات متهم مبنى بر 
درخواســت مادر اهورا براى فرار وى از بیمارستان 
اظهار داشــت: چنیــن مــوردى اصــًال در دادگاه 
مطرح نشده اســت بنابراین درباره آن اظهار نظرى

 نمى کنم.
اهورا کــودك دو ســال و هشــت ماهــه اى بود 
کــه 22مهرماه ســال جارى در رشــت به دســت 
شوهرمادرش پس از تجاوز به قتل رسید و موجى از 
اندوه و نگرانى را در بین خانواده ها در سراســر کشور

 ایجاد کرد.

 رئیس کالنترى 124قلهک تهران از دستگیرى پلیس 
قالبى با تجهیزات قالبى در خیابان دولت خبر داد.

ســرگرد ضرغام آذین اظهار داشــت: عوامل گشت 
کالنترى حین گشتزنى در خیابان دولت به یک نفر 
مشکوك شدند که با یونیفرم پلیس در اطراف مراکز 
خرید حضور داشــت. وى ادامه داد: پس از بررســى 
با توجه به تناقض گویى هایــش در خصوص علت 
حضور در محل و پوشیدن لباس فرم پلیس، بازرسى 
بدنــى از وى صورت گرفت که یک قبضه اســلحه 
پالستیکى به همراه تجهیزات قالبى پلیسى کشف

 شد.

سرگرد آذین ادامه داد: در این حین یکى از شهروندان 
با مراجعه به پلیس مدعى شــد لحظاتى قبل درحال 
تردد در محل بوده که متهم دستگیر شده با مراجعه 
نزد وى و معرفى خود به عنــوان مأمور پلیس قصد 
اخاذى داشــت و فرد شــاکى قصد تماس با 110 را 
داشــته که متهم با اطالع از ایــن موضوع ازمحل 

متوارى شده است.
رئیس کالنترى 124 قلهک با اشــاره به دستگیرى 
پلیس قالبى افزود: متهم قصد به دام انداختن طعمه 
دیگرى را داشــت که توسط پلیس دســتگیر و به 

کالنترى منتقل شد.

نجات کوهنورد مصدوم پس از 14 ساعت  

رأى پرونده قتل« اهورا» هفته آینده اعالم مى شود

پلیس بازى بااسلحه قالبى!

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان مرکزى 
از فوت سارق مسلح بانک تجارت میدان انقالب 

شهر اراك در بیمارستان خبرداد.
ســرهنگ خلجى گفت: به دنبال وقوع یک فقره 
سرقت مســلحانه در یکى از شــعبه هاى بانک 
شهرستان اراك و زخمى شدن سارق در درگیرى 
مسلحانه با مأموران انتظامى، فرد سارق به علت 

شدت جراحات در بیمارستان فوت کرد.
سرقت مسلحانه از بانک تجارت در اراك ساعت 
13و30دقیقه 30 آبان امسال اتفاق افتاد که دقایقى 
بعداز سرقت، فرد ســارق در یکى از محله هاى 
شهرستان شناسایى و در عملیات دستگیرى، یکى 
از مأموران نیروى انتظامى وسارق مسلح مجروح و 

به بیمارستان منتقل شدند.

مرگ دزد مسلح بانک 
در بیمارستان

یخچال متحرك، جان 
مغازه دار را گرفت

ســاعت 8و54دقیقه روز جمعه در یک فروشگاه 
پروتئینى در خیابان مدنى تهران مرد مغازه دار قصد 
جابه جایى یخچال متحرك مغازه را داشته که این 
یخچال به سمت پیاده رو حرکت مى کند و روى 
او واژگون مى شود با حضور آتش نشانان در محل 
و بیرون آوردن این فرد از زیر یخچال مشــخص 

مى شود که وى در این حادثه جان باخته است.
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  بلک برى کالسیک
اگر هنوز از طرفداران بلک برى هستید، حتما عاشق بلک برى کالسیک 
خواهید شد. این موبایل کوچک تمام اصالت بلک برى را به خوبى رعایت 
کرده و کنار یک صفحه نمایش با کیفیت با حساسیت لمس باال از یک 
کیبورد فیزیکى بسیار خوش ساخت هم بهره مى برد. بلک برى کالسیک 
همچنین یک دوربین 8 مگاپیکسلى دارد و باترى آن 22 ساعت شارژ نگه 

مى دارد. قیمت بلک برى کالسیک 240 دالر است.

 سونى ایکس  زد پرمیوم
این موبایل سونى زمان معرفى سروصداى زیادى به پا کرد که دلیل اصلى 
آن دوربینى بود که با سرعت 960 فریم در ثانیه فیلم بردارى مى کند. از 
طرف دیگر این موبایل صفحه نمایش بسیار باکیفیتى دارد و نرم افزار آن 
هم تقریبا اندروید دست نخورده است. ایراد ایکس زد پرمیوم در طراحى 
آن است و موبایل خوش دستى نیست. این موبایل ابتدا با قیمت 800 دالر 

عرضه شد اما امروز 570دالر قیمت دارد.

  بلک برى کى وان
بلک برى بعد از سال ها تصمیم گرفت سیستم عامل خود را کنار بگذارد و 
از مدل پریو به بعد موبایل هایش را با سیستم عامل اندروید عرضه مى کند. 
این دومین پرچمدار بلک برى با سیســتم عامل اندروید است. بلک برى 
کى وان صفحه نمایش 5/  4 اینچى و کیبــورد فیزیکى دارد. باترى این 
موبایل 26 ساعت شارژ نگه مى دارد و دوربین آن 12 مگاپیکسل کیفیت 
دارد. بلک برى امن ترین موبایل اندرویدى دنیا است و این مدل 500 دالر 

قیمت دارد.

 موتو جى 5 پالس
موتوروال موتو جى 5 پالس یکى از گوشــى هاى محبوب و اقتصادى با 
سیستم عامل اندروید اســت. از نظر فنى قطعات این موبایل شاید عالى 
نباشند اما کامال قابل قبول هســتند. جى 5 پالس صفحه نمایش 2/  5 
اینچى، حسگر اثرانگشــت، باترى قدرتمند، دوربین 12 مگاپیکسلى، 
اندروید بى نقص و طراحى بسیار خوبى دارد. موتوروال همه اینها را در یک 
گوشى 230 دالرى جمع کرده است و با این قیمت تقریبا شما هیچ گزینه 

بهترى نخواهید داشت.

 موتو جى 5 اس پالس
این مدل نسل جدید جى 5 پالس است و موتوروال همان مدل قبلى را 
ارتقا داده است. همه بدنه جى 5 اس پالس فلزى است و با کیفیت باالیى 
ساخته شده، درحالى که مدل قبلى ترکیب فلز و پالستیک است. جى 5 
اس پالس صفحه نمایش 5/  5 اینچى دارد که نسل قبلى بزرگ تر است 
اما مهم ترین تغییر دوربین دوگانه 13مگاپیکسلى است که کیفیت بسیار 
باالیى دارد. این موبایل به قیمت 280 دالر فروخته مى شــود که کامال 

ارزش پرداختش را دارد.

  موتوروال زد2 فورس
موتو زد اولین موبایل دنیا بود که جک 5/  3میلى مترى هدفون را حذف 
کرد. موتــو زد یک موبایل ماژوالر بى نظیر اســت که شــما مى توانید 
ماژول هاى متفاوتى از باترى تا پروژکتور را با آن به صورت آهنربایى وصل 
کنید. زد 2 فورس صفحه نمایش 5/  5 اینچى دارد و شکســتن صفحه 
نمایش آن تقریباً کار غیرممکنى است. موتو زد 2فورس دوربین باکیفیت 
و دوگانه 12مگاپیکسلى و 6 گیگابایت حافظه رم دارد که براى خرید این 

موبایل باید 720 دالر پرداخت کنید.

آیفون اس اى، 6 اس و 6 اس پالس
 این ســه موبایل را با هم نوشــتیم چون از زمان معرفى آنها دو ســال 
مى گذرد و مشــخصات ســخت افزارى تقریباً یکســانى دارند و البته 
هنوز هم مى شــود آنها را خرید. اپل بــه تازگــى از آى اواس 11 خود 
رونمایى کرد و هر ســه این موبایل ها به خوبى با این سیســتم عامل 
جدید کار مى کنند. هر ســه این موبایل ها دوربین 12 مگاپیکســلى و 
سنسور اثر انگشــت (تاچ  آى دى) دارند. قیمت آیفون اس اى هم اکنون 
350 دالر، آیفــون 6 اس 450 دالر و آیفــون 6 اس پالس 550 دالر

 است.

اچ تى سى یو11
 یو 11، پرچمدار اچ تى ســى، دو ویژگى بســیار مهم دارد. اول دوربین 
فوق العاده این دستگاه است و دوم سنسور جالبى که به فشار دادن دستگاه 
حساس است. اچ تى سى یو 11 صفحه نمایش 5/  5 اینچى، دوربین 12 
مگاپیکســلى، باترى 3 آمپرى و 6 گیگابایت حافظه رم دارد. در حالت 
پیش فرض اگر بدنه یو 11 را در دست خود فشــار دهید دستیار صوتى 
گوگل فعال مى شود. اچ تى ســى یو 11 حافظه 128 گیگابایتى دارد که 
مى توان آن را با میکرو اس دى افزایش داد. این موبایل هم با قیمت 650 

دالر به بازار عرضه شده است.

 ال جى جى 6
جى 6 بهترین موبایلى است که ال جى تا به امروز ساخته و این کمپانى 
را به جمع بزرگان صنعت موبایل نزدیک کرده است. جى 6 یک صفحه 
نمایش 7/  5 اینچى با نســبت 18 به 9 دارد که درواقع دو مربع کنار هم 
قرار گرفته است و از این ویژگى در نرم افزارها استفاده خوبى کرده است. 
این پرچمدار دوربین 13 مگاپیکسلى دوگانه و 4 گیگابایت رم دارد. جى6 
همچنین باترى 3 هزار و 300 میلى آمپرى دارد و با حافظه هاى 32، 64 

و 128 به فروش مى رسد که قیمت پایه بین المللى آن 550 دالر است.

 اسنشیال فون
اسنشیال فون یک موبایل بى نظیر است که تقریبًا همه بدنه را صفحه 
نمایش به خود اختصاص داده است البته در ایران شاید نام این موبایل را 
خیلى نشنیده باشید. این موبایل صفحه نمایش 7/  5 اینچى دارد و نسبت 
صفحه نمایش به بدنه آن 9/  84 درصد است که از آى فون 10 هم بیشتر 
است.  پشت این موبایل از جنس سرامیک است و بدنه آن هم از تیتانیوم 
ساخته شده است. اسنشیال فون دوربین 13 مگاپیکسلى و باترى سه هزار 

و 40 میلى آمپرى دارد. این موبایل با قیمت 500 دالر فروخته مى شود.

 گلکسى اس 8 و اس 8 پالس
گلکسى اس 8 و اس 8 پالس جزو زیباترین موبایل هاى موجود در بازار 

امروز هســتند. این موبایل ها عالوه بر زیبایى از سخت افزار بسیار 
قدرتمندى هم استفاده مى کنند. گلکســى اس 8 صفحه نمایش 

اولد 8/  5 اینچى دارد و گلکسى اس 8 پالس هم به صفحه نمایش 2/  
6 اینچى مجهز است. گلکســى اس 8 پالس 6 گیگابایت حافظه رم و 
3500 میلى آمپر باترى دارد. هر دو موبایل دوربین 12 مگاپیکسلى بسیار 

باکیفیتى دارند و قیمت آنها به ترتیب 640 و 705 دالر است.

 آیفون 7 و آیفون 7 پالس
آیفون 7 و 7 پالس یکساله شده اند و با قیمت 550 و 670 دالر به راحتى 
گلکســى هاى اس 8 و اس 8 پالس را پشت ســر مى گذارند. کاربران 

آى اواس عموماً راضى تر از کاربران اندروید هستند و پشتیبانى بهترى را 
از اپل دریافت مى کنند. آیفون 7 پالس دوربین دوگانه دارد و مى تواند با 
لنز دوم خود زوم اپتیکال 2 برابرى داشته باشد. آیفون 7 صفحه نمایش 5 
اینچى و 2گیگابایت حافظه رم دارد و آیفون 7 پالس هم صفحه نمایشى 

5/  5 اینچى و 3 گیگابایت حافظه رم دارد.

 موبایل ریزر
اگر شــما اهل بازى با کامپیوتر باشــید حتماً نام ریزر را شنیده اید. ریزر 
جزو بهترین تولیدکنندگان محصوالت گیمینگ است که امسال وارد 
حوزه موبایل شــده و اولین موبایل خود را معرفى کرده اســت. موبایل 
ریزر صفحه نمایــش 7/  5 اینچى، دوربین 12 مگاپیکســلى دوگانه و 
باترى 8 مگاپیکســلى دارد. این موبایل به پردازنده اسنپدراگون 835 
مجهز اســت و 8 گیگابایت حافظــه رم دارد. موبایــل ریزر همچنین 
بهتریــن اســپیکر موبایــل را دارد و قیمت این محصــول 700دالر 

است.

گلکسى نوت 8
 اگر شما هم به یادداشت برداشتن عالقه دارید بى شک بهترین انتخاب 
براى شما نوت 8 است. کیفیت و دقت قلم این محصول با اختالف از همه 
موبایل ها و رقبا باالتر است. گلکسى نوت 8 صفحه نمایشى 3/  6 اینچى 
دارد و یک دوربین دوگانه 12 مگاپیکسلى هم تصاویر بى نظیرى براى 
شما خواهد گرفت.   نوت 8 به باترى سه هزار و 300میلى آمپرى مجهز 
شده و 6 گیگابایت هم حافظه رم دارد. گلکسى نوت 8 سامسونگ 780 

دالر قیمت دارد که البته ارزش این مبلغ را دارد.

 وان پالس 5تى
وان پالس هم از برندهایى است که در ایران خیلى طرفدار ندارد و شاید 

پیدا کردن آن هم در بازار کار مشکلى باشد، اما این کمپانى موبایل هاى 
بسیار خوبى را با قیمت پایین تولید مى کند. درواقع اگر شما نخواهید 800 
دالر براى موبایل هزینه کنید اما در عین  حــال یک موبایل با کیفیت 
بخواهید باید به ســراغ وان پالس بروید. 5 تــى صفحه نمایش 01/  6 
اینچى، دوربین دوگانه 16مگاپیکسلى، 8 گیگابایت رم، 3300 میلى آمپر 
باترى و 128 گیگابایت حافظه داخلى را در یک موبایل 500 دالرى گرد 

آورده است.

 گوگل پیکسل 2
طرفداران اندروید موبایل هاى نکسوس را به خاطر دارند، موبایل هایى که 
خود گوگل آنها را طراحى مى کرد و به کمک کمپانى هاى دیگر مى ساخت. 
از سال گذشــته گوگل این روال را تغییر داد و نام نکسوس را با پیکسل 
عوض کرد. پیکسل حاال موبایلى اســت که خود گوگل آن را مى سازد 
تا هماهنگى نرم افزار و سخت افزار را به اوج خود برساند. پیکسل2 یک 
موبایل 5 اینچى با بهترین دوربین دنیا روى موبایل است. پیکسل2 به 
4گیگابایت حافظه رم، پردازنده اسنپدراگون 835 و 2700 میلى آمپر باترى 

مجهز است که با قیمت 650 دالر فروخته مى شود.

گوگل پیکسل 2 ایکس ال
پیکسل 2 ایکس ال همان دوربین پیکسل 2 را دارد که بهترین دوربین 
دنیا روى موبایل است. پیکســل 2 ایکس ال صفحه نمایشى 6 اینچى 
دارد و باترى 3520 میلى آمپرى آن را براى استفاده یک روز کامل آماده 
نگه مى دارد. موبایل هاى پیکسل همیشه اولین موبایل هایى هستند که 
جدیدترین نسخه اندروید را دریافت مى کنند. این موبایل هم 850 دالر 

قیمت دارد.

آیفون 8
 اپل امسال سه موبایل جدید معرفى کرد که هر سه آنها موبایل هاى بسیار 
خوبى هستند. جنس بدنه آیفون 8  شیشه اى است و حاال مى توان آن را 
بدون سیم شارژ کرد. آیفون 8صفحه نمایش 7/  4اینچى دارد. این موبایل 
دوربین 12مگاپیکسلى دارد و باترى 1821میلى آمپرى آن چیزى از سایر 
رقبایش کم نمى گذارد. آیفون 8 با قیمت 700 دالرى از پردازنده A11 و 

2گیگابایت رم بهره مى برد.

 آیفون 8 پالس
آیفون 8 پالس هم نســخه به روز شــده آیفون 7 پالس است و به آن 
شــباهت فراوانى دارد. شــاید تنها فرق ظاهرى آنها بدنه شیشــه اى 
آیفون 8 پالس باشد که براى اضافه کردن شــارژ بدون سیم از شیشه 
استفاده شده اســت. آیفون 8 پالس هم مانند آیفون 8 و 10 از پردازنده 
11A اســتفاده مى کند و 3گیگابایت حافظــه رم دارد. این موبایل 5/  
5اینچى باتــرى 2691میلى آمپــرى دارد که براى اســتفاده یک روز 
پرکار هم کافى اســت. آیفون 8 پــالس با قیمــت 800 دالر فروخته

 مى شود.

  آیفون 10
همان طور که از ابتدا هم حدس زدن آن سخت نبود، آیفون 10 بهترین 
موبایل دنیا تا به امروز اســت. این موبایل که پرچمدار جدید اپل است 
صفحه نمایش اولد 8/  5 اینچى دارد. آیفون 10 به پردازندهA ۱۱ اپل مجهز 
است و 3 گیگابایت هم حافظه رم دارد. دوربین دوگانه 12 مگاپیکسلى 
اپل در این مدل هم از حالت افقى به عمودى درآمده است و دکمه هوم 
معروف در این موبایل حذف شده است. هر سه آیفون با حافظه هاى 64 
و 256گیگابایتى فروخته مى شوند و قیمت آیفون 10 از هزاردالر شروع 

مى شود. 
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5 وان پالس 5تى
وان پالس هم از برندهایى است که در ایران خیلى طرفدار ندارد و شاید 

ى ونب ی ر یل وب ین ر رو
0گیگابایتىفروخته مى شوند و قیمت آیفون10 از هزاردالر شروع 256 6و

مى شود. 

نصف جهان  هرچه پیش مى رویم فاصله بین موبایل هاى خوب و موبایل هاى 
عالى کمتر و کمتر مى شود. به همین ترتیب رتبه بندى این گوشى هاى هوشمند هم 

سخت تر و سخت تر مى شود. 

موارد گوناگونى در رتبه بندى گوشى هاى هوشمند تأثیر دارند؛ طراحى، سایز و وزن، 
دوربین، حافظه و قیمت. خوشبختانه حاال دیگر بیشتر گوشى هاى هوشمند با قدرت 

کافى، طراحى هاى جذاب و ویژگى هاى متنوع عرضه مى شوند. 

اما مهمترین موضوع در این میان قیمت است که با ویژگى هاى عرضه شده در یک 
گوشى هوشمند همسان باشد. قیمت گوشى هاى کمپانى هاى بزرگ و خوشنام 

همواره در حال باال رفتن است اما از طرفى مى بینیم که امروزه حضور موبایل هاى 

میان رده و باکیفیت اندرویدى از همیشه پررنگ تر است. در ادامه مرورى داریم بر 
20 تلفن هوشمند برتر دنیا که با توجه به ویژگى هایى که دارند در این رتبه بندى جاى 

گرفته اند. 

 برخى از بزرگ ترین وبســایت هاى اینترنتى از نرم افزارهاى شخص 
ثالث استفاده مى کنند تا هرآنچه  در وبسایت ها انجام مى دهید همانند 
تایپ کردن و کلیک کردن و حتى اسکرول کردن شما در باال و پایین 

را مشاهده کنند.
ردیابى وبســایت مورد بازدید کاربر، نمایش صفحات، جستجوها و 
آنچه کاربر آنها را در وبگردى خود مشاهده مى کند، حریم خصوصى 
او است و امنیت آنالین کاربر محسوب مى شود. مشاهده فعالیت هاى 
کاربر توسط وبسایت ها به هیچ عنوان خوشایند کاربران نخواهد بود. 
تحقیقات جدید در مورد استفاده از اسکریپت بازنگرى نشان مى دهد 
که برخى از وبسایت هاى برتر وب دقیقاً در زمان وبگردى کاربران آنها 

را ردیابى مى کنند.
چنین وبسایت هایى هر آنچه شما تایپ مى کنید، با موس بر روى آن 

هاور مى کنید و روى آن کلیک مى کنید را دقیقاً همانند یک کى الگر 
ضبط مى کنند. رفتار برخى از آنها قابل تشخیص هستند: هنگام اجراى 
یک وبسایت مى تواند صدها هزار صفحه باز شــود، شما باید در نظر 
داشته باشید که چه کسانى بر روى آنها فعالیت دارند و امنیت آن پیج 

را بسنجید.
با این حال با وجــود تمام مراقبت ها، گاهى اوقات مشــکالت پیش 
خواهند آمد، زیرا نرم افزارها قادرند اطالعات بسیارى که لزومًا براى 
توسعه دهندگان وب مفید نیستند را ردیابى کنند و به این دلیل است که 

اشخاص ثالث به اطالعات آنها دسترسى دارند.
گروهى از محققان دانشگاه پرینستون چنین پدیده اى را گزارش دادند 
و گفتند: «جمع آورى محتواى صفحه توسط اسکریپت هاى بازیابى 
شخص ثالث ممکن است اطالعات حساس را همانند وضعیت پزشکى، 

جزئیات کارت هاى اعتبارى و سایر اطالعات شخصى که توسط صفحه 
نمایش قربانى نمایان شده اســت، را به سرقت ببرند. این نوع ردیابى 
مى تواند هویت کاربران را به سرقت ببرد و به کالهبردارى هاى آنالین 

و سایر رفتار ناخواسته منجر شود.»
همانطور که محققان اشاره کردند، این نوع نرم افزار شما را رصد مى کند، 
در زمانى که آنالین هستید فعالیت هاى شما را زیر نظر دارد و هر جا که به 

نفع خودش باشد، از اطالعات ضبط شده شما استفاده مى کند.
ضبط اطالعات با این سبک مى تواند به ریزش اطالعات و در نهایت به 
خطر افتادن اطالعات کاربران منجر شود. تحقیقات نشان داده است 

که این نرم افزار قادر است:
 ■ پسوردهایى که توسط کاربر وارد و ثبت شده اند، ضبط کند.

 ■ اطالعات حســاس همانند اطالعات کارت اعتبارى و تاریخ تولد 

را ضبط کند.
  داده هایى که در کادرهاى متن توسط کاربر وارد مى شود؛ حتى اگر 
این اطالعات به سایت ارسال نشوند، توسط نرم افزار ضبط خواهد 
شد. به بیان ساده تر، هیچ نیازى به  فشار دادن دکمه  «جستجو» یا 

«ارسال» یا حتى کلید « Enter» وجود ندارد.
بنابراین چه راهى براى توقف چنین ردیابــى هایى وجود دارد؟ نرم 
افزارهاى امنیتى برتر ما، اینترنت ســکیوریتى کسپرسکى و توتال 
سکیوریتى کسپرسکى هر نوع نرم افزار مشکوك و ابزارهاى ردیابى 
را مسدود مى ســازد. این قابلیت  Private Browsing (در نسخه 
2018 این قابلیت وجود دارد) نام دارد و اگر کاربرى هســتید که به 
حفظ حریم شخصى خود در فضاى مجازى اهمیت مى دهید، حتمًا 

آن را امتحان کنید. 

سایت هایى که قادر به مشاهده فعالیت هاى آنالین شما هستند!

   STRIKERS 1945 World War بازى جدید، جالب و سرگرم کننده در سبک بازى هاى 

اکشن و تیراندازى آسمان از استودیوى بازیسازى APXSOFT براى دستگاه ها اندروید است 
STRIK- که میلیون ها بار توسط کاربران اندرویدى سراسر جهان دریافت شده است. در بازى

ERS 1945 World War مى توانید تجربه اى متفاوت از جنگ جهانى دوم را تجربه کنید. 

با سوار شدن به جت هوایى تان به نبرد با دشمنان بروید و با شلیک هاى پشت سر هم آنها را 
از بین ببرید و صدها مأموریت خاص و منحصر به فرد را پشت سر بگذارید! طیف گسترده اى 
از جت ها و کاراکترهاى خاص در بازى STRIKERS 1945 World War وجود دارند که

 مى توانیــد در نبردهایتان از آنها اســتفاده کنید. حالت هاى مختلف بازى به شــما امکان 
مشغول شدن طى ساعات مختلف را مى دهد و اگر از عالقه مندان به بازى هاى تیراندازى 
هوایى باشید بدون شــک نظرتان را جلب مى کند! امکان سفارشى سازى و ارتقاى جت ها 
در STRIKERS 1945 World War فراهم شده است که مى توانید با جمع آورى پول این 

کار را انجام دهید.  

 یک شرکت فناورى در کرواسى سیستمى ساخته که با کمک هوش مصنوعى پیامک هاى کالهبردارانه 
را ردیابى و مسدود مى کند.

 به تازگى فیلترى براى مقابله باکالهبردارى پیامکى در انگلیس ساخته شده که این نوع پیامک ها را مسدود 
مى کند.

در سال هاى اخیر افزایش قابل توجهى در کالهبردارى هاى پیامکى دیده مى شود. در این فرایند مجرمان 
وانمود مى کنند پیامک از سمت موسسات مالى قانونى ارسال شده تا مردم را متقاعد کنند اطالعات مالى 

خود را فاش کنند.  در این روش احتمال فریب خوردن مردم 9 برابر بیشتر از ایمیل هاى فیشینگ است.
درهرحال اکنون اپراتورهاى موبایل و موسسات مالى تصمیم گرفته اند به این نوع کالهبردارى پایان دهند. 
در همین راستا سیستم هایى ساخته اند که پیامک هاى کالهبردارى را در موبایل کاربر مسدود مى کنند. این 
سیستم با کمک هوش مصنوعى ویژگى هاى معمول پیامک کالهبردارى را شناسایى و آن را فیلتر مى کند.
شرکت فناورى Infobip در کرواسى این فناورى را ساخته و ادعا مى کند صحت عملکرد الگوریتم مذکور95 

درصد است.

نقش هوش مصنوعى در ردیابى پیامک هاى کالهبردارىبازى اکشن نبرد هوایى جنگ جهانى دوم
ه 
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