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شناسایى 120 باند سرقت در اصفهان
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«شهر گردشگر» 
عنوان جدید اصفهان 

مى شود 

هارپ و اژدها باعث زلزله 
کرمانشاه شده است؟!

1400 بیمار آسیب نخاعى 
در استان اصفهان  

وجود دارد

خانه تا پایان سال
 گران نمى شود

شرایط دشوار 
وضعیت بارشى اصفهان

15

«بررسـى تخصصى » 
Mi A1 گوشى شیائومى

اخطار جدى ذوب آهن به ژنرالاخطار جدى ذوب آهن به ژنرال
مجموعه مدیران کارخانه و باشگاه ذوب آهن ضمن اولتیماتوم جدى به امیر قلعه نویى بابت نتایج اخیر مجموعه مدیران کارخانه و باشگاه ذوب آهن ضمن اولتیماتوم جدى به امیر قلعه نویى بابت نتایج اخیر 

در درجه اول به تقویت در نیم فصل فکر مى کنند تا تغییر سرمربىدر درجه اول به تقویت در نیم فصل فکر مى کنند تا تغییر سرمربى
12

جهان نما

ایران 
براى ارتقاى 
توانمندى دفاعى 
اجازه
 نمى گیرد

2

مشاور مقام معظم رهبرى در امور 
بین الملل در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه مقام معظم رهبرى از قبل از 

انقالب در پى ترویج اسالم راستین و 
اسالم علوى بودند و قبل و 

بعد از انقالب هم تأکید 
ایشان همین 

بوده است...

حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانى گفت: مذاهب باید 
همدیگر را به رسمیت بشناسند، 

به زور، با عصبانیت و با شعار و 
خشونت هیچکس را
 نمى توان از مسیرى 
به مسیر دیگر هدایت 

کرد. اگر کسى...

2

کسى 
فکر مى کند 
مذهبش بهتر است
در عمل
 نشان دهد

سردار معصوم بیگى، وضعیت انتظامى 8 ماهه استان را تشریح کرد

بدینوسیله شهردارى دستگرد به استناد مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به فروش 5 قطعه 
زمین با کاربرى تجارى اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان در مزایده جهت اخذ اوراق مزایده حداکثر تا 
تاریخ 1396/9/28 به واحد مالى شهردارى مراجعه و پیشــنهادات خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 

1396/9/29 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 
مشخصات پالك هاى مورد مزایده: 

شماره 
موقعیتمدركکاربرىمساحت مترمربعپالك

واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثر و بر بلوار معلمعادىتجارى73 مترمربع14
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثر و بر بلوار معلمعادىتجارى72 مترمربع15
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثر و بر بلوار معلمعادىتجارى71 مترمربع16
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثر و بر بلوار معلمعادىتجارى70 مترمربع17

واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثر و بر بلوار معلمعادىتجارى83 مترمربع164

آگهى مزایده

 سیدمحسن تجویدى شهردار دستگرد

نوبت اول

اردشیر عســگرى سوادجانى 
شــهردار نایین به مناســبت 
روز جهانــى معلولیــن پیامى 

منتشر کرد.
متن پیام بدین شرح است :

معلوالن مانند سایر افراد جامعه 
زندگى عادى خــود را دارند و 
نامگذارى روز معلوالن، فرصت 
مناســبى براى فرهنگ سازى 
براى به رسمیت شناخته شدن 
حقوق این قشر در جامعه است.

آنچه بیش از همه امروز در مورد 
معلوالن باید مورد توجه واقع 
شود، مناسب ســازى محیط 
شهرى و تالش براى اشتغال 

آنان است.
بى شک با فراهم شدن زمینه مشارکت معلوالن در جامعه و مناسب سازى محیط شهرى و مکان هاى عمومى 
براى معلوالن یکى از مهمترین خواسته هاى معلوالن که حفظ استقالل و وابسته نبودن آنان به دیگران است  

به واقعیت تبدیل مى شود.
اداره بهزیستى باید به صورت ویژه در راستاى شناسایى اســتعدادهاى معلوالن، برنامه ریزى دقیق براى 
استفاده از توانمندى هاى علمى، فرهنگى، هنرى، اجتماعى و... آنان در حوزه هاى مختلف تالش کند همچنان 

که در راستاى استعدادهاى اشتغال، موسیقى و نمایش بسیار خوب اقدام کرده است.
روز جهانى معلوالن روز اثبات توانائى هاست و همه با هم این روز را با شعار "   جامعه اى پایدار و انعطاف پذیر 

براى همه بسازیم" گرامى مى داریم.
امید است که با اجرایى شــدن قانون حمایت از معلوالن و تصویب قوانین جدید در ایران اسالمى بخشى 
از مشــکالت این قشــر در جامعه برطرف و مهمترین دغدغه مسئوالن که همان اشــتغال است مرتفع 

گردد.       

    شهردارنایین
             اردشیرعسگرى سوادجانى 

روابط عمومى شهردارى نایین منتشر کرد:

پیام تبریک شهردار نایین
 به مناسبت روز جهانى معلولین

استفاده از توانمندى هاى علمى، فرهنگى، هنرى، اجتماعى و... آنان در حوزه هاى مختلف تالش
نمممممایش بسیار خوباقدامکرده است. ىقىىقىقىقىقىىقىو نو نو نو نو نو راستاى استعدادهاىاشتغال، موسی که در

مممهممهم همممه با هم این روز را با شعار "   جامعه اى پایدار "روز جهانى معلوالن روز اثبات توانائى هاستتتتتتتتتتتتتتتتتوت وت و
مممممم.م.یم. براى همه بسازیم" گرامىمىدار

تتتتتتت تصویب قوانین جدید در ایران اس الالالوالووالوالالالوالوالوالوالوالوالوالوالواللولوالننننننننننونوننننننوونن ون ون ون وون و نننـدن قق قاقققققققا ققااا قاا قاا قاقا قا قاقق قاقاقاقا قاقاقا قاق قاقاقا قا قانوننوننوننوننوننوننوننونننوننننوننوننننننننونوننوننونححححح حمحححح حمح حمح حمایتاایت از مع امید است که با اجرایى شـ
ییییییییییییییییییییییریییتریرییییننندددنن دنن دن دنندندندن ددن دندن دن دن دد ددغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدغدغه مسئوالنکه همان اشــتغال مهم ررببببببررربربرررر بررر بر بر بربربررر برطططرطططططرطرططرطرطرطرطرطرطرف و از مشــکالت این قشــر در جاممممممممعمممممععممعمعممعععمعمممممعممعمعععمعمعه

گردد.       

    شهرد
                     ااااااااااااااررررررررررررررررررددشیییییییییییرررررررررررعسگرى سوا

دانایى موهبتى الهى است که از قلم سرچشمه دانایى موهبتى الهى است که از قلم سرچشمه مى گیرد و همانا بر اندیشه جویندگان حقیقت، مى گیرد و همانا بر اندیشه جویندگان حقیقت، 
نقش مى نقش مى زند. از این روى روزنامه نگاران، خبرنگاران و در یک زند. از این روى روزنامه نگاران، خبرنگاران و در یک کالم اصحاب رسانه ها، حامیان و کالم اصحاب رسانه ها، حامیان و 

نگاهبانان راستین قلم و نگاهبانان راستین قلم و آگاهى هستند.آگاهى هستند.
اکنون که بیش از اکنون که بیش از 1212 سال از خدمات  سال از خدمات واطالع رسانى دقیق و به دور از افراط و تفریط واطالع رسانى دقیق و به دور از افراط و تفریط هاى سیاسى هاى سیاسى 
روزنامه وزین نصف جهان مى گذرد، این نشــریه روزنامه وزین نصف جهان مى گذرد، این نشــریه در عرصه روزنامه نگارى پویاتر و همچون در عرصه روزنامه نگارى پویاتر و همچون 

گذشته به عنوان گذشته به عنوان یکى ازارکان اصلى اطالع رسانى در استان اصفهان به شمار یکى ازارکان اصلى اطالع رسانى در استان اصفهان به شمار مى رود.مى رود.
ضمن تبریک سالگرد انتشار نصف جهان به شما ضمن تبریک سالگرد انتشار نصف جهان به شما و تمام همراهان گرانقدر این روزنامه، ازخداوند و تمام همراهان گرانقدر این روزنامه، ازخداوند 

متعال تداوم تالش متعال تداوم تالش تان در راه گسترش اعتدال و صداقت را مسئلت مى تان در راه گسترش اعتدال و صداقت را مسئلت مى نماییم.نماییم.

اداره کل روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد 

جناب آقاى ایرج ناظمى
مدیر عامل و سردبیر محترم روزنامه نصف جهان
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مشــاور مقام معظم رهبــرى در امور بین الملــل در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه مقام معظم رهبرى از قبل از انقالب 
در پى ترویج اسالم راستین و اسالم علوى بودند و قبل و بعد 
از انقالب هم تأکید ایشان همین بوده است، گفت: رهبرى 
از پیشکسوت ترین علمایى بودند که در این زمینه کار کردند 
و مشقت هاى زیادى هم کشیدند و در این راستا از خارج از 

کشور هم غافل نبودند.
على اکبر والیتى ادامه داد: در زمان رهبرى حضرت آیت ا...

خامنه اى ایشان هم در عمل و تئورى مبارزه با تفرقه اندازان 
در جهان اسالم را رسالت خود مى دانستند.

مشاور مقام معظم رهبرى در امور بین الملل همچنین در پاسخ 

به ســئوالى پیرامون برخى اظهارات غربى ها مبنى بر توان 
دفاعى و موشکى ایران تصریح کرد: جمهورى اسالمى ایران 
براى ارتقاى توانمندى دفاعى خود از کسى اجازه نمى گیرد.

والیتى در پاسخ به پرسشــى درباره ادعاى غربى ها براى 
مذاکره بر سر توان موشکى ایران، تصریح کرد: اینها از اول 
انقالب تالش کردند به جاى مــردم ایران تصمیم بگیرند. 
مردم ایران اگر مى خواســتند دیگران تصمیم گیر باشــند 

انقالب نمى کردند.
وى افزود: در حکومت ما مردم هستند که تصمیم گیرند و 
غربى ها فکر مى کنند مى توانند نفوذ از دســت رفته خود را 

به دست آورند.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى گفت: مذاهب 
باید همدیگر را به رسمیت بشناسند، به زور، با عصبانیت 
و با شعار و خشونت هیچکس را نمى توان از مسیرى به 
مسیر دیگر هدایت کرد. اگر کســى فکر مى کند دین و 

مذهبش بهتر است باید با عملش نشان دهد نه با زبان.
رئیس جمهور در ســفر به سیستان و بلوچستان تصریح 
کرد: در عین حال باید اعتقادات دیگران را محترم شمرده 
و به رسمیت بشناسیم. تعادل سرآغاز وحدت و همبستگى 
اســت واعتدال راهى اســت که مارا به تعامل سازنده 
وگسترده مى رساند. رئیس دســتگاه اجرایى همچنین 
اظهار داشــت: در این منطقه هیچ کشــورى نمى تواند 

مدعى شود که من قدرت برتر هستم و باید کشورهاى 
دیگر تسلیم و تابع من باشد. 

وى در بخش دیگرى از این ســخنرانى اظهار داشــت: 
سالیان درازى اســت که ما با کشــورهاى شرقى مان 
همزیستى مسالمت آمیزى داریم. گاهى در منطقه غرب 
و شمال مشکالتى داشته ایم اما با شرق کشور کمتر به 
مشکل خورده ایم. رابطه ایران با هندوستان، پاکستان، 
ازبکستان، قرقیزستان و سایر کشــورهاى همسایه ما 
در شــرق و جنوب شــرقى رابطه اى خوب و براساس 
تعامل هاست. روحانى همچنین گفت: ما معتقدیم اگر در 
منطقه مشکلى وجود دارد با گفتگو قابل حل و فصل است. 

ایران براى ارتقاى توانمندى 
دفاعى اجازه نمى گیرد

کسى فکر مى کند مذهبش 
بهتر است، در عمل نشان دهد

چرا رأى احمدى نژاد باال رفت؟
  ایلنا| محسن رفیق دوســت درباره انتخابات 
سال 88 گفت: در آن انتخابات تخلف نبود و آنچه باعث 
شد رأى، یک مرتبه میلیونى باال برود کار غلط احمدى  نژاد 
مبنى بر توزیع پول در بین مردم بود که رأى دهند. دیگر 
اقدامى که شد این بود که از قول آقا گفتند ایشان طرفدار 

احمدى نژاد هستند، اینها باعث شد رأى ها باال برود. 

استانداران تبرئه شده اند
   آفتاب  نیوز | رئیس دفتــر رئیس جمهور در 
خصوص آخرین وضعیت پرونده استانداران گفت: تا جایى 
که اطالع دارم افرادى که احضار شده بودند، تبرئه شدند. 
سید محمود واعظى در پاسخ به این سئوال که استاندار 
کدام استان ها تبرئه شده اند، عنوان کرد: من دقیقاً همه 
این مسائل را دنبال نمى کنم و یادم نیست اما تا جایى که 

مى دانم اکثراً تبرئه شده اند.

پرداخت سود 89درصدى!
  تسنیم| ولى ا... ســیف، رئیــس کل بانک 
مرکزى گفت: مورد داشته ایم شخصى مبلغ 23میلیارد 
تومان از ســال 92 تا 94 نزد مؤسسه ثامن الحجج (ع) 
سپرده داشته و ماهانه 89درصد سود دریافت مى کرده، 
شخص دیگرى هم 11میلیارد تومان سود دریافت کرده 
است. فرد دیگرى 15 میلیارد و 800 میلیون تومان یا سود 
40 درصد دریافت کرده است. البته این موارد به مراجع 

قضائى منعکس شده است.

صبر استراتژیک!
ژنــرال «هربرت مک مســتر»    عصر ایران|
مشاور امنیت ملى کاخ سفید در سخنانى اعالم کرد صبر 
استراتژیک کشورش در قبال اقدامات و سیاست هاى 
ایران به پایان رسیده است! این ژنرال آمریکایى گفت: 
دولت هاى ایران و کره شــمالى از مصادیق کشورهاى 
سرکشى هستند که امنیت ملى آمریکا را تهدید مى کنند.

لنگر انداختن بیخ گوش آمریکا
  عصر ایران| ناوگروه ارتش در بنادر شمارى از 
کشورهاى دوست در منطقه خلیج مکزیک، پهلو خواهند 
گرفت. دریادار حسین خانزادى، فرمانده نیروى دریایى 
ارتش اعالم کرد: ناوگروه ارتش در نیمه اول سال آینده، 
به سمت خلیج مکزیک حرکت خواهد کرد و به نزدیکى 

سواحل آمریکا مى روند. 

آقاى مصباح دیر متوجه شد
عبــاس ســلیمى نمیــن، مدیر    نامه نیوز|
دفتر مطالعــات و تدوین تاریخ ایران گفــت: در دوران 
قدرت جویــى احمدى نــژاد انحرافات زیــادى بروز 
کرد کــه همان زمــان باید بــا آن برخورد مى شــد. 
علمــا باید عــوام فریبــى را مــى گفتند. هیــچ فرد 
ســاده زیســتى تظاهر نمى کنــد مگر اینکــه اهل 
فریب باشــد. آقاى مصبــاح دیر متوجه عــوام فریبى

 احمدى نژاد شد.

شوخى مطهرى با رنگ ریش 
  تابناك | على مطهرى در برنامه «دست خط» 
گفت: مادرم اصرار دارند محاســن سفید نباشد. قدرى 
تنبلم، یکبار رنگ مى کنم دوباره فراموش مى کنم و سفید 
مى شود. مثل آقاى روحانى هم نیستیم که دقیق و منظم 

رنگ کنیم؛ وقت و حوصله ندارم.

انتقاد تند از تتلو در تلویزیون
آرش ظلى پور    باشگاه خبرنگاران جوان |
در برنامه «من و شــما» با انتقاد تند از امیر تتلو که چند 
روز پیش در گفتگویى اینترنتى به محمدرضا شجریان 
توهین کرده بود، گفت: استاد شجریان! من از شما عذر 
مى خواهم؛ شما اسطوره این کشــور هستید اما روى 
صحبتم با این جوان اســت که به هیچ جایگاهى هم 

نرسیده؛ تا کجا مى خواهى به منفور شدن ادامه دهى؟

توئیتر

«واشنگتن پســت» در خبرى نوشت که رئیس سازمان 
ســیا در ادعایى از ارســال نامه به ســردار ســلیمانى 
فرمانده ســپاه قدس خبر داده و گفته است او این نامه را 

نخواند.
به گزارش انتخاب، «مایک پمپئو» روز شنبه در نشست 
بنیاد «دونالد ریگان» مدعى شــد که براى سردار قاسم 
ســلیمانى نامه اى ارســال کرده و در رابطه با حمله به 
منافع آمریکا در عراق به وى هشــدار داده است. پمپئو 
در ادامه گفت: او این نامه را براى فرمانده ســپاه قدس 

ایران فرستاده اما او آن را نخوانده است. رئیس سازمان 
ســیا افزود: من این نامه را فرستادم براى اینکه او نشان 
داده بود نیروهاى تحت امر وى ممکن اســت به منافع 

آمریکا حمله کنند.
پمپئو با تأکید بر اینکه سلیمانى این نامه را نگشوده است 
اضافه کرد: آنچه ما در آن نامه به وى گفتیم این بود که ما 
او و ایران را پاسخگو خواهیم کرد و مى خواستیم اطمینان 
حاصل کنیم که این ســردار ســپاه ایــن را بداند و این 

شفاف ترین راه بود. 

نماینده مردم رشت درباره رفتارهاى احمدى نژاد و یارانش 
طى روزهاى اخیر به خبرآنالین گفت: احمدى نژاد به آخر 
خط رسیده است و خود را تمام شده مى داند، این موضوع 
براى او دردآور است شاید حتى ته دلش هم از این رفتارها 
پشیمان باشد اما چاره اى ندارد که با این رفتارهاى سخیف 

خود را در بازار رسانه نگه دارد. 
غالمعلــى جعفرزاده ایمن آبــادى ادامــه داد: اطرافیان 
احمدى نژاد مانند بقایى، مشــایى و جوانفکر نسبت به او 
بسیار بى رحم هستند کسانى که خطا کرده اند از سادگى 
احمدى نژاد سوء استفاده مى کنند و با الفاظى مانند اینکه 
«تو مردى» و... او را با خود همراه مى کنند در صورتى که 
احمدى نژاد مى توانســت بگوید مبنا قانون است و هرچه 
قانون بگوید؛ یعنى همان کارى که با رحیمى کرد. اما این 
تناقض رفتار احمدى نژاد با بقایى و رحیمى هیچ توجیهى در 

میان افکار عمومى ندارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: احمدى نژاد با این شــلوغ 
کارى ها مى خواهــد فرقــه زنبیلیه را حفــظ کند و در 
انتخابات بعدى مجلس و شوراى اسالمى اگر خودش هم

 نمى توانــد حاضر شــود نزدیکانــش را در این مناصب
 قرار دهد. او براى 98 و 1400 برنامه دارد و فکر مى کند با 
این شلوغ کارى ها و تبدیل به اپوزیسیون شدن، مى تواند 
جایگاهى براى خود باز کند درحالى که حتى رسانه هاى 

سلطنت طلب هم او را قبول نمى کنند.
جعفرزاده گفــت: این موضــوع که آقــاى احمدى نژاد 
منشأبســیارى از گرفتــارى ها در کشــور بوده اســت 
و در ســال 88  عامل بســیارى از اتفاقات بود فراموش 

نمى شود؛ من انتظار داشتم آقاى دادستان و آقاى اژه اى 
که امروز از تخلفات احمدى نژاد سخن مى گویند درمورد 
نقش او در حوادث 88 هم بگویند؛ چه زمانى مى خواهند 
بگویند عاملیت فتنه از ســوى او بوده است آن هم زمانى 
که مردم را خس و خاشــاك خواند و آنها را عصبانى کرد 
تا براى اعتراض به خیابان بیایند یا فضاســازى هایى که 
در جریان مناظــره ها ایجاد و توهیــن هایى که هدفمند 
براى به آشوب کشاندن کشــور نسبت به هاشمى و دیگر 
شخصیت ها مطرح کرد تا جو کشور را به این سمت پیش 

ببرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت: 79 هزار سکه 
در دولت مدعى پاکدستان توزیع شــده است؛ آنها جلوى 
دوربین نان و پنیر مى خوردند و پشت دوربین سکه توزیع 
مى کردند و در طول هشت ســال روزى 27 سکه دزدى 

کرده اند اینها موضوعاتى است که باید رسیدگى مى شد.
جعفــرزاده درمورد پرونــده هایى که درمــورد تخلفات 
احمدى نژاد در مجلس وجود داشت گفت:  11 رأى قطعى 

درمورد او وجود دارد. 

روایت جدید از ارسال نامه سیا به سردار سلیمانىدر دولت احمدى نژاد 79 هزار سکه توزیع شد

  آیت ا... صادق آملى الریجانى دیروز در همایش قانون 
اساســى و آرمان هاى انقالب اســالمى که به منظور 
سالروز تصویب قانون اساسى برگزار شد پاسخ انتقادات 
اخیر محمود احمدى نژاد از قوه قضائیه را داد. این بخش 

از اظهارات رئیس دستگاه قضا را بخوانید:
■در بند اول اصل ســوم قانون اساسى آمده که دولت 
جمهورى اســالمى باید همه امکانات خود را براى 16 
بند به کار بگیرد. بند اول، ایجاد محیط مســاعد براى 
رشد فضایل اخالقى بر اســاس ایمان و تقوا و... است. 
یک عده اى از بزرگواران گفتند ما نمــى توانیم مردم 
را به زور به بهشــت ببریم. یک عده اى گفتند حاال دو 
تار موى خانمى بیرون باشــد، چه اشــکال دارد؟ اصًال 
واقعًا بحث بر سر اینهاســت؟ بحث بر سر این است که 
مسئول جمهورى اســالمى، چقدر به همین بند التزام

 دارد؟ 
■برخى سیاه نمایى مى کنند و دنبال قطع امیدها هستند 
و عده اى مى خواهند براى خود کاســبى راه بیاندازند و 
بگویند ما منجى هستیم. چرا مى خواهید به دلیل یک 
کار ســخیف، روى ارزش هاى انقالب یک خط سیاه 
بکشید؟ این باالترین خیانتى اســت که عده اى انجام 

مى دهند.
■ قوه قضائیــه در چارچوب نظام اســالمى یک رکن 
بسیار مهم و اثرگذار اســت. تخریب این رکن نظام چه 

معنایى دارد؟ 
■ درون کشور متأسفانه کســانى آب به آسیاب دشمن 
مى ریزند و دروغ هــاى عجیب و غریــب مى گویند 
که انســان متأسف مى شــود. یک آقایى در طول چند 
دقیقه صحبت کردن، شاید 50 حرف خالف واقع علیه 
قوه قضائیه و مسئوالن دستگاه زد. آخر چرا؟ متأسفانه 

توجه هم نمى کنند که این خیانت به جمهورى اسالمى 
و آرمان هاى شهدا و مردم است. انسان ادعاى مردمى 
بودن بکند واینطور از پشت به نظام جمهورى اسالمى 

خنجر بزند؟

■آمده اند و اســتنکار مى کنند که ســازمان زندان ها 
زیرمجموعه قوه اجراییه باشــد در حالى کــه اینها از 
لوازم کار دســتگاه قضائى اســت. مى گویند در فالن 
کشــورها زیر نظر دولت اســت، خب در آنجا نظامات 

شــان فرق مى کند و زیر نظــر وزارت دادگســترى
 است.

■مى گویند به زنــدان ها نظارت نمى شــود. این چه 
دروغى است آخر؟ من خودم در دادسرا، زندان، سازمان 

ثبت و پزشکى قانونى حضور یافتم. معاون اول و دادستان 
کل حضور یافتند و رؤســاى کل به صــورت منظم بر 
دادســراها و زندان ها نظارت مى کننــد و یک معاون 
نظارت براى رؤســاى کل تعبیه کردیم که کارش فقط 
نظارت کردن اســت. در تهران یکبار بدون هیچ اطالع 
قبلى، به یکى از شعبات دادگاه رفتم. دفتر حضور و غیاب 
را گرفتم و دیدم برخى نیستند. پرسیدم گفتند در زیارت 
عاشورا هستند. گفتم زیارت عاشورا مستحب اما خدمت 
به مردم واجب اســت و مى توانند در منزل خود زیارت 

عاشورا بخوانند.
■ عده اى بال بال مى زنند براى دفاع از همراهانشان 
و نظام را زیر ســئوال مى برند. یک بنــده خدایى گفته 
بــود 17 میلیون پرونــده در قوه قضائیه وجــود دارد و 
ســریع ضرب در 2 کرده و گفته بود 34 میلیون گرفتار 
داریم و قــوه قضائیه توى ســر آنها مى زنــد. این چه 
ادبیاتى اســت؟ آن هم کسى که ســال ها مسئولیت

 داشــته اســت. ضمن اینکه آمار پرونده ها 15 میلیون 
اســت و بارها گفتیم این به معنــاى 15 میلیون نزاع و 
شکایت نیست. مگر دستگاه قضائى تو سر مردم مى زند؟ 
به دســتگاه قضائى مراجعه مى کنند و دستگاه قضا نیز 
حکم مى کند. این سیاه نمایى ها علیه قوه قضائیه غلط 

است. 
■من برخالف عده اى که مى گوینــد ویرانه تحویل 
گرفتیم، مى گویم که دســتگاه قضائى ســیر تکاملى 
داشته اســت. امروز معتقدیم منابع انسانى قوه قضائیه 
ســختگیرانه ترین ممیزى ها را بــراى جذب قاضى 
و کارمنــد در دســتگاه قضائــى انجام مى دهــد. بنا 
نیســت که هرچه به ذهن شــریفمان آمد، رسانه اى 

کنیم.

رئیس قوه قضائیه در پاسخ به انتقادات احمدى نژاد:

یک آقایى با حرف هاى خالف واقعش به نظام خیانت مى کند

شــبکه خبرى ســى ان ان ترك در گزارشى، موضوع 
لباس «ماریــا کوماندنایا» مجرى ورزشــى روس در 
مراسم قرعه کشــى جام جهانى 2018 روسیه را مورد 
توجه قرار داد. وبســایت این شــبکه خبرى با اشاره به 
اینکه: دیدن پخش زنده مراسم قرعه کشى رقابت هاى 
جام جهانى 2018 فوتبال براى میلیون ها فوتبالدوست 
ایرانى به نحوه پوشــش این مجرى زن روس بستگى

 داشــت، نوشــت این مجــرى روس دل میلیون ها 
ایرانى را نشکست و با پوشــیدن لباسى پوشیده، امکان 
تماشــاى این مراســم را براى فوتبالدوســتان ایرانى 
فراهم کرد. ایــن مجــرى روس پس از مراســم در 
توییتى خطاب به فوتبالدوســتان ایرانى نوشت: راضى

 شدید!
سى ان ان ترك با اشاره به «قوانین خاص» تلویزیون 
دولتى ایران در زمینه پوشش زنان، نوشت: در صورتى 
که ایــن مجــرى روس لباســى غیر پوشــیده بر تن 
مــى کــرد، پخــش مراســم قرعــه کشــى جــام 

جهانى روســیه در تلویزیــون دولتى ایــران ممکن
 نبود.

به نوشته این گزارش پیش از مراســم، ایرانى ها با راه 
انداختــن یک کمپیــن مجازى از ایــن مجرى روس 
خواســته بودند در انتخاب نوع پوشش خود دقت کرده 
و لباسى پوشیده بر تن کند، در این راستا از روزها پیش 
از مراسم قرعه کشى، کاربران فضاى مجازى در ایران 
با مراجعه به صفحه اینســتاگرام «ماریــا کوماندنایا» 
لباس هاى او را بررســى کرده و زیــر عکس هاى او 
به لبــاس هایــش نمــره داده و توصیه هــاى الزم 
را درباره انتخاب نوع پوشــش مراســم زیر عکس ها 

مى نوشتند.
حتى ســردار آزمون بازیکن ایرانى لیگ فوتبال روسیه 
که به «لیونل مســى» ایران مشــهور اســت، از این 
مجرى روس خواسته بود لباســى پوشیده به تن کند تا 
ایرانى ها نیز بتوانند به صورت زنده مراسم قرعه کشى را 

ببینند.

«در نزدیکى مرز هاى عراق و سوریه مخفى شده است»؛ 
این آخرین خبرى بود که از سرنوشت «ابوبکر البغدادى» 
در رسانه هاى جهان مخابره شد. منبع خبر موثق است و در 
کسوت سخنگویى وزارت دفاع عراق قرار دارد یعنى ژنرال 
«یحیى رسول». او روز شنبه به یک رسانه آمریکایى گفت 
که «ما اطالعات زیادى داریم که نشان مى دهد، البغدادى 
هنوز در قید حیات است و در مرز میان عراق و سوریه و در 

مناطق صحرایى در تردد است».
بنا به گفته این ژنرال عراقى، خلیفــه خودخوانده داعش 
همراه تعدادى دیگر از ســرکردگان این گروه تروریستى 
در منطقــه اى بین شــهر «القائم» در اســتان «االنبار» 
عراق و شــهر «ابوکمال» سوریه در ســاحل رود فرات 
در مخفیگاه هاى دورافتــاده در زیرزمین همچون موش 

زندگى مى کند.
چندى پیش نیز یکــى از فرماندهان «حشد الشــعبى» 
اطالعاتى به رســانه ها داده بود که حکایت از زنده بودن 
البغدادى داشــت. «جبــار المعمــورى» در جریان یک 
کنفرانس خبرى گفته بود که ســرکرده داعش اکنون در 

اختیار آمریکایى هاست.  

اما تأکید مقامات عراقى بر زنده بودن البغدادى در شرایطى 
است که پیش تر منابع روســى خبر از کشته شدن وى در 
جریان حمالت هوایى به مواضع داعش داده بودند. اولین 
روز از تیرماه بود که «اولگ ســرومولوتوف»، معاون وزیر 
خارجه روسیه طى مصاحبه اى اعالم کرد: «با اطمینان زیاد 
مى توان گفت که ابوبکر البغدادى سرکرده داعش کشته 
شده است». آنطور که در گفته هاى این مقام روس مشهود 
بود، البغدادى احتماًال در حمله اواخر ماه مى (اوایل خرداد) 

نیرو هاى روسیه به حومه رقه کشته شده است.
در همان مقطع که تأکید ها بر کشته شدن البغدادى بود، 
یک فایل صوتى 46 دقیقه اى منتسب به او توسط داعش 
منتشر شد. این فایل صوتى از آن جهت اهمیت داشت که 
حدود یکســال هیچگونه پیام و اعالم موضعى از سوى 
البغدادى منتشر نشده بود و این امر بر گمانه زنى ها مبنى بر 
مرگ سرکرده داعش در «رقه» یا «موصل» دامن زده بود.
اما حدود شش ماه پیش در کش وقوس اخبار ضدونقیض 
پیرامون زنده یا مرده بودن البغدادى که تاکنون نیز ادامه 
داشته است، خبرى در رسانه ها منتشر شد که احتمال مرگ 
ســرکرده داعش را افزایش مى داد. اوایل تیرماه، شبکه 
«ســومریه نیوز» به نقل از یک منبــع محلى اعالم کرد 
که یکى از اعضاى داعش کــه اصطالحًا جزو «خطیبان 
نماز جمعه» این گروه تروریســتى است به هنگام آوردن 
نام «ابوبکر البغدادى» سرکرده داعش گریه کرده است. 
این منبع که خواست نامش فاش نشود گفت، «ابوقتیبه»، 
خطیب نماز جمعه شــهر تلعفر و از نزدیــکان بغدادى به 
هنگام ذکر نام وى ناگهان به شدت گریه مى کند و پس از 
آن براى لحظاتى ساکت مى شود. به گفته این منبع، گریه 
این خطیب نماز جمعه و لغزش زبانى وى نشــان مى دهد 
که خبر کشته شــدن ســرکرده داعش احتماالً ص حت

 دارد.

  ایسنا| سرپرست فنى فدراسیون کبدى که 
بعد از مسابقات از سمتش برکنار شد، مى گوید دختر 
رئیس فدراسیون روسرى بر سر مربى مرد تایلندى 

کرد و او را به داخل زمین برد.
زهرا رحیم نژاد تأکید کرد: به او گفتم نکن، پاسخ داد 
«ول کن خانم رحیمى نژاد!» رحیم نژاد در پاسخ به 
این سئوال که گفته مى شود آن مربى مرد تایلندى تنها 
چند ثانیه در زمین بوده است؟ گفت : نه. اصًال اینطور 
نیست. هر چهار بازى تایلند را  این مربى مرد تایلندى 
با چهار روسرى مختلف در داخل سالن حضور داشت. 
او با روسرى سفید، مشکى، شال کرم مانند و چفیه بر 

سر داشت و چهار بازى را کامل در زمین بود.
او در پاسخ به این سئوال که با همه سختگیرى هاى 
سالن تنها با مجوز دختر رئیس فدراسیون توانست این 
گونه در داخل زمین بماند؟ اظهار داشت: اول مجوز 
دختر رئیس فدراسیون بود و دوم اینکه من به حراست 
گفتم این کار را نکنید به من گفته شد: «آقاى طیبى 
مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان به ما اجازه 

داده است؛ نگران نباشید.»

ماجراى درخواست ایرانى ها از «ماریا کوماندنایا» به روایت رسانه آمریکایى

سى ان ان: مجرى ورزشى روس
 دل ایرانى ها را نشکست

سرکرده داعش کجاست؟ 

افشاى پشت پرده 
حجاب مربى مرد تایلندى
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معاون وزیر آموزش و پــرورش گفت: در صورت تأیید و 
تصویب سند 2030، آموزش و پرورش باید از آن تبعیت 

مى کرد.
حجت االسالم محى الدین بهرام محمدیان در خصوص 
تأثیر سند 2030 بر کتب درسى مدارس گفت: آنچه در 
کشور به عنوان یک سیاست کلى پذیرفته و ابالغ شود، 
کتب درســى و برنامه آموزشــى را نیز تحت تأثیر قرار

 مى دهد و بر اســاس انتخاب نظام جمهورى اسالمى 
عمل مى شود. معاون وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان 
کرد: باید عدالت و آموزش در برنامه هاى این ســازمان 
اعمال شــود بنابراین اگر چنین مطلبى به عنوان قانون 

تعیین مى شد، شاید مســئوالن آموزش و پرورش نیز از 
آن تبعیت مى کردند.

وى اذعان داشت: بسیارى از افراد از سند 2030 اطالعى 
ندارند و بدون آگاهى از این سند دفاع مى کنند در حالى 
که مقام معظم رهبرى با تحلیل آگاهانه خود بســیارى 
از زوایاى آن را روشــن کردند. بعدها شورایعالى انقالب 
فرهنگى از متخصصان  خواست در مورد این سند اظهار 
نظر کنند که آنها اعالم کردند مخالف سند 2030 هستند.
از زمان مطرح شدن این ســند، کارشناسان ما نسبت به 
این طرح نگاه انتقادى داشــتند که ایــن انتقادها بجا و 

صحیح بود. 

نماینده مردم ارومیــه در مجلس با بیــان اینکه مرگ 
دریاچه ارومیه فرا رسیده اســت، گفت: سونامى نمک 

نتیجه خشک شدن دریاچه ارومیه است.
روح ا... حضرت پور درباره حال و روز دریاچه ارومیه اظهار 
داشت: استفاده ابزارى و سیاسى از بحران دریاچه ارومیه 
مانعى براى رفع مشکل این دریاچه منحصر به فرد شده 
است. نماینده مردم ارومیه درمجلس شوراى اسالمى، با 
بیان مرگ دریاچه ارومیه فرا رسیده است، تصریح کرد: 
دولت یازدهم مقصر 100 درصد حال و روز دریاچه ارومیه 
نیست بلکه کم کارى دولت هاى قبلى نیز در شکل گیرى 
وضعیت نامناســب دریاچه ارومیه تأثیرگذار بوده  است.

حضرت پور طالتپه متذکر شــد: ما انتظار داشته ایم، در 
بودجه ســال 96 ردیف بودجه اى مناسبى براى احیاى 
دریاچه ارومیه در نظر گرفته شود  اما متأسفانه این مهم 
با وجود شرایط بحرانى دریاچه ارومیه عملیاتى نشده و 
از همین رو باید مسئوالن ذیربط الیروبى رودخانه ها و 
ساماندهى وضعیت چاه هاى غیرمجاز را  نیز در دستور کار 
قرار دهند؛ سونامى نمک در انتظار بى توجهى به دریاچه 

ارومیه است .
 وى یادآور شــد: بســتن چاه هاى غیرمجاز  بر اقتصاد 
معیشتى کشــاورزان تأثیر منفى  مى گذارد زیرا تولید در 

بخش کشاورزى وابسته به منابع آبى است.

سونامى نمک از 
دریاچه ارومیه بر مى خیزد

اگر سند 2030 تأیید مى شد 
کتب درسى تغییر مى کرد

ناگفته هاى رشیدپور از 
دهقان فداکار

مجرى برنامه «حاال خورشید» ماجراى گفته نشده نجات 
مسافران قطار توسـط ریزعلى خواجوى را تعریف کرد. 
رضا رشـیدپور گفت: در دیدارى که با «دهقان فداکار» 
داشـتم او به من گفت در زمانى که لباسم را براى توقف 
قطار درآوردم بدنم برهنه نبود چون زیرپیراهن ضخیمى 
بر تن داشتم. رشیدپور با بیان اینکه مشابه اتفاق دهقان 
فداکار براى همسـرش هم رخ داده است، اظهار داشت: 
همسر ریزعلى خواجوى وقتى متوجه اتفاقى در ریل قطار 
مى شود خود را سریع به ایستگاه کنترل قطار مى رساند و 

آن اتفاق را اطالع مى دهد.

گرانفروشى نجومى 
شـاه میگوى 160هـزار تومانى، انـار 20هـزار تومانى و 
خرمالوى 15هزار تومانى بخشى از قیمت هاى نجومى 
یک سوپرمارکت آنالین هستند. این مارکت هاى اینترنتى 
که با ادعاى آسان  و ارزان تر کردن فرآیند خرید و تحویل 
رایگان اجناس خریدارى شده به شهروندان، سعى دارند 
سبد خرید مردم را به سمت خود بکشانند، در غیاب رصد 
فعالیتشان، ضرر قابل توجهى بابت گرانفروشى بسیارى 
از کاالها نصیـب مردم مى کنند. نگاهى گـذرا به قیمت 
برخى کاالهـاى ارائه شـده در این مارکت هـاى آنالین 
نشـان دهنده گرانفروشى عجیبى اسـت که سرنخ آن را 
باید در ناتوانـى تعزیراتى و بى تفاوتى  مسـئوالن وزارت 

صنعت، معدن و تجارت جستجو کرد.

کدام فرزندان 
کسر خدمت مى گیرند

سردار ابراهیم کریمى، جانشین سازمان وظیفه عمومى 
گفت: کارکنان برخى دسـتگاه هاى دولتى که در طول 
هشـت سـال دفاع مقدس در مناطق عملیاتى مشغول 
به کار و انجام وظیفه بـوده اند هم در شـمول ایثارگران 
قرار دارند و بنابراین فرزندانشـان مشمول کسر خدمت 
مى شـوند.  به عنوان مثال کارمندانى که در وزارت نفت 
در زمان دفاع مقدس مشـغول به کار بوده و در آن زمان 
مدتى را براى انجام وظایف شغلى خود در مناطق عملیاتى 
گذرانده اند مشمول استفاده از این کسرخدمت مى شوند.

شناسایى
 16 قربانى دیگر زلزله

با شناسـایى و معرفى 16 جسـد دیگر از متوفیـان زلزله 
کرمانشـاه، تعداد اجسـاد این حادثه به 521 نفر افزایش 
یافت. آمار تفکیکى کشته ها بر اساس شهر محل زندگى 
آنها به این شـرح اسـت: سـرپل ذهـاب: 460 (یک نفر 
مجهول الهویه)، کرنـد: 19 نفر، قصر شـیرین: 16 نفر، 
ثالث: 16 نفر، کرمانشـاه: یـک نفر، تازه آبـاد: یک نفر، 
ازگله: شش نفر نفر، اسـالم آباد: یک نفر و یک نفر شهر 

نامشخص.

توازن نابرابر سفر
سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى اواخر 
شهریورماه امسال اعالم کرد؛ 9 میلیون و 196 هزار و 140 
نفر در سال گذشته از ایران به خارج سفر کردند و در مقابل 
کمتر از پنج میلیون گردشگر خارجى به ایران سفر کرده اند.

همچنین اعالم شد که سفر ایرانى ها در پنج ماه نخست 
امسـال در مقایسـه با مدت زمان مشـابه سـال گذشته، 
20/9درصد رشد داشـته و جمعیتى در حدود سه میلیون 
و 500 هزار نفر در پنج ماه نخست امسـال از ایران خارج 
شـده اند که این تعداد در مدت زمان مشابه سال گذشته 

کمتر از سه میلیون نفر بوده است.

چرا باران کم شده است؟
مدیرکل پیش بینى و هشدار سریع سازمان هواشناسى 
کشـور گفت: طبق ارزیابى هاى انجام شده علت اصلى 
کمبود بارش در ایران و مناطق بیابانى تغییرات اقلیمى و 
گرمایش زمین است. احد وظیفه با اشاره به کمبود بارش 
در فصل پاییز اظهار داشت: ایران به دلیل قرار گرفتن در 
منطقه خشک و نیمه خشک با بارش کم مواجه است، این 

موضوع در تمام استان هاى ایران وجود دارد. 

چرك نویس ریزعلى خواجوى درگذشت

دهقان فداکار در ایستگاه آخر زندگى
«ازبرعلــى حاجوى» یا همان «دهقان فــداکار» که همه 
ما طرح به یادماندنى اش را در کتاب فارســى دبســتان به 
ذهن سپرده ایم، شنبه شــب در بیمارستانى در تبریز چشم 
از جهان فروبست. او قهرمانى بود که زمانى طوالنى داستان 
فداکارى اش در کتاب هاى درسى کشورمان گنجانده شده 
بود اما حاال به گفته وزیرآمــوزش و پرورش به دلیل اینکه 
موضوعات کتب درسى هرچندسال یک بار تغییر مى کند؛ 
درس «دهقان فداکار» در کتاب فارســى سوم دبستان نیز 

جاى خود را به نمادهاى دیگرى داده است.
ازبرعلــى حاجوى که در کتاب هاى درســى کشــورمان 
«ریزعلى خواجوى» معرفى شده، عصر روز یک شنبه پنجم 
آذرماه از شهر میانه به این بیمارستان منتقل شده و در بخش 
آى. سى. یو در این مرکز تحت مراقبت قرار گرفته بود. وى 
که با عالئم بیمارى ذات الریه و کاهش هوشیارى در بخش 
آى. سى. یو این مرکز تحت مراقبت قرار گرفته بود شنبه شب 

هفته جارى درگذشت.
ازبرعلى معروف بــه دهقان فداکار زاده شهرســتان میانه 
آذربایجان، در آذرماه 1341 شمســى و در سن 32 سالگى 
شــب هنگام در حالى که در کنار ریل قطار حرکت مى کرد، 

متوجه مسدود شدن مسیر قطار به علت ریزش کوه شد. در 
آن هنگام براى نجات قطار و مسافران آن، ُکت خود را آتش 
زد و به سمت قطار حرکت کرد؛ این کار نتوانست مسئولین 
قطار را آگاه سازد و در نهایت با شلیک چند گلوله از تفنگ 
شکارى خود، توانست باعث توقف قطار شود. به گفته او پس 
از توقف قطار، مردم ناراضى از قطار پیاده شدند و او را کتک 
زدند. تا اینکه او آنها را متوجه خطرى که در انتظار آنها بود 
ساخت. پس از آنکه مسافرین با چشــم خود ریزش کوه را 

دیدند به تشکر و عذرخواهى از او روى آوردند.
بسیارى از کسانى که در کودکى داستان «دهقان فداکار» 
را خوانده بودند چه بســا تصور نمى کردند این ماجرا واقعى 
باشد یا تمام داستان واقعى باشــد اما بعدها رسانه ها سراغ 
او رفتند و روشن شد قصه واقعیت دارد و همان است که در 
روزنامه اطالعات همان روزها چاپ شد. تیتر روزنامه این بود: 
«فداکارى یک دهقان، جان صدها مسافر را نجات داد». خبر 
اینگونه آغاز مى شود: «در دره قرنقو، کوه در روى خط آهن 
ریزش کرد و دهقانى پیراهن خود را آتش زد و راننده را از خطر 
آگاه ساخت.قطار با کوشش زیاد راننده متوقف شد و جان دو 
هزار نفر از مسافران از خطر مرگ نجات یافت. هیئت مدیره 

راه آهن به این دهقان فداکار جایزه و پاداش داد. ایستگاه راه 
آهن قرنقو از صعب العبورترین مناطق کوهستانى در راه آهن 

تهران- تبریز است.»
همین متن نشانگر این است که اصطالح «دهقان فداکار» 
را خبرنگار اطالعات در ســال 1340 به کار برده یا مسئول 
باالتر او در روزنامه. بسیارى از القاب و اصطالحات که در چند 
دهه گذشته بر سر زبان ها افتاده کار روزنامه  نگاران شاخص 
و در اخبار حوادث از چهره هایى مانند «محمد بلورى» است. 
«خفاش شب»، «عروس 20 ساله» و «قاتل عنکبوتى» در 
این زمره اند و البته نمى دانیم اصطالح دهقان فداکار را اول 
بار چه کسى به کار برد اما در متن خبر آمده و مثل حاال رسم 

نبود که پاى هر مطلب اسم بگذارند.
در ســال 1385 در ســومین همایش اعطاى تندیس ملى 
فداکارى از وى تجلیل شــد و این تندیس به او اهدا شــد. 
این مراسم در تاالر عالمه امینى دانشــگاه تهران برگزار 
شد. ماجراى دهقان فداکار یک بار در سال 1347 با روایتى 
مشابه دستمایه فیلم مســتندى به نام «اون شب که بارون 
اومد (حماسه روســتازاده گرگانى)» به کارگردانى کامران 

شیردل قرار گرفت.

یادم مى آید اواخر پاییز بود که یک شب باجناقم مهمان من شده بود؛ ساعت 8 شب یکباره از زیر کرسى بلند شد و گفت که «االن یادم افتاد که فردا دوستانم براى فروش گوسفندان 
خود به تهران مى روند و من هم باید بروم» و از من خواست که او را به ایستگاه قطار در حدود 7 کیلومترى منزلمان برسانم. هرچه به او اصرار کردم که «هوا سرد و بارانى است، 
امشب را بمان»، قبول نکرد که در نهایت با یک فانوس و تفنگ شکارى به راه افتادیم و او را به ایستگاه رساندم. در راه برگشت به خانه دیدم که فاصله میان دو تونل بر روى خط 
آهن به علت ریزش کوه مسدود شده است و یادم آمد که قطار تا چند دقیقه دیگر از ایستگاه به سمت پایین راه مى افتد، آن هم قطارى که ُپر از مسافر است. با خودم گفتم «هر چه 
بادا باد»؛ راه افتادم به سمت ایستگاه، اما حدود دو کیلومتر که مانده بود متوجه شدم که قطار از ایستگاه حرکت کرده و چون وزش باد فانوسم را خاموش کرده بود، چاره اى ندیدم 
جز اینکه ُکتم را درآوردم و بر سر چوب بستم و نفت فانوس را بر روى آن ریختم و با کبریتى که همراه داشتم، آن را آتش زدم و دوان دوان بر روى ریل قطار به راننده عالمت دادم. 
وقتى دیدم راننده متوجه نمى شود، با تفنگ شکارى یکى دو گلوله شلیک کردم که راننده متوجه شد و وقتى قطار کم کم توقف کرد، همه مأموران و مسافران از آن بیرون ریختند و 
اول فکر مى کردند که من قصد سوار شدن به قطار را داشته ام! به همین دلیل، آنقدر کتکم زدند که له و لورده شدم! وقتى به آنها گفتم که چه اتفاقى افتاده و صحنه را نشانشان دادم، 
آن وقت بود که متوجه شدند، جان حدود هزار نفر نجات پیدا کرده است و آنقدر به شعف آمده بودند که بازرس قطار همان شب، تمام جیب هایش را گشت و 50 تومان به من انعام 

داد. االن برخى از مأموران قطار که هنوز زنده اند و بازنشسته شده اند، وقتى خاطره آن شب و صحنه آن دّره را تعریف مى کنند، از شدت هیجان به گریه مى افتند.
چون لباس هایم درآورده و لُخت شده بودم و عرق ریزان بر روى ریل دویده بودم، آن شب سرما خوردم و تمام بدنم عفونت کرد و 15 روز در یکى از درمانگاه هاى میانه تحت درمان 
بودم و بعد از آن بود که براى ادامه درمان به تبریز رفتم، اما هزینه درمانم آنقدر باال بود که حتى گوسفندانم را فروختم و خالصه در آن دو سه ماه درمان، تمام دارایى ام را خرج کردم. 
یکسال پس از حادثه، داستان آن شب وارد کتاب هاى درسى بچه ها شد، اما تا سال 69 یا 70 هیچکس جز اهالى روستایمان نمى دانست که «دهقان فداکار» منم؛ تا اینکه وقتى 

به دلیل بیمارى در یکى از بیمارستان هاى تبریز بسترى شده بودم، به طور اتفاقى و البته بعد از تحقیقات، من را شناختند.

روایت آن شب  از زبان دهقان فداکار

رئیس پلیس استان خراسان رضوى از دستگیرى فردى خبر 
داد که در فضاى مجازى اقدام به انتشارخبر دروغ جاماندن 

قیچى در شکم یک بیمار در بیمارستان گناباد کرده بود.
ســردار قادر کریمى گفــت: در پى دادخواهــى نماینده 
حقوقــى بیمارســتان گنابــاد مبنى بــر انتشــار کلیپ 
تصویرى دروغیــن با موضوع جاماندن قیچى در شــکم 
بیمار هنگام عمل جراحى در این بیمارســتان و تشویش 
اذهان عمومــى دســتورات الزم براى پیگیرى ســریع 
موضوع صــادر شــد. وى افزود:کارشناســان پلیس فتا 
خراســان رضــوى در عملیاتى هماهنگ بــا فرماندهى 
انتظامــى شهرســتان گنابــاد تحقیقات علمــى خود را 

آغاز و عامل این اقدام مجرمانه را شناســایى و دســتگیر
 کردند.وى گفت: متهم 41ســاله که به باورى غلط هیچ 
ردپایى از خود برجاى نگذاشته و از دستگیرى اش شوکه 
شده بود اعتراف کرد چندسال قبل به بیمارى هپاتیت مبتال 
شده و در روند درمانى خود از بیمارستان مذکور کینه به دل 
گرفته است. او در مراجعه به این بیمارستان با بیمارى درد دل 
مى کند که هنگام عمل جراجى در شهر دیگرى قیچى در 
شکمش جامانده است. سردار کریمى اظهار داشت: متهم 
41ســاله با فیلمبردارى مخفیانه از اظهارات بیمار،کلیپ 
تصویرى را با زیرنویس جامانده قیچى در شــکم بیمار در 

بیمارستان گناباد در فضاى مجازى منتشر مى کند.

خودروهاى میلیاردى در ایران 

در این تصویر ، تعدادى از گران ترین خودروهاى دنیا در یکى از جاده هاى کشور را مشاهده  مى کنید.

مدیرکل امور پایگاه هاى میراث جهانى گفت: چندى پیش اخبارى در شبکه هاى اجتماعى مبنى بر تخریب قلعه فلک االفالك منتشر شد که با توجه 
به بررسى هاى کارشناسانه و تخصصى مشخص شد که مشکل تازه اى در چندسال اخیر براى این بناى ارزشمند تاریخى رخ نداده است و به نظر 
مى رسد اخبارى که منتشر شده غیرکارشناسى و غیرفنى است. فرهاد عزیزى تأکید کرد: پیش از این قلعه فلک االفالك تحت تملک ارگان هاى 
مختلفى از جمله ارتش، سپاه، دانشگاه و بخش خصوصى بود که به لحاظ مدیریتى وضعیت بسیار مبهمى داشت. خوشبختانه در این سال ها مردم 
به دلیل حساسیت ویژه اى که به این بناى تاریخى دارند موضوعات این قلعه را پیگیرى کرده اند و به واسطه همین پیگیرى ها اتفاقات بسیار مناسبى 

صورت گرفته است به طورى که زمینه آزادسازى بخشى از قلعه را  فراهم کرد. 
گفتنى است به تازگى فعاالن میراث فرهنگى با انتشار تصاویرى نسبت به وضعیت فلک االفالك اظهار نگرانى کرده اند. قلعه فلک االفالك یا دژ 

شاپور یکى از شاهکارهاى معمارى جهان است که در دوره ساسانیان در شهر خرم آباد بنا شده است. 

فلک  االفالك 
تحت تم لک ارتش، 
سپاه، دانشگاه و 
بخش خصوصى 
است!

نصف جهان بعد از زمین لرزه 7/3 ریشترى در سرپل ذهاب 
کرمانشاه، شاهد طرح فرضیه هاى مختلفى در رابطه با این 
زمین لرزه بوده ایم. سه تا از این فرضیه ها که بیشتر از همه 
در شبکه هاى مجازى دست به دست مى شود، ارتباط زلزله 
غرب کشور با خشکسالى هاى چندین ساله، پروژه «هارپ» 
و موجودى اژدهامانند است که گفته مى شود جسدش در 
سومار کشف شده اســت. از این موجود فیلم با کیفیتى هم 
در فضاى مجازى منتشر شده است. این در حالى است که 

کارشناسان هر سه این فرضیه ها را رد مى کنند.

زلزله سرپل ذهاب ارتباطى با خشکسالى ندارد
مدیرگروه زلزله شناسى مهندسى پژوهشگاه زلزله شناسى 
ایران فرضیه وقوع زلزله در ایران به دلیل خشکسالى را رد 
کرد. مهدى زارع گفت: بســیارى از فرضیه ها در باره وقوع 
زلزله پایه و اساس علمى نداشته و تنها حاشیه هایى است که 

از سوى شهروندان مطرح مى شود.
مدیرگروه زلزله شناسى مهندسى پژوهشگاه زلزله شناسى 
ایران اظهارداشــت: نظریه هایى وجود دارد که خشکسالى 
بزرگ در جایى که گســل وجود داشته باشد مى تواند سبب 
زمین لرزه شــود، اما این موضوع در رابطه با زلزله سر پل 
ذهاب صادق نیست. زارع ادامه داد: عمق زمین لرزه اى که 
در محدوده سر پل ذهاب رخ داد و باعث تخریب قابل توجه 
خانه ها شد تقریباً زیاد بود و به همین دلیل نمى توان ادعا کرد 
که زمین لرزه کرمانشــاه ارتباطى با خشکسالى هاى اخیر 
داشته باشد. وى با بیان اینکه تأثیر خشکسالى بر ایجاد زلزله 
نظریه پذیرفته شده اى اســت خاطرنشان کرد: در پذیرش 

عام، خشکسالى ها مى توانند سبب زمین لرزه شوند، اما باید 
وضعیت سفره هاى آب در منطقه اى که زلزله در آن رخ داده 

بررسى شود.

تکذیب کشف موجود ناشناخته در سومار
در همین حال معــاون اجتماعى پلیس کرمانشــاه گفت: 
ارتباط کشف موجود ناشناخته شبیه اژدها در سومار با وقوع 
زلزله کذب است. سرهنگ محمد رضا آمویى اظهار داشت: 
چندى قبل شایعه اى در فضاى مجازى مطرح شد که یک 
موجود عجیب شبیه اژدها در شهر سومار کشف شده است. 
این موضوع آن زمان تکذیب شد اما دوباره برخى ها با انتشار 
این شایعه ادعا  کردند که این موجود همزمان با وقوع زلزله 
در سومار کشف شده اســت.  وى ادامه داد: بار دیگر اعالم 
مى کنیم چنین موجودى در هیچ کجاى استان کشف نشده 

است و فیلم منتشر شــده مربوط به کشورهاى دیگر است. 
ضمناً این شایعات هیچ ارتباطى با زلزله ندارد.

پروژه مخفى آمریکا علیه ایران؟
عده اى بر این باورند کــه آمریکا به صورت مخفیانه پروژه 
«هارپ» را علیه کشــورمان اســتفاده مى کنــد و علت 
خشکســالى و کم آبى و پدیده نوظهور ریزگردها و آلودگى 
شــدید هواو... ریشــه در این قضیه دارد. این عده معتقدند 
خشک شدن دریاچه ارومیه و کم آب شدن بسیارى از رودها 
مثل زاینده رود که در ده سال گذشته اتفاق افتاده اند نتیجه 

همین اقدامات خاص بوده است.
دکتر ناصر حافظى مقدس، زمین شــناس، مهندس زلزله 
شناسى و استاد دانشگاه درباره پدیده هارپ مى گوید: پروژه 
مطالعاتى هارپ درخصوص مطالعه اصول فیزیکى کنترل 
کننده یونوسفر است که عالوه بر آمریکا چند کشور دیگر نیز 
در آن مشارکت دارند. هدف اصلى این پروژه بهبود ارتباطات 
رادیویى بوده است اگرچه ارتش آمریکا در این پروژه به دنبال 

کنترل و نظارت بر ارتباطات رادیویى است.
وى به ارتباط هارپ و زلزله اشاره مى کند و مى گوید: منشأ 
شایعاتى که درخصوص ارتباط زلزله با پروژه هارپ وجود دارد 
شاید از این طریق است که زلزله هاى بزرگ همراه با تغییرات 
وسیع در اتمسفر باالى منطقه کانونى مى باشند و اغتشاشاتى 
را در کره یونوسفر ایجاد مى کنند. تالش هایى جهت استفاده 
از این پدیده براى پیش بینى زلزله نیز در حال انجام است. اما 
اینکه با هدایت امواج الکترومغناطیس بتوان در یک منطقه 

زلزله ایجاد کرد توجیه علمى ندارد. 

فرضیه هاى عجیب درباره زلزله بزرگ غرب کشور

هارپ و اژدها باعث زلزله کرمانشاه شده است؟!
پشت پرده عجیب

 ماجراى جاماندن قیچى
 در شکم بیمار گنابادى!

دروغ یا واقعیت
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دریافت شناسه اخالق 
توسط دانشگاه آزاد اصفهان

 بر اسـاس مجوز کمیته ملى اخالق در پژوهش هاى 
زیست پزشـکى معاونت  تحقیقات  و فنـاورى وزارت  
بهداشـت، درمـان و آمـوزش  پزشـکى، شناسـه 
اختصاصـى اخـالق در پژوهش هـاى پزشـکى بـه 
دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد اصفهان (خوراسـگان) 

اختصاص یافت.

استقرار اتوبوس سالمت 
در مناطق 15گانه شهر

مسـعود مهدویـان فـر، مدیـر امـور اجتماعـى و
مشـارکت هـاى مردمـى شـهردارى اصفهـان 
گفـت: بـر اسـاس برنامه ریـزى هـاى انجام شـده،
 اتوبـوس هـاى سـیار سـالمت در دو نوبـت صبح و 
بعـداز ظهـر بـراى ارتقـاى اطالعـات و ارائـه

 راهکارهاى پیشـگیرى از بیمارى ایدز به شهروندان 
در مناطـق 15 گانـه شـهردارى اصفهـان مسـتقر 

مى شوند.

تحویل 206 واحدمسکونى به 
مددجویان کمیته امداد

بامشارکت خیران، امسال 206 واحد مسکونى شهرى 
و روستایى سـاخته و تحویل مددجویان کمیته امداد 

استان اصفهان شده است.
مدیر تأمین مسکن و امور مهندسى ساختمان کمیته 
امداد امام خمینى(ره)  استان اصفهان گفت: از ابتداى 
امسال تاکنون در مجموع هزار و 271 خدمت در حوزه 

مسکن مددجویى ارائه شده است.
عباسـعلى زارعان هزینه تخصیصى ایـن خدمات را 
77 میلیارد و 770 میلیـون ریال عنوان کـرد وافزود: 
ساخت 99 مسـکن روسـتایى ، 107 مسکن شهرى 
و تعمیـر ، تکمیـل و بازسـازى 942 واحدمسـکونى 
امـداد کمیتـه  خدمـات  جملـه  از  مددجویـى 

امـام خمینى(ره) اسـتان اصفهـان در حوزه مسـکن 
مددجویى است.

تلفات 3برابرى مسمومیت با 
گازنسبت به انفجار 

تلفـات مسـمومیت بـا گاز منواکسـید کربـن سـه 
برابرحـوادث انفجـار گاز در اسـتان اصفهـان

 است.
کارشناس ارشد مدیریت بحران شرکت گاز اصفهان با 
اشاره به اینکه پارسال بیش از 700 حادثه مسمومیت 
با گاز منواکسید کربن در این استان رخ داد، افزود: 26 
نفر از هم استانى هاى مان پارسال جان خود را بخاطر 

مسمومیت با گازCO از دست دادند.
روحى با اشـاره به آمار سه برابرى حوادث مسمومیت 
با گاز منواکسید کربن در مقایسه با انفجارهاى گازى 

گفت: بیشترین قربانیان زیر 22سال بودند.
وى نصب ایمن وسایل گرمایشى، استفاده از شیلنگ 
استاندارد، استفاده از دودکش اچ شکل و نبستن همه 
منافذ عبورى هوا بـه داخل را مهمتریـن روش هاى 
کاهش حوادث مسـمومیت بـا گاز منواکسـید کربن 

دانست.
کارشناس ارشـد مدیریت بحران شـرکت گاز استان 
افزود:در پارکینگ ها و ماشـین ها هـم نباید از زغال 

براى گرم شدن استفاده کرد.

پدر اولین شهید بى سر 
نجف آباد دار فانى را وداع گفت

محمدعلـى ابوترابى، جانباز و پزشـک  دفاع مقدس، 
چهـره مانـدگار اصفهـان و پدر اولین شـهید بى سـر 

نجف آباد دار فانى را وداع گفت.
مراسـم یادبود این جانباز، امروز 13 آذرماه از سـاعت 
8و30دقیقـه تـا 11 صبـح و بعـد از ظهـر از سـاعت 
14و30دقیقـه تـا 16و30دقیقه در نجف آبـاد برگزار 

مى شود.
همچنین مراسم هفتمین درگذشت دکتر محمدعلى 
ابوترابى روز جمعه 17 آذرماه از سـاعت14و30دقیقه 

تا 16و30دقیقه برپا مى شود.

مدیرعامل شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان گفت: مصرف سوخت بنزین در استان اصفهان 
تا پایان آبان ماه امسال با رشد 6/23 درصدى نسبت به 

سال گذشته به بیش از 1/4 میلیارد لیتر رسید.
حسین صادقیان با اشاره به اینکه تا پایان آبان ماه سال 
جارى در استان اصفهان یک میلیارد و 405 میلیون و 884 
هزار و 300 لیتر بنزین مصرف شده است، اظهار داشت: 
مصرف بنزین استان در این مدت نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 6/23درصد رشد داشته است.
به گفته وى، طى هشت ماه سال گذشته یک میلیارد و 
323 میلیون و 387 هــزار و 647 لیتر بنزین در اصفهان 

مصرف شد.
مدیر عامل شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان با بیان اینکه مصرف نفت گاز نیز در مدت مذکور 
در اســتان 4/97 درصد افزایش یافته و به یک میلیارد و 
666 میلیون و 982 هزار و 700 لیتر رسیده است، اظهار 
داشت: میزان مصرف گازوئیل مصرفى طى هشت ماه 
نخست سال گذشته یک میلیارد و 588 میلیون و 28 هزار 

و 100 لیتر بود.
وى گفت: میزان مصرف نفت سفید و نفت کوره در هشت 
ماه نخست امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته 

به ترتیب 28/71 درصد و 29/69 درصد کاهش یافت.

مسئول امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: در ابتدا 
پروژه پردیس سینمایى ساحل را براى ساخت پنج سالن 
سینما ارائه کردیم اما هم اکنون دو سالن دیگر نیز به این 

مجموعه اضافه شده است.
مصطفى حسینى با بیان اینکه سالن اصلى داراى 640 
نفر ظرفیت است، بیان داشــت: سالن VIP با گنجایش 
50 نفر، سالن روباز، دو سالن کوچک تر سینما به اضافه 
دو سالن ویژه کودکان مجموعًا 550 صندلى به ظرفیت 
مجموعه اضافه کرده است. وى با اشاره به اینکه سالن 
ویژه کودکان با داشــتن فضاى مهد کــودك و مربى 
مخصوص کودك داراى دو سالن نمایش است، عنوان 

کرد: کودکان مى توانند تنها و یا همراه با خانواده در این 
دو سالن به تماشاى فیلم هاى متناسب با رده سنى خود 
بنشینند.  حسینى افزود: سالن روباز با منظره ویژه از سى 
و سه پل داراى سیستم صوتى هدست است و بینندگان 
مى توانند در کنار دیدن فیلم، غذا و یا نوشیدنى میل کنند.

مسئول امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: در این 
سالن صبح ها نقالى و نمایشنامه خوانى اجرا مى شود و در 
سانس عصر و شب نمایش فیلم خواهیم داشت. وى بیان 
داشت: در کنار این هفت سالن، کتابخانه و موزه سینما نیز 
در این پردیس احداث مى شود و این موزه، دومین موزه 

سینمایى کشور است.

اصفهانى ها 1/4میلیارد لیتر 
بنزین مصرف کردند

تبدیل پردیس سینمایى ساحل 
به موزه سینمایى 

مسئول تربیت بدنى سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان گفت: مسابقات ورزشى خواهران بسیج کشور با 
عنوان «همایش اقتدار» در استان اصفهان و به میزبانى تربیت بدنى سپاه صاحب الزمان(عج) 15 و 16 آذر ماه 

برگزار خواهد شد.
على پیمان صفــت افــزود: از ســال گذشــته میزبــان مســابقات بســیجى در دو قســمت خواهران 
و برادران بودیم و مســابقات بومى و محلى بسیجیان سراسر کشور در شهرســتان لنجان با حضور 450 نفر 

برگزار شد.
 وى ادامه داد: با توجه به ســابقه خوب و کســب نمره عالى در مســابقات گذشــته که به میزبانى اصفهان 
برگزار شد، میزبانى همایش اقتدار به استان اصفهان رســید و این رقابت ها در شهرستان درچه در سه رشته 
هنر هاى رزمى و دفاع شخصى گردان و خواهران بسیج، ووشو بسیج خواهران و ورزش هاى بومى و محلى

 خواهران بسیج انجام مى شود و از 27 استان کشور و 500 ورزشــکار در این دوره از رقابت ها حضور خواهند 
داشت.

وى تصریح کرد: افتتاحیه این رقابت ها چهارشنبه عصر در سالن 9 دى شهرستان درچه و همراه با برنامه هاى 
ورزشى و شاد و متنوع خواهد بود.

پیمان صفت اذعان داشت: مسابقات در بعد از ظهر روز پنج شنبه به پایان مى رسد و در پایان مسابقات، اختتامیه 
هر رشته به صورت جداگانه برگزار مى شــود و به نفرات برتر و تیم هاى برتر حکم، مدال و جوایز نقدى اهدا 

خواهد شد. 

نایب رئیس اتاق بازرگانى،صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان با اشــاره به راه اندازى کرسى روان تنى در 
اتاق بازرگانى اصفهان گفت: براى بهبود عملکرد 
فعاالن اقتصادى باید از مشــاوران روان شناس و 

جامعه شناس در بنگاه هاى تولیدى استفاده کنیم.
مصطفى رناسى با اشاره به راه اندازى کرسى روان 
تنى در اتاق بازرگانى اظهار داشــت: با بررسى هاى 
انجام شده مشخص شده که یکى از مشکالت در 
اتاق بازرگانى این است که مشــاور حقوقى جاى 
مشاور مالیاتى، تأمین اجتماعى و کار را گرفته است.

وى افزود: با بررسى هایى که به صورت تحقیقاتى 
انجام دادیم، احساس کردیم که در برخى زمان ها 
مشــکالت روانى و خانوادگى فعاالن اقتصادى را 

درگیر خود کرده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانــى اصفهان ادامه داد: یک 
فعال اقتصادى قبل از شــروع یک کسب وکار باید 
تست روان تنى انجام دهد و الزامى نیست که همه 

بتوانند کارآفرین و کارخانه دار و صاحب بنگاه شوند، 
برخى هم باید کارمند باشند شاید برخى نتوانند توان 

ریسک پذیرى و مدیریتى را داشته باشند.
رناسى بیان داشت: همچنین ما به دنبال این هستیم 
که روان فعاالن اقتصادى را آماده کار کنیم، خیلى 
وقت ها در کار فعاالن اقتصادى مشــکالتى ایجاد 
مى شود که شاید مرتبط با مسائل روانى، خانوادگى 
یا کارمندان آنها باشد، حتى در انتخاب نیروى انسانى 

باید مسائل روانى در نظر گرفته شود.

مدیر اجراى پروژه هاى آهن سازى و فوالدســازى شــرکت فوالد مبارکه از راه اندازى و بهره بردارى از 
واحد کوره پاتیلى شماره 7 این شرکت 

خبر داد.
مهرداد عبدالرحیم زاده اظهارداشــت: 
بــه منظــور بهره گیرى از ظرفیـــت 
تولید ایجاد شــده در کوره هاى قوس 
الکتریکــى و ریخته گــرى مــداوم و 
دستیابى به 7/2 میلیون تن فوالد مذاب 
در فوالد مبارکه، کوره پاتیلى شماره 7 
احداث و پس از تست هاى موفقیت آمیز 

به بهره بردارى رسید.
وى در تشــریح برخى مشخصات این 
پروژه، با بیان اینکه هزینــه اجراى این پروژه در دو بخش خارجى و داخلى بالــغ بر 10/3 میلیون یورو و 
70 میلیارد ریال بوده است، افزود: حـجم عمده خدمات ساخت و نصـــب بالغ بر هزار و 200 تن سازه و 
تجهیز فلزى، هفت هزار و 500 اینچ جوش لوله، 42 هزار و 500 متر انواع کابل کشى، چهار هزار و 800 

مترمکعب خاك بردارى، دو هزار و 500 مترمکعب بتن ریزى و 190 تن میلگرد بوده است.

 استاندار اصفهان گفت: از امروز(دیروز) 400 هکتار مالچ 
پاشــى و 500 هکتار نهالکارى با هدف مهار بیابان آغاز 

مى شود.
محسن مهرعلیزاده اظهار داشت: شرق اصفهان با مسئله 
کویر و بى آبى دست و پنجه نرم مى کند وبه طور کلى 30 

درصد مساحت استان را کویر تشکیل مى دهد.
وى افزود: امسال بودجه محدودى اختصاص داده شده 
بود اما براى ســال هاى آینده پیش بینى خوبى در برنامه 
ششم در راستاى توسعه بیابان زدایى با طرح هایى مانند 

مالچ پاشى و نهالکارى، شده است.
اســتاندار اصفهــان با بیــان اینکــه عالوه بــر این 
اقدامات که بــه صورت ملى خواهد بــود، فعالیت هایى 
در سطح اســتان خواهیم داشــت، ادامه داد: برداشت 
مواد اولیه گچ از معادن یکــى از عوامل اصلى افزایش 

ریزگردهاست.
وى تصریح کــرد: با صاحبان معادن فعــال براى تغییر 
کاربرى صحبــت مى کنیم تا در جایى دیگر مشــغول 
به کار شــوند تا به جاى این معادن، شهرك صنعتى با 

کارخانه هایى که نیاز به آب ندارد ایجاد شود.

مهرعلیزاده با اشاره به نقش معادن در بیابان زایى عنوان 
کرد: برداشت کمتر از ســطح یک متر زمین، خاك هاى 
ســطحى را از بین مى برد و در زمان طوفان ریزگردها را 

افزایش مى دهد.

«در هشت ماه سال جارى در وقوع قتل 21 درصد، سرقت 
مسلحانه 40 درصد، آدم ربایى 46 درصد، سرقت از مغازه 
13 درصد، خودرو 2 درصد و جیب برى 8 درصد نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل، کاهش داشتیم. اما در برخى 
سرقت ها با افزایش مواجه بوده ایم که نیازمند هوشیارى 

بیشتر مردم و نیروى انتظامى است.»
فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان در نشست آذرماه 
خود و با خبرنگاران این مطلب را اعالم کرد و گفت: در 
این مدت در سرقت موتورســیکلت در استان 8 درصد 
افزایش، لوازم خودرو 6 درصد و کیف قاپى هم 10 درصد 

افزایش داشتیم.
ســردار مهدى معصوم بیگى اظهار داشــت: در هشت 
ماه ســال جارى در اســتان اصفهان 120 باند سرقت 
شناسایى و با آنان برخورد شــد که در این راستا 23 باند 
سرقت منزل و مغازه، 21 باند سرقت اماکن خصوصى، 
18 باند ســرقت داخل خودرو و 17 باند سرقت به عنف 
و... بود. وى ادامه داد: رویکرد نیروى انتظامى اســتان 
اصفهان کشف علمى جرم است و امروز 20 درصد کشف 
جرم به روش آزمایشگاهى نسبت به سال گذشته انجام 
مى شود و افزایش داریم و با جدیت هم دنبال خواهد شد. 
این در حالى است که هدف ما عالوه بر شناسایى باندها، 

بازگرداندن اموال مردم به آنان است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه 87 میلیارد 
تومان اموال در هشت ماه گذشته به مردم بازگردانده شده 
اســت، گفت: در چند روز گذشته بزرگ ترین کالهبردار 
که واردکننده پوشاك بود در یکى از استان هاى شمالى 
دستگیر شد که 40 شاکى داشــت و یک میلیارد و 200 

میلیون تومان کالهبردارى کرده بود.
وى از شــاکیان این کالهبردار خواست تا با شکایت به 

پلیس آگاهى، نسبت به دریافت اموال خود اقدام کنند.
سردار معصوم بیگى تصریح کرد: در ســال جارى و در 

قرارگاه عملیاتى اقدام و عمل، مــا چهار طرح پى درپى 
ذوالفقار را طى چهار ماه در استان اصفهان اجرا کردیم و 
تنها در طرح ذوالفقار 3 که براى دستگیرى محکومین و 

متهمین فرارى بود 400 نفر دستگیر شدند. 
فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه تمرکز ما 
در حوزه مبارزه با قاچاق کاال، پرونده هاى باالى یکصد 
میلیون تومان اســت، گفت: ما در کشــف پرونده هاى 
باالى یکصد میلیون تومان در هشت ماه سال جارى 6 

درصد افزایش داشته ایم و برخورد با دانه درشت ها با قوت 
انجام خواهد شد. این در حالى است که ارزش کاالهاى 

مکشوفه در این مدت بالغ بر 83 میلیون تومان بود.
ســردار معصوم بیگى از افزایش 23 درصدى شناسایى 
ســایت هاى با محتواى مجرمانه در فضــاى مجازى 
خبر داد و گفت: جا دارد خانواده ها در اســتفاده فرزندان 
از ســایت هاى مجازى هوشیار باشــند و فعالیت آنها را 
مدیریت کنند. البته برنامه هایى براى آگاه سازى جامعه 

هدف در فضاى مجازى، طراحى شده و در سال جارى 10 
درصد حضور کارشناسان ما براى آموزش جامعه هدف 

افزایش یافته است.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از شناسایى و برخورد 
با 110 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در اســتان خبر داد 
و افزود: در خصوص پاکســازى نقاط آلوده به جرم مواد 
مخدر، 30 درصد افزایش اجراى طرح داشــتیم و طرح 
ذوالفقار4 مخصوص برخورد با خرده فروشان و معتادان 

متجاهر بوده است و در مجموع تاکنون 20 ُتن مواد مخدر 
در استان اصفهان کشف شده است. 

فرمانده انتظامى استان اصفهان به حوزه راهور هم اشاره 
کرد و گفت: در حوزه راهور، تمرکــز نیروى انتظامى بر 
موضوعات ایجابى و فرهنگسازى بوده و اقدامات خوبى 
در حال انجام اســت. این در حالى اســت که حمایت از 
رانندگان و راکبین موتورسیکلت قانونمند در دستور کار 
است و در همایشــى 40 هزار راننده قانونمند شناسایى 
شدند و مورد تجلیل قرار گرفتند و حتى بیش از هزار کاله 
ایمنى به این افراد اهدا شــد و در این راستا در هفت ماه 
گذشته، در مجموع 7 درصد کاهش جانباختگان ناشى از 

تصادف در حوزه پلیس راه را شاهد بودیم.
سردار معصوم بیگى البته اعالم کرد که آمار جانباختگان 
عابــران پیــاده و راکبان موتورســیکلت در اســتان 
اصفهان باالى 70 درصد اســت در حالى که میانگین 
کشــورى آن 50 درصد اســت و به این ترتیب استان 
اصفهان در این زمینه رتبه اول کشــور را دارد و این آمار 
زیبنده استان اصفهان نیست و باید همه کمک کنند تا 

کاهش یابد. 
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: در فوریت هاى 
پلیس 110 در هشــت ماه ســال جارى یک میلیون و 
200 هزار تماس گرفته شــد که از این میزان 53 درصد 

تماس ها، عملیاتى شده است.
وى گفت: به زودى از طرح تحــرك در نیروى انتظامى 
اســتان اصفهان با هدف ارتقاى نــاوگان خودرویى به 
منظور تســریع در حضور مأمورا ن پلیس 110 در محل، 

رونمایى خواهد شد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان اتفاق اخیر در پل چمران 
اصفهان را براساس ادله، خودکشى دانست ولى گفت: در 
اینگونه حوادث، مردم چندان به دنبال عناوین نباشــند، 
آنچه قطعى اســت اینکه این خودکشى ها تحت چالش 

فضاى مجازى اتفاق افتاده است. 

سردار معصوم بیگى، وضعیت انتظامى 8 ماهه استان را تشریح کرد

ساسان اکبرزاده

استاندار اصفهان:

معادن اصفهان به شهرك صنعتى و کارخانه  تبدیل مى شوند «شهر گردشگر» 
عنوان جدید اصفهان مى شود 

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان از پیگیرى طرح تبدیل اصفهان به 
عنوان«شهر گردشگر» خبر داد و گفت: به زودى 
تمامى خدمات شــهرى در اصفهان متناسب با 
صنعت گردشگرى، طراحى و اجرا خواهد شد و در 
همین راستا ساماندهى فعالیت گردشگرى در میدان 
امام(ره) در دستور کار قرار گرفته است.فریدون 
اللهیارى اظهارداشت: با توسعه گردشگرى طى 
چهار سال اخیر در ایران و به ویژه اصفهان، شاهد 
بروز مسائل و مشکالتى در روند خدمات رسانى به 
گردشگران، به ویژه گردشگران خارجى بوده ایم 
که به تدریج پدید آمده است.وى  به ارتقاى کیفیت 
خدمات رسانى به گردشگران اشاره و خاطر نشان 
کرد: بر اساس طرح جدیدى که در سازمان میراث 
فرهنگى مطرح شــده، با قدرت تمام پیگیر طرح 
تبدیل اصفهان به عنوان «شهر گردشگر» هستیم؛ 
به گونه اى که بر اساس این طرح، تمامى خدمات 
شهرى در اصفهان متناسب با صنعت گردشگرى 

طراحى و اجرا خواهد شد.

اصفهان میزبان مسابقات ورزشى خواهران بسیجى بهره بردارى از کوره شماره 7 فوالد مبارکه

نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان:

 الزامى نیست همه بتوانند کارآفرین 
و کارخانه دار باشند

نمایشــگاهى از آثار نقاشــى رضا دوست در 
موزه هنرهــاى معاصر اصفهان برگزار شــده 

است.
رضا دوســت، یکى از چهــره هــاى نادیده 
نقاشــى مدرن ایران اســت. آثار او هر چند به 
جریان «هانیبال الخاص» منتســب هســتند 
ولى به لحاظ برخورد نقاشــانه نسبت چندانى 

با استعاره ها و نشانه شناسى الخاصى ندارند. 
عالقه  مندان بــراى بازدید از نمایشــگاه آثار 
نقاشــى رضا دوســت مى توانند تا 5 دى ماه 
صبح ها ساعت 9 تا 13و0دقیقه و بعدازظهرها 
ســاعت 15 تا 18 به موزه هنرهــاى معاصر 
اصفهان، واقع در خیابان اســتاندارى مراجعه 

کنند.

نمایشگاه نقاشى 
در موزه هنرهاى معاصر

شناسایى 120 باند سرقت در اصفهان
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برگزارى جشنواره بین المللى 
قصه گویى در اصفهان

39 قصه گو از شش استان کشور از 20 تا22 آذرماه 
در اصفهان با یکدیگر رقابت مى کنند.

مرحله منطقه اى«بیستمین جشــنواره بین المللى 
قصه گویى» به میزبانى کانون استان اصفهان در سه 
بخش مربیان کانــون، قصه گویان رضوى و بخش 

آزاد برگزار مى شود.
بوشــهر، چهارمحال و بختیارى، خوزستان، فارس، 
کهگیلویه و بویر احمــد و اصفهان اســتان هایى 
هستند که قصه گویان آنها در این جشنواره حضور 
دارند. برپایى نشســت هاى  تخصصــى با عنوان» 
رمزگشــایى قصه هاى کهن» و « بیان خواسته ها

 و بایســته هاى کودك ونوجوان،مبتنى بر آیات و 
قصص قرآن» از دیگر برنامه هاى این جشــنواره 

مى باشد.
 برگزیــدگان این رقابــت  در بهمن ســال 1396 
در مرحله نهایى بیســتمین جشــنواره بین المللى 
قصه گویى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 

حضور خواهند یافت.

کمک 300 میلیونى شهردارى 
اصفهان به فرماندارى

در جلسه علنى دیروز شوراى شـهر اصفهان، کمک 
300 میلیون تومانى شهردارى اصفهان به فرماندارى 
براى برگزارى انتخابات سال 96، با 9 رأى موافق به 
تصویب دوره پنجم شوراى اسـالمى شهر اصفهان 

رسید.

خارج کردن تومور8کیلویى 
ازتخمدان یک بیمار

در بیمارسـتان دکتـر شـریعتى اصفهان یـک تومور 
هشـت کیلویى توسـط جراح از بدن یک بیمار خارج 

شد.
مهـدى ناقوسـى، رئیـس بیمارسـتان شـریعتى 
اصفهان بـا اعالم این خبـر گفت: خانم30سـاله اى 
با درد شـکم بـه اورژانـس بیمارسـتان مراجعه کرد

 و پس از گرفتن شـرح حال، پزشـک اورژانس بیمار 
را بسترى کرد.

وى گفت: پس از بسـتر ى ضایعه بزرگى در سى تى 
اسکن مشاهده مى کنند و به گفته بیمار  قبًال هم به 
دلیل بزرگى و درد شـکم به مراکـز درمانى  دیگرى 
نیز مراجعه کرده  کـه علت چاقى و بـاردارى  مطرح 

شده بود.
وى افـزود:وى تحـت عمـل جراحـى  قـرار گرفت 
و تـوده تومـورال بـا وزن تقریبـى هشـت کیلو طى 
دو سـاعت توسـط تیم پزشـکى از شـکم وى خارج

 شد.

اغلب مدارس استثنایى 
در حال تخریب هستند

رئیـس اداره آمـوزش و پـرورش اسـتثنایى اسـتان 
اصفهان گفـت : براى مهـر 97 حداقل 10 مدرسـه 
و یک فضاى ورزشـى با اسـتانداردهاى خاص ویژه 

دانش آموزان استثنایى نیاز داریم.
محسن الماسـى گفت: 648 نفر دانش آموز در حوزه 
پیش دبسـتانى و دوهزار و 849 نفر در حوزه ابتدایى 
، 836 نفر  در دوره اول متوسطه، 564 دانش آموز در 
دوره دوم متوسطه ودو هزار 732 دانش آموز تلفیقى 
که از خدمات مدارس عادى استفاده مى کنند تحت 
پوشش اداره آموزش و پرورش استثنایى مشغول به 

تحصیل هستند.
وى تأکیـد کـرد: درسـال تحصیلـى 96 – 97، 
148مدرسـه مسـتقل، 104 کالس و 252مدرسـه 
آموزشـى در کل استان تحت پوشـش اداره آموزش 
اسـتثنایى اسـتان اصفهـان مشـغول بـه فعالیـت

 هستند.
الماسـى بـا اشـاره بـه اینکـه مـدارش اسـتثنایى از 
لحـاظ فیزیکى جایگاه مناسـبى ندارنـد و عمده این 
مدارس فرسـوده و درحال تخریب هستند که نیاز به 
مقاوم سـازى دارند، تأکیـد کرد: در سـال هاى اخیر 
کمتر مدرسه اى براى دانش آموزان استثنایى افتتاح 

شده است.

خبر

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: احداث منطقه آزاد تجارى لنجان با مساحت 300 
هکتار در شهرستان لنجان در هیئت دولت مصوب شده 

و فقط نیازمند مصوبه مجلس شوراى اسالمى است.
محمد جواد بگى تاکید کرد: احداث منطقه آزاد تجارى 
لنجان، مهمترین راهکار جذب سرمایه گذارى خارجى و 

کمک به تولید و اشتغال در این شهرستان است. 
وى همچنین از حمایت شــرکت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان براى احداث منطقه آزاد تجارى و شهرك 
حمل و نقل در مجاورت هم در شهرستان لنجان خبر داد 
و گفت: امروز بمنظور تحقق اقتصاد مقاومتى و حمایت 

از تولید و ایجاد اشتغال در کشور ملزم به استفاده از تمام 
ظرفیت هاى موجــود در زمینه جذب ســرمایه گذارى 

هستیم. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
معافیت مالیاتى و گمرگى مناطق آزاد تجارى را یکى از 
مشوق هاى اصلى جذب سرمایه گذاران خارجى در این 
مناطق دانست و گفت : در صورت جذب و فعالیت سرمایه 
گذاران خارجى در این مناطق، عالوه بر کمک به تولید 
و اشتغال شاهد انتقال فناورى از شرکت هاى خارجى به 
داخل کشور و همچنین کمک به دستیابى به بازارهاى 

صادراتى خواهیم بود.

نائب رئیس اتحادیه گوشت قرمز شهرستان اصفهان از 
احتمال واردات گوشت از استرالیا خبر داد و گفت: رکود 
به حدى رسیده که درحدود 30 درصد مردم توانایى خرید 
گوشت قرمز را دارند و اگر تا پیش از این توانایى خرید دو 
کیلو گوشت در ماه را داشتند، اکنون حدود یک و یا نیم 

کیلو گوشت قرمز خرید مى کنند.
اصغر پورباطنى افزود: به عنــوان مثال اگر یک قصابى 
پنج سال پیش روزانه 100 کیلو گوشت قرمز را خریدارى 
مى کرد، اکنون به دلیل کاهش قدرت خرید مردم روزانه 

حدود 20 کیلو گوشت را مى فروشد.
وى با اشاره به نرخ گوشت قرمز گفت: با تصمیم اتحادیه 

قیمت گوشت با کاهش 2 هزار تومانى به کیلویى 40 هزار 
تومان رسیده است.

نائب رئیس اتحادیه گوشــت قرمز شهرستان اصفهان 
تاکید کرد: در حال حاضر صادرات دام زنده از کشــور به 
خارج متوقف شده و با وجودى که کمبودى در بازار نیست، 

اما قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته است.
وى اظهار داشــت: در حال حاضر واردات گوشــت از 
ارمنستان متوقف شده اســت اما اکنون صحبت هایى 
در خصوص واردات گوشت از اســترالیا مطرح است اما 
میزان آن و اینکه ســهم اصفهان خواهد بــود یا خیر، 

مشخص نیست.

احتمال واردات گوشت قرمز
 از استرالیا

تصویب احداث منطقه آزادتجارى 
لنجان در هیئت دولت 

رئیــس ســازمان هواشناســى کشــور گفــت: آمارهــا نشــان 
مى دهد از ابتداى مهر تا هفتم آذر ســال جارى 17 استان کشور بیشتر از 
40 درصد کمبود بارش دارند که در این میان وضعیت بارشى در پنج استان 
یزد، مرکزى، اصفهان، خراســان جنوبى و قم از بقیه اســتان ها شرایط 

دشوارترى است.
داود پرهیزکار افزود: از ابتداى مهر ماه تا هفتم آذرماه سال جارى مجموع 
بارش هاى کشور 21/6 میلیمتر بوده که این مقدار در مقایسه با سال گذشته 
(17/6 میلیمتر) درحدود 30 درصد افزایش، اما در مقایسه با میانگین بلند 
مدت بارش ها در این بازه زمانى (32/3 میلیمتر) درحدود 33 درصد کاهش 

نشان مى دهد.
به گفته وى، آمارها نشان مى دهد که در این مدت 17 استان کشور بیشتر 
از 40 درصد کمبــود بارش دارند که در این میان وضعیت بارشــى در پنج 
اســتان یزد (با 87 درصد کمبود)، مرکزى (با90 درصد کمبود)، اصفهان 
(با91 درصد کمبود)، خراسان جنوبى (با 92 درصد کمبود) و قم (با 99 درصد 

کمبود) از بقیه استان ها شرایط دشوارترى است.
وى اظهارداشت: پهنه بندى خشکسالى بلند مدت در کل کشور حاکى از 
درگیر شدن خشکسالى است و تمامى استان ها دست کم با یکى از درجات 
خشکسالى بلند مدت (خفیف یا متوسط یا شــدید یا بسیار شدید) رو به رو 

هستند.
وى با بیان اینکه بررسى خشکسالى بلند مدت 84 ماه کشور تا پایان آبان ماه 
1396 بر مبناى شاخص SPEI بیانگر افزایش شدت و وسعت پهنه هاى 
درگیر با خشکسالى در بسیارى از مناطق کشور است، گفت: در مقایسه با 
خشکسالى هاى کوتاه مدت، بر تعداد و همچنین وسعت مناطق درگیر با 

این پدیده افزوده شده است.

شرایط دشوار وضعیت بارشى اصفهان

«نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى باید درخصوص 
تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولین اقدام کنند، 
قانونى که خوب نگاشته شده و امیدواریم در عمل هم به 

خوبى اجرایى شود.»
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان که این بار به مناسبت 
12 آذر روز جهانى معلولیــن در محل انجمن حمایت از 
بیماران آسیب هاى نخاعى اصفهان پذیراى خبرنگاران 
بود با اعالم این مطلب گفت: امــروز در خانواده بزرگ 
بهزیستى اســتان اصفهان همدلى و صمیمیت خاصى 
حاکم است و در حال حاضر 50 تشکل در امور معلولین در 

استان اصفهان وجود دارد. 
ســعید صادقى اظهار داشت: براســاس آمار بهداشت 
جهانى، 500 تا 600 میلیون نفــر در جهان با معلولیت 
زندگى مى کنند که این آمار در کشــور ما یک میلیون و 
200 هزار معلول و در استان اصفهان 120 هزار معلول در 
بانک اطالعات بهزیستى استان اصفهان ثبت شده است. 
این در حالى است که 65 درصد معلولین استان مرد و 35 
درصد زن هستند. اما در این میان نیاز زنان معلول که در 
قالب مادر، فرزند، همسر، افراد شاغل و... هستند خاص 

است و حمایت بیشتر از این قشر را مى طلبد.
وى با بیان اینکه شعار روز جهانى معلولین 12 آذر «اقدامى 
فراگیر براى تحقــق جامعه اى پایــدار و پذیراى همه 
معلولین» است، گفت: وجود معلولیت در افراد، به هیچ 

وجه ناقض حقوق انسانى این افراد نیست.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان اذعان داشت: هنوز 
بخشى از ساختمان ها، راه ها و... در استان اصفهان براى 
معلولین مناسب سازى نشده است و این قشر در تردد و 

حمل و نقل، انجام کارهاى ادارى و... چالش دارند. البته تا 
آنجا که توانستیم براى معلولین فعالیت هایى انجام شده، 
اما کار نکرده هم زیاد است و در واقع خوب حرف زدیم اما 

در عمل چندان مطلوب نبودیم.
صادقى از درخشــش معلولیــن اســتان اصفهان در 
عرصه هاى مختلف هنرى، ورزشــى، تحصیلى، دینى 
و قرآنى خبر داد و گفت: از خیرین، صنایع و شــرکت ها 
مى خواهم در انجام مسئولیت اجتماعى خود بیش از پیش 

به معلولین توجه کنند. 
وى در ادامه افزود: در شــش ماه اول سال جارى بیش 
از هزار و 700 مورد وام خوداشــتغالى براى گروه هدف 
بهزیستى استان اصفهان که 65 درصد آنان را معلولین 
تشــکیل مى دهند پرداخت و یا براى آنان ایجاد اشتغال 

شده است.
مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
در استان اصفهان 13 هزار و 500 نفر کم شنوا و ناشنوا 
داریم و تالش داریم تا بتوانیم در حوزه زبان اشاره، اخبار 

ناشنوایان از صدا و سیما به طور مستمر پخش شود.
صادقى از حذف بیمه مکمل بــراى معلوالن گفت و 
اینکه هزینه هاى درمانى معلولین بسیار زیاد است و با 
کمبود اعتبار پرداخت هزینه هاى درمانى معلولین مواجه 
هستیم. در حالى که معلولین باید بیمه مکمل باشند که 

اگر نشوند خانواده دچار مشکالت خواهند شد.
وى ادامه داد: در استان اصفهان هزار و 400 بیمار آسیب 
نخاعى وجود دارد که امید است مسئوالن دولتى در نظام 
سالمت، معلولین را بیش از پیش ببینند و در حقیقت تنها 
خبر براى معلولین کافى نیست بلکه معلوالن عمل هم 

مى خواهند.

***
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران آســیب نخاعى 
اصفهان هم اظهار امیدوارى کرد این نشســت نتایج 
پرثمرى داشته باشد، تا نســبت به معلوالن در جامعه، 

هوشیارتر عمل شود.
رضا نصر اصفهانى گفت: اگرچه همه مسئوالن مدعى 
هســتند در جریان مسائل و مشــکالت معلولین قرار 
دارند اما عملکرد آنها، انســان را دچار یک پارادوکس 
مى کند که اگر در جریان مسائل و مشکالت هستند باید 
گام هایى هم براى حل آنها بردارند که البته این مباحث 

در همه استان ها هست و فراگیر است.
عضو شوراى شهر اصفهان خواستار همدلى، هم افزایى 
و صمیمیت بیش از پیش براى حل مشکالت معلولین 

در استان اصفهان شد.
***

مدیرعامل مجمع تشــکل هاى مردمــى معلولین و 
مدیرعامل کانون سراسرى تشکل هاى معلولین کشور 
نیز با بیان اینکه امسال ما هفته معلولین داریم، گفت: 
مطبوعات، بهزیستى و تشکل هاى مردمى معلولین سه 
ضلع یک مثلث هستند و مى توانیم صمیمانه مسائل و 

مشکالت را با یکدیگر در میان بگذاریم.
غالمرضا پسته اى افزود: گله ما از رسانه ها آن است که 
فقط در روز جهانى معلولین به فکر این قشــر مى افتند 
و در طول سال گزارشــى از معلولین در نشریات دیده 
نمى شود و الزم است براى فرهنگسازى بیشتر در جامعه 
براى شناخت معلولین، نشریات اقدامات گسترده اى را 

عملى سازند.
وى ادامــه داد: مردم ما مردمى فهیــم، عاطفى و خّیر 

هستند ولى به دلیل ناآگاهى نسبت به مسائل معلولین، 
برخى نــکات را رعایت نمى کننــد و در نتیجه موجب 
آزرده خاطر شدن معلولین مى شــوند که عدم پذیرش 
معلولین بــا ویلچر در جریان برگزارى کنســرت اخیر 
احسان خواجه امیرى در تاالر رودکى ملک شهر از آن 

جمله است. 
پسته اى افزود: عدم درج زیرنویس در برنامه هاى صدا 
و سیما، ناشنوایان و کم شنوایان را به سوى برنامه هایى 

کشانده که داراى زیرنویس هستند.
***

مشاور استاندار اصفهان در امور معلولین و نایب رئیس 
جامعه معلولین استان اصفهان هم گفت: امروز معلولین 
با انبوه مشکالت که در طى سال هاى متمادى جمع شده 
و هر از گاهى در جاهاى مختلف سر باز مى زند مواجه 
هستند و در این راستا تالش داریم تا کرامت انسانى را 

به معلولین بازگردانیم و به شرایط مطلوب برسانیم.
سید محمد منصورى با بیان اینکه حرکت براى دستیابى 
به مطلوب فراهم شده ولى عواملى سد راه است، گفت: 
متأسفانه بزرگ ترین عامل سد راه که در مجلس شوراى 
اسالمى معطل مانده است قانون جامع حمایت از حقوق 
معلولین است که الزم است نمایندگان مجلس شوراى 
اسالمى با تصویب این قانون، مشکالت را مرتفع سازند.
وى با بیان اینکه مناسب ســازى امروز براى ما و فردا 
براى همه و سالمندان است، گفت: قانون جامع حمایت 
از حقوق معلوالن از ابزارهاى ما بوده و باید تحقق یابد.

وى گفت: حرکت ها براى رفع مشکالت معلولین، کند 
است و در این راستا نمى توان به بخشنامه ها که معموًال 
اجرایى هم نمى شود متکى بود و متأسفم که قانون 3 

درصد استخدام معلولین هم در کل داراى ایراد است و 
اجرایى نشده و نیاز به بازنگرى دارد. چرا که ما اصًال در 
دستگاه هاى دولتى استخدام نداشته ایم و از سوى دیگر 
بخش خصوصى، خود را ملزم به اســتخدام معلولین 
نمى داند و در این میان خیرین باید براى معلولین شغل 

ایجاد کنند و باید دستمان را به سوى آنان دراز کنیم. 
***

معاون توانبخشى بهزیستى استان اصفهان 13 تا 17 آذر 
را روزهاى هفته جهانــى معلولین و اجراى برنامه هاى 

متنوع و... اعالم کرد.
سید اصغر فیاض از برگزارى همایش بزرگ پیاده روى 
معلولین به مناســبت روز جهانى معلولین در چهارباغ 
عباسى با حمایت شهردارى و همکارى هیئت جانبازان 
و معلولین خبر داد و گفت: ما در سیستم دولتى، درصدى 
از نیازهاى معلولین را اجرایى کرده، ولى همه دستگاه ها 

موظف به کمک به معلولین هستند.
***

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان هم از 
مناسب سازى مناطق 15 گانه شهر اصفهان گفت و اینکه 
تاکنون 50 درصد پیاده روهاى اصفهان مناسب سازى شده 
و اقدامات مؤثرى در ناوگان تاکسیرانى و اتوبوسرانى براى 

معلولین به وقوع پیوسته است.
علیرضا صلواتى گفت: 90 درصد ایســتگاه هاى تندرو 
براى معلولین در شــهر اصفهان مناسب ســازى شده 
ودر 10 درصد دیگر امکان مناسب سازى وجود ندارد. 
همچنین پویش مردمى در فضاى مجازى براى تکریم 
از حقوق معلولین با شعار «من هواى معلولین شهرم را 

دارم» برقرار و با استقبال روبه رو شده است.

1400 بیمار آسیب نخاعى در استان اصفهان  وجود دارد

معاون امداد و نجــات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان گفت: اگر کمک هاى مردمى هم نباشــد ما 

توانایى تهیه اقالم ضرورى را داریم 
داریوش کریمى اظهار داشــت: اقــالم ضرورى از 
سوى سازمان جمعیت هالل احمر به تناسب استان ها 
خریدارى شده و در اختیار هالل احمر هر استان قرار 

گرفته است.
وى افزود: ما نه همســایه کرمانشاه بودیم و نه معین 
این استان، اما به دلیل برنامه ریزى درست و هماهنگى 
الزم پیش از حادثه، نیروها به موقع ارسال و بزرگ ترین 
شهرستان به اصفهان سپرده شد. معاون امداد و نجات 
هالل احمر استان اصفهان ادامه داد: لحظات اولیه یک 
هزار چادر و پنجهزار پتو را بارگیرى و بالفاصله پس از 

اعالم نیاز به منطقه ارسال کردیم.
وى در پاسخ به سئوالى پیرامون کمک هاى مردمى 
و دولتى گفت: اگر کمک هاى مردمى هم نباشــد ما 
توانایى تهیه اقالم ضرورى را داریم کما اینکه بیش 
از 90 هزار چادر صرفاً با منابع خود هالل احمر ارسال 

کردیم.
کریمى با بیان اینکه 40 هزار خانوار آسیب دیده بودند 
اما 90 هزار چادر توزیع شــد که این یعنى نظام توزیع 
درســت نبوده، تصریح کرد: در شهرستان ثالث که 
بیش از 13 هزار خانوار وجود داشت کمتر از این میزان 
چادر توزیع کردیم اما اطمینان داریم همه خانواده هایى 

که نیاز داشتند چادر گرفتند.

کمک  هاى مردمى هم 
نباشد، توانایى تهیه 
اقالم ضرورى را داریم

کافى است براى چند ساعت، وقت خود را صرف گشــت و گذار، در محله هاى قدیمى 
شهرستان به خصوص روســتاى محســن آباد برخوار کنید که در این صورت با بافتى 
فرسوده مواجه خواهید شد که به پاتوق دنجى، براى متکدیان، مجرمان و معتادان تبدیل 

شده است.
به گزارش صاحب نیوز، در بین واحدهاى مسکونى شهرهاى مختلف روستاى محسن 

آباد برخوار به خانه هاى تخلیه شده زیادى بر مى خوریم که سال هاست متروکه مانده و 
پاتوقى براى معتادان شده است.

در نگاه اول شاید فکر کنیم چه اشکالى دارد، ملک شخصى است و مالکش مى خواهد آن 
را به همین حال رها کند و حق مالکیت هم که محترم است، اما اگر کمى منتظر بمانیم، 
متوجه مشکالتى که این امالك شخصى براى دیگر ســاکنان و شهروندان به  وجود

مى آورند خواهیم شد و حتماً نظرمان عوض خواهد شد.
درصد قابل توجهى از افراد به خصوص کسانى که چند ماده مخدر را همزمان مصرف 
مى کنند، به تدریج و در طول زمان اعتیادشان پیشرفت مى کند. این اشخاص به طرف 
مصرف مواد ســنگین تر و حتى تزریق مواد هم پیش مى روند و در برخى موارد گاهى 
مصرف مواد آنقدر ادامه پیدا مى کند که کم کم فرد تمام موقعیت هاى اجتماعى و زندگى 
خود را از دست مى دهد و آواره خرابه ها مى شود که در جاى جاى شهرستان برخوار نیز 
این خرابه هاى متروکه و النه معتادان کم و بیش مشاهده مى شود. در این میان، آسیاب 

قدیمى محسن آباد بُرخوار، پاتوقى دنج براى معتادان شده است.
ضرورى اســت مراجع قضائى با همکارى شــهردارى و دهیارى ها، با توجه مشاهده 
مجموعه از آســیب ها و معضالت اجتماعى ناشــى از حضور افراد نا به هنجار در این 
خانه هاى متروکه و فاقد سکنه،نســبت به ســاماندهى کلیه خانه ها و اماکن متروکه 

شهرستان اقدام کنند.

آسیاب قدیمى محسن آباد ُبرخوار، پاتوق دنج معتادان
در این هفته دربین میوه ها نــرخ انگور، انار و در بین 
سبزیجات کدو خورشتى اندکى نسبت به هفته گذشته 

افزایش قیمتداشت.
یکى از فعاالن میدان میوه و تره بار اصفهان گفت: بازار 
همچنان شاهد رکود اســت و به دلیل کاهش قدرت 
خرید مردم در سطح خرده فروشى ها هستییم ومغازه 
داران تقاضاى کمترى براى خرید میوه و سبزى دارند؛ 

با این حال کمبودى در بازار نداریم.
براســاس این گزارش، قیمت هرکیلو انگور بین پنج 
هزار و 500تا هشــت هزارتومان، انار بین سه هزار 
و 500تا پنج هزار و 500 تومان، بِه بین ســه هزار تا 
پنج هزار و 500 تومان، خرمالو بین دو هزار و 500تا 
پنج هزار تومان، لیمو شــیرین بین دو هزار و 200تا 
چهارهزار و 200 تومان، گریپ فروت هزارر و 500تا 

سه هزار تومان است. 
براساس این گزارش، قیمت هر کیلو صیفى جات از 
جمله بادمجان بین هزار و 200تا هزار و 500 تومان، 
باللى بین هزار تا هزار و 400 تومان، انواع پیاز از هزار 

و 200تا هزار و 800 تومان، چغندر بین 600 تا هزار 
تومان، انواع سیر بین هزار و 500تا هزار و 800 تومان، 
ســیب زمینى بین 700 تا هزار و 200 تومان، فلفل 
دلمه رنگى بین پنج هزار تا شش هزار تومان، قمرى 
بین هزار تا هــزار و 400 تومان، گل کلم بین 400 تا 
هزار، کاهو بین 800 تا هزارتومان، کدو خورشــتى

بین هزار تــا هزار و 700 تومان، هویــج بین 800 تا 
هزار تومان و نارنج بین هزار و 500تا دو هزار و 500 

تومان است.

جدیدترین قیمت انواع میوه وسبزیجات در بازار اصفهان

ساسان اکبرزاده
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ابالغ  اجراییه
شــماره اجرائیه: 9610426794400033 شــماره پرونده: 9609986794400323 شــماره بایگانى شعبه: 
960324 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794400776 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794400870 محکوم علیه غالمحسین بهادر شهرکى به نشانى اصفهان مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شــماره 382969 به عهده بانک سرمایه بانک اصل 
خواسته و 10/250 تومان بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف 94/8/4 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له رامین قاسمى فرزند حشمت اله 
به نشانى استان فارس، شهرستان مرودشت، شهر رامجرد، سد درودزن روستاى بیزجان سفلى و نیم عشر حق 
االجرا.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى 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 اجــراى 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: 

27473 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /9/284
ابالغ  اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426794400034 شــماره پرونده: 9609986794400479 شــماره بایگانى شعبه: 
960480 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794400777 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794401353 محکوم علیه  غالمرضا سرلک فرزند على محکوم است به پرداخت مبلغ 2/000/000 
ریال طبق نظریه کارشناس بابت اصل خواسته و 40/000 تومان بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/4/28 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له 
محمود صافى خوزانى فرزند حسن به نشانى استان اصفهان، شهرستان خمینى شهر، شهر خمینى شهر، خ بوعلى، 
ك شهید کریمى، ك نکوئى مهر، پ 16 و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى 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 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: 27488 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم) /9/289
ابالغ

کالسه پرونده: 960548 شماره دادنامه: 9609976796201727- 96/8/22 مرجع رسیدگى: شعبه 32 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: احمد محب على نشانى: اصفهان خ زینبیه روبروى حرم مطهر (س) موبایل تقوى 
خواندگان: ابراهیم روهنده نشانى: مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند رسمى خودرو گردشکار: 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 خواهان به طرفیت 
خوانده یاد شده باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمى خودرو سوارى سپند پى کى آى شماره موتور 13954749 
M به شماره انتظامى 572ص38/ ایران 53 شماره شاسى 3040613 به انضمام مطلق خسارات وارده، با عنایت 
به محتویات پرونده، استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامى درخصوص آخرین مالک خودرو، مالحظه قولنامه  
هاى ارائه شده از طرف خواهان، شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد ماده 198 قانون 
آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده ابراهیم روهنده به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى سند خودرو به نام 
خواهان و پرداخت مبلغ R 780/000 ریال بابت هزینه دادرســى در  حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى 
صادره حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد. رأى تصحیحى: درخصوص دعوى آقاى احمد محب على بطرفیت آقاى ابراهیم روهنده و اصدار دادنامه 
شماره 9601727 مورخ 96/8/22 با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان بوده و دادنامه بصورت حضورى صادر 
گردیده لذا مستنداً به ماده 309 قانون آئین دادرسى مدنى راى صادره به غیابى تصحیح مى گردد تسلیم رونوشت 
راى اصلى بدون رونوشت راى تصحیحى ممنوع مى باشد. راى صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 27497 شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/302
احضار

شماره نامه: 9610113642502509 شماره پرونده: 9609983642501213 شماره بایگانى شعبه: 961294 
احضار متهم سعید نورى و مسلم چهارمحالى به دین وسیله به شــما ابالغ میگردد اقاى شرکت پارسین سازه 
ایرانیان با مدیریت مهرداد خسروى شکایتى علیه شما دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع جعل سوء استفاده 
از سند مجعول خیانت در امانت مطرح نموده که پس از ارجاع درخواست در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى 
و انقالب لنجان به کالســه 961294 ب 2 ثبت و تحت رسیدگى است بنا به اعالم و درخواست شاکى به لحاظ 
مجهول المکان بودن شما با استناد به ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور کامل مطلع 
شده در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1196 کریمى- بازپرس شعبه دوم 

بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر) /9/308
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113640201288 شماره پرونده: 9609983640200774 شماره بایگانى شعبه: 960792 
جناب آقاى حمید هوشنگى فرزند خیرعلى بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن شما باستناد ماده 73 ق ا د م 
بدینوسیله به شما ابالغ مى گردد دعوى آقاى رضا خدادادى فرزند حفیظ اله به طرفیت شما مبنى بر فسخ معامله 
به کالسه بایگانى 960792 ح 2 در این دادگاه ثبت و جهت رســیدگى مورخ 96/11/1 ساعت 11 صبح وقت 
رسیدگى تعیین گردیده است. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این دفتر حاضر و ضمن 
اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل نسخه ثانى دادخواست و ضمایم از موضوع مطلع و در موعد مقرر 
جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 1195 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /9/309 

ابالغ
شماره پرونده: 328/96 شــماره دادنامه: 525- 96/8/30 مرجع رسیدگى: شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان خواهان: على غالمى فرزند کریم- نشانى: زرین شهر- خ سعدى- کوى آرمان- پ 215 خوانده: 
مرضیه موذنى ریزى فرزند محمد 2- فرزانه 3- زهرا 4- عصمت 5- سیمین 6- الهه همگى غالمى ریزى فرزند 
کریم- نشانى: زرین شهر- خ سعدى- کوى آرمان- پ 215 خواسته: تحریر ترکه 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 بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى على غالمى فرزند کریم به طرفیت 
مرضیه موذنى ریزى فرزند محمد 2- فرزانه 3- زهرا 4- عصمت 5- سیمین 6- الهه همگى غالمى ریزى فرزند 
کریم به خواسته تحریر ترکه مرحوم کریم غالمى متوفى به تاریخ 96/06/06 در اقامتگاه دائمى خود واقع در زرین 
شهر شورا با عنایت به گواهى فوت به شماره 506813 ف/19 صادره از ثبت احوال محل و سایر مدارك ضمیمه 
دادخواست، مستنداً به مواد 206 و 207 قانون امور حسبى قرار تحریر ترکه نامبرده را صادر و اعالم و در اجراى 
ماده 210 همان قانون مقرر میدارد دبیرخانه شورا وقتى را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از انتشار آن آگهى 
نباشد معین کرده و با هزینه متقاضى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى نماید که ورثه یا نماینده قانونى 
آنها بستانکاران و مدیونین به متوفا و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفا دارند در ساعت معین در شورا براى 
تحر یر ترکه حاضر شوند. م الف: 1190 یوسفى- قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /9/310

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم محمد کریمى دادخواستى به مبلغ ده میلیون ریال بطرفیت یداله 
شاهوردى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 475/96 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر 
و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 96/10/30 ساعت 9 صبح در جلسه شورا حاضر و در همین خالل 
با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضائم را دریافت نماید. در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1193 شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /9/311 
ابالغ

کالسه پرونده: 960697 شماره دادنامه: 9609976793600993- 96/8/23 مرجع رسیدگى: شعبه 6 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: مصطفى نیک مند با وکالت الهه صانعى و فرزانه طباطبائى فخار به نشانى اصفهان 
سه راه سیمین جنب پمپ بنزین ســاختمان آرش طبقه چهارم واحد 402 خوانده: فرشید میرزائیان انباردار به 
نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه چک و مطلق خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل 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 راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى مصطفى نیک مند با 
وکالت الهه صانعى و فرزانه طباطبائى فخار به طرفیت آقاى فرشــید میرزائیان انباردار به خواسته مطالبه مبلغ 
200/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 479270- 87/12/2 به عهده بانک ملت به انضمام 
مطلق خسارات قانونى، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و صدور گواهى عدم پرداخت از جانب بانک محال 
علیه و با عنایت به وصف تجریدى بودن چک موصوف بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه دادرسى 
شرکت ننموده هیچگونه الیحه دفاعیه اى مبنى بر عدم دین و برائت ذمه خود ارسال و ارائه ننموده، لذا شورا دعوى 
خواهان را مقرون به صحت تلقى و مســتنداً به مواد 310، 213 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/550/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى با احتساب اجراى احکام و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 87/12/2 لغایت تاریخ اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. راى صادره غیابى مصوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
مرجع و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 

27470 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/312
ابالغ

کالسه پرونده: 960696 شماره دادنامه: 9609986793601369 مرجع رسیدگى: شعبه 6 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: مصطفى نیک مند با وکالت الهه صانعى و فرزانه طباطبائى فخار به نشــانى اصفهان سه راه 
سیمین جنب پمپ بنزین ساختمان آرش طبقه 4 واحد 402 خواندگان: 1- مهدى احمدى 2- فرشید میرزائیان 
انباردار هر دو مجهول المکان خواسته:  مطالبه چک و مطلق خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى مصطفى نیک مند با وکالت الهه صانعى و فرزانه طباطبائى 
فخار به طرفیت آقایان 1- مهدى احمدى 2- فرشید میرزائیان انباردار به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شــماره هاى 274975- 87/10/22 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارت 
قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان 
علیرغم ابالغ قانونى در جلســه حضور نیافته 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 خواندگان ثابت به نظر مى رسد 
که مستنداً به مواد 212 و 214  قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به 

صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1680/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (87/10/22) تا 
تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابــل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان 

مى باشد. م الف: 27477 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/313
ابالغ

کالسه پرونده: 960606 شماره دادنامه: 9609976796201751- 96/8/24 مرجع رسیدگى: شعبه 32 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: جواد اثنى عشرى به نشانى: اصفهان خ هزارجریب دانشگاه شهید مهاجر وکیل: 
سمیه موحدنیا به نشــانى اصفهان چهارباغ خواجو روبروى خ عافیت مجتمع صدر خواجو طبقه دوم واحد 205 
خواندگان: 1- حسینقلى مشتاق کردسفلى 2- رضا مشتاق کردسفلى هر دو به نشانى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى جواد اثنى عشرى با وکالت خانم 
سمیه موحدنیا به طرفیت آقاى 1- حسینقلى مشتاق کردسفلى 2- رضا مشتاق کردسفلى به خواسته مطالبه مبلغ 
135/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 369385- 96/4/1 به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام 
مطلق خسارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ  قانونى در جلسه حضور ندارند 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 مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/897/500 ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(369385- 96/4/1) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 27478 شــعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /9/314 
ابالغ

کالسه پرونده: 960477 شــماره دادنامه: 9609976793803781- 96/8/29 مرجع رسیدگى: شعبه هشت 
شوراى حل اختالف خواهان/ خواهانها: امیرحسین هیبتى گوجانى فرزند اسماعیل شهرکرد خ یاسر ك 52 پ 
1 خوانده/ خواندگان: 1- مرضیه ملتجى اصفهانى فرزند حســن 2- مهدى شریفیان فرزند محمدحسن هر دو 
مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى امیرحسین هیبتى گوجانى 
فرزند اسماعیل به طرفیت 1- مرضیه ملتجى اصفهانى فرزند حســن 2- مهدى شریفیان فرزند محمدحسن 
به خواسته مطالبه مبلغ 146/000/000 ریال وجه چک به شماره 375870- 95/12/28 به عهده بانک قرض 
الحسنه مهر ایران به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان متضامناً به پرداخت مبلغ 146/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
2/995/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى به مبلغ 120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف (95/12/28) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 27479 شعبه 8 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /9/315
ابالغ

کالســه پرونده: 95- 921 مرجع رســیدگى: شــعبه 24 شــوراى حل اختــالف اصفهان شــماره دادنامه: 
9609976795400053 خواهان: فاطمه یارى رنانى به نشــانى اصفهان خ کهندژ خ امام رضا خ سجاد اولین 
چهارراه سمت راســت کوچه 30 پ 110 خواندگان: 1- فریده ســرکهکى 2- عباس عظیمى هر دو مجهول 
المکان هستند خواسته: الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمى و انتقال رسمى یک دستگاه اتومبیل به 
شماره انتظامى 842ل34- ایران 53 به تاریخ 95/12/18 شعبه 24 شوراى حل اختالف به تصدى امضاکننده 
زیر تشکیل، پرونده کالسه 95-921 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده، شــورا با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا: در خصوص درخواست خانم فاطمه یارى رنانى فرزند 
غالمحسین ساکن اصفهان خ کهندژ خ امام رضا خ سجاد اولین چهارراه سمت راست کوچه 30 پ 110 بر علیه 
خانم فریده ســرکهکى و آقاى عباس عظیمى هر دو مجهول المکان به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند 
خودرو، خواهان اعالم نموده که طى مبایعه نامه عادى مورخ 94/4/2 یک دستگاه خودرو پراید مدل 1390 به 
شماره انتظامى 842ل34- ایران 53 شماره موتور 3984541 شــماره شاسى S 543009047876 را از خانم 
فریده سرکهکى خریدارى نموده ام و ایشان در قولنامه متعهد شده که سند را به نام من انتقال دهد و حال خوددارى 
مى نماید و تقاضاى رسیدگى را نموده است شورا با بررسى اوراق پرونده و ضمن استماع اظهارات طرفین چون 
خودرو تا به حال چند بار خرید و فروش شده انتقال سند به نام خواهان مستلزم اثبات و احراز رابطه قراردادى با 
بقیه فروشندگان مى باشد که خواهان با ارائه تعداد یک برگ تصویر قولنامه هاى قبلى رابطه قراردادى خود را با 
فروشندگان قبلى احراز نموده و در مورد مالکیت خودرو طى نامه شماره 1413/6/34842- 95/9/14 از معاونت 
راهور شهرستان اصفهان استعالم، که مالکیت خودرو مذکور را به نام فاطمه یارى رنانى اعالم نموده است لذا 
خواسته خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 198 و 519 ق.آ.د.م و مواد 220 و 219 و 225 قانون مدنى حکم به 
محکومیت خوانده ردیف اول خانم فریده سرکهکى به تنظیم و انتقال سند خودرو فوق الذکر به نام خواهان صادر 
و اعالم مى گردد و در مورد بقیه خواندگان چون سند به نام آنها نمى باشد تا انتقال دهند قرار رد دعوى خواهان در 
مورد آنها صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین 
شعبه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى دادگسترى اصفهان مى باشد. م الف: 27494 

شعبه 24  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/316
اخطار اجرائیه 

مشخصات محکوم علیه: نام : 1.مهدى عارفیان2.سجاد پاژدان نشانى محل اقامت : عارفیان گز بلوار معلم اتو 
گالرى باژدان مجهول المکان مشخصات مجهول له : نام : حسین نام خانوادگى : محمودى نام پدر : حیدر نشانى 
محل اقامت : اصفهان خ نیکبخت غربى کوچه شماره 3 پالك 33 واحد اول محکوم به به موجب راى شماره 390 
تاریخ 96/6/13 حوزه 6 شوراى حل اختالف شهرســتان گز که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است 
به خوانده ردیف دوم ســجاد باژدان محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال یک دستگاه خودرو 
سوارى اسپورتیج به شماره انتظامى 764د67 /43 و خوانده ردیف اول عارفیان محکوم به تهیه مقدمات انتقال 
سند و پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال هزینه دادرســى و هزینه نقل و انتقال در حق محکوم له و 
پرداخت نیم عشر اجرایى 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 واستیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد 

صریحا اعالم نماید.م الف 2056دفتر شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر/9/326 
احضار 

شماره نامه:9610113654901151 شماره پرونده: 9609983654901030 شماره بایگانى شعبه :961142
نظر به اینکه متهمین کامران براتى ومحمدکیانى شهرت به محمدافغان به اتهام ایرادضرب وجرح باچاقووقدرت 
نمایى باچاقووتهدیدبه قتل موضوع شــکایت اقایانعلى الوندى فرزنداســداله وسیدمجیدحسینى فرزند عباس 
مجهول المکان اعالم گردیده است  لذا در اجراي ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله به نامبردگان  ابالغ میگردد ظرف یک ماه از تاریخ آگهی جهت 
رسیدگی به اتهام خود در شعبه سوم دادیاري دادســراي عمومی وانقالب فالورجان حاضر واز خود دفاع نمایند 
ودر صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب 
ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 838 دادریارشعبه سوم دادگاه انقالب شهرستان فالورجان/9/329 

حصروراثت
 محمودفاضل داراى شناسنامه شماره 80 به شــرح دادخواست به کالســه 971/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان توران پاینده نجف آبادى بشناسنامه 671 در تاریخ 
94/12/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمدرضا 
فاضل نجف آبادى ش ش 23895، 2-حمیدرضا فاضل نجف آبادى ش ش 811، 3-محمود فاضل نجف آبادى 
ش ش 80، (پســران متوفى) 4-زهره فاضل نجف آبادى ش ش 180، 5-محبوبه فاضل نجف آبادى ش ش 
28702، 6-رضوان فاضل نجف آبادى ش ش 28703، 7-فخرى فاضل نجف آبادى ش ش 23896، 8-مهرى 
فاضل نجف آبادى ش ش 871، 9-مهین فاضل نجف آبادى ش ش 25325، (دختران متوفى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 6885 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/341 
اخطار اجرایى

 شماره 119/96 به موجب راى شماره 738 تاریخ 96/06/27 حوزه 4 شــوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه شاهپورقاسمى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 148/410/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/900/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیردرتادیه از مورخ 96/02/13 لغایت زمان وصول و پرداخت نیم عشر دولتى بهمراه حق الوکاله وکیل. محکوم 
له: ماه بى بى یادگارصالحى باوکالت رضاصالحى به نشــانى: نجف آباد چهارراه شهردارى مجتمع نخل. ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 6887 شعبه 4 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/9/342 
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 644/96 دادنامه 867-96/08/29 مرجع رسیدگى 
شعبه دوم خواهان: علیرضاغیور نشانى: نجف آباد خ میداماد پاســاژ امام رضا کدپستى 8514694431، وکیل 
خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد کوچه شهید موحدى، خوانده: 
امیرحسین محمدى نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 96/05/07-975806 
جمعا به مبلغ 90/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى علیرضاغیور با وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت امیرحسین 
محمدى به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/230/000 ریال 
به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشد.م الف: 6892  

قاضى شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/ 9/343
ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9609973730400897 شماره پرونده: 9609983730400535 شماره بایگانى شعبه: 960537 
خواهان: تعاونى اعتبارثامن االئمه با وکالت مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشــانى نجف آباد 
خیابان امام کوى ارشاد مقابل حســینیه ارشاد ابتداى کوچه شــهید موحدى مجتمع ارشاد طبقه سوم واحد 6، 
خواندگان: 1.حسین بذرافشان فرزند اسمعیل به نشانى اصفهان ملک شهر خ انقالب مجتمع مسکونى ستاره 
بلوك e طبقه 6 واحد 3، 2.رحمت اله سلیمانى آبنیلى فرزند صفرعلى به نشانى اصفهان فالورجان شهربهاران 
محله آبنیل خ حافظ ك ش سلیمانى پ42، 3.منصور هادى فرزند على خواسته: مطالبه وجه چک دادگاه با اعالم 
ختم رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دعوى تعاونى اعتبارى ثامن االئمه با 
وکالت مجتبى حقیقى بطرفیت 1.منصورهادى فرزند على 2.حسین بذرافشان فرزند اسمعیل بخواسته مطالبه 
دویست و بیست و دو میلیون ریال و خسارات دادرسى و تاخیرتادیه به استناد یک فقره چک بشماره 307599 
عهده بانک ملى باتوجه به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده ردیف اول بعنوان صادر کننده 
در ذیل چک که توسط بانک مربوط نیز گواهى شده و امضا خوانده ردیف دوم بعنوان ضامن در ظهر چک و وجود 
اصل چک در ید خواهان و عدم حضور خواندگان با وصف ابالغ قانونى جهت دفاع فلذا دعوى را مدلل تشخیص و 

مستندا به مواد 313 و 249 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 515 و 
519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ دویست و بیست 
و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل به رقم مندرج در وکالتنامه و خسارات دادرسى وفق تعرفه 
قانونى و همچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ چک موصوف بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و 
پس از آن  ظرف همین مدت قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد، ایضًا در باب خوانده 
دوم رحمت اله سلیمانى نظربه اینکه دعوى از ناحیه خواهان مسترد شده است لذا دادگاه مستندا به بند ب ماده 
107 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر، اعالم مى نماید. راى صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 6893 سیدامیدقاضى عسگر - رئیس 

شعبه 4 دادگاه عمومى نجف آباد/9/344
ابالغ رأى 

شــماره دادنامه: 9609973730400899 شــماره پرونده: 9609983730400536 شــماره بایگانى شعبه: 
960538 خواهان: تعاونى اعتبارثامن االئمه با وکالت مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشــانى 
نجف آباد خیابان امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد ابتداى کوچه شهید موحدى مجتمع ارشاد طبقه سوم واحد 
6، خواندگان: 1. منصور هادى فرزند على ، 2.امین اقبالى گل سفیدى فرزند محمد به نشانى اصفهان لنجان-

فوالدشهر ذاکر جنوبى ساختمان امیر بلوك 3، 3.حسین محمدى فرزند مهدیقلى به نشانى اصفهان-نجف آباد 
خ مولوى شمالى ك پوررحیم غربى ك مهرووفا بن بست میالد پ24، خواسته ها: 1.مطالبه وجه چک 2.مطالبه 
خسارات دادرسى. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دعوى 
تعاونى اعتبارى ثامن االئمه با وکالت مجتبى حقیقى بطرفیت 1.حسین محمدى فرزند مهدیقلى 2.منصورهادى 
فرزند على بخواسته مطالبه دویست و هفده میلیون ریال و خسارات دادرسى و تاخیرتادیه به استناد یک فقره چک 
بشماره 810771 عهده بانک صادرات باتوجه به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده ردیف اول 
بعنوان صادر کننده در ذیل چک که توسط بانک مربوط نیز گواهى شده و امضا خوانده ردیف دوم بعنوان ضامن در 
ظهر چک و وجود اصل چک در ید خواهان و عدم حضور خواندگان با وصف ابالغ قانونى جهت دفاع فلذا دعوى را 
مدلل تشخیص و مستندا به مواد 313 و 249 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ 
دویست و هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل به رقم مندرج در وکالتنامه و خسارات دادرسى 
وفق تعرفه قانونى و همچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ چک موصوف بر مبناى نرخ اعالمى بانک 
مرکزى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد، ایضًا 
در باب خوانده سوم امین اقبالى نظربه اینکه دعوى از ناحیه خواهان مسترد شده است لذا دادگاه مستندا به بند 
ب ماده 107 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر، اعالم مى نماید. راى صادره ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد.م الف:  6894  سیدامیدقاضى 

عسگر- رئیس شعبه 4 دادگاه عمومى نجف آباد/9/345
ابالغ رأى 

کالسه پرونده95/862 شماره دادنامه727-96/07/26 مرجع رسیدگى کننده: شعبه سوم شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: مهدى فقهى به نشانى نجف آباد خ رضایى شمالى-شهید منوچهرى پالك1 8513734761 
خوانده احمدعبدالهى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 20/000/000 تومان. گردشکار: پس از 
ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى مهدى 
فقهى بطرفیت احمدعبدالهى نظربه اینکه در دادنامه شــماره 55 مورخ 96/02/06 مبلغ مورد خواسته اشتباهًا 
20/000/000 ریال قید گردیده است لذا عبارت مذبور را مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسى مدنى به مبلغ 
200/000/000 ریال اصالح و تصحیح مى نماید راى صادره به تبع راى اصلى غیابى و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم حقوقى شهرستان نجف آباد مى 

باشد. م الف: 6895  قاضى شوراى حل اختالف سوم حوزه قضائى نجف آباد/9/346
اخطار اجرایى

شماره 1147/95 به موجب راى شماره 521 تاریخ 96/05/28 حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه على شهریارى به نشانى نجف آباد خ شریعتى ك ش قاهرى پ45 محکوم 
است به پرداخت مبلغ 14/000/000 بابت اصل خواسته و مبلغ 220/000 تومان بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر و نیز حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 95/04/05 لغایت اجراى حکم و پرداخت هزینه نیم 
عشر دولتى اصل خواسته درحق محکوم له مى نماید. محکوم له: مهدى فقهى به نشانى: امیرآباد خ طالقانى بن 
بست جاوید پ44. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م 

الف: 6896 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/347 
ابالغیه

 شــماره ابالغنامه: 9610103730307175 شــماره پرونده: 9609983730302341 شماره بایگانى شعبه: 
962341 ابالغ شــونده حقیقى: مهدى الچینانى فرزند نوروزعلى تاریخ حضور: 97/02/19 چهارشنبه ساعت 
9/30 محل حضور: نجف آباد. علت حضور: درخصوص دعوى زهرابهرامى بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگى دراین شعبه حاضرشوید. م الف: 6759 شعبه 1 دادگاه خانواده نجف آباد/9/348 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مرجان بهزادى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ 21/000/000 ریال به طرفیت خوانده کمال 
عباسى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 645/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/10/19 ســاعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 

و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6857 شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/9/349 
مزایده

مزایده مرحله دوم- در پرونده کالسه 950299ح/5 اجرایى و به موجب دادنامه 0126-95 صادره از شعبه حقوقى 
محالت عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى مصطفى ادریسى محکوم است به پرداخت 108/324/000 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 4/500/000 ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و 
توسط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى مهندس محمدعلى معین به شــرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: 335مترمربع سنگ تراورتن به عرض 40 ســانتى متر و طولهاى متغیر واقع در سنگبرى انجلس بارزش 
100/500/000ریال تعیین مى گردد. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/10/07 ساعت 10 صبح ودرمحل 
اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 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 مزایــده از اموال موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 6869  

مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/9/350 
اخطار اجرایى

 شماره 334/96 به موجب راى شماره 584 تاریخ 96/06/14 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها 1.داود2.حسین3.مصطفى همگى باقرى به نشانى 1.حسین آباد مهردشت 
خ امیرالمومنین پالك 24 کدپســتى 8553135731، 3,2 مجهول المکان محکوم هستند به نحو تضامنى به 
پرداخت مبلغ یکصدوسى و هفت میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/812/500 ریال بابت هزینه هاى 
دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 95/02/18 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم 
علیه ها محکوم به پرداخت مبلغ 6/850/000 ریال بابت نیم عشر دولتى مى باشند. محکوم له: بانک مهراقتصاد 
با وکالت خانم مرضیه امیرنیرومند به نشانى: اصفهان-ابتداى خیابان توحید. ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 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 استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 6870 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/9/351 
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده1016/96 شــماره دادنامه1577-96/08/27 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: اصغرمختارى به نشانى نجف آباد پلیس 
راه خ 17تیر کوى رستوران آزادى سنگبرى فخرى کدپستى 8516944871، وکیل خواهان 1.محمدلطفى2.

عظیمه صادقى به نشانى: نجف آباد خ امام بعدازچهارراه شهردارى نبش کوى شهامت طبقه فوقانى، خوانده حمزه 
على نظرى به نشانى ماهشهر فاز2 خ یاسمن پریا3 کدپستى 5567164944، 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 
رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى اصغرمختارى 
بوکالت محمدلطفى و عظیمه صادقى بطرفیت حمزه على نظرى به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون تومان وجه 
یک فقره چک بشماره 958583 مورخ 96/03/15 عهده بانک مسکن بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیرتادیه لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال 
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  مســتنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 
522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
ده میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ســیصدهزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیرتادیه از مورخ 96/03/15 لغایت اجراى حکم 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 سپس ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م الف: 6858 قاضى پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/9/352
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 688/96 دادنامه 844-96/08/20 مرجع رسیدگى 
شعبه یازدهم خواهان: رســول حاج امینى نشانى: نجف آباد خ منتظرى شــمالى-خیابان معرفت کوى توحید 
پالك 8 کدپســتى 8513769831، وکیل خواهــان: محمدلطفى-عظیمــه صادقى به نشــانى: نجف آباد 
خیابان امام بعدازچهارراه شهردارى نبش کوى شــهامت طبقه فوقانى، خوانده: یوسف فالح نشانى: مجهول 
المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 959919 جمعا به مبلغ 20/000/000 ریال گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلســه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى رسول حاج امینى به طرفیت یوسف فالح به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/350/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت 
خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 94/06/10 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول 
مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 6859 قاضى شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد / 9/353
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه9610103730406238 شــماره پرونده: 9609983730400819 شــماره بایگانى شعبه: 
960829 خواهان: غالمحسین خاکى و محمد خاکى و غیره دادخواستى به طرفیت خوانده 1.سهیالافالکیان 
2.عذرافنائى 3.شهرام فنائى 4.فاطمه فنائى 5.مهرى فنائى 6.سمیراافالکیان 7.عباس افالکیان 8.پریساافالکیان 
9.شهریارفنائى 10.ســاالرفنائى 11.سعیدافالکیان 12.ســجادافالکیان 13.ســعادت افالکیان 14.ساسان 
افالکیان 15.شهاب فنائى به خواسته الزام به تنظیم سندرسمى ملک مطرح که  به این شعبه ارجاع و به کالسه 
9609983730400819 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى آن 96/11/10 
ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید 

کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده ظرف یکماه پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

حاضر گردد. م الف: 6864 منشى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/9/354
مزایده

 در پرونده کالسه 960312 ح/5 اجرایى و به موجب دادنامه 135 صادره از شعبه پنجم عمومى نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى کارفرماى کلینیک شهریار امیرآباد محکوم است به پرداخت 25/432/000 ریال بابت محکوم به و 
هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 1/000/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از 
طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
آقاى اسداله غیور به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 1.کولرگازى گرین سفیدرنگ مستعمل 8/000/000 ریال 
2.کولر آبى 7000 دو دستگاه جمعا 8/000/000 ریال 3.کولر آبى 5000 یک دستگاه 3/000/000 ریال 4.که 
جمعا بارزش 19/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به 
نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/10/07 ساعت 11 صبح 
و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را 
انتخاب که بایستى 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: 6872 مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/9/355 
ابالغ رأى 

راى شورا- بتاریخ 96/08/30 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف گلدشت بتصدى امضاءکننده ذیل 
تشکیل و پرونده کالسه 441/96 تحت نظراست. شــورا با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با 
استعانت ازخداوند متعال به شرح زیر آتى مبادرت به صدور راى مى نماید: راى شورا درخصوص دادخواست اصغر 
قراباغى فرزند على بطرفیت آرزوخسروى فرزند غفار و محمد شفیعى فرزند احمد بخواسته الزام خوانده به انتقال 
سند خودرو پژو پارس مدل 82 بشماره انتظامى 471ل13-43 بانضمام  خسارت هزینه هاى دادرسى مقوم به 
مبلغ هشت میلیون ریال باتوجه به محتویات پرونده رونوشت قولنامه مورخ 95/05/23 فى مابین خواهان و خوانده 
ردیف دوم که ذیل آنرا طرفین و شهود امضاء نموده اند و استعالم بعمل آمده از پلیس راهور شهرستان نجف آباد 
مورخه 96/06/13 که اعالم داشته خودرو فوق الذکر بنام خانم آرزو خسروى مى باشد و نظر به اینکه خوانده ردیف 
اول علیرغم ابالغ ازطریق نشرآگهى و ردیف دوم علیرغم ابالغ قانونى درجلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع 
و انکارى ننموده لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى خوانده ردیف اول خانم آرزو خسروى را به حضور در یکى از دفاتر اسنادرسمى و انتقال سند خودرو پژو پارس 
بشماره انتظامى 471ل13-43 بنام خواهان و خوانده ردیف دوم را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه 
دادرسى درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
دراین شورا و سپس ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان 

نجف آباد مى باشد. م الف: 6874 کاظمى- قاضى شوراى حل اختالف گلدشت/9/356
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان مهدى محمدى با وکالت آقاى مجیدمحمدى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از 
زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت مهرداد 
خالدى یار به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 
1692/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/10/13 ساعت 8 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 6826: 

م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /9/358 
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9610423653400156 شماره پرونده: 9309983653400304 شماره بایگانى شعبه: 930357 
تاریخ تنظیم: 25 / 08 / 96 – مشخصات محکوم له/محکوم لهم: ناصر اعتمادى اردکانى فرزند محمدحسین 
به نشانى: تهران خیابان چناران سربستان شرقى پ 13 واحد 6 - مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: عزیز 
اله برزین فرزند - به نشانى مجهول المکان،  مشخصات نماینده یا قائم مقام محکوم له /محکوم علیه : حسین 
طاهرى فرزند تقى به نشانى کرج میدان سپاه بلوار جمهورى شــمالى نبش کوچه گلها ساختمان گلها طبقه 2 
واحد 4 وکیل آقاى ناصر اعتمادى اردکانى و حمید شش گل فرزند غالمحسین به نشانى کرج میدان سپاه بلوار 
جمهورى شمالى نبش کوچه گلها ساختمان گلها طبقه 2 واحد 4 وکیل آقاى ناصر اعتمادى اردکانى. محکوم 
به: بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9309973653401428 محکوم 
علیه محکوم است به ملزم به تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه مندرج در پرونده تنظیمى بین آقاى عزیزاله برزین 
و ناصر اعتمادى اردکانى و پرداخت نیم عشــر در حق صندوق دولت( مقوم به 51/000/000). مدیر دفتر شعبه 
دوم حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان – خسرو آقایى-  محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى).2- ترتیبى براى پرداخت محکوٌم 
به بدهد.3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، 
به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت 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 درجــه 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 شــش 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 
محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)، نشانى: اصفهان، شهرستان فالورجان میدان نماز 
خیابان مالصدرا ساختمان دادگسترى م الف: 841  شعبه 1 دادگاه خانواده دادگسترى شهرستان فالورجان (2 

حقوقى سابق)/9/359 
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9610423653400157 شماره پرونده: 9309983653400305 شماره بایگانى شعبه: 930358 
تاریخ تنظیم: 25 / 08 / 96 – مشــخصات محکوم له/محکوم لهم: فروزنده یزدانى فرزند ابوالفضل به نشانى: 
تهران فرمانیه خیابان آریا مجتمع گلستان آپارتمان آ2 - مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: عزیز اله برزین 
فرزند -  به نشانى مجهول المکان، مشخصات نماینده یا قائم مقام محکوم له /محکوم علیه : حسین طاهرى 
فرزند تقى به نشانى کرج میدان سپاه بلوار جمهورى شمالى نبش کوچه گلها ساختمان گلها طبقه 2 واحد 4 وکیل 
خانم فروزنده یزدانى و حمید شش گل فرزند غالمحسین به نشانى کرج میدان سپاه بلوار جمهورى شمالى نبش 
کوچه گلها ساختمان گلها طبقه 2 واحد 4 وکیل خانم فروزنده یزدانى. - محکوم به: بموجب درخواست اجراى 
حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9309973653401429 محکوم علیه محکوم است به ملزم به تحویل 
مبیع موضوع مبایعه نامه 2535/8/28 و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت( مقوم به 51/000/000). مدیر 
دفتر شعبه دوم حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان – خســرو آقایى-  محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى).2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 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، حبــس 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 شــش 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 محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوٌم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)، نشانى: اصفهان، شهرستان فالورجان 
میدان نماز خیابان مالصدرا ساختمان دادگسترى م الف: 842  شــعبه 1 دادگاه خانواده دادگسترى شهرستان 

فالورجان (2 حقوقى سابق)  /9/360
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونــده : 139604002120000173/1- شــماره بایگانى پرونــده : 9600274 شــماره ابالغیه : 
139605102120000596 تاریخ صدور 1396/09/09 – بدینوســیله به آقاى غالمرضا رهنما فرزند مسیب 
به شماره شناسنامه 159 صادره از فالورجان داراى کد ملى 1110712928 ساکن فالورجان لنجان ابالغ مى 
شودکه خانم فردوس رهنما جهت وصول مهریه خود به استناد سند ازدواج شماره 2660- 56/05/6 دفتر ازدواج 
153 فالورجان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9600274 در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مأمور ابالغ محل اقامت شما به شرح متن سندشناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 
18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک نوبت در یک از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى (نصف جهان) آگهى مى 
شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد ، نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننمایید ، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 843 محسن اسماعیل زاده -مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى فالورجان  /9/361 
مزایده اموال منقول

شماره :96/5076  اجراى احکام شوراى حل اختالف فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 96/5076  موضوع 
علیه محمدرضائى فرزند على و له مصطفــى گلکار فرزند عباس در تاریــخ 96/09/29 به منظور فروش یک 
دستگاه پخت نان سالم مدل 2200 دوار  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در محل شوراى فالورجان دفتر 
اجراى احکام  اطاق شماره 8 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
80/000/000  ارزیابى شده اســت . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى 
احکام از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت 
را پیشــنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل (10٪) قیمت ارزیابى شده را به همراه داشته باشند . م الف : 857 اجراى احکام شوراى 

حل اختالف فالورجان /9/362 
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 480/94 ش ح 4 شماره دادنامه: 775- 94/9/1 تاریخ رسیدگى 94/9/7مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه چهارم حقوقى نجف آباد- یزدان شهر خواهان: 1- اســداله سورانى به وکالت على مؤمن اصفهان- بلوار 
کشاورز سه راه ســیمین- نبش کوى 117 مجتمع دى طبقه 6 واحد 44 غربى- 2- مینا موحدى نجف آباد- خ 
امام شــرقى- باالتر از چهارراه شــهردارى بعد از تاکسى ویژه هاى اصفهان- جنب ایســتگاه اتوبوس ك پ 
8517633983 خوانده: علیار قاسمى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه به استناد چک با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى شورا: درخصوص دادخواست 
اسداله سورانى به وکالت 1- على مؤمن 2- مینا موحدى به طرفیت آقاى علیار قاسمى به خواسته: مطالبه مبلغ 
شش میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره 213049 به عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسى 
(از جمله هزینه دادرسى، و خسارت تاخیر در تادیه) (و حق الوکاله)؛ بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمى 
اظهار داشته است چک موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شده است و خوانده با وصف 
ابالغ واقعى/ قانونى در جلسه دادرســى حضور پیدا نکرده و اظهار داشت و لدیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه 
ننموده است، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اصول حاکم بر اسناد تجارى استحقاق خواهان را بر مطالبه 
خواسته ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده ى 198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 
ى 249 قانون تجارت، رأى بر محکومیت خوانده به پرداخت شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و مستنداً به 
تبصره ى الحاقى به ماده ى 2 قانون صدور چک و ماده واحده ى استفساریه تبصره ى مذکور، مصوب سال 77 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ چک 
مذکور تا زمان وصول آن که محاسبه آن با اجراى احکام است در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و به استناد 
تبصره و ماده اخیر یاد شده و قاعده تســبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت 
هزینه دادرسى (و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه) در حق خواهان محکوم مى نم اید. رأى صادره غیابى و بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى و ظرف بیست روز پس از واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
نجف آباد مى باشد. م الف: 6878 قلى زاده- قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد (مجتمع شماره یک) /9/357



اقتصاداقتصاد 07073101 سال چهاردهمدوشنبه  13آذر  ماه   1396

اختالل در خدمات
 کارت هاى بانک ایران زمین

با توجه به ارتقاى نسخه شــتاب بانک ایران زمین، 
احتمال اختالل در بهره بــردارى از خدمات کارت در 

روز دوشنبه 13 آذر 96 (امروز)پیش بینى مى شود.
بنابر اعالم بانک ایران زمین، در راستاى خدمات بهتر 
به مشتریان و با توجه به روزرسانى نسخه شتاب این 
بانک، احتمال اختالل در بهره بردارى از خدمات بانک 

ایران زمین امروزبراى مشتریان وجود دارد.

گرانى نان
 براى همیشه منتفى مى شود؟

رئیس اتاق اصناف از ارائه پیشنهاد بخشودگى هزینه 
حامل هاى انرژى بــه نانوایان به جاى افزایش قیمت 

نان خبر داد.
على فاضلى با اشــاره به اینکه این بخشودگى باید از 
سال 93 تاکنون محاســبه و افزایش هاى اعمال شده 
به نانوا برگردانده شــود، افزود: بخشودگى حق بیمه 
کارفرما بــراى بنگاه هــاى داراى حداقل پنج کارگر 
پیشنهاد دیگر اتاق اصناف به دولت است.وى با بیان 
اینکه این پیشــنهادات هم اکنون به دولت ارائه شده 
است، گفت: عملیاتى شــدن این دو موضوع چاره کار 
نیست اما مى تواند به عنوان مسّکنى براى مدت زمان 

کوتاه مؤثر واقع شود.
رئیس اتاق اصناف ایران درباره افزایش 41درصدى 
هزینه دســتمزد و خدمات از ســال 94 تاکنون ادامه 
داد: افزایش قیمــت حامل هاى انــرژى نیز از دیگر 
هزینه هایى اســت که با وجود این وضعیت ارائه نان 
به قیمت فعلى ممکن نیست. رئیس اتاق اصناف ایران 
قیمت فعلى نان را غیرواقعى دانست و گفت: این ثبات 
قیمت نان ســبب آموزش تخلف به واحدهاى صنفى 

مى شود.

اشتغال 70 هزار نفر در 
صنعت مبلمان

معاون وزیر صنعــت با بیان اینکه ایــران یک بازار 
400 میلیونى در منطقه دارد،  اظهار داشت: بالغ بر 70 
هزار نفر اشــتغال در صنعت مبلمان و صنایع وابسته 

وجود دارد.
محسن صالحى نیا گفت: صنعت مبل سازى وابستگى 
به صنایع کوچک و متوسط دارد و این صنعت بخشى 
از ارزش افزوده را تولید مى کند.وى  گفت: بر اساس 
آمار وارقام موجود، در حدود هشت هزار واحد فعال در 
این حوزه وجود دارد که تعداد شش هزار و 400 واحد 
آن جزء واحدهاى کوچک صنفى است و تعدادى هم 

جزء واحدهاى متوسط به شمار مى رود.

سکه در فاصله بازار آزاد
 دوباره گران شد

قیمت سکه تمام که در روزهاى اخیر به دلیل برگزارى 
جلســات حراجى در بانک کارگشایى مهار شده بود، 
دیروز بار دیگر در بازار آزاد رشد کرد و در مرز ورود به 

کانال قیمتى 14 میلیون ریالى قرار گرفت.
هر ســکه تمام طرح جدید (امامى) با 30 هزار ریال 
افزایش ، 13 میلیون و 998 هــزار ریال و هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادى (طرح قدیم) با 20 ریال افت، 13 
میلیون 390 هزار ریال فروش رفت.دیروز قیمت هر 
قطعه نیم سکه به شش میلیون و 980 هزار ریال و ربع 

سکه به سه میلیون و 990 هزار ریال رسید. 

امسال34 هزارمیلیارد اوراق 
بدهى منتشر مى شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: پیش بینى 
مى شود انتشــار اوراق بدهى دولتى بر اساس بودجه 

کشور امسال به 345هزار میلیارد ریال برسد.
شاپور محمدى درباره حجم انتشار اوراق بدهى گفت: 
در سال 1394 حدود 50 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار 
در بازار سرمایه منتشر شده اســت که این میزان در 
سال 1395 به 350 هزار میلیارد ریال رسید.وى اظهار 
داشت: انتظار مى رود مجموع حجم انتشار این اوراق 
در بازار سرمایه، امسال به حدود 700 هزار میلیارد ریال 

افزایش برسد.

ویترین

سخنگوى شرکت مخابرات ایران از اعمال تعرفه هاى 
جدید اینترنت پرسرعت این شــرکت بر اساس اصول 
ســرعت محورى، کاهش هزینه مشــتریان، تفکیک 
ترافیک داخلى و بین الملل به همــراه رعایت مصرف 

منصفانه خبر داد.
محمدرضــا بیدخام با بیان اینکه تعرفه  ســرویس هاى 
غیرحجمى مبتنى بر اساس یک سقف مصرف منصفانه  
مشخص شده است، افزود: تعیین این سقف حجم براى 
کاربر به منظور ایجاد رقابت بیشــتر و به نفع کاربران به 
اپراتورهاى ارائه دهنده خدمات اینترنتى ســپرده شده 

است.

بیدخام با بیان اینکه منظور از آســتانه مصرف منصفانه 
حداکثر میزان تبادل ترافیک اســت، گفت: در آن حالت 
ترافیــک داخلى نصــف ترافیک بین الملل محاســبه 
مى شود چنانچه مشترکى سرعت 16 مگابایت به آستانه 
منصفانه 350 گیگ خریده باشــد و صرفــا از ترافیک 
داخلى استفاده کند، تا ســقف 350 و اگر از ترافیک بین 
الملل استفاده کند به میزان 175 گیگ مى تواند استفاده 
ترافیکى داشته باشد، در صورت استفاده ترکیبى نسبت 
یک به دو رعایت خواهد شد.الزم به ذکر است نسبت 2 
ترافیک د اخلى و نسبت یک ترافیک بین الملل محاسبه

 مى شود.

مدیرعامل راه آهن از تولید 450 دستگاه ریل باس با 720 
میلیون دالر فاینانس ُکره اى خبر داد.

ســعید محمدزاده با بیان این که سیاست دولت حرکت 
به سمت استفاده از حمل ونقل ریلى به جاى حمل ونقل 
جاده اى است، اظهارداشت: براى امضاى قرارداد امروز 
یکســال مذاکره انجام شــده تا به این ترتیب ظرفیت 

قطارهاى حومه اى کشور را افزایش دهیم.
وى با بیان این کــه منابع مورد نیاز قــرارداد تولید ریل  
باس ها از طریق فاینانس کره اى تامین خواهد شد، افزود: 
با این قرارداد ظرفیــت 70 میلیون صندلى در قطارهاى 

حومه اى ایجاد مى شود.

وى ادامه داد: ارزش قرارداد تولید 450 دستگاه ریل باس 
720 میلیون دالر و زمان اجراى آن 78 ماه است.

معاون وزیر راه و شهرسازى با اشاره به این که اولین ست 
ریل باس 18 ماه آینده تحویل راه آهن مى شود و مالک 
ریل باس ها دولت اســت، گفت:  پیش نویس شــرکت 
حمل ونقل حومه اى نهایى شده و احتماال طى ماه جارى 
با امضاى وزارى راه و کشــور و رئیس سازمان برنامه و 

بودجه اساسنامه ابالغ شود.
به گفته محمدزاده، این شرکت 100 درصد دولتى خواهد 
بود اما برخــى عملیات ریلى کــه قابلیت حضور بخش 

خصوصى داشته باشد به آنها واگذار مى شود.

تولید 450 دستگاه ریل باس 
با پول ُکره اى ها

اعالم تعرفه هاى جدید اینترنت 
پرسرعت شرکت مخابرات

«بازار مسکن ظرفیت افزایش بیش از 10 درصدى قیمت 
را ندارد.» این مطلب واکنش رئیس اتحادیه کشــورى 
مشاوران امالك به به شایعات گرانى 30 تا 40 درصدى 

قیمت مسکن تا پایان سال 96 است.
حسام عقبایى افزود: افزایش پنج تا 10 درصدى قیمت ها 
در بازار مســکن هر ســال با توجه به نرخ تورم صورت 
مى گیرد و امســال در   همان نیمه اول سال، افزایش 10 
درصدى قیمت در کالنشهر ها صورت گرفت و تا پایان 

سال جهش قیمتى نخواهیم داشت.
عقبایى در خصوص خروج از رکود بازار مســکن اینطور 
توضیح داد: در دوران پیــش رونق قرار داریم، معامالت 
کمى جان گرفته و بازار ساخت و ساز مسکن قرار است 

دوباره با سرمایه گذارى هاى جدید حرکت کند. 
وى بیان داشت:شش سالى مى شود که هیچ تحرکى در 

بازار مسکن به وجود نیامده است و از این جهت خروج از 
رکود به زمان بیشترى نیاز دارد؛ هر چند هر سال در فصل 
زمستان حجم قابل توجهى از معامالت مسکن کاهش 
پیدا خواهد کرد. به گفته عقبایى تا سال 97 قیمت ها در 

بازار مسکن واقعى مى شود.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالك همچنیــن از هجوم 
ســرمایه گذاران بى تجربه به بازار مسکن گالیه کرد. 
وى افزود: مسکن هچنان امن ترین مکان براى سرمایه 
گذارى است و عده اى از سرمایه گذاران که از تولید هیچ 
سر رشته اى ندارند، ســرمایه هاى خرد خود را برداشته و 
راهى این بازار مى شــوند. عقبایى ادامه داد: این افراد با 
سرمایه هاى اندك خود همان هایى هستند که سود مورد 
نظرشان از ساخت و ساز در بازارمسکن تامین نمى شود و 

خانه ها روى دست شان مى ماند.  

با شروع فصل سرما، رفت و آمدها در بازار پوشاك زیاد 
شده و تا حدودى رونق نسبى پیدا کرده است. هر چند که 
همچنان محصوالت خارجى اعم از پوشاك ترك و چینى 
عرصه را بر تولید پوشاك داخلى تنگ کرده است و امکان 

رقابت را براى پوشاك ایرانى تحت تاثیر قرار داده است.
در میان پوشاك مختلف از کشورهاى چین، تایلند، کره 
جنوبى، پاکستان و سنگاپور در بازار داخلى، پوشاك  ترك 
به دلیل کیفیت مناسب و مطلوب جایگاه خاصى در بازار 
دارند و البته به دلیل گران تر بودن نسبت به سایر برندها 
مشتریان خاص خود را دارد. از طرف دیگر پوشاك چینى 
به دلیل قیمت هاى پایین  مورد استقبال زیادى قرار دارند 
و سهم باالیى در تقاضاى بازار پوشــاك ایران به خود 

اختصاص داده اند. 
به گفته برخى از کارشناســان و فعاالن صنعت پوشاك، 
هر چند لباس هاى ایرانى جایگاه مناسبى در بازار ندارند و 
عمال تولیدکنندگان داخلى امکان رقابت با پوشاك ترك 
را ندارند و پوشاك چینى هم با قیمت پایین شان عرصه را 

به پوشاك ایرانى تنگ کرده است. 
پوشاك شرق آســیا عموما کیفیت پایینى دارند و حتى 
نســبت به تولیدات داخلى مرغوبیت چندانى ندارند اما 
امروز حجم قابل مالحظه اى از بــازار را در اختیار دارند. 
پوشاکى که بخش قابل توجهى از آن به صورت قاچاق 

وارد مى شود.
 در همین راستا  با توجه به اینکه صنعت نساجى داخلى 
امکان رقابت با پوشاك ترکیه و پوشاك چینى  را ندارد، 
باید با اقدامــات نظارتى، تدوین تعرفه هاى مناســب و 

جلوگیرى از قاچاق به تولید داخل کمک شود. 
برخى فعاالن صنعت پوشاك با توجه به عدم امکان رقابت 

پوشاك ایرانى با برندهاى ترکیه بر این باروند که حذف 
تعرفه  ترجیحى واردات پوشاك از ترکیه اقدام مثبتى بود، 
چرا که در مدتى که این تعرفه ها برقرار بود، پوشاك داخل 
آسیب دید و اگر این وضعیت ادامه پیدا مى کرد، پوشاك 

داخلى با بحران جدى مواجه مى شد.
با توجه به اینکه ترکیه در صنعت پوشــاك جایگاه ویژه 
دارد و حتى بخش زیادى از پوشاك کشورهاى اروپایى 
را تامین مى کند، اگر تعرفه هاى واردات از این کشــور 
پایین آیــد، مطمئنا بازار داخلى ضــرر مى کند و بازار در 
قبضه پوشــاك ترك قرار مى گیرد و تولیدکننده داخلى 
هم امکان رقابت با تولیدکنندگان مطرح پوشاك ترك 

را نخواهد داشت.
اما با وجود این، آخرین مشاهدات از بازار نشان مى دهد 
که پوشــاك ترك که عموما قیمت هاى باالترى هم از 
پوشاك ایرانى دارند به شکل انبوهى در بازار داخلى وجود 

دارد و فروش شان هم مطلوب است.
این روزها با شروع فصل سرما فروش پوشاك زمستانى 
بیشتر شده است و مى توان گفت که بازار پوشاك در زمینه 
تقاضا تا حدودى تکان خورده است هر چند که به گفته 
فروشــندگان بازار تقاضا همچنان در مقایسه سال هاى 

قبل تر پایین است.
تنوع قیمت در بازار پوشاك به گستردگى تنوع انواع آن 
در مدل ها و جنس ها و دوخت هاى متفاوت بستگى دارد. 
از سوى دیگر قیمت انواع لباس بر اساس شاخص هاى 
مختلف از جمله کیفیت پارچه، برش و دوخت، محدوده 
جغرافیایــى، محل عرضه و برند بودن یــا نبودن لباس 
تعیین مى شود. البته باید توجه داشــت که لباس از آن 
دست کاالهایى است که تنوع قیمتى زیادى دارد و ممکن 

است یک لباس خاص در دو نقطه شهر با دو قیمت کامال 
متفاوت عرضه شود.

در ادامه گذرى هم برقیمت انواع لباس هاى مردانه داشته 
ایم که شما را در جریان قیمت آنها قرار مى دهیم.

کت و شلوار مردانه ترك از 400 هزار تومان آغاز مى شود 
و تا 850 هزار تومان ادامه مى یابد. این در حالى است که 
یک دست کت و شــلوار در برخى دیگر از مغازه ها رنج 
قیمتى 200 تا 300 هزار تومــان دارد. به عقیده تعدادى 
از فروشــندگان، جنس و برش پارچه و البته برند بودن 

یا نبودن کار مهمترین دلیل این اختالف قیمت است.
شلوار مردانه از 50 هزار تومان تا حدود 300 هزار تومان 
در مغازه ها عرضه مى شــود. معموال قیمت هاى زیر 80 
هزار تومان متعلق به کارهاى پاکســتان و چین است و 
کارهاى ایرانى و ترك قیمت باالى 200 هزار تومان دارد.

پیراهن زمستانى مردانه ایرانى با کیفیت مناسب به طور 
متوسط از حدود 50 هزار تومان آغاز مى شود و تا 80 هزار 
تومان ادامه دارد و در برخى مغازه ها به باالى 100 هزار 

تومان مى رسد.
یک دســت پالتوى مردانه، کار ایرانــى و ترکیه اى در 
مغازه هاى مرکز شهر رنج قیمت 350 تا 550 هزار تومان 
دارد. همچنین بارانى مردانه رنج قیمت 180 تا 300 هزار 
تومان دارد. کاپشــن مردانه چینى به قیمت 165 هزار 
تومان به فروش مى رسد و کاپشن هاى ایرانى درجه یک 

بین 250 تا 300 تومان عرضه مى شود.
 همچنیــن پیراهن مردانــه ایرانى از رنــج قیمت 25 
هزار تومان شــروع مى شــود و به 100 هــزار تومان 
مى رسد و کارهاى برند تا حدود 200 هزار تومان ادامه 

مى یابد. 

مهدى یوســف خانى، رئیس اتحادیه پرنده و ماهى از 
افزایش 100 تومانى نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: 
نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغــدارى پنج هزار، مرغ 
آماده به طبخ در کشــتارگاه هفت هــزار، توزیع درب 
واحدهاى صنفى هفت هزار و 150 و خرده فروشــى 
هفت هزار و 850 تومان است.به گفته وى، نرخ هر کیلو 
ران مرغ با کمر شش هزار و 850 و ران مرغ بدون کمر 
هفت هزار و 850 تومان است.یوسف خانى با اشاره به 
نرخ سایر مشتقات آن افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف 
13 هزار، ســینه بدون کتف 14 و فیله مــرغ 17 هزار 

تومان است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهى، اتحاد مرغداران با یکدیگر 
مبنى بر کاهش عرضه مرغ به کشــتارگاه ها را دلیل 

اصلى افزایش قیمت مرغ در روزهاى اخیر اعالم کرد.
وى ادامه داد: به رغم کاهش تقاضا، مرغداران در برخى 
روزها براى بازار گرمى و ترس از کاهش قیمت از عرضه 

مرغ به کشتارگاه ها امتناع مى کنند. 
یوســف خانــى در خصــوص قیمــت مــرغ در 
روزهاى آتــى گفت: بــا توجه بــه شــرایط موجود 
در بــازار پیــش بینى مــى شــود کــه در روزهاى 
آتى قیمــت مرغ در بــازار بــا روند کاهشــى روبرو

 شود.

خانه تا پایان سال گران نمى شود

پوشاك ایرانى در تنگناى برندهاى ترك و چینى مرغ ارزان مى شود

در حالى حکم دیوان عدالت ادارى مبنى بر حذف آبونمان 
به شرکت ملى گاز ابالغ شد که هنوز شرکت ملى گاز در 
قبوض گاز هزینه آبونمان را از مشترکان دریافت مى کند.
سى ویکم مردادماه ســال جارى روابط عمومى دیوان 
عدالت ادارى اعالم کرد هیئت عمومى دیوان براساس 
بخشنامه ستاد هدفمند کردن یارانه ها و شرکت گاز،اخذ 
آبونمان از مشــترکین  خالف قانون تشــخیص داده و 

ابطال کرده است.
دو روز بعــد از راى دیــوان عدالــت ادارى ، یعنى دوم 
شهریورماه سال جارى شــرکت ملى گاز ایران به اعالم 
روابط عمومى دیوان عدالت ادارى مبنى بر صدور حکم 
جدید از ســوى این دیوان در خصوص حذف آبونمان از 

قبوض گاز واکنش نشان داد.
شرکت ملى گاز ایران در واکنش به رأى هیئت عمومى 
دیوان عدالت ادارى دربــاره این که «دریافت آبونمان از 
مشترکان شرکت ملى گاز خالف قانون تشخیص داده 
شد»، اعالم کرد: «هنوز این موضوع به صورت مکتوب و 

قانونى به شرکت ملى گاز ابالغ نشده است“.
مجید بوجارزاد،ه سخنگوى شــرکت ملى گاز ایران در 
این خصوص گفت: شــرکت ملى گاز تابع قانون است و 
در صورت ابالغ قانونى از سوى مراجع ذى صالح اقدام 

خواهد کرد.
این گزارش حاکى است در اواخر مهر ماه بود که با انتشار 
رأى دیوان عدالت ادارى در روزنامه رســمى، دستور لغو 
آبونمان از قبوض گاز ابالغ شــد و انتظار مى رفت دیگر 
در قبوض گاز شاهد درج آبونمان نباشیم ولى در قبوضى 
که اخیرا توسط شرکت ملى گاز منتشر شد، دوباره شاهد 

بندى تحت عنوان هزینه آبونمان در قبوض هستیم.
سخنگوى شرکت ملى گاز ایران در پاسخ به اینکه علت 
آنکه شرکت ملى گاز ایران با توجه به راى دیوان عدالت 

ادارى هنوز اقدام به گرفتن آبونمان مى کند چیست،گفت: 
جلســات متعددى در این خصوص در شرکت ملى گاز 

ایران برگزار شده است که تا پایان هفته و یا اوایل هفته 
آینده نتیجه آن مشخص مى شود.

دریافت غیرقانونى آبونمان از مشترکان 
گاز ادامه دارد

تولید آبزى پرورى در کشور از تولید ساالنه 460 
هزار ُتن به 800 هزار ُتن در برنامه ششم خواهد 

رسید.
معاون آبزى پرورى سازمان شیالت ایران با بیان 
این مطلب و با اشاره به اینکه در دنیا سهم آبزى 
پرورى از صید پیشى گرفته و به بیش از 50 درصد 
رسیده است، تصریح کرد: این درحالى است که در 
ایران نسبت ماهى هاى صید شده نسبت به آبزیان 

پرورشى درصد باالترى را نشان مى دهد.
حسینعلى عبدالحى با اشاره به تداوم روند توسعه 
آبزى پرورى در کشور، اظهار داشت: پیش بینى 
مى شود امسال شاهد رشد 10 درصدى در بخش 

آبزى پرورى کشور باشیم. 
معاون آبزى پرورى سازمان شیالت ایران ادامه 
داد: به طور متوســط رشــد آبزى پرورى کشور 

سالیانه بین 10 تا 15 درصد است.
وى به نقش موثر آبزى پرورى در توسعه صنعت 
شیالت کشور اشاره کرد و اظهار داشت: 40 درصد 
از مجموع تولیدکل آبزیان کشور اعم از پرورشى و 
صید شده در سال گذشته، به بخش آبزى پرورى 

اختصاص داشته است.
معاون آبزى پرورى سازمان شیالت ایران یادآور 
شد : توســعه آبزى پرورى در دو بخش پرورش 
میگو و پرورش ماهیان دریایى در قفس در دستور 

کار دولت قرار گرفته است.
 وى خاطرنشــان کرد : بر اساس برنامه ریزیهاى 
انجام شده قرار است 200 هزار تن ساالنه انواع 
ماهیان دریایى در جنوب و شمال کشور از طریق 

قفس برداشت کنیم.

افزایش تولید آبزیان 
به 800 هزار ُتن

 در سال

جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى سهام عدالت شهرســتان برخوار و میمه رأس ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 96/9/27 
در محل دفتر ش رکت تعاونى به آدرس شاهین شهر خیابان دهخدا فرعى یک شرقى روبروى دادسرا ساختمان فرماندارى سابق تشکیل مى گردد. 

لذا از کلیه نمایندگان اعضا دعوت مى شود با در دست داشتن کارت شناسایى رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: 

* طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونى منطبق با اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون 
* اصالح ماده 34 اساسنامه

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول

هیئت مدیره
شرکت تعاونى سهام عدالت برخوار و میمه
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خدا را! خــدا را! از تکبــر و خودپســندى و از تفاخــر جاهلى 
برحذر باشــید، که جایگاه بغض و کینه و رشــد وسوســه هاى 
شیطانى است، که ملت هاى گذشــته و امّت هاى پیشین را فریب 
داده اســت، تا آنجا که در تاریکى هاى جهالت فــرو رفتند و در 
پرتگاه هالکت ســقوط کردنــد و به آســانى بــه همانجایى که 

موال على (ع)شیطان مى خواست کشانده شدند. 

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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انصارى فرد، المپیاکوس را صدرنشین کرد

«بررسـى تخصصى » 
Mi A1 گوشى شیائومى

15

14 11

بانک ملى ایران در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب و پیشه و تجارت و 
سرقفلى محل هاى استیجارى  مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و 
به صورت نقدى، نقد و اقساط(اجاره به شرط تملیک) به فروش برساند.متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات 
بیشتر، بازدید از امالك، دریافت اسناد مزایده ( برگه هاى شرایط در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت 
12 روز  شــنبه  مورخ   96/09/25    به محل این اداره امور واقع در اصفهان-میدان امام حسین (ع) –ابتداى 

چهارباغ پائین طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.
توضیحات : 

1- بانک ملــى ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است.2-پیشــنهادات فاقد ســپرده 
یا داراى ســپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشــروط مردود اســت.3- رعایــت کلیه موارد 

مندرج در برگه هــاى مزایــده الزامى است.4-ســپرده ( ودیعه) شــرکت در مزایده معــادل 5٪ قیمت 
پایه مزایده اســت که متقاضیان باید طى یــک فقره چک تضمینى بانــک ملى ایران در وجــه اداره امور 
شــعب بانک ملى اســتان اصفهان به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شــرکت در مزایده تحویل دهند.

5-کلیه پاکات حاوى پیشنهادات متقاضیان خرید امالك در ســاعت 8صبح روز یکشنبه مورخ 96/09/26 
در محل اداره امور شــعب بانک ملى ایران استان اصفهان واقع در میدان امام حســین (ع) ابتداى چهارباغ 
پائین بازگشایى خواهد شــد. لذا متقاضیان مى توانند در موعد یاد شــده با ارائه کارت شناسایى در جلسه 
مذکور شــرکت نمایند.6-امالك داراى متصرف بصــورت وکالت بالعزل و تقبل کلیــه هزینه هاى مربوط 
به اخذ اســتعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و ســایر مــوارد بر عهده خریدار واگــذار مى گردد.

(هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.)7-براى کلیه امالك ، بازدید الزامى است و در وضعیت موجود 

واگذار مى گردد و براى امالك متصرف دار تخلیه ملک بر عهده خریدار اســت.8- هزینه جلب رضایت مالک 
جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربرى راجع امالك سرقفلى دار یا داراى حق کسب و پیشه بر عهده 
خریدار است.9-امالکى که بصورت نقد و اقساط واگذار مى شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک
 مى باشد.10-هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه مى بایست این هزینه را بر اساس 
اعالم نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید.11-متقاضیان خرید میبایست مبلغ دویست 
هزار ریال بصورت نقدى در هنگام خرید اسناد مزایده پرداخت نمایند و رسید آنرا به همراه پاکت حاوى برگه 
شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.12-در صورتى که مبالغ پیشنهادى خریداران به یک میزان باشد اولویت 
فروش با شرایط نقدى است.13-نحوه فروش امالك مازاد بانک بشرح ذیل اعالم مى گردد و خریدار مى بایستى 

ردیف مربوط به نحوه خرید ملک را صراحتاً به صورت مکتوب در برگه شرایط شرکت در مزایده اعالم نماید.

آگهى مزایده امالك مازاد بانک ملى ایران  استان اصفهان

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

مساحت کاربرىنوع ملکآدرس ردیف
وضعیت پالك ثبتىمساحت اعیانى عرصه

مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتکنونى

شهرضا بلوار آیت اهللا مطهرى کوچه مسجد امام حسین1
 ( 38) کوچه شهید بهرامى بن بست قائم پالك 61

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه2692122/4164مسکونىخانه

2,197,440,000فروش با وضع موجود

بهارستان خیابان ولیعصر(عج) جنوبى خ زمزم کوى 2
زمزم 6 پالك 303

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه270177/72187/5797مسکونىخانه

4,312,000,000فروش با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج روبروى پایگاه بسیج کوچه 3
حجت اله صادقى

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار28319614/142مسکونىخانه

463,680,000فروش با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج روبروى پایگاه بسیج کوچه 4
حجت اله صادقى

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار14/176-510زراعىخانه

201,600,000فروش با وضع موجود

یک باب مبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله کریمیان پالك 520
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار463195387/814مسکونىخانه

907,200,000فروش با وضع موجود

دفترچه شرکت  2000645صنعتىکارخانهنطنز شهرك صنعتى شجاع آباد خیابان گلها 6
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیهشهرکها 42

3,850,560,000فروش با وضع موجود

یک باب بادرود خیابان امام نبش خیابان کشاورز 7
خانه

مسکونى و 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه106/3545159/7214تجارى

997,920,000فروش با وضع موجود

یک باب بادرود خیابان امام خیابان کشاورز انتهاى بن بست دوم 8
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه267/5223159/4277مسکونىخانه

1,300,320,000فروش با وضع موجود

خیابان امام خمینى (ره) خیابان درخشان روبروى  9
دبستان درخشان مجتمع صدف A طبقه سوم واحد 14

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه141/1518/6602--مسکونىآپارتمان

2,348,640,000فروش با وضع موجود

یک باب سمیرم خیابان قدس کوچه مفتح 10
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار3202171/2994مسکونىخانه

1,038,240,000فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر سپید11
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/35صنعتى سوله

2,196,741,680فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر گلدیس12
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/29صنعتىسوله

2,265,285,680فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر زمرد13
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/32صنعتىسوله

2,231,013,680فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر نسترن14
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/36صنعتىسوله

2,188,360,272فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر محال15
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/37صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر کوثر16
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/33صنعتىسوله

2,168,041,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر شکوفه17
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/31صنعتىسوله

2,168,041,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر خرداد18
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/30صنعتىسوله

2,189,032,272فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر الله19
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/38صنعتىسوله

2,122,769,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر شقایق20
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/28صنعتىسوله

2,216,022,368فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر بنفشه21
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/34صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر صباح22
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/68صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى  حد 23
فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار161/61962/3634--مسکونىآپارتمان

6,204,800,000فروش با وضع موجود

شرایط اقساطمدتکاربرىردیف

دو ساله ( 24 ماهه)تجارى،مسکونى،ادارى1
50٪ نقد+50٪ اقساط ماهیانه بدون سود

30٪ نقد +70٪ اقساط ماهیانه با سود ٪20
30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله(24 ماهه)صنعتى، کشاورزى، دامدارى و خدماتى2

شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدى 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد 1
( براى کلیه کاربرى ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات).

امالك متصرف دار فقط به صورت نقدى و با ارائه وکالت نامه بالعزل به فروش مى رسد.2

نحوه فروش 
با شرایط نقد

نحوه فروش با 
شرایط نقد و اقساط

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى  حد 24
فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار143/851962/3635--مسکونىآپارتمان

5,107,200,000فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى  حد 25
فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار93/051962/3636--مسکونىآپارتمان

4,312,000,000فروش با وضع موجود

زواره خیابان امام ( ره ) ضلع غربى شهردارى و 26
بخشدارى پالك 20

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه943130349مسکونىخانه

1,192,867,200فروش با وضع موجود

خیابان کاوه میدان 25 آبان کوچه امید  نبش کوچه 27
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه206/5527813390مسکونى و تجارىیک باب خانهمحمد 

7,963,200,000فروش با وضع موجود
8,676,259,200مشاع سه دانگ  فروش با وضع موجودمتصرف دار44092023/235/1161مسکونىیک باب خانهکاشان نبش خیابان نواب صفوى 28
کاشان خیابان شاهد چهار راه شاهد نبش کوچه  شهید 29

سید مهدى جان نثار
یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه12/9 و 26948912/10مسکونىخانه

9,184,000,000فروش با وضع موجود

کاشان نبش خیابان درب اصفهان پامنار روبروى کوچه 30
فردوس 9

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه3404734183/4مسکونىخانه

5,824,000,000فروش با وضع موجود

یک باب خاقانى کوچه چهار سوق بن بست هما پالك 3138
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه193/44711/22--مسکونىآپارتمان

8,288,000,000فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد شرکت اسبق میسان 32
تجارت

کارخانه 
و  ماشین 
آالت

تخلیه400064042/4451صنعتى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است 

فروش با وضع موجود. در صورت خرید 
نقدى شامل 10٪ تخفیف نمى گردد.

5,787,040,000

خیابان مردآویج  خ جابر ابن حیان کوچه پنجم  پالك 33
108 مجتمع آفتاب طبقه دوم واحد سه

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه15528و 108/6215535--مسکونىآپارتمان

5,140,800,000فروش با وضع موجود

یک باب کاشان خیابان فاضل نراقى کوچه شهید بزرگى34
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار2364324650مسکونىخانه

3,976,000,000فروش با وضع موجود

اصفهان خ بعثت خیابان برازنده کوى گلشن بن بست 35
میخک  پالك 659

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه128/214874/8739--مسکونىآپارتمان

2,352,000,000فروش با وضع موجود

یک باب کاشان شهرك صنعتى امیرکبیر خیابان یاس 364
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه412513672139صنعتىکارخانه

8,878,800,000فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان برازنده خیابان صفائیه کوچه شرکت 37
نفت  مجتمع پردیس طبقه پنجم واحد 505

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه10615182/4716--مسکونىآپارتمان

2,128,000,000فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان خواجو محل مکینه خواجو کوچه میرزا 38
کریم  پالك 11 طبقه دو

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1432328/6--مسکونىآپارتمان

4,480,000,000فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان عالمه مجلسه نبش میدان قدس بن 39
بست شیبانى پالك دوم

یک باب 
مسکونى 

بهداشتى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه30/9224-183درمانى

6,832,000,000فروش با وضع موجود

اسفرجان بلوار شهیدان حاج هاشمى (خیابان چهارباغ) 40
محل سابق بانک ملى

یک باب 
مسکونى 
تجارى

تجارى  
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه572388225/2625مسکونى

3,480,512,000فروش با وضع موجود

یک باب فریدون شهر ناحیه صنعتى سنگباران 41
تخلیه34009381/223صنعتىسوله

عرصه داراى قرارداد اجاره با سازمان 
جهاد کشاورزى مى باشد.فروش با 
وضع موجود.بازدید از ملک الزامى است

3,811,248,000

یک باب فریدون شهر ناحیه صنعتى سنگباران42
تخلیه270063424/226صنعتىسوله

عرصه داراى قرارداد اجاره با سازمان 
جهاد کشاورزى مى باشد.فروش با 
وضع موجود.بازدید از ملک الزامى است

3,457,440,000

اصفهان حبیب آباد برخوار بلوار شهید بهشتى روبروى 43
صدا  و سیما

سوله -مغازه-
ادارى

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامىتخلیه1665829583/510صنعتى

8,848,000,000 مى باشد. فروش با وضع موجود.

اصفهان مبارکه طالخونچه خیابان شهید بهشتى جنب 44
مدرسه طالقانى

مسکونى 
تجارى

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه17944740/187مسکونى

2,374,400,000مى باشد.فروش با وضع موجود.

سمیرم میدان معلم روبروى آموزش و پرورش محل 45
سابق بانک ملى شعبه خواجگان سمیرم

بانک(تجارى) 
مسکونى

بانک(تجارى) 
ششدانگ بازدید از ملک الزامىتخلیه2885761/5680مسکونى

11,144,000,000 مى باشد. فروش با وضع موجود.

م الف:113200

براى پخش «شب کوك» 

ز نداده اند
مجو
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بازیگر ســریال «نفس» گفت: مــن واقعًا 
نمى فهمم چگونه بازیگر زن مبتدى سینما به 
تئاتر وارد شده است. ورود این گونه بازیگران 
باعث خجالت تئاتر اســت، زیرا اینها فقط و 

فقط به دنبال پول هستند.
مجید سعیدى درباره حضور بى رویه برخى 
بازیگران در فضاى مجازى و ایجاد عمدى 
حاشــیه براى خود تصریح کرد: متأســفانه 
فضاى مجازى از سوى برخى بازیگران کامًال 
نادرست درك شده است. من اگر در صفحه 
اینستاگرام خود عکسى بگذارم حداکثر دوهزار 
الیک مى خورد، اما تیتر «فالن بازیگر بعد از 
خوردن پیتــزا دل درد گرفت» میلیون ها بار 
بازدید پیدا مى کند و این نوع حاشیه سازى ها 

متأسفانه مالك دیده شدن شده است.
بازیگر سریال تلویزیونى «نفس» در همین راســتا ادامه داد: این بازیگران با همین راه خودشان را 
در فضاى مجازى مطرح مى کنند و بعد از آن در آثار بسیارى انتخاب مى شوند. به عنوان مثال یکى 
از بازیگران زن که به این حد حاشیه ایجاد کرده در ابتداى راه بازیگرى فرق میکروفن و دوربین را 
نمى دانست و بســیار تالش کردیم که به طرف مقابل خود به عنوان یک بازیگر دیالوگ بگوید و 
نمى توانســت این کار را به شــکل ثابت انجام دهد و حاال بعد از این همه ســال تیتر مى زنند که 

«حرف هاى ناگفته فالنى!» به نظر من این نوع خودنمایى و حضور، بسیار خجالت آور است.
وى با نقد حضور برخى بازیگران در عرصه تئاتر خاطرنشان کرد: من واقعاً نمى فهمم چگونه اینگونه 
بازیگران به تئاتر وارد مى شوند. ورود این افراد در هنر تئاتر باعث خجالت تئاتر است، زیرا اینها فقط و 

فقط به دنبال پول هستند. آن شخصى هم که وى را براى بازى در تئاتر آورده درد پول دارد.
سعیدى حضور نابازیگران را باعث بیکارى بازیگران واقعى خواند و خاطرنشان کرد: این بازیگران و 
حضور نادرست آنها در سینما باعث شده تا بسیارى از بازیگران بزرگ ما بیکار شوند. از پیشکسوتان 
سینما بگذریم در بسیارى از دانشکده هاى ایران جوانان با استعدادى حضور دارند. بازیگرانى که با 

بى عدالتى، سال ها تالش نافرجام دارند.

در حالى کــه ضبط فصل جدید برنامــه «دورهمى» از 
هفته جارى آغاز مى شود، سیامک انصارى و مه لقا باقرى 
برخالف فصل هاى قبلى، قرار نیســت به عنوان بازیگر 
بخش نمایشى در این برنامه حاضر شوند و تنها بازیگر 
این فصل، ســروش جمشــیدى خواهد بود که پیش از 
این با ایفاى نقش «قیمت» محبوبیت زیادى بین عامه 

تماشاگران به دست آورده بود.
ضبط سرى جدید برنامه «دورهمى» مهران مدیرى از 

این هفته با تیم جدید و تغییر هنرمندان آغاز مى شود.
توجه به موضوعات اجتماعــى و نوع نگاه و زاویه دید به 
محورهاى مورد بحث در برنامه، در سرى جدید متفاوت 

خواهد بود. همچنین آیتم هاى جدیدى قرار اســت به 
«دورهمى» اضافه شود، اما به طور کلى برنامه با همان 

محوریت اجراى مهران مدیرى پخش خواهد شد.
تولید فصل جدید «دورهمى» از این هفته آغاز مى شود 
و پس از ضبط چندین قسمت، روانه آنتن خواهد شد. از 
تغییرات اساسى «دورهمى» در سرى جدید، تغییر دکور و 

لوکیشن این مجموعه است.
فصل سوم «دورهمى» براى پخش در نوروز 96 تدارك 
دیده شده بود و برغم انتشار خبرهایى درباره منتفى شدن 
ساخت ســرى چهارم، مسئوالن صداوســیما با مهران 

مدیرى براى ساخت سرى جدید به توافق رسیدند.

ســرانجام بعد از چند ماه کشمکش، سعید 
روستایى توانست براى دومین فیلم بلندش 
مجوز ســاخت بگیرد. او در میانه تابستان 
درخواست مجوز «مترى شیش و نیم» را به 
شوراى صدور پروانه ساخت داده بود و اوایل 
شهریور خبر صادر نشدن مجوز رسانه اى 
شد. یکى از مشکالتى که باعث شد شورا 
از صدور مجوز براى فیلمنامه روســتایى 
خــوددارى کند، حضور پیمــان معادى به 
عنوان تهیه کننده بود. ضمناً اعضاى شورا با 

فیلمنامه هم مشکل داشتند.
در آن زمان جمــال شــورجه از اعضاى 
شوراى پروانه ساخت گفته بود که فیلمنامه 
نیاز به اصالحاتى دارد و بایــد درباره آن با 
«تهیه کننده مورد تأیید» صحبت شود. این 
ایراد باعث شد روستایى درخواست جدید 
مجوز را با تهیه کنندگى جمال ساداتیان به 
شورا ارائه دهد و حال روابط عمومى سازمان 
سینمایى اعالم کرده در جلسه 5 آذر با مجوز 

ساخت این فیلم موافقت شده است.
این تأخیر در صدور مجوز باعث مى شــود 
که روســتایى و فیلمش در سى و ششمین 
جشنواره فیلم فجر غایب باشــند. از قبل 
اعالم شده بود که پیمان معادى و شهاب 
حســینى بازیگران اصلى «مترى شیش و 

نیم» هستند.
 

خالق  «ابد و یک روز» 
مجوز ساخت 

«مترى شیش و نیم» 
را گرفت

بعد از کشمکش هاى فراوان؛

نتیجه 30 سال تالش حرفه اى میرباقرى

از مختار تا سلمان فارسى

ســرانجام بعد
روستایى توانس
مجوز ســاخت
درخواست مجو
شوراى صدور

شهریور خبر ص
شد. یکى از مش
از صدور مجو
خــوددارى کن
عنوان تهیه کن

فیلمنامه هم مش
در آن زمان ج
شوراى پروانه
نیاز به اصالحا
«تهیه کننده مو
ایراد باعث شد
مجوز را با تهیه
شورا ارائه دهد
سینمایى اعالم
ساخت اینفیل
این تأخیر در ص
که روســتایى
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بازیگر ســریال «نفس»
نمى فهمم چگونه بازیگر
تئاتر وارد شده است. ورود
باعث خجالت تئاتر اســ
فقط به دنبال پول هستند
مجید سعیدى درباره حض
بازیگران در فضاى مجا
حاشــیه براى خود تصری
فضاى مجازى از سوى بر
نادرستدركشده است
اینستاگرام خود عکسى بگ
» الیک مى خورد، اما تیتر
گر خوردن پیتــزا دلدرد
بازدید پیدا مىکند و اینن
متأسفانه مالك دیده شد
بازیگر سریال تلویزیونى
در فضاى مجازى مطرح
از بازیگران زن که به این
نمى دانست و بســیار تال
نمى توانســت این کار ر
«حرف هاى ناگفته فالنى
وى با نقد حضور برخى باز
بازیگران به تئاتر وارد مى
فقط به دنبال پول هستند
سعیدى حضور نابازیگران
حضور نادرست آنها در سی
سینما بگذریم در بسیارى
بى عدالتى، سال ها تالش

 مختار تا سلمان فارسى
کارگردان سریال «سلمان فارسى»گفت: بیش از 16 سال قبل از سریال «مختارنامه» مى خواستم 

«سلمان فارسى» را بسازم اما به دلیل وسعت و ابعاد این پروژه ساخت آن مقدور نشد.
سید داود میرباقرى افزود: سریال «سلمان فارسى» از پروژه هاى الف ویژه در تلویزیون محسوب 
مى شود که با فعالیت ها و اقدامات انجام شده در مرحله پیش تولید صفر قرار گرفته و مرحله مطالعاتى 
فاز صفر این سریال از اواخر سال 95 در حوزه سیمافیلم معاونت سیما شروع شد و پیش بینى مى کنم 

که مراحل پیش تولید اصلى این پروژه بهار سال 97 کلید بخورد.
وى ادامه داد: اکنون فاز صفر پیش تولید در حال انجام است و مقدمات مربوط به انتخاب لوکیشن، 

ساخت دکور و ماکت ها انجام مى شود.
کارگردان مجموعه تلویزیونى «امام على(ع)» افزود: قصه ســریال «سلمان فارسى» به سیر به 
زندگى این صحابى بزرگ پیامبر(ص) از تولد تا وفات به ویژه مقطع مشرف شدن او به دین اسالم و 

همراهى با پیامبر(ص) مى پردازد.
میرباقرى به طوالنى بودن و گستردگى ساخت این سریال اشاره کرد و ابراز امیدوارى کرد که بتواند 

تجربه 36 ساله خود را در این اثر فاخر متجلى کند.
میرباقرى همچنین با بیان اینکه حدود 16 تا 17 سال است که درگیر پروژه «سلمان فارسى» هستم، 
گفت: مشکالتى در طول زندگى شخصى ام حین انجام کار در این اثر به وجود آمد که به برکت وجود 

حضرت سلمان رفع شدند.
کارگردان فیلم سینمایى «آدم برفى» تصریح کرد: این روزها حالم خوب است زیرا همت و نظر مثبت 
براى ادامه ساخت سریال «سلمان فارسى» در صدا وسیما به وجود آمده تا شتاب بیشترى به ساخت 

این سریال داده شود.
میرباقرى افزود: نوشتن متن ها در مراحل پایانى است و به زودى پیش تولید صفر را شروع مى کنیم 

تا اوایل سال آینده نیز به مرحله پیش تولید اصلى این سریال برسیم.
کارگردان سریال «یلدا» درباره اینکه چه عاملى باعث ساخت سریال «سلمان فارسى» شد، گفت: 
بیش از 16 سال قبل از سریال «مختارنامه» مى خواستم «ســلمان فارسى» را بسازم که به دلیل 
وسعت و ابعاد این پروژه ساخت آن مقدور نشد شاید هم حکمت این بود که سلمان باید در شانه هاى 

مختار مى نشست.
وى افزود: باید مختار را مى ساختم تا به لحاظ فنى و فکرى به پختگى الزم رسیده تا یک سریال در 

خور شأن ملت ایران را تولید کنم.
میرباقرى یادآور شد: حوزه حرکت ســلمان به لحاظ جغرافیایى بسیار گسترده و طوالنى است و به 
لوکیشن هاى بسیارى نیاز دارد. حضرت سلمان ابتدا از ایران باستان خود را به اروپا مى رساند و درباره 
آیین مسیحیت تحقیق مى کند که از فلسطین تا ترکیه را دربرمى گیرد و به دنبال آن به حجاز رفته 

مکه و مدینه را مى بیند و سرانجام به ایران پس از اسالم مراجعت مى کند.
میرباقرى با بیان اینکه حضرت محمد(ص) از حضرت سلمان به عنوان «اهل بیت خود» یاد مى کند، 

تأکید کرد: سلمان فارسى افتخار ایرانیان است زیرا در حلقه اسالم یک نماینده داریم.
وى در عین حال اظهار داشت: عالقه من به سلمان همان ایرانى بودن و همان مفهوم خدا بود که 
مرا به ساخت این سریال ترغیب و تشــویق کرد؛ معتقدم اگر به خداوند ایمان واقعى داشته باشیم 
همه مشکالت و موانع رفع خواهد شــد چراکه بیشتر مشکالت مردم به دلیل عدم توجه و شناخت 

به خداوند متعال است.
میرباقرى خاطرنشان کرد: سریال «سلمان فارسى» در 40 قسمت 55 دقیقه اى در گروه معارف، 

انقالب اسالمى و دفاع مقدس سیما تولید شده و به نمایش در خواهد آمد.

سیامک انصارى از «دورهمى» رفت، «قیمت» مى ماند

نقد تند به حضور یک بازیگر زن در تئاتر 

جزئیات جدید از فیلم ابراهیم حاتمى کیا 

خبرهاى تازه از «پایتخت 5»

فیلم سینمایى «به وقت شام» ساخته ابراهیم 
حاتمى کیا مراحل فنى را سپرى مى کند تا در 

جشنواره فیلم فجر به نمایش درآید.
مدتى است ســاخت جلوه هاى ویژه بصرى 
فیلم سینمایى «به وقت شام» به کارگردانى 
ابراهیــم حاتمى کیا در حال انجام اســت با 
توجه به همکارى هادى اسالمى در دو فیلم 
«بادیگارد» و «چ» بــا ابراهیم حاتمى کیا و 
دریافت جایزه   براى این دو فیلم از جشنواره  ها،  
به نظر مى رسد این همکارى در فیلم «به وقت 
شــام» هم ادامه داشــته و  هادى اسالمى 
عهده  دار ساخت جلوه هاى ویژه بصرى فیلم 

«به وقت شام» باشد. 
فیلم سینمایى «به وقت شام» به گفته محمد 
خزاعى اثرى با پروداکشــن ســنگین است.

بخش هایى از فیلم حاتمى کیا در دکورهاى ساخته شده در شهرك دفاع مقدس و  شیراز فیلمبردارى 
شد.

«به وقت شــام» یکى از آثار مهم با موضوع داعش اســت که از اهمیت خاصى برخوردار اســت.
فیلمبردارى فیلم برعهده مهدى جعفرى بود و هادى حجازى فر و بابک حمیدیان از بازیگران ایرانى 

فیلم  هستند و جمعى از بازیگران سورى و لبنانى در این فیلم به ایفاى نقش مى پردازند.
محمد خزاعى تهیه کننده این اثر پیش از این فیلمى با نام «امپراتور جهنم» درباره چگونگى شکل 
گیرى تکفیرى ها تهیه کرد و «به وقت شام» دومین فیلم درباره داعش و تکفیرى ها در کارنامه این 

تهیه کننده به شمار مى آید.
«به وقت شام» یکى از محصوالت سازمان هنرى رسانه اى اوج در ســال 96 قرار است در سى و 

ششمین جشنواره ملى فیلم فجر رونمایى شود. 

پنجمین فصل از سریال پرمخاطب «پایتخت» بعد از اتمام تصویربردارى، در حال حاضر در مرحله 
تدوین و صداگذارى قرار دارد و آماده پخش از رسانه ملى در نوروز97 مى شود.

کار تدوین «پایتخت5» هم توسط خشایار موحدیان و سعید سیاح روزهاى پایانى خود را مى گذراند 
و فرامرز ابوالصدق نیز صداگذارى کار را انجام مى دهد.

جلوه هاى ویژه بصرى سریال نیز توسط فرید فصیحى در حال انجام است و موسیقى این سرى نیز 
مانند فصل هاى گذشته «پایتخت» توسط آریا عظیمى نژاد ساخته خواهد شد.

سریال « پایتخت 5» به تهیه کنندگى الهام غفورى و کارگردانى سیروس مقدم تازه ترین محصول 
سازمان هنرى رسانه اى اوج است که قرار است نوروز 97 روى آنتن رسانه ملى رود.

فریدون آسرایى، خواننده پاپ درباره همکارى خود 
با تلویزیون اظهار داشــت: با تلویزیون اگر تیتراژى  
پیشنهاد شود همکارى مى کنم. پیشنهاد در این زمینه 
زیاد شده است اما من پس از دو ماه به ایران برگشته 
ام و فعًال باید به فکر برگزارى کنســرت هایم باشم. 
درباره برنامه«شب کوك» هم خبرى که دارم این است 
که هنوز نتوانسته اند مجوز پخش مجدد این مجموعه 
را از رسانه ملى کسب کنند. اگر «شب کوك» پخش 
شود با توجه به اینکه داوران ثابت هستند بنده در این 

برنامه حضور خواهم داشت. 

براى پخش  «شب کوك» 
مجوز نداده اند
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ایستادن طوالنى مدت
اگر شغل شما نیازمند ایستادن هاى طوالنى مدت است، 

احتمال بیشترى دارد با تورم در پاهاى خود مواجه شوید. 
زمانى که پاها را حرکت نمى دهید، گردش خون در پاها 
ُکند مى شود و در نتیجه مایع اضافى در پاها باقى مى ماند.
افرادى که چندین ساعت را در حالت نشسته سپرى 
مى کنند نیز در امان نیستند. خمیده نگه داشتن پاها براى 
مدتى طوالنى مى تواند در گردش خون اختالل ایجاد کند.

براى پرهیز از این نوع تورم، باید پاها را پس از 20 یا 30 
دقیقه بى تحرکى حرکت دهید. 

آسیب دیدگى پا یا قوزك
یک شکستگى یا آسیب دیدگى مفصلى مى تواند 
موجب تورم در پاها شود. هنگام آسیب دیدگى، بدن 
خون را به ناحیه تحت تأثیر قرار گرفته پمپاژ مى کند 
تا به روند بهبودى کمک کند و این شرایط مى تواند 
موجب بزرگ تر شدن پاها نسبت به حالت عادى شود.

پوشیدن کفش هاى تنگ
زمانى که از کفش هاى تنگ استفاده مى کنید، مواجهه با تاول ها تنها نگرانى شما 

نخواهند بود. کفش هاى تنگ موجب تورم در پاها نیز مى شوند.
کفش هاى تنگ گردش خون را محدود مى کنند که به تجمع مایع منجر مى شود. از 

پوشیدن کفش هاى تنگ و نمونه هایى که با شکل پاى شما مطابقت ندارند، پرهیز 
کنید.

عفونت ها
تورم پاها مى تواند به واسطه عفونت هاى قارچى و باکتریایى شکل گرفته باشد. تورم ناشى از عفونت ها به طور 

معمول با راش هاى پوستى و قرمزى پوست همراهى مى شود.
اگر درباره دلیل تورم پاهاى خود و اینکه آیا یک عفونت زمینه ساز این شرایط شده است یا خیر؟ مشکوك هستید،

 مراجعه به پزشک براى بررسى دقیق شرایط بهترین گزینه است.

افزایش وزن
هنگامى که وزن شما افزایش مى یابد، بدن باید براى پشتیبانى
 از وزن اضافه سخت تر کار کند. این فشار اضافه روى پاها موجب تورم مى شود. 
در حقیقت، بانوان باردار به همین دلیل است که 
تورم در پاهاى خود را تجربه مى کنند.

در این مورد، کاهش وزن در بازگرداندن اندازه عادى به پاها کمک حال شما 
خواهد بود. عادات غذا خوردن خود را تغییر دهید و انجام ورزش را آغاز 

کنید.

مصرف زیاد سدیم
همان گونه که ممکن است بدانید، 
مصرف زیاد سدیم احتباس آب در بدن 
را افزایش مى دهد و این مى تواند 
تورم در سراسر بدن و نه فقط پاها را 
موجب شود.

نارسایى احتقانى قلب
این شرایطى است که بر نیروى پمپاژ 
عضالت قلب تأثیرگذار است. تورم پاها یکى 
از نخستین نشانه هاى نارسایى احتقانى 
قلب است.

در صورتى که تورم پاها با عالئمى مانند 
خستگى، خس خس سینه، سرفه، افزایش 
وزن، و تکرر ادرار، به ویژه در شب ها همراه 
مى شود، مراجعه به پزشک اهمیت دارد.

7 دلیل متورم شدن پــا
پاهاى متورم مى توانند موجب نگرانى و ناراحتى انسان شوند. اما پیش از در نظر گرفتن وخیم ترین شرایط، به این نکته توجه داشته باشید که اعمال به ظاهر 

بى ضررى مانند ایستادن طوالنى مدت نیز مى توانند موجب تورم در پاها شوند.
تورم در پاها زمانى شکل مى گیرد که بدن مایع اضافى را در قسمت پایینى پاها حفظ مى کند. این شرایط مى تواند به دالیل مختلفى شکل بگیرد. در ادامه با 

برخى از این دالیل بیشتر آشنا مى شویم.

یک فلوشیب آرتروسکوپى شانه و زانو درباره عوامل بروز کمردرد و شیوع آن توضیح داد.
محسن مردانى در خصوص علل کمردرد به عنوان یکى از بیمارى هاى شایع در مردان و زنان، اظهارداشت: 

عوامل بسیارى مى توانند موجب کمردرد شوند که میزان شیوع متفاوتى دارند.
وى افزود: عواملى همچون تومورهاى نخاع یــا تومورهاى خوش خیم یا بدخیم یا متاســتاتیک مهره ها، 
شکســتگى مهره، پوکى اســتخوان، روماتیســم، عوامل روانى، بیمارى هاى مفصل ران یا التهاب مفصل 

و ســاکروایلیاك در لگن، بیمارى هاى زنان ماننــد تومورها یــا عفونت هاى رحم 
اندومتریوز، بیمارى هاى پروســتات، بیمارى هاى کلیــه مانند عفونت یا 

سنگ دستگاه ادرارى، مشکالت دســتگاه گوارش مانند پارگى زخم 
معده یا پانکراتیت، انسداد یا آنوریسم آئورت یا شریان هاى لگن، 

بیمارى هاى عفونى عمومى مانند آنفلوانزا، حصبه و تب مالت و 
عفونت هاى مهره از علل کمردرد هستند.

وى درباره دردى که بیمار مبتال به کمردرد احســاس مى کند، 
گفت: کمر درد ممکن است با خم شدن و یا بلند کردن اجسام 
بیشتر شود، با نشستن شدیدتر شود، با ایستادن و راه رفتن بدتر 

شود، بعضى روزها شدید باشد و بعضى روزها خفیف بوده یا اصًال 
وجود نداشته باشد، به پشت باسن یا قسمت خارجى لگن انتشار پیدا 

کند ولى پایین تر نرود.
وى ادامه داد: کمر درد ممکن است به ســاق انتشار پیدا کند. این درد 

ممکن است همراه با احساس خواب رفتگى و گزگز و یا حتى 
احساس ضعف و سستى در ساق و پا باشد. وى افزود:به 

این حالت سیاتیک گفته مى شود.
مردانــى در خصــوص بررســى هاى 

تشــخیصى کمر درد گفت: پزشک 
معالج بعــد از صحبت با بیمار 

راجع به مشکالت وى و 
بعد از معاینه ممکن 

است از آزمایشات 
یــا روش هاى 
رى  بردا یر تصو
مشخص  براى 
کــردن علــت 

کمردرد استفاده 
کند.

وى رادیوگرافى ســاده 
را یکــى از روش هــاى 

تصویربردارى عنــوان و تأکید 
کــرد: گرچه تصاویــر حاصله از یک 

رادیوگرافى ساده فقط اســتخوان را نشان 
مى دهند، ولــى مى تواند اطالعــات مهمى مثل 

شکستگى استخوان، تغییرات ناشى از روند پیرى در مهره و تغییر 
شکل و دفرمیتى هاى ستون مهره را نشان دهد.

وى MRI را یکى دیگر از روش هاى تصویربردارى عنوان کرد و 
گفت: MRI مى تواند اطالعات بیشترى را راجع به بافت هاى 

نرم مثل عضالت، لیگامان ها، دیسک بین مهره و نخاع و 
اعصاب نخاعى در اختیار پزشک قرار دهد. 

مردانى اسکن را به عنوان روشى دیگر برشمرد و افزود: 
با سى تى اسکن مى توان مشکالت استخوانى مهره را 

بهتر مشاهده کرد.

اگ
 مر

مى توانند موجب کمردرد شوند که میزان شیوع متفاوتى دارند.
لى همچون تومورهاى نخاع یــا تومورهاى خوش خیم یا بدخیم یا متاســتاتیک مهره ها، 
ره، پوکى اســتخوان، روماتیســم، عوامل روانى، بیمارى هاى مفصل ران یا التهاب مفصل 

و  در لگن، بیمارى هاى زنان ماننــد تومورها یــا عفونت هاى رحم 
رى هاى پروســتات، بیمارى هاى کلیــه مانند عفونت یا 

رارى، مشکالت دســتگاه گوارش مانند پارگى زخم 
ت، انسداد یا آنوریسم آئورت یا شریان هاى لگن، 
ووووت و ونى عمومى مانند آنفلوانزا، حصبه و تب مال

ره از علل کمردرد هستند.
،،،،،ند،،،، ى که بیمار مبتال به کمردرد احســاس مى ک

ممکن است با خم شدن و یا بلند کردن اجسام 
شستن شدیدتر شود، با ایستادن و راه رفتن بدتر 

ها شدید باشد و بعضى روزها خفیف بوده یا اصًال 
شد، به پشت باسن یا قسمت خارجىلگنانتشار پیدا 

 نرود.
مر درد ممکن است به ســاق انتشار پیدا کند. این درد 

راه با احساس خواب رفتگى و گزگز و یا حتى 
و سستى در ساق و پا باشد. وى افزود:به 

ک گفته مى شود.
صــوصبررســىهاى 

مر درد گفت: پزشک 
صحبت با بیمار 

ت وى و 
مکن

ت 
ى

ت 
ده 

 ســاده 
ش هــاى 

عنــوان و تأکید 
صاویــر حاصله از یک 

ه فقط اســتخوان را نشان 
ى مى تواند اطالعــات مهمى مثل 

خوان، تغییرات ناشى از روند پیرى در مهره و تغییر 
را نشاندهد. ى هاى ستون مهره

کى دیگر از روش هاى تصویربردارى عنوان کرد و 
ى تواند اطالعات بیشترى را راجع به بافت هاى 

ت، لیگامان ها، دیسک بین مهره و نخاع و
 در اختیار پزشک قرار دهد. 

 به عنوان روشى دیگر برشمرد و افزود:
 مى توان مشکالت استخوانى مهره را 

د.

چرا کمردرد مى گیریم؟

بسیارى از مردم هنگام مصرف کیوى پوست آن را جدا مى کنند؛ اما شاید براى شما این سئوال پیش آمده باشد که آیا مى توان پوست پرزدار این میوه را نیز خورد؟ خوردن کیوى با پوست آن 
مفید است یا مضر؟

کیوى میوه اى کم کالرى و بدون چربى با فواید و مزایاى تغذیه اى متنوع است. همچنین کیوى سرشار از ویتامین C، منبعى غنى از 
آنتى اکسیدان است و بنابراین در کاهش ابتال به انواع بیمارى و بویژه آهسته کردن روند پیرى نقش بسیار دارد.

آیا مى توان پوست آن را نیز خورد؟ بله... پوست کیوى کامًال خوراکى است و در این صورت مواد مغذى آن را حتى 
بیشتر هم مى کند. بر اساس مطالعه اى که اخیراً در این باره صورت گرفته، خوردن پوست کیوى در مقایسه با 

گوشت، سه برابر فیبر بیشتر را روانه معده مى کند که در احساس سیرى و کمک به کاهش وزن و بهبود 
کارکرد دستگاه گوارش نقشى مفید دارد. عالوه بر این، مقدار زیادى ویتامین C در پوست این میوه نیز 

وجود دارد که نه تنها استفاده موضعى آن سبب بهبود زیبایى پوست افراد مى شود، بل که استفاده 
خوراکى آن هم ســیلى از آنتى اکسیدان را به سلول ها مى رســاند که در کاهش سرعت پیرى 

سلول هاى پوست و بدن اثرگذار است.
براى خوردن کیوى، همین که کثیفى هاى روى پوســت آن مثل هر میوه دیگرى در خالل 
شستشو از بین برود، کافى اســت و بدین گونه مى توانید از خوردن کیوى، پوست و محتویات 

درونش یکجا لذت ببرید.

پوست کیوى خوردنى است؟

ویتامینC، منبعى غنى از Cچنین کیوى سرشار از
وند پیرى نقش بسیار دارد.

ن صورتمواد مغذى آن را حتى
وست کیوى در مقایسه با 

کاهشوزن و بهبود 
ست این میوه نیز 

ل که استفاده 
رعت پیرى 

ى در خالل 
محتویات 

اغلب مردم کم و بیش خروپف را تجربه کرده یا شنیده اند، 
به خصوص زوج ها از این معضــل دل پرخونى دارند در 

حالى که با شناخت برخى عوامل قابل کنترل است.
شایع ترین نوع اختالالت خواب، قطع تنفس و یا به زبان 

عامیانه ُخرُخر در حین خواب است. در اینگونه بیماران، 
عالوه بر درمان ُخرُخر در حین خواب، بیمارى هایى که به 
این دلیل فرد به آن مبتال مى شود، اهمیت بیشترى دارد.

یک متخصص گوش و حلق و بینى گفت: ُخرُخر در حین 
خواب عالمت بروز بیمارى هاى دیگرى در بدن از قبیل 

دیابت، فشار خون و نارسایى قلبى و... است.
ریحانه حیدرى افزود: ُخرُخر در خواب باعث قطع تنفس 
حین خواب مى شود و در واقع وقتى قطع یا کاهش تنفس 
به طور مکرر ایجاد شود، ســبب مى شود به طور مرتب 
اســترس خیلى زیادى به سیســتم بدن وارد شود. وى 
ادامه داد: این افراد معموال یــک خواب عمیق را تجربه 
نمى کنند، مغز آنها مرتب بیدار مى شود وکفایت خواب 
آنچنانــى ندارند و معموال صبح ها خســته و خواب آلود 

هستند.
وى اظهار داشت: بسیارى از این افراد به فشار خون مقاوم 
به درمان مبتال مى شوند؛ دیابت تیپ 2، آلزایمر، دمانس 
مغزى و MSنیــز از بیمارهاى مرتبط بــا قطع تنفس 

در حین خــواب اســت. وى افزود:همچنین 50 درصد 
اختالالت خواب مربوط به قطــع تنفس در حین خواب 
مى شــود و 50درصد دیگر آن به کابوس هاى شبانه و 

حرکات دست و پا در خواب مربوط مى شود.
حیدرى اضافه کرد: بسیارى از بیماران داراى اختالل در 
خواب را باید به صورت مرحله اى بررسى و درمان کرد. 
وى اظهارداشت:یکى از روش ها این است که بیمار را با 
یک ماده بیهوشى به خواب مصنوعى مى بریم و در اتاق 
عمل مانند شرایط عادى مى خوابد، ُخرُخر مى کند، قطع 
تنفس پیدا مى کند و ما محل انســداد آن را تشخیص 

مى دهیم.
این استاد دانشگاه با اعالم اینکه درحدود 4درصد مردان 
و دو درصد زنان در کشــور مبتال به بیمارى قطع تنفس 
در خواب هستند، تاکید کرد: هنوز تاثیر زیر سر گذاشتن 
کتاب درحین خواب تاثیرى در برطــرف کردن ُخرُخر 
مشخص نشده است زیرا این روش هاى درمانى، سنتى 

هستند و و درمان آن به صورت مقطعى است. ت؟
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زمانى که «آنتونى گولچ»، بازیکن استرالیایى-کروات به 
تیم فوتبال پرسپولیس پیوست کمتر کسى فکر مى کرد عمر 
این بازیکن در این باشگاه به سه ماه هم نرسد اما از آنجایى 
که این بازیکن در هفت بازى اى که همراه با پرسپولیسى ها 
حضور داشت هیچگاه حتى موفق به نشستن روى نیمکت 
ذخیره ها نشد و در تمام هفت بازى از روى سکوها بازى هاى 
تیمش را تماشا مى کرد و همچنین چند ماه مطالباتش را از این 
باشگاه نگرفت، گولچ پس از رفتن به مرخصى دیگر حاضر 
به بازگشت به ایران نشد و مطابق پیش بینى ها از پرسپولیس 

به فیفا شکایت کرد.
در حالى که على اکبر طاهرى در زمان مدیریتش در باشگاه 
پرسپولیس بارها مدعى شده بود که بدهى در این دوران براى 

باشگاه به جاى نگذاشته اما پرونده این بازیکن و پرونده هایى 
از این دست ثابت کرد که چنین موضوعى صحت ندارد و 
باشگاه پرسپولیس محکوم به پرداخت جریمه به این بازیکن 
شد و باید رقمى حدود 300 هزار یورو به این بازیکن بپردازد 
اما در تاریخ 18 سپتامبر باشگاه پرســپولیس به این رأى 
اعتراض کرد و رأى نهایى در خصوص این پرونده را دادگاه 

CAS اعالم خواهد کرد.

 با توجه به مستنداتى که این بازیکن علیه باشگاه پرسپولیس 
دارد به نظر مى رسد شانسى براى باشگاه ایرانى در این پرونده 
نیست. در صورتى که پرســپولیس بازنده این پرونده باشد 
عالوه بر جریمه اصلى بایــد دیرکرد این مبلغ را هم به این 

بازیکن بپردازد.

رســول خادم براى پیگیرى موضــوع پرونده علیرضا 
کریمى و کادر فنى تیم ملى امید، در رقابت هاى جهانى 
لهستان، به سرعت وارد مذاکرات حضورى و مستقیمى با 
«نناد اللوویچ»، رئیس اتحادیه جهانى کشتى شده است.

به گزارش ایســنا، اتحادیه جهانى کشتى، به یکباره، با 
فشــار و پیگیرى هاى جدى از سوى کمیته بین المللى 
المپیک، در ارتباط با موضوع مسابقه علیرضا کریمى را 
در رقابت هاى زیر 23 سال جهان را در لهستان مواجه 
شده  اســت به گونه اى که خواست و انتظار کمیته بین 
المللى المپیک از اتحادیه براى ورود به این پرونده، بسیار 
جدى تر از نامه اعالمى از سوى اتحادیه به فدراسیون 
ایران بوده است.  از این رو فدراسیون کشتى چاره اى جز 

ورود سریع براى انجام مذاکرات و استفاده از قابلیت هاى 
دیپلماتیک این چند سال خود، براى کاهش هجمه وارده 

نداشته است.  
نتیجه مذاکرات حضورى و  فشــرده خادم و اللوویچ و 
هماهنگى با چند عضو دیگر از اعضاى هیئت رئیســه 
اتحادیه جهانى، با توجه به ابعاد گسترده این موضوع و 
بحث جدى تعلیق، خوشبختانه با تعدیل موضوع، تاکنون 
منجر به تشــکیل کمیته انضباطى و حقوقى اتحادیه 
جهانى در این ارتباط شده است.  امیدواریم فدراسیون 
ایران بتواند با اســتفاده از  توان تیم دیپلماتیک خود، با 
کمترین مشکل براى کشــتى ایران این معضل جدید  

را دنبال کند.

یک نمره منفى دیگر در کارنامه طاهرى مذاکرات  درباره پرونده علیرضا کریمى

اخطار جدى ذوب آهن به ژنرال

تکلیف گروه بندى جام جهانى، جمعه 
مشخص شــد و تیم ملى در یکى از 
ســخت ترین قرعه هاى ممکن قرار 
گرفت. اســپانیا قوى ترین تیم سید 2 و 
مراکش یکى از سخت ترین تیم هاى سید 4 با 
ایران همگروه شدند. پرتغال هم یکى از بهترین سرگروه ها 

و مدعیان جام است که به عنوان قهرمان اروپا وارد مسابقات مى شود.  
ما طبق قرعه در بازى اول باید با مراکش بازى کنیم؛ تیمى که در رده بندى 
فیفا از ما پایین تر است و مى توان گفت روى کاغذ تیم ضعیف ترى است، ولى 
نمى توان تیمى را که با حذف ساحل عاج به جام جهانى رسیده دستکم گرفت 

و آنها را حریف ساده اى نامید.
اگر قرار است تیم ملى از روسیه با دست پر برگردد، باید بتواند در بازى اول 
مقابل مراکش به 3 امتیاز برسد و از دو بازى بعدى که مقابل دو مدعى قهرمانى 
است، امتیازاتى جمع کند. شکست در بازى اول و حتى تساوى احتمال صعود 
به مرحله حذفى را به حداقل مى رساند. تیمى که مقابل مراکش نتیجه خوبى 
نگرفته باید با روحیه پایینى با اسپانیا روبه رو شود، در حالى که خطر حذف هم 

تهدیدش مى کند.
مراکش هم تقریباً در شرایط مشابهى قرار دارد و روى بازى اول حساب زیادى 
باز کرده.  حرف هاى «هروه رنار»، سرمربى فرانسوى که با زامبیا و ساحل عاج 
قهرمان قاره شده و توانسته مراکش را بدون گل خورده به روسیه برساند، 
نگاه ویژه اى به بازى ایران دارد و مى گوید:  ما از صعود به جام جهانى خیلى 
خوشحال بودیم و البته هنوز هم هستیم. ما در گروه خیلى خیلى سختى قرار 

گرفته ایم و نمى توانیم این موضوع را پنهان کنیم. بى تردید نخستین بازى 
ما مقابل ایران کلید موفقیت ما در این مسابقات است. باید بتوانیم ایران را 
شکست بدهیم تا بتوانیم براى خلق یک کار بزرگ امیدوار بمانیم. مدعیان 
اصلى این گروه پرتغال و اسپانیا هستند که همه از حاال آنها را در یک هشتم 

نهایى مى بینند. این ما هستیم که باید بتوانیم شگفتى بزرگى خلق کنیم. 
«یونس بلهاندا»، هافبک باتجربه مراکش هم نگاه ویژه اى به بازى روز اول 
مقابل ایران دارد. او عضو تیم مون پلیه بود که در کنار بازیکنى مثل «اولیویه 
ژیرو» به قهرمانى لیگ فرانسه رسید و این روزها در گاالتاسراى بازى مى کند. 
بلهاندا درباره قرعه مراکش مى گوید: براى ما خوب است که مسابقات را مقابل 
ایران شروع مى کنیم  چون اگر آنها را ببریم، روى دور مى افتیم و براى دو بازى 

بعدى اعتماد به نفس خوبى پیدا مى کنیم. بازى اول ما سرنوشت ساز است.
بلهاندا درباره بخت شگفتى سازى مراکش اضافه مى کند:  شما نباید ایران 

را هم فراموش کنید. آنها تیم 
جان سختى هستند. روى کاغذ 
اســپانیا و پرتغال بخت اصلى 

صعود هستند، ولى گاهى در زمین 
اتفاقات دیگرى مى افتد.

 
شباهت هاى ایران و مراکش

ایران و مراکش را مى توان از جهاتى شبیه دانست. تعدادى از بازیکنان اصلى 
این تیم فرزندان مهاجران مراکشى هستند که به جاى بازى در اروپا، سرزمین 
پدرى را انتخاب کرده اند. اگر «کارلوس کى روش» توانسته بازیکنانى مثل 
دژآگه، قوچان نژاد و قدوس را متقاعد کند براى ایران بازى کنند، تعدادى از 
ستارگان مراکش هم با انتخاب پیراهن سرخ این تیم نقش مهمى در صعود 

به جام جهانى داشته اند. 

دوئل سخت دو مربى
«رنار» در فرانسه به معنى «روباه» اســت و با توجه به زیرکى اش این نام 
کامًال مناسب اوست. او در تیم هاى مختلف آفریقایى توانسته موفق شود و از 
بازیکنانش بهترین بازى را مى گیرد. جدال او مقابل کى روش که یک استاد 
تاکتیک است مى تواند یکى دیگر از جذابیت هاى این بازى باشد. بازى ایران 
و مراکش در جام جهانى بازى بهترین تیم هاى حال حاضر آسیا و آفریقاست؛ 
فینالى که هر دو تیم براى صعود غیرمنتظره و خلق شگفتى به 3 امتیاز آن 

چشم دوخته اند.

  دیدار مرگ و زندگى   

  3ذوبى سرباز شدند

3 بازیکن باشــگاه ذوب آهن اصفهان بــا گرفتن دفترچه 
اعزام به خدمت خود، آماده ترك این باشگاه شدند. احسان 
پهلوان، مهدى مهدى پور و دانیال اسماعیلى فر، سه بازیکنى 
هســتند که در نیم فصل از جمع ذوب آهن اصفهان جدا 
خواهند شد و سرباز مى شوند. در این بین احتمال پیوستن 

احسان پهلوان به تراکتورسازى تبریز از بین سایر گزینه ها 
بیشتر است.

تراکتورســازان که محرومیت از دو پنجره نقل  و انتقاالتى 
را پشت ســر گذاشــتند به دنبال یارگیرى مناسب براى 
حضورى قدرتمنــد در نیم فصل دوم هســتند و بازیکنان 

زیادى را در نظر دارنــد که چه به عنوان ســرباز و چه به 
عنوان غیر سرباز جذب کنند. البته حضور 
هیچیک از این سه نفر در تراکتورسازى 
یحیــى قطعــى نیســت و منــوط بــه نظــر 

گل محمدى، سرمربى سرخپوشان تبریزى است.

 به ژاخطار جدى ذوب آهن بهژ
نصف جهان  مجموعه مدیران کارخانه و باشــگاه ذوب آهن 
ضمن اولتیماتوم و اخطار جدى به امیر قلعه نویى بابت نتایج 
اخیر، تصمیمى براى تغییر وى ندارند و در درجه اول به تقویت 

در نیم فصل فکر مى کنند تا تغییر سرمربى.
با توجه به ناکامى ذوب آهن در لیگ برتر و جام حذفى، موضوع 
تغییر در کادرفنى تیم مطرح شــده اســت. باشگاه ذوب آهن 
اصفهان در لیگ هفدهم با حفظ بازیکنان اصلى و انتخاب امیر 
قلعه نویى به عنوان سرمربى به دنبال بازگشت به روزهاى اوج 
خود بود اما با گذشت 14 هفته از مسابقات، با 16 امتیاز در رده 
دهم جدول قرار گرفته اســت. سبزپوشان اصفهانى که پیش 
از این نیز از جام حذفى، حذف شــده بودند،  با باخت 4 بر صفر 
مقابل پرسپولیس کلکسیون ناکامى هاى خود را تکمیل کردند. 
همزمان با باخت به پرســپولیس، رکورد شکســت ناپذیرى 

ذوب آهن مقابل «برانکو ایوانکوویچ» نیز از دست رفت.
امیر قلعه نویى که موضوع برکنــارى اش از ذوب آهن مطرح 
شده است، ناداورى و مصدومیت هاى پى در پى بازیکنانش را 
عامل ناکامى هاى تیمش مى داند. او بعد از باخت به پرسپولیس 
نیز تا مى توانست به مدافعان تیمش تاخت و آنها را مقصر هر 
چهار گل خورده ذوب آهن دانســت. با این حال هیئت مدیره 
باشگاه ذوب آهن قرار است به زودى تشکیل جلسه داده و در 
مورد آینده نیمکت تیم تصمیم گیرى کند خبرگزارى ایسنا در 
این بین نظریه اى را مطرح کرده که اعتقاد دارد در این شرایط 
بعید است ژنرال اخراج شود. این خبرگزارى نوشته: موضوعى 
که باعث شده مدیران باشگاه دست به عصا حرکت کنند، حضور 
ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیاست. این تیم به عنوان سهمیه 
چهارم ایران، باید ابتدا دهم بهمن در پلى آف مقابل آیزاول هند 
به میدان برود و در صورت پیروزى، وارد مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان خواهد شد. به نظر مى رسد مدیران ذوب آهن، با توجه 
به تجربه و نتایج قلعه نویى در مسابقات آسیایى با تردید به تغییر 
او مى نگرند چرا که در صورت قطع همکارى با این مربى، به 
سختى مى توان به گزینه آلترناتیو رسید. از سویى هم انتظارات 
هیئت مدیره و هواداران در لیگ و جام حذفى برآورده نشده است 

و تمایل به تغییر وجود دارد.
با این حال با بررســى برنامه پیــش روى ذوب آهن، احتمال 

مى رود درصورتى که قلعه نویى حفظ شود، شایدبتواند تیم را از 
بحران خارج کند. اصفهانى ها در سه هفته آینده باید به ترتیب 
به مصاف نفت تهران، ســیاه جامگان و گسترش فوالد تبریز 
بروند؛ ســه تیمى که جزو پایین جدولى ها بوده و بدون شک 
شانس ذوب آهن مقابلشان بیشتر است. در هر حال باید منتظر 
ماند و دید باشگاه ذوب آهن این فرصت را به قلعه نویى خواهد 
داد یا پیش از فرارسیدن آزمون هاى آســان، کار قلعه نویى با 

اصفهانى ها خاتمه مى یابد.
دیروز هم مدیرعامل کارخانه ذوب آهن اصفهان در گفتگویى 
با رســانه ها تأکید کرد که از نتایج تیم فوتبال این باشگاه در 

رقابت هاى لیگ برتر ایران راضى نیست. 
احمد صادقى در پاسخ به این پرسش که آیا به عنوان مدیرعامل 
کارخانه ذوب آهن از عملکرد تیم فوتبال این باشگاه در لیگ 
برتر راضى است یا خیر، گفت: مســلماً من از عملکرد و نتایج 
تیم راضى نیستم و هیچ مدیرى هم نیست که از چنین نتایجى 
راضى باشــد. ما طبیعتاً نگران هستیم و امیدواریم که مشکل 

نتیجه گیرى برطرف شود.
وى در ادامه گفته: من از این تعجب مى کنم که آرامش کامل 
در باشگاه ذوب آهن وجود دارد و همه چیز در تیم و هیئت مدیره 
باشگاه خوب است، اما نتایج خوب نیست. واقعاً نمى دانم در این 

مورد باید چه بگویم.
مدیرعامل کارخانه ذوب آهن اصفهان در پاسخ به این پرسش 
که  آیا قرار نیست مشــکالت تیم فوتبال ذوب آهن را بررسى 
کنید، اظهار داشت: مشکلى وجود ندارد و نشانى از نارضایتى در 
بین بازیکنان، کادر فنى و مدیریت دیده نمى شود. متأسفانه تیم 
نتیجه نگرفته است و ما احتماًال در نیم فصل تصمیمات جدى 

خواهیم گرفت.
صادقى درباره اینکه براى آینده و بهبود شرایط تیم چه اقداماتى 
صورت خواهد گرفت، تصریح کــرد: بحث ما در مورد تقویت 
تیم است تا شــرایط براى نیم فصل دوم تغییر کند. من از این 
نتایج و باخت ها متأسفم، اما امیدوارم ذوب آهن در آینده نتایج 

خوبى بگیرد.
 و در نهایت یک نکته منفى در مورد قلعه نویى و شــاگردانش 
براى پایان این گزارش جهت یادآورى و ابراز تأسف! بازیکنان 

ذوب آهن در پنج دیدار اخیر خود در لیگ برتر تنها دو بار موفق 
به گلزنى شده اند و این نکته اى فاجعه بار است.

امیر قلعه نوعى همیشه به ارائه فوتبال هجومى معروف بوده و 
در کنار کسب عناوین قهرمانى در لیگ برتر، توانسته آمار قابل 
قبولى از گلزنى را در تیم تحت هدایتش ثبت کند. اما این فصل 
براى قلعه نوعى و ذوب آهن طور دیگــرى رقم خورده و آمار 
گلزنى این تیم نه در شأن این باشگاه صاحبنام است ونه قابل 

قبول براى مردى همچون قلعه نوعى!
ذوبى ها در 14 هفته اى که از لیگ سپرى شده 19 گل زده و 
19 گل خورده در کارنامه خود دارند و با تفاضل صفر و معدل 
1/3گل براى هر دیدار، شــرایط ناامید کننــده اى را تجربه 
مى کنند. آنها از پنج دیدار اخیر خود با برد ســپیدرود و کسب 
تساوى مقابل تراکتور تنها 4 امتیاز کسب کرده و برابر پارس 

جم، فوالد و پرسپولیس بازنده بوده اند.
شاگردان قلعه نوعى در پنج هفته اخیر تنها دو بار موفق به گلزنى 
شده اند که آن هم به دیدار با ســپیدرود بازمى گردد. بهترین 
نتیجه ذوب آهن به هفته ششم و برد 6 بر صفر مقابل استقالل 
خوزستان باز مى گردد و بدترین باخت آنها نیز مقابل پرسپولیس 
با چهار گل در تهران و برابر پارس جنوبى جم با ســه گل در 

اصفهان رقم خورده است.
جاى تعجب است وقتى تیم قلعه نوعى که اتفاقاً عناصر هجومى 
خوبى نیز در اختیار دارد، نتوانسته آمار قابل قبولى در گلزنى به 
جاى بگذارد. ذوب آهن با شکســت مقابل پرسپولیس در رده 
دهم جدول رده بندى قرار گرفت و از کورس قهرمانى دورتر 
شــد. حاال امیر قلعه نوعى براى اینکه تیمش را در جدول باال 
بکشد و بتواند یکى از تیم هاى باالنشین لقب بگیرد، کار بسیار 

سختى خواهد داشت.
به گزارش نصف جهان، در حال حاضر و تــا چند هفته آینده 
قلعه نویى مــى تواند خیالش بابت عدم اخراج راحت باشــد و 
با پیروزى در ســه دیدار آینده دوباره بین خود و خانواده ذوب 
آهن اعتمادسازى کند. فعًال همه آرزوهایى که ذوبى ها براى 
تحقق آن پر افتخارترین مربى لیگ برتر را به اصفهان آوردند 
بر باد رفته است. آنها تا اینجا به یک اخطار جدى به ژنرال اکتفا 

مى کنند.

ذوبى ها 
در 14 هفته اى 
که از لیگ سپرى 

شده 19 گل زده و 
19 گل خورده در 
کارنامه خود دارند 
و با تفاضل صفر و 

معدل 1/3گل براى 
هر دیدار، شرایط 
ناامید کننده اى را 

تجربه مى کنند. آنها 
از پنج دیدار اخیر 

خود با برد سپیدرود 
و کسب تساوى 

مقابل تراکتور تنها 
4 امتیاز کسب کرده 
و برابر پارس جم، 

فوالد و پرسپولیس 
بازنده بوده اند

گل هاى کریم انصارى فرد، 
المپیاکوس را بــه صدر جدول 

لیگ یونان برد.
در ادامه هفته ســیزدهم لیگ 
یونان تیــم فوتبال المپیاکوس 
میزبان تیم آپولــون بود که در 
نهایت موفق شد با نتیجه 3بر  

یک این تیم را شکست دهد. 
در این مســابقه کریم انصارى 
فرد، ملــى پــوش ایرانى تیم 
المپیاکوس در دقیقه 62 براى 
این تیم وارد زمین شد و توانست 
در دقایق 80 و 90 گل هاى دوم 
و سوم تیمش را به ثمر برساند. 

تیــم المپیاکــوس توانســت 
به واســطه درخشــش کریم 
انصارى فرد با 26 امتیاز در صدر 
جدول رده بندى ســوپر لیگ 

یونان قرار بگیرد. 

ش مهمى در صعود 

زیرکى اش این نام 
سته موفق شود و از 
وشکه یک استاد 
ى باشد. بازى ایران 
ر آسیا و آفریقاست؛ 
3فتى به 3 امتیاز آن 

ه عنوان ســرباز و چه به 
ررررررررررررضور بته ح
ورسازى
یحیــىه نظــر 

ن تبریزى است.

این تیم وارد زمین شد و توانست 
0 و90 گل هاى دوم  0در دقایق 80
و سوم تیمش را بهثمربرساند. 

تیــم المپیاکــوس توانســت 
به واســطه درخشــش کریم

6انصارى فرد با 26 امتیاز در صدر 
لیگ  جدول ردهبندى ســوپر

یونان قرار بگیرد. 

انصارى فرد، المپیاکوس را صدرنشین کرد 
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دومین تجربه بازي در جام جهانی براي احســان حاج صفی می تواند 
جذاب تر از اولی باشد؛ همگروهی با اســپانیا و پرتغال، دلیلی براي این 
جذابیت است،به خصوص که حاج صفی قبل از قرعه کشی هم پیش 
بینی و البته ابراز عالقه کرده بود ایران بــا این دو تیم در یک گروه قرار 
بگیرد. او که سال ها توسط هواداران سپاهان با لقب «فابرگاس» تشویق 
می شد، در روسیه می تواند مقابل این بازیکن بازي کند؛ اتفاقی که حاج 
صفی از آن در گفتگو با روزنامه ایران حرف می زند و البته انتقاد می کند از
 نوشته هایی که در تحقیر کشورمان، فضاي مجازي را دربر گرفته است.

     وقتی نام ایران توسط «کافو» از گوي بیرون آمد و تیم 
ملی در گروه اســپانیا و پرتغال قرار گرفت، چه حسی 

داشتی؟ خوشحال بودي یا ناراحت؟
 شاید باورتان نشــود ولی من در اردوي تیم ملی همگروهی با اسپانیا و 
پرتغال را پیش بینی کرده بودم،البته عالقه مند هم بودم با این دو تیم در 

جام جهانی بازي کنیم که همین اتفاق هم رخ داد.
اما در فضاي مجازي همه چیز علیه شماست. از 
بخت اندك براي صعود تا جوك هایی که برایتان 
ساخته شــده، آن هم تنها چند ساعت پس از 

قرعه کشی.
 دقیقاً مثل دوره قبل شد. وقتی در جام جهانی 2014 با آرژانتین همگروه 
شدیم، فضاي مجازي پر شد از تمسخر و جوك هایی که دست به دست 
چرخید. در جام جهانی اما همه دیدند که از این خبرها نیست. ما نشان 
دادیم آنقدر که همه در فضاي مجازي فکر می کردند، ضعیف نیستیم. 
براي بازي هاي بزرگ، نه تنها من بلکه همه بازیکنان تیم ملی انگیزه 
داشتند که بدرخشند و بهترین بازي شــان را به نمایش بگذارند. براي 
این دوره هم همینطور است. می توانیم بهتر از دوره قبل ظاهر بشویم و 
نشان بدهیم ایران تیم قدرتمندي است. ما زنگ تفریح نیستیم، جلوي 
تیم هاي بزرگ می ایستیم، برایشان دردسر می سازیم و این را به 

همه ثابت می کنیم.
    

    انگار از این جو موجود در فضاي مجازي خیلی 
ناراحتی.

  نه تنها من، بلکه همه بازیکنان از این وضعیت ناراحت هستند. 
نمی دانیم چرا این جو در فضاي مجازي راه افتاده. مردم اســپانیا و 
پرتغال و حتی مربیان شان، ایران را حریف سختی معرفی می کنند اما 
برخی از مردم خودمان ما را باور ندارند و همیشه در حال مسخره کردن 

و ساختن جوك هستند. متأسفانه وقتی تورنمنت هاي مهم در راه است، 
این اتفاق ها را بیشتر حس می کنیم. همین مسائل البته انگیزه ما را باال 
می برد تا بهترین فوتبالمان را انجام بدهیم و ثابت کنیم شایسته این همه 

انتقاد و نیشخند نیستیم.
هواداران سپاهان براي نخستین بار، چند سال 
قبل لقب فابرگاس را براي تو در نظر گرفتند. حاال 
با این پیش زمینه بایــد در جام جهانی مقابل او 
بازي کنی، البته اگر در ترکیب اسپانیا قرار بگیرد. 

این تقابل براي تو چقدر جذاب است؟
 این لقب را هواداران سپاهان به من دادند و هدیه آنها به من بود. فابرگاس 
بازیکن بزرگی است که تجربه بازي در تیم هاي بزرگ فوتبال اروپا نظیر 
آرسنال، چلسی و بارســلونا را در کارنامه دارد. کسی نیست که دوست 
نداشته باشد با بازیکنی نظیر فابرگاس روبه رو شــود. امیدوارم در جام 
جهانی باشم و بتوانم مقابل او بازي کنم، البته اگر فابرگاس بازیکن رئال 

مادرید بود، بیشتر دوستش می داشتم.
ســئوال آخر درباره پانیونیوس است. شرایط

 تیم تان مثل ابتــداي فصل نیســت، دلیلش 
چیست؟

    شرایط خودم خوب است اما تیم مان چند هفته در کسب نتیجه موفق 
نبوده و بدشانسی آورده،مثًال بازي قبل تا دقیقه 90 از پائوك [تیم دوم 
جدول] جلو بودیم اما گل تســاوي را دریافت کردیــم. اگر می بردیم، 
می توانستیم یکی دو پله در جدول صعود کنیم، البته باید بهتر بشویم و 

نتایج ابتداي فصل را تکرار کنیم.    

 

در جام جهانى زنگ تفریح نیستیم
احسان حاج صفى:

محمــود کریمى، مربى 
تیم سپاهان در گفتگویى 
در مــورد گل هایى که 
سپاهان در دقایق پایانى 
دریافت مى کنــد، عنوان 
کرد: با بچه ها در این مورد 
زیاد صحبــت کردیم. دنبال این 
هستیم تا شرایط را عوض کنیم. اگر 
پورقاز در ترکیب تیم بود، شاید شرایط 
بهتر مى شد. وقتى گل نمى زنیم باید 
شــرایط را طورى پیش ببریم که 

گل نخوریم.
بازیکن سابق سپاهان در مورد 
رفتار هــواداران ســپاهانى و 

شى  به عبدا... ویسى فحا
فصل  مربــى 

گذشــته 
تیم اظهار داشــت: 
مــن 17 ســال در باشــگاه 
سپاهان بوده ام و مى دانم بیشتر 
هواداران ســپاهان منطقى و با 
شرافت هستند، اما تعدادى هم 
هســتند که در این چند سال، 
چه زمان آقــاى فرکى، چه 

استیماچ و چه ویسى این مشکالت را ایجاد کرده اند. 
خیلى نفرات کمى هســتند ولى باید از سوى کانون 
هواداران شناسایى شوند. هواداران سپاهان آدم هاى 
با شرافتى هستند و مرتکب این اشتباهات نمى شوند. 
با عبدا... ویسى در ارتباط بودم و عذرخواهى کردم. 
ایشان هم گفتند شاید ده نفر هستند که این کارها 
را مى کنند. ما به باشــگاه هم این پیام را دادیم که 
این ده نفر را جدا کنند تا با آبروى ده ها هزار هوادار 
سپاهان بازى نشــود. خودم هم از طرف باشگاه از 

آقاى ویسى عذرخواهى مى کنم.
مربى تیم سپاهان در مورد تغییراتى که ممکن است 
در نیم فصل در تیم ایجاد شــود، افزود: تغییرات که 
داریم؛ همانطــور که آقاى کرانچــار گفتند در خط 
دروازه حتمًا بازیکن جدیــد جذب مى کنیم. در خط 
هجومى هم با اضافه شدن مهدى شریفى و حضور 
مهرداد محمدى، رضا میرزایى، ساســان انصارى و 
اضافه شدن مسعود حسن زاده شرایط خوبى داریم. 
در خط دفاعى شــرایط خوبى داریم و فقط مى ماند 
یک پلى میکر که باشگاه قول هایى براى جذب یک 
بازیکن خارجى داده و مذاکرات انجام شــده است.  
فکر مى کنم سه چهاربازیکن جدید داشته باشیم ولى 
بازیکنانى که کیفیت خوبى نشان نداده اند همانطور 
که پس از بازى برابر پیکان آقاى کرانچار گفتند، از 

تیم جدا مى شوند.
وى در مورد عملکرد «مروان حسین» و بازیکنانى 
نظیر «رافائل» ادامه داد: مروان حسین و چند بازیکن 
دیگر تا بازى برابر استقالل فرصت دارند تا توانایى 
خود را نشــان دهند وگرنه در میان بازیکنانى قرار

 مى گیرند که باید از باشگاه جدا شوند.

آبروریزى با این 10نفر!
نصف جهان  پــس از ایجاد موج دلهره و ترس از گــروه ایران در جام 
جهان، عمده رسانه هاى ورزشى در حال تلطیف فضا و تزریق روحیه 
امید به ملى پوشــان و هواداران تیم ملى هســتند. واقعیت این است 
که همه آنچه پس از قرعه کشــى جام جهانى دیده ایم، یک احساس 
گرایى مطلق است و نه بیشــتر... چه آنها که بر فرق سر مى کوبند که 
مى رویم و نابود بازمى گردیم و چه آنها که خوشــبینانه شگفتى هاى 
گذشــته را ردیف مى کنند تا امیدوارى بیش از حد براى خویش پیدا 
کنند، در دوســوى طنابى قــرار دارند که هــردو راه در منطق ندارد، 
آنچه ما اکنون بــه آن نیاز داریم، نه آن بدبینى مطلق اســت و نه آن 
خوش بینى مطلق. هیچکدام به کار ما نمى آید، آن بدبینى باعث مى 
شود بازنده به جام جهانى برویم و آنقدر که باید و شاید نجنگیم و آن 
خوش بینى باعث مى شــود، توقع خود را به صورت مصنوعى باال مى 
بریم و شگفتى را که بالذات باید امرى نامحتمل باشد که رخ مى دهد 
را تبدیل به یک باور کنیم  آن گاه ســرخورده خواهیم شد که شگفتى

 نشد...
راه میانه اى وجود دارد آیا؟ راه میانه شــاید همین باشد که کمى هم 
منطق به باورها و واکنش هاى خود اضافه کنیم، باید قبول کنیم، نه ما 
که هیچکدام از تیم هاى آسیایى بدون خوش شانسى این پتانسیل را 
نداریم که از گروه خود در جام جهانى باال برویم، فاصله ها زیاد است و 
امکانات و برنامه ریزى ها غیرقابل مقایسه... ما این خوش شانسى را 
در هنگام قرعه کشى نیاوردیم، شاید در وقت بازى ها بیاوریم، شاید...

ما مى رویم که از حضور در یک عرصه بین المللى لذت ببریم، همین 
که یکى از آن 32 تیم ما هستیم خودش خوب است، بهتر شدن قصه 
بهتر است اما نشد هم که هیچ... اسپانیا، پرتغال و مراکش این نام ها به 
ما مى گوید که گاهى بردن معنایش تا سقف توان جنگیدن است، راه 
میانه شاید همین باشــد، توان را باالتر ببریم و برویم بجنگیم، همین 
تکلیف ما باشــد و نه بیشــتر و بقیه اش لذت ببریم از اینکه در بازى 
هستیم، خیلى ها هســتند که در بازى نیســتند ، نام شان را مى دانید؟ 

ایتالیا، هلند و...

حریف اول ایــران در جــام جهانى روســیه تیم ملى 
مراکش اســت. این تیم در رنکینگ فیفا در رده چهلم 
قرار دارد و صعــودى مقتدرانه به جام جهانى داشــت. 
با این حال گروهى که مراکشــى ها با صدرنشــینى و 
بدون گل خــورده از آن صعــود کردند در مقایســه با 
دیگــر گروه هاى قــاره آفریقا گروه چندان دشــوارى 

نبود.
مراکــش در مرحله نهایــى انتخابى جــام جهانى در 
قاره آفریقا با گابن، مالى و ســاحل عــاج همگروه بود. 
از همان ابتدا مشــخص بــود که رقابــت اصلى براى 
صعود از این گروه بین مراکش و ســاحل عاج درخواهد 
گرفت. با این حال مراکشــى ها شــروع چندان خوبى 
نداشــتند. آنها در بازى اول مقابل میزبان شــان گابن 
با تساوى بدون گل متوقف شــدند و در خانه، با رقیب 
اصلى شــان ســاحل عاج هم به تســاوى بدون گل 
رســیدند. پیروزى6 بر صفربرابر مالى تا حدودى آنها را 
به صعود به جــام جهانى امیدوار کرد اما یک تســاوى 
بدون گل در بازى برگشــت مقابل مالــى دوباره کار 
را براى آنها ســخت کرد. مراکشــى ها با سه تساوى 
بدون گل و یک پیروزى6 بــر صفر تیمى مقتدر در خط 
دفاع و البته پرنوسان در خط حمله نشــان داده بودند. 
پیروزى3 بر صفربر گابن در بازى پنجم باعث شــد تا 
بازى آخر مقابل ساحل عاج تبدیل به بازى صعود شود. 
مراکش در حالى که فقط به یک تساوى براى صعود نیاز 
داشت در زمین ساحل عاج 2 بر صفر پیروز شد تا با سه 
پیروزى وسه تساوى، 11 گل زده و بدون گل خورده به 
عنوان تیم اول گروه خود به جام جهانى 2018 روســیه 

صعود کند.
مراکش با وجود صعود مســتقیم به جام جهانى، در جام 
ملت هاى آفریقاى 2017 یک ناکام تمام عیار بود. این 
تیم در گروهى که شــمال تیم هــاى جمهورى کنگو، 
ســاحل عاج و توگو بود بعد از کنگو دوم شد و در مرحله 
یک چهارم نهایییک بر صفربه مصر باخت و حذف شد. 
با این اوصاف، به نظر مى رسد درباره قدرت مراکش هم 
کمى در رسانه ها اغراق شده است. آخرین افتخار آنها در 
قاره آفریقا نایب قهرمانى در سال 2004 است و آخرین 
حضور آنها در جام جهانى هم به ســال 1998 فرانسه 

برمى گردد.

جایى هستیم که خیلى ها نیستند

صعود مستقیم به 
روسیه،ناکام

 در  جام ملت ها 

کریمى، مر محمــود
تیم سپاهان در گفتگو
هایى در مــورد گل
در دقایق پای سپاهان
دریافت مى کنــد، عن
کرد: با بچه ها در این م
زیاد صحبــت کردیم. دنبال
هستیم تا شرایط را عوض کنیم.
پورقاز در ترکیب تیم بود، شاید شر
بهتر مى شد. وقتى گل نمى زنیم
شــرایط را طورى پیش ببریم

گل نخوریم.
بازیکن سابق سپاهان در م

رفتار هــواداران ســپاهانى
شى  به عبدا... ویسفحا

فص مربــى 

گذشـ
تیم اظهار داشــ
7مــن 17 ســال در باشــ
سپاهان بوده ام و مى دانم بیش
هواداران ســپاهان منطقى
شرافت هستند، اما تعدادى
هســتند که در این چند س
چه زمان آقــاى فرکى،

آبرو

دومین تجربه
جذاب تر از اول
جذابیت است
بینی و البته ابر
بگیرد. او که سا
می شد، در روس
صفی از آن در گ
 نوشتوشته هایی که
  وقتیقتی نام ای
ملی در گرر گروه
داشتی؟ خوشخوش
 شاید باورتان نش
پرتغال را پیش بی
جامجهانی بازي
اما در
بخت

ساخته
قرعهک
 دقیقاً مثل دوره قبل
شدیم، فضاي مجا
چرخید. در جام جه
دادیم آنقدر که همه
براي بازي هاي بزر
داشتند که بدرخشند
این دوره هم همینط
نشانبدهیم ایران تی
تیم هاي بزرگ
همه ثابت می

    
   انگار از
ناراحتی.

  نه تنها من، بلک
نمیدانیم چرا این
پرتغال و حتی مربیان
برخی از مردم خودمان

در جام ج

چرا آن مربى در جورابش چاقو داشت؟!
در جریان دیدار تیم هاى والیبال ســایپا و خاتم اردکان 
اتفاقات عجیبــى رخ داد؛ جایى که درگیرى بین یکى از 
اعضاى کادر فنى تیم والیبال ســایپا با یکى از بازیکنان 

خاتم اردکان به پرتاب بطرى و چاقوکشى کشید! 
جهانگیر تراب پور، مربى تیم والیبال سایپا در درگیرى با 
سعید شیرود از جوراب خود چاقو درآورد و به بازیکن حریف 
حمله ور شد، اما وساطت سایرین موجب شد او نتواند این 

کار را انجام بدهد.
مسعود آرمات، مربى سابق تیم والیبال سایپا و پدر همسر 

سعید شیرود در گفتگویى، با اشاره به اتفاقات رخ داده در 
هفته دهم رقابت هاى لیگ برتر باشگاه هاى کشور اظهار 
داشت: واقعیت این است که این ماجرا به تنهایى ربطى 
به من پیدا نمى کند، اما از آنجایى که تراب پور نام مرا در 
یک برنامه تلویزیونــى آورده الزم مى دانم توضیحاتى 

را ارائه کنم.
وى ادامه داد: این مربى در صحبت هاى خود عنوان داشته 
که از اتفاقات اخیر دلش شکسته است. من معتقدم که 
انسان ها خودشان باید شأن و شخصیت خودشان حفظ 

کنند، نه اینکه به اجبار از سایرین احترام بخواهند و دنبال 
سالم گرفتن باشند. این مربى گفته من اعالم کرده بودم 
سعید شیرود در زمین نباشد، اما در پاسخ به این جمله باید 
بگویم زمانى که من سرمربى ســایپا بودم او به عنوان 
کمک ســوم من کار مى کرد و حق اظهارنظر نداشت و 
فقط مى توانست مشــورت دهد تا در صورت تأیید من 

تغییرى ایجاد شود.
سرمربى سابق تیم والیبال سایپا عنوان کرد: زمان زیادى 
از وقتى که او مى خواســت رحمان محمدى راد، بازیکن 

آن زمان بانک کشاورزى و از بازیکنان خوش اخالق و 
مؤدب تیم ملى را مورد ضرب و شتم قرار دهد نمى گذرد که 
من جلوى این کار را گرفتم. این مربى یادش باشد که به 
سمت بازیکن خارجى من بطرى آب پرتاب کرد؛ حاال چه 

انتظارى دارد که سایرین به وى احترام بگذارند؟
آرمات گفت: ایــن مربى در صحبت هــاى خود به من 
تهمت زده که من به برخى بازیکنــان وعده داده ام که 
سال آینده آنها را به تیم بانک کشاورزى بیاورم و همه چیز 
برنامه ریزى شده بود. سئوال من این است که آیا اقدامات 

من که اصًال در اردکان حضور نداشتم برنامه ریزى شده 
بود یا اقدامات خودش که چاقو در جورابش گذاشته و آماده 
رزم بود؟ ضمن اینکه اول فصل جارى چگونه مى توان 

براى فصل آینده برنامه ریزى کرد و تیم بست؟
وى افزود: این مربى مى گوید سعید شیرود به من سالم 
نکرد و بعد از ســت اول فحاشــى هم کرده است. همه 
اهالى والیبال سعید شیرود را مى شناسند و تاکنون هیچ 
بى اخالقى از او ندیده اند. حمید سوسن آبادى که تراب پور 
معتقد است شاهد بدرفتارى هاى شیرود است هم به من 

گفت که فحاشى از سعید ندیده و فقط دیده که مربى سایپا 
بطرى را به صورت شیرود زده است. که ضمن اینکه وقتى 
این مربى بطرى آب به صورت شیرود مى زند چه انتظارى 
از این بازیکن دارد؟ طبیعى است که بازیکن هم واکنش 
نشان مى دهد. مگر مى شود هرکسى که به ما سالم نکرد 
یا جواب سالم مان را نداد، کتک بزنیم؟ این موضوعات 
کجاى ورزش حرفه اى نوشته شده است؟ مربى تعریف 
ارزشمندى دارد که از رب و پروردگار مى آید؛ آیا او قدر این 

نام و جایگاه را مى داند؟ ىن ر ی موج

   وداع شریفى 
چهارشنبه
 در یادگار 

مهاجم تیم تراکتورسازى 
روز چهارشــنبه آخرین 
بازى خود را براى این تیم 

انجام مى دهد.
مهدى شریفى که دو سال 
قبل بــه عنــوان بازیکن 
ســرباز به تراکتورسازى 
پیوســت، 20 آبــان ماه 

خدمت ســربازى اش پایان یافت 
و در بازى بــا ســپیدرود با مجوز 

سپاهانى ها به میدان رفت.
شریفى حاال با توجه به قراردادى که 
با سپاهان دارد باید به این تیم برگردد 
و در نیم فصــل دوم پیراهن طالیى 
پوشــان را برتن کند. بر این اساس او 
روز چهارشنبه مقابل فوالد خوزستان 
آخرین مسابقه خود را انجام خواهد داد 
و از سرخپوشان تبریزى جدا خواهد شد.

پیش بینى مى شود در بازى خداحافظى 
شریفى هواداران تراکتورسازى به خوبى 

این مهاجم را بدرقه کنند.

 من 
در اردوي تیم ملی 

همگروهی با اسپانیا و 
پرتغال را پیش بینی کرده 
بودم،البته عالقه مند هم 

بودم با این دو تیم در 
جام جهانی بازي کنیم که 
یهمین اتفاق هم رخ داد

ی 
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2 مرد در پوشش فروشنده پراید طعمه هایشان را به پاى دستگاه 
عابربانک مى کشاندند تا نقشه شوم خود را اجرایى کنند.

نخستین روز آذر ماه امســال مردى با مراجعه به کالنترى 158 
کیانشــهر به مأموران اعالم داشت که توســط سرنشینان یک 
دستگاه خودروى پراید سفیدرنگ و با تهدید اسلحه کمرى، مورد 
زورگیرى و سرقت عابر بانک قرار گرفته و سارقان بالفاصله پس 
از سرقت عابربانک اقدام به برداشت مبلغ شش میلیون تومان وجه 

نقد داخل حساب وى کردند. 
بدین ترتیب تیمى از مأموران اداره یکــم پلیس آگاهى تهران به 
دستور بازپرس شعبه چهارم دادسراى ناحیه 34 براى دستگیرى 

این سارقان مسلح وارد عمل شدند.
مالباخته پس از حضور در اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «چندى پیش در اتوبان بعثت، یک 
دستگاه خودروى پراید را مشــاهده کردم که پشت شیشه عقب 
آن آگهى فروش خودرو درج شده بود؛ باشماره تلفن داخل آگهى 
تماس گرفتم و با صاحب پراید، براى ساعت 5 عصر یکم آبان ماه 
امسال در شهرك شهید بروجردى، روبه روى مجتمع زیتون براى 
بازدید خودروى فروشى قرار مالقات گذاشــتم. دو نفر به عنوان 
فروشنده در محل قرار حاضر شــدند و پس از صحبت هاى اولیه 
در خصوص قیمت خودرو و توافق بر سر قیمت نهایى، فروشنده 
از من درخواســت کرد تا یک موجودى از حساب بانکى خود به او 
نشان دهم تا اطمینان حاصل کند که واقعاً خریدار هستم تا به گفته 
خودش ماشین را به منظور فروش به شخص دیگرى نشان ندهد. 
از آنجایى که واقعًا قصد خرید خودرو را داشتم، به همراه این دو نفر 
به مقابل دستگاه عابربانک رفتیم که به محض گرفتن موجودى 
حساب و اطمینان از وجود پول در داخل حساب، ناگهان این افراد 
با نشان دادن اسلحه کمرى به سمت من حمله ور شدند و ضمن 

ضرب و شتم شدید اقدام به ســرقت کارت عابربانکم کردند؛ آنها 
به سرعت از محل متوارى شدند و در کوتاه ترین زمان مبلغ شش 

میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردند.» 

با توجه به شــیوه و شــگرد ســرقت و با انجام اقدامات پلیسى، 
کارآگاهان موفق به شناسایى یکى از مجرمین سابقه داِر معاونت 
جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ به نام «اکبر.ك» 52 ساله شدند. 

بررسى سوابق اکبر حکایت از آن داشت که وى از مجرمین سابقه 
دار در زمینــه ارتکاب جرائم مختلف ســرقت، موادمخدر، نزاع و 
درگیرى است که در یک فقره از دستگیرى ها، به اتهام مشارکت 

در جنایت روز یکم اردیبهشــت ماه امسال که طى آن مردى 50 
ساله با دست و پاى بســته در منطقه خاوران به قتل رسیده بود، 
دستگیر و پس از دستگیرى متهم اصلى پرونده و اعتراف صریح 
به جنایت، پس از ســیر مراحل قانونى و به دستور مقام قضائى از 

زندان آزاد شده بود. 
با شناسایى دقیق تصویر «اکبر.ك» از سوى مالباخته، کارآگاهان 
به مخفیگاه وى در شهرستان اسالمشهر، شهرك واوان مراجعه و 

روز دوم آذرماه امسال اقدام به دستگیرى او کردند. 
اکبر در همان مراحل اولیــه تحقیقات به ســرقت از مالباخته با 
همدستى یکى از دوستانش به نام «نقى.ق» 53 ساله اعتراف کرد 
و عنوان داشت که خودروى پراید نیز متعلق به همدستش نقى بوده 
است؛ بالفاصله نقى نیز در همان روز دستگیر و به همراه اکبر به 

اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شد. 
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس 
آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفــت: «متهمین پس از 
انتقال به اداره یکم پلیــس آگاهى تهران بزرگ، در همان مراحل 
اولیه تحقیقات صراحتًا به زورگیرى از مالباخته و انجام ســرقت 
هاى مشابه در پوشــش فروش خودرو اعتراف کردند که در ادامه 
تحقیقات، محل ارتکاب تعدادى از سرقت ها در شهرهاى حاشیه 
تهران شناسایى شد و تحقیقات به منظور شناسایى سایر شکات 
و مالباختگان در دستور کار اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ 
قرار گرفت؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانى که بدین شیوه و شگرد 
و توســط افرادى در پوشــش فروش خودرو به ویژه فروش یک 
دستگاه خودروى پراید مورد سرقت و زورگیرى قرار گرفتند دعوت 
مى شود تا براى شناسایى تصویر متهمان و پیگیرى شکایات خود 
به نشانى اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ در خیابان وحدت 

اسالمى مراجعه کنند. 

زورگیرى 2 مرد مسلح در پوشش آگهى فروش اتومبیل

در پى عملیات مسلحانه مأموران مبارزه با مواد مخدر در 
مشهد یکى از عوامل باند بزرگ تهیه و توزیع موادمخدر 
صنعتى به ضرب گلوله مردان قانون کشته شد و دو نفر 

دیگر نیز دستگیر شدند.
ماجراى این پرونده از آنجا شروع شد که ظهر روز شنبه 
تیمى از مأموران گشتى ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان  
رضوى حین رصد میدانى خــود در منطقه همت آباد به 
دخترى جوان مشکوك شــدند و او را زیرنظر گرفتند. 
در حالى که دختر جــوان نمى دانســت زیرنظر مردان 
قانون قرار دارد، فروش بســته هاى مواد مخدر به چند 
مصرف کننده را شــروع کرد که تیم بررســى کننده با 
مشــاهده این اقدام مجرمانه، پس از کسب تکلیف از 
قاضى خدابخشى، جانشین سرپرست دادسراى انقالب 

مشهد، وارد عمل شدند و وى را دستگیر کردند.
با دســتگیرى این دختر جوان مشخص شــد که او و 
خواهرش از متهمان فرارى هســتند که چندى پیش 
به دلیل فــروش مواد مخدر و فــرار از چنــگ قانون 
تحت تعقیب پلیس قرار گرفته بودند. با به دســت آمدن 
این اطالعات، مردان قانونى طــى هماهنگى قضائى 
براى دستگیرى خواهر متهم راهى مخفیگاه او شدند. 
با مراجعه مأموران مبارزه با مواد مخدر اســتان به محل 
موردنظر مشاهده شــد که مادر متهم دستگیرشده نیز 

مشغول فروش مواد مخدر به چند مرد جوان است.
این زن سالخورده با دیدن مأموران بالفاصله به داخل 
خانه اش فرار کرد که با اقــدام به موقع ضابطین قضائى 
در دام قانون گرفتار شد. در حالى که تیم بررسى پرونده 
مشغول بازرســى مخفیگاه دو متهم دستگیر شده بود، 
مردى جوان (پسر زن سالخورده) به محل مراجعه کرد، 
اما با مشاهده مأموران بالفاصله با یک خودروى سوارى 

از محل گریخت. متأسفانه این متهم حین فرار از چنگ 
قانون یکى از مأموران را زیر گرفت و او را زخمى کرد.

مأموران که نمى خواســتند متهم از دستشان فرار کند 
طبق قانون به کارگیرى ســالح، دست به اسلحه هاى 
خود بردند و پس از اعالم اخطار ایســت و شلیک هاى 
هوایى، چند تیر به سمت چرخ هاى خودرو فرارى شلیک 
کردند، اما به دلیل مانور متهم با خودرو یکى از گلوله ها 
با بدن او اصابت کرد. با زخمى شــدن متهم، خودروى 
وى در کنار خیابان متوقف شد و مأموران بالفاصله این 
مرد جوان را دستگیر کردند و وى را با اورژانس به مرکز 
درمانى انتقال دادند. مأموران در این عملیات ضربتى و 
مسلحانه بعد از کشف مقادیر زیادى مواد مخدر صنعتى 
(هروئین و شیشه) از مخفیگاه متهمان، خودروى سوارى 
توقیف شده و کیف  دســتى دختر جوان، آنها را ضمیمه 

پرونده کردند.
به گفته قاضى خدابخشى، جانشین سرپرست دادسراى 
انقالب مشهد، متهمان دستگیرشده اعضاى یک باند 
بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر در مشــهد هستند که از 
قضا اعضاى یک خانواده هســتند. یکى از دو دختر این 
خانواده که تحت تعقیب قضائى بودند، به همراه مادرشان 
دستگیر شدند. پسر این خانواده نیز که حین فرار از چنگ 
مأموران موجب زخمى شدن یکى از ضابطین قضائى شده 
بود، به ضرب گلوله پلیس زمینگیر شــد و پس از انتقال 
به بیمارستان به دلیل شدت جراحت و خون ریزى شدید 

جانش را از دست داد.
تحقیقات قضائى از دو متهم دستگیرشده براى شناسایى 
دیگر اعضاى این باند تهیه و توزیع مواد مخدر در مشهد 

ادامه دارد.

در نزاع دسته جمعى در شرق تهران پسر جوانى به قتل 
رسید و تعدادى از رهگذران مجروح شدند.

ســاعت 12و30دقیقه هشــتم آذر ماه سال جارى 
مأموران کالنترى 144 جوادیه تهرانپارس در تماس 
با بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعالم کردند پسر 
جوانى در یک نزاع دسته جمعى در شرق تهران دچار 
مجروحیت شدید شده و پس از انتقال به بیمارستان 
الغدیر به علت شدت جراحات وارده جان خودش را از 

دست داده است.
دقایقى بعد از اعالم این خبــر تحقیقات تیم جنایى 
درباره این قتل آغاز شد و قاضى مرادى، بازپرس ویژه 
قتل پایتخت به همراه اکیپ تشخیص هویت آگاهى 

راهى بیمارستان شدند.
تحقیقات اولیه مأمــوران حاکى از آن بود که مقتول 
شــامگاه هفتم آذر براى خرید ضبط خودرو به یک 
مغازه صوت و تصویرى در شرق تهران مراجعه کرده 
و بنابر دالیلى با فروشنده مشــاجره داشته و سپس 

مغازه را ترك کرده است.
بررسى ها نشان داد مقتول دقایقى بعد از ترك مغازه 
ً  به مغازه صوت و  با تعدادى از دوســتان خود مجددا
تصویرى مراجعه کرده و با صاحب مغازه و دوستان 

وى درگیر شده است.
شدت این نزاع دســته جمعى به حدى بود که عالوه 
بر قتل پســر جوان تعدادى از شهروندان رهگذر نیز 
مصدوم شده و به تعدادى از خودروهاى پارك شده 
در خیابان خساراتى وارد شده بود. همچنین در این 
نزاع برادر صاحب مغازه نیز مجروح و به بیمارستان 

منتقل شده بود.
سرانجام با دســتور قاضى مرادى، جسد مقتول به 
پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات براى شناسایى 
و بازداشت طرفین شــرکت کننده در نزاع صادر شد 
که کارآگاهان پنج نفر از افرادى که در نزاع شرکت 
داشتند را بازداشــت کردند و تحقیقات از آنها ادامه 

دارد.

پدر میانسال، دختر 18 ساله اش را به علت اختالفات 
خانوادگى در شیراز به قتل رساند.

معاون اجتماعى پلیس فارس گفت: روز پنج شــنبه 
نهم آذر، مأموران کالنترى قصردشت از وقوع قتل 
در آپارتمان هاى چوگان مطلع شده و خود را به محل 
حادثه رساندند. دربررسى وتحقیقات اولیه  مشخص 
شد مقتول دختر 18 ساله اى است که با طناب خفه 

شده است.
سرهنگ کاووس محمدى ادامه داد: در بررسى هاى 
اولیه پدر دختر جوان به قتل اعتراف کرد و مدعى شد 
دخترش را به علت اختالفات خانوادگى با طناب به 
قتل رسانده است. وى گفت: با اعترافات مرد میانسال 
به قتل دخترش، او بازداشت و براى تحقیقات تکمیلى 

در اختیار مأموران پلیس آگاهى قرار گرفت.

جسد زن جوانى که سر و صورتش غرق در خون بود در 
پارك هاشمى تهران کشف شد.

ســاعت 17و50دقیقه نهم آذر ماه سال جارى مأموران 
کالنترى 119 مهرآباد در تماس با بازپرس کشیک قتل 
اعالم کردند جســد غرق در خون زن جوانى در خیابان 
آزادى، خیابان هاشمى، پارك هاشمى کشف شده است 
که دقایقى بعد سجاد منافى آذر؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت 
به همراه اکیپ تشــخیص هویت آگاهى و کارشناسان 

پزشکى قانونى در صحنه جرم حاضر شدند.
با حضور تیم جنایى در محل کشــف جســد مشخص 
شــد مأموران انتظامى یک مرد جوان را نیز در رابطه با 
این پرونده بازداشــت کرده اند که این مرد 30 ساله در 
اظهاراتش به بازپرس گفت: « زنى که جســدش داخل 
پارك کشف شده در حال کشیدن ماده مخدر شیشه بود 
و من به او تذکر دادم در پارك شیشــه نکشد چون زن و 
بچه مردم در این پارك تردد مى کنند و با او بحث کردم 
اما در نهایت محل را ترك کردم. هنوز چند قدم از محل 
دور نشده بودم که دیدم این زن روى زمین افتاده و سر 
و صورتش پر از خون است، من نیز بسیار ترسیدم و فرار 

کردم.»
مأموران در محل کشف جســد یک چاقو را نیز کشف 
کردند که این مرد با قبول اینکه چاقو متعلق به وى بوده، 
به مأموران گفت: «چاقو متعلــق به من بود اما من هیچ 
ضربه اى به متوفى نزدم و از ترســم چاقو را داخل پارك 

پرتاب کردم.»
در بررسى از جسد کشف شده آثار ضربات چاقو روى بدن 

متوفى کشف نشد.
سرانجام با دستور سجاد منافى آذر؛ این مرد بازداشت شد و 
براى تحقیقات در اختیار مأموران قرار گرفت. همچنین با 
توجه به اینکه جسد کشف شده مجهول  الهویه بود، براى 
بررسى علت دقیق مرگ و شناسایى هویت به پزشکى 

قانونى منتقل شد.
سرپرست دادسراى جنایى اســتان تهران در گفتگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص جسد کشف شده 
زن جوان در پارك هاشمى اظهار داشت: جمعه شب، جسد 
زن جوانى در پارك هاشمى که داراى عالئم هویتى بود 

کشف و به پزشکى قانونى منتقل شد.
قاضى محمد شهریارى گفت: در این ارتباط یک متهم 
دستگیر شده که اظهار مى کند این زن از ارتفاع سقوط 
کرده اســت. وى افزود: هنوز هویت این زن مشخص 

نشده است. 

 مرگ عمده فروش مواد به ضرب گلوله مأموران
نزاع خونین برسر ضبط خودرو

دستگیرى پدر به اتهام قتل دختر  

کشف جسد غرق در خون 
زن جوان در پارك

رئیس کالنترى 153 شــهرك ولیعصر(عــج) تهران 
گفت: ســوداگران مرگ که در میان دانش آموزان ماده 
مخدر مارى جوآنا (گل) توزیع مى کردند توســط پلیس 

دستگیر شدند.
سرهنگ شــریفى اظهار داشــت: در پى تماس تلفنى 
تعدادى از شــهروندان با کالنترى در خصوص فروش 
مواد مخدر حوالى چند مرکز آموزشى توسط دو نفر جوان 
باخودروى پرایــد موضوع در دســتور کار قرار گرفت و 
بالفاصله تیم عملیات کالنترى به صورت نامحسوس 
شــروع به رصد جغرافیاى جرم کردنــد. وى افزود: تیم 
عملیات در یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیرى 
توزیع کنندگان مواد مخدر در خیابان و کشف مقادیرى 

انواع مواد مخدر شدند.

مرد جوانى که قصد داشت خود را از طبقه دوم ترمینال مسافربرى فرودگاه امام(ره) تهران به پایین پرتاب کند، موفق 
نشد.

روابط عمومى شرکت شهر فرودگاهى امام خمینى(ره)، بالفاصله ستاد مدیریت بحران به ریاست فتاحى رئیس هیئت 
مدیره و سرپرست شهر فرودگاهى امام خمینى (ره) تشکیل شد و واحدهاى ایمنى زمینى و آتش نشانى، پلیس، سپاه 
حفاظت و مدیریت ترمینال در محل حادثه مستقر شده و در ادامه واحدهایى از اورژانس تهران و اورژانس اجتماعى نیز 

در محل حضور پیدا کردند.
کورش فتاحى، رئیس هیئت مدیره و سرپرست 
شــهر فرودگاهى امام خمینــى(ره) به همراه 
سرهنگ شعبانى، رئیس پلیس فرودگاه، در اولین 
اقدام با حضور درمحــل حادثه با قصد صحبت 
کردن به این جوان نزدیک شده و موفق شدند 
تا زمان رســیدن واحدهاى مــددکار با این فرد 
صحبت کننــد و وى را از اقدام به خودکشــى 

بازدارد.
در این فاصله واحدهاى مستقر تمهیدات الزم 
از جمله استقرار تشک نجات و پهن کردن تور 

انجام شده و از امنیت این فرد در صورت خودکشى احتمالى اطمینان حاصل شد.
در خاتمه ساعت 11و30دقیقه صبح و پس از دو ساعات تالش مشــترك واحدهاى مستقر از جمله اورژانس تهران، 
اورژانس اجتماعى، سپاه، پلیس، واحد ایمنى زمینى وآتش نشانى و با حضور سرپرست شرکت شهر فرودگاهى، این 

جوان نجات پیدا کرده و در اختیار نهاد متولى که اورژانس اجتماعى است قرار گرفت.
هرچند که محل انتخاب شده براى خودکشى در جوار پروازهاى خروجى بود اما خوشبختانه با مدیریت بحران اختاللى 
در پروازها ایجاد نشد. بر اساس ارزیابى هاى اولیه گفته مى شود مشکالت روحى روانى دلیل این اقدام بوده و انتخاب 

شهر فرودگاهى امام خمینى (ره) نیز براى بازتاب خبرى آن براى این کار انتخاب شده است.

 فروشندگان گل به  خودکشى نافرجام مرد جوان در فرودگاه
دانش آموزان در دام پلیس
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و اما به بررسى جالبترین قسمت دستگاه رسیدیم :
گوشى مى A1 به طور پیش فرض با سیســتم عامل اندروید اوریو به بازار عرضه 
نمى شود و در واقع سیستم عامل پیش فرض این محصول اندروید 7.1.2 نوقا است 
که جدیدترین وصله  امنیتى ماه آگوست نیز روى آن اعمال شده است. البته گوگل 
 A1 مى گوید آپدیت اندروید اوریو در اواخر سال جارى براى گوشى هوشمند مى
منتشر خواهد شد. گوگل همچنین اعالم کرده است که گوشى نامبرده، یکى از 
اولین دستگاه هایى خواهد بود که سال آینده به اندروید پى به روزرسانى خواهد شد.
آپدیت هاى جدید براى تمام دستگاه هاى مجهز به سیستم عامل اندروید وان که 
تاکنون به بازار عرضه شده اند، به طور مستقیم از جانب گوگل ارائه مى شود؛ این در 
حالى اســت که آپدیت هاى جدید براى گوشى مى A1 توسط کمپانى شیائومى 

منتشر خواهد شد.
دلیل اینکه چرا شیائومى خود آپدیت هاى جدید را براى مى A1 منتشر مى کند، 
وجود دوربین دوگانه  پشتى روى این گوشى هوشمند است؛ بدین ترتیب شیائومى 
مى تواند از سنسورهاى موجود روى این دستگاه نهایت بهره را ببرد و با اپلیکیشن 
اختصاصى دوربین، امکانات مختلفــى در اختیار کاربران قــرار دهد. از دیگر 
ویژگى هاى گوشى هوشمند مى A1، مى توان به سنســور مادون قرمز اشاره 
کرد. شیائومى همچنین ابزار کنترل راه دور مى ریموت را در پکیج این گوشى به 

فروش مى رساند.
بدون شک جذابترین قابلیت موجود در این گوشى، دوربین دوگانه آن مى باشد. این 
قابلیت، پیش تر تنها در گوشى هاى رده باال استفاده مى شد اما به تازگى کمپانى هایى 

چون شیائومى، استفاده از آن را در گوشى هاى میان رده خود نیز آغاز کرده اند.
در این گوشى از دو سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل استفاده شده است اما تفاوتى که 
دوربین هاى این گوشى با پرچمداران شیائومى دارند، عدم استفاده از لرزشگیر اپتیکال 
تصویر در آن ها مى باشد. لنز معمولى این گوشى از یک لنز واید با گشودگى f/2,2 و 
فاصله کانونى 26 میلى متر استفاده مى کند که سایز هر پیکسل ثبت شده به وسیله این 
دوربین برابر با 1,25 میکرون مى باشد. دوربین دوم هم از یک لنز تله فوتو با گشودگى 
دیافراگم f/2,6 و فاصله کانونى 50 میلى متر استفاده مى کند که سایز هر پیکسل ثبت 

شده به وسیله این دوربین هم برابر با 1 میکرون مى باشد.
اپلیکیشن درنظر گرفته شده براى دوربین این گوشى، در عین حال که امکانات مناسبى 
را در اختیار کاربر قرار مى دهد، رابط کاربرى بسیار ساده و روانى را دارا است. در این 
اپلیکیشن، 17 فیلتر تصویرى وجود دارند که مى توانید از آن ها براى ثبت عکس هاى
جذاب تر اســتفاده نمایید. حالت هاى مخلف موجود براى عکاسى هم عبارتند از: 
پانوراما، تایمر، ثبت عکس با صدا، حالت دستى، حالت زیباساز چهره و … البته حالت 

پرتره نیز براى ثبت عکس هاى زیباى پرتره در اختیار کاربران مى باشد.
در محیطى با وجود نور روز، شیائومى Mi A1 مى تواند تصاویرى مناسب را در زمانى 
کوتاه براى شما به ثبت برساند که در این عکس ها، جزئیات باال و نویز اندك را شاهد 
هستید. همچنین، باالنس سفیدى عکس و رنج دینامیکى رنگ هاى ثبت شده نیز 

بسیار رضایت بخش هستند.
اما از دوربین دوم این گوشى مى توان براى زوم اپتیکال دو برابرى استفاده نمود. این 
دوربین در مقایسه با دوربین اول، در صورتى که نور محیط کافى باشد، عملکرد بهترى 

آنجایى که این دوربین از لنزى با گشودگى f/2,6 استفاده دارد. اما از 
مى کند، نباید انتظار عملکرد بى نقص در محیط هاى 

کم نور را از آن داشته باشیم.
دوربین اول شــیائومى Mi A1 در عکاسى در محیط 
هاى تاریک با اندکى نویز و ماتى روبرو مى شود. با این 
حال، اگر از حالت HHT استفاده نمایید، این عملکرد به 
شکل قابل توجهى بهبود خواهد یافت و نویز موجود 

در عکس ها کاهش مى یابد.
در بخش ثبت عکس هاى پرتره هم عملکرد بسیار 
خوبى را از دوربین هاى این گوشى را شاهد هستیم. با 
استفاده از آن مى توانید تصاویرى بسیار جذاب با دقت 
باال در مرز سوژه هاى موجود در پیش زمینه و پس 

زمینه را به ثبت برسانید.
در حال حاضر شــما مى توانید شیائومى Mi A1 را با 
قیمتى در حدود یک میلیون و دویست هزار تومان از 

بازار داخلى و یا فروشگاه هاى آنالین خریدارى 
نمایید.

ما به بر
گوشى مى A1 به ط
نمى شود و در واقع س
که جدیدترین وصل
مى گوید آپدیت اند
منتشرخواهد شد.
اولین دستگاه هایى
آپدیت هاىجدید بر
تاکنون به بازار عرض
حالى اســت که آپد

منتشر خواهد شد.
دلیل اینکه چرا شی
وجود دوربین دوگان
مى تواند از سنسور

اختصاصى دوربین
ویژگى هاى گوش
کرد. شیائومى همچ

فروش مى رساند.
بدونشک جذابترین
ا ت شت ل قا

 Dark) “دارك وب» یــا «وب تاریک»
Web) به شــبکه اى گفته مى شــود 
که در دســترس عموم نبوده و بیشتر 
براى مقاصد غیرقانونى مورد استفاده 
قرار مى گیــرد. ردیابــى فعالیت هاى 
آن و شناســایى افراد در آن دشوار یا 

غیرممکن است.
در این شــبکه اطالعات جامعى نهفته 
شده که افراد ناشناس آن ها را مدیریت 
مى کنند، فروشــندگان مــواد مخدر، 
هکرها، تروریســت ها و افراد سودجو 
غالبا این دســته از افراد را تشــکیل 

مى دهند.
«دارك وب» بخــش کوچکى از «وب 

پنهان» است.
در این شبکه تمامى اطالعات به صورت 
آنالین و بــا پســوردهایى محافظت 
شــده اند. براى دسترسى به اطالعات 
آن باید از چندین پى وال گذشــته و از 

نرم افزارهاى مخصوص استفاده کرد.
هر کاربرى مى تواند به سادگى از این 
وب سایت ها بواســطه سرویس هایى 
همچــون «هیدن ویکــى» دیــدن 
کند. بســیارى از این وب سایت ها از 
موتورهاى جستجو بهره نمى گیرند، از 
این رو جســتجو در جستجوگرها براى 
پیدا کردن آنها تقریبا با شکست مواجه 

مى شود.
اغلــب این وب ســایت ها کــه براى 
مخفى ســازى هویتشــان از ابــزار 
رمزگــذارى بهره مى گیرند، پســوند  
.onionدارند. همچنین بیشتر اطالعات 
«دارك وب» در پایگاه داده هایى نظیر 

”LexisNexis“ ذخیره مى شود.
«آلک موفیت»، مهندس امنیتى اسبق 
فیسبوك، یک ســرویس ویکى پدیاى 
آزمایشى را روى «شبکه تاریک» ایجاد 
کرد. این ســرویس از طریق مرورگر 
”Tor“ قابل دسترسى است و کاربران 
را از طریــق انتقال نقــاط اتصال آنها 
به اینترنت در سراســر جهان پنهان 

مى کند.
 onion این ســرویس از ســرویس
مخصوص خــود براى ایمن ســازى 
و رمزگذارى تمام ترافیک اســتفاده 
مى کنــد، در حالــى که کاربــران در 
دایرةالمعــارف آنالین گشــت و گذار 

مى کنند.
از آنجا که «ویکى پدیــاى تاریک» به 
طور کامل وابســته به بنیاد ویکى مدیا 
است، این کار «موفیت» غیررسمى و به 
سختى قابل دسترس است، چرا که این 
سرویس از مجوزهاى خود امضا شده 
استفاده مى کند که ممکن است با امنیت 

مرورگر Tor سازگار نباشد. 
در هر صورت، «موفیت» این سرویس 
را فقط بــه مدت چنــد روز به صورت 
آنالین نگه مى دارد، به امید این که بنیاد 

ویکى مدیا آن را ادامه دهد.

رامین مشکاه
 کمپانى چینى شیائومى در ماه شهریور سال جارى از گوشى میان رده 
خود به نام Mi A1 رونمایى کرد. در این گوشى، شیائومى تالش کرده 
است تا امکانات مناسبى را در اختیار کاربران خود قرار دهد. امروز قصد 
داریم تا این گوشى را در بخش هاى مختلف موردبررسى قرار دهیم. 

در گوشى مى A1 کمپانى شیائومى، شاهد استفاده از تلفیق طراحى 
مدرن و قدیمى گوشى هاى هوشمند هستیم. اما به صورت کلى به 
عنوان یک گوشى هوشمند میان رده و ارزان قیمت، از طراحى جذاب 

و مناسبى در آن بکارگیرى شده است.
شاید جذابترین قابلیت این گوشى، دوربین هاى دوگانه آن باشد که 
قاب پشتى میزبان این دوربین ها است. در این بخش از دو دوربین با 
چینش افقى استفاده شده است که در قسمت باال و سمت چپ قاب 
پشتى جاى گرفته اند. شیائومى ترجیح داده است که بجاى استفاده 
از سنسور اثر انگشت بر روى پنل جلویى دستگاه، از این سنسور بروى 
قاب پشتى استفاده نماید. از همین رو هم این سنسور با طراحى دایره 
شکل بر روى این قاب قرار گرفته است. هرچند که دسترسى به آن به 
اندازه سنسورهاى اثر انگشت موجود در قسمت پایینى صفحه نمایش 
نیست، اما همچنان مى توان دسترسى سریع و آسانى را به آن تجربه 
نمود. همچنین، این سنسور همیشه فعال مى باشد. بنابراین، کاربر 
مى تواند زمانى دستگاه قفل است، انگشــت خود را بروى آن قرار 
دهد تا ضمن روشن شدن صفحه نمایش، قفل دستگاه هم باز شود. 
بر روى قاب پشتى این گوشى از پوشش شیشه استفاده نشده است. 
بنابراین، کاربران مى توانند ضمن تجربه طراحى باکیفیت، از شکسته 
شدن این قاب که در گوشــى هایى با قاب شیشه اى مرسوم است، 

جلوگیرى نمایند.
با وجود ابعاد بزرگ گوشــى Mi A1، این گوشى همچنان از طراحى 
مناسب و سازگار با دست انســان بهره مى برد. همچنین، بر روى

 لبه هاى این گوشــى از برش هاى گرد اســتفاده شــده اســت 
که در مقایســه با برش هــاى تیــز، زیبایى بیشــترى دارد.پنل 
جلویــى این گوشــى میزبان یک صفحــه نمایــش 5,5 اینچى 
مى باشد. این نمایشگر از پنل IPS LCD بهره مى برد که رزولوشن 
Full HD براى آن درنظر گرفته شده است. این رزولوشن براى یک 

گوشى هوشمند با این سایز نمایشگر بسیار مناسب به شمار مى رود 

و تراکم پیکسلى بیش از 400 پیکسل بر هر اینچ را در اختیار کاربران 
قرار مى دهد.

بخش باالیى پنل جلویى، میزبان سنسورهاى دستگاه و دوربین سلفى 
آن مى باشــد. اما زیر صفحه نمایش محلى است که از دکمه هاى 
لمسى مسیریابى بکارگیرى شده است. با وجود این که امکان استفاده 
از دکمه فیزیکى هوم یکپارچه شده با سنسور اثر انگشت وجود داشت، 
شیائومى در این گوشى از دو قسمت مختلف براى این کار استفاده 
کرده است. شاید وجود این دکمه هاى لمسى حس چندان جالبى را 
به کاربران منتقل نکند و بیشتر، حس دستگاه هاى قدیمى اندروید را 
به کاربر مى دهد. لبه پایینى این گوشى میزبان پورت USB-C مى 
باشد که در کنار آن هم از اسپیکر اصلى دستگاه استفاده شده است. لبه 
سمت چپ هم محلى است که از آن باید سیمکارت را درون دستگاه 
وارد کرد. همچنین، کاربر مى تواند از شیار سیمکارت دوم به عنوان 

ممورى کارت نیز استفاده نماید.
در این گوشى هوشمند از یک باترى با ظرفیت 3080 

میلى آمپر ساعت استفاده شده است 
و از آن جایى که این گوشــى از 

نمایشگرى با مصرف انرژى 
کم استفاده مى کند، مى توان 
انتظار بازدهى مناسبى از آن 

را داشت.
در تســت هاى انجام شده بر 
روى این گوشــى، باترى آن 
توانست با یکبار شارژ به میزان 
20 ســاعت مکالمه مداوم، 13 
ساعت و 20 دقیقه وب گردى با 
استفاده از Wi-Fi و 11 ساعت 
پخش ویدئو را بازدهى داشته 
باشــد. هرچند که این نتایج، 
بهترین نیستند، اما براى یک 
گوشى هوشــمند قدرتمند 
نتایج مناســبى به شــمار

 مى روند.
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دوربین در مقایسه با دوربین اول، در صورتى که
آنجایى که این دودارد. اما از 

مى کند، نبایدا
کم نور را از آن
دوربین اول ش
هاىتاریک با

حال، اگر از حالت
شکل قابل تو
درعکس ها ک
در بخش ثبت
خوبى را از دور
استفاده از آن م
باال در مرز س
زمینه را به ثبت
در حال حاضر
قیمتى در حد
بازار داخلى و

نمایید.

ستفاده نماید.
0مند از یک باترى با ظرفیت 3080

ستفاده شده است
ن گوشــى از 

رف انرژى 
،مى توان 
سبى از آن 

جام شده بر 
، باترى آن

رژ به میزان 
3مه مداوم، 13

 وبگردى با 
11 ساعت  و
هى داشته 
 این نتایج، 
براى یک 
قدرتمند 
ه شــمار

 Iron Marines بــازى زیبــا و خارق العاده در ســبک بازیهاى اســتراتژیک از 
اســتودیوى Ironhide Game Studio خالــق ســرى بازى هاى مشــهور

 Kingdom Rush براى اندروید اســت . در بازى Iron Marines شما باید با 
ارتشى متشکل از رنجر ها، تک تیراندازان و شعله افکن ها به یک سرى ماموریت هاى 
سرى و خاص بپردازید! ماموریت هایى از قبیل هک کردن سیستم ها و ابرکامپیوترها، 
نجات دادن افراد مختلف و دیگر موارد که باید تک تک آنان را توسط ارتش و با تاکتیک 
هاى هوشمندانه خود به سرانجام برسانید! همانند بازى Kingdom Rush در این 
بازى هم هیروها و قهرمانان جذابى تعبیه شده اند که با استخدام در آوردن و همچنین 
ارتقاء آنها میتوانید به قدرت ارتش خود بیفزایید. عالوه بر این، جدا از ارتش و نیروهایى که 
در دست دارید، با استفاده از ابزارها و سالح هایى از جمله مین ها، مسلسل، موشک ها، 
بمب هاى ناپالم و انواع دیگر از سالح هاى دیوانه کننده، به مصاف و مبارزه با دشمنان تان 
 Iron Marines بروید! اگر از عالقه مندان به بازیهاى استراتژیک هستید بدون شک
با طراحى خاص، گیم پلى اعتیادآور و شامل بودن 14 ماموریت خاص تجربه اى متفاوت 

از بازیهاى استراتژیک را برایتان به ارمغان خواهد اورد!

بازى استراتژى آیرون مارینز اندروید 

یک!

ب تار
یک!ویکى پدیا براى و

ب تار
ویکى پدیا براى و

بدون شک 
جذابترین 
قابلیت موجود 
در این گوشى، 
دوربین دوگانه 
آن مى باشد. 
این قابلیت، 
پیش تر 
تنها در 
گوشى هاى رده 
باال استفاده 
مى شد اما

 به تازگى 
کمپانى هایى 
چون شیائومى، 
استفاده از آن 
را در 
گوشى هاى 
میان رده 
خود نیز آغاز 
کرده اند

اپلیکیشن کنترل
 دستگاه هاى هوشمند در 
حین رانندگى

 Drivemode: Driving interface Full
عنوان برنامه اى بسیار کاربردى و کارآمد براى مدیریت 
دیوایس هاى اندرویدى در حین رانندگى مى باشــد که 
 Drivemode, Inc توسط استودیو برنامه ســازى

منتشر شده است.
 یکى از مشکالتى که رانندگان همیشه با آن سرو کار دارند 
استفاده از دستگاه هوشمند اندرویدى خود در حال رانندگى 
مى باشــد که عالوه بر اینکه خــالف قوانین راهنمایى 

و رانندگى اســت، عامل بزرگترین حوادث نیز به شمار
 Drivemode: Driving مى رود. برنامه اندرویدى 
interface که چاره اى بســیار هوشمندانه براى این 
مشکل به شــمار مى رود به کاربران خود کمک مى کند 
تا بر روى رانندگى خود تمرکز داشته و به راحتى گوشى 
اندرویدى خود را کنترل کنند. رانندگان تنها با ســوایپ، 
ضربه زندن و صداى خود خواهند توانست اسمارت فون 
خود را کنترل کرده و به انواع پیام هاى دریافت شــده در 

دیگر اپلیکیشن ها پاسخ دهند. امکانات فوق العاده اى در 
درایو مود گنجانده شده است که در میان آن ها مى توان 
به توصیه ها و پیش بینى هاى هوشمندانه اشاره کرد! اگر 
مى خواهید که در حین رانندگى کسى مزاحم شما نشود 
تنها کافیست تنظیمات مربوط به این گزینه را در برنامه 
انجام دهید تا هنگام دریافت هر گونه تماسى به صورت 
خودکار تماس گیرنده از ناتوانى شــما در پاســخ مطلع

 شود.
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منبع: میزان 

منبع: خبرگزارى صدا و سیما 

منبع: تسنیم 

منبع: خبرگزارى صدا و سیما 

منبع: تسنیم 
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ع: م
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منبع: میزان

لمللى تئاتر کودك و نوجوان 
ت و چهارمین جشنواره بین ا

بیس

در همدان ادامه دارد

خانه و حسینیه امینى ها، از بناهاى زیباى شهر قزوین است که 
توسط حاج محمدرضا امینى در سال 1275هجرى قمرى بنا

 شده، این ساختمان داراى سه تاالر است در 
بین تاالرها ارسى هاى بسیار زیبایى وجود دارد که در هنگام 

روضه خوانى با بلند کردن آنها، سه تاالر یکى مى  شود و به محوطه 
سرپوشیده بزرگ و با آیینه کارى زیبا مبدل 

مى شود.

طبیعت پاییزى جاده اسالم به خلخال

وزیر امور خارجه 
کشورمان در 

وزارت خارجه با 
همتاى هندى خود و 
هیئت همراه  دیدار 

و گفتگو کرد.

چاه «147 رگ سفید» هفتم آبان 
ماه در حین عملیات 

حفارى به وسیله دکل 95 فتح 
شرکت ملى حفارى دچار

 فوران و آتش سوزى شد. در 
این حادثه دونفر از کارکنان 

شرکت ملى حفارى جان خود را 
از دست دادند. تالش براى مهار 
آتش سوزى آن همچنان ادامه 

دارد.

ارسال کانکس هاى 
اهدایى صنف بارفروشان 

تهران به زلزله زدگان 
کرمانشاه

ورود نخستین گروه از پرندگان 
مهاجر به ساحل کارون در اهواز


