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موسیقى به تکامل مغز کودکان کمک مى کند؟گازگرفتگى 10 نفر در استان از ابتداى امسالکلکسیون هاى شخصى عجیب سلبریتى هازیباکالم: دولت، مثل گل گیر شده است! لیگ امسال کلى مدعى دارد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با مصرف دارچین 
از شر آنفلوآنزا 
خالص شوید

آغاز ثبت نام طرح اقدام ملى مسکن از شنبه
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بودجه خنده دار 
ثروتمندترین وزارتخانه 

جوان ترین دانشجوى 
پزشکى جهان ایرانى است

تقسیم امتیاز شهر خودرو 
و سپاهان براى تداوم 
صدرنشینى استقالل
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زاینده رود 
براى دومین بار 

به سمت گاوخونى 
روانه شد

دارچین یکى از مؤثرترین اسانس هاى طبیعى 
براى کاهش سرماخوردگى و آنفلوآنزاست.

تحقیقات نشان داده که ترکیبى از 
دارچین، گل میخک و پرتقال باعث 

کاهش 90درصد مولکول هاى ویروسى...

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى
استان اصفهان گفت: جریان زاینده رود از بامداد 
شنبه شــانزدهم آذر ماه براى دومین بار در پاییز 
امسال به سمت تاالب گاوخونى رهاسازى شده 

است.
حســن ساســانى با اشــاره به اتمام توزیع آب 
کشاورزى در شبکه هاى آبشار و رودشتین براى 
کشت پاییز اظهار کرد: از ساعت چهار بامداد روز 
شنبه 16 آذر ماه آب در رودخانه زاینده رود از سد 

4رودشتین با حجم...

پیست اسکى فریدونشهر جمعه بازگشایى مى شودپیست اسکى فریدونشهر جمعه بازگشایى مى شود
با رسیدن ارتفاع برف به یک متر؛با رسیدن ارتفاع برف به یک متر؛
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قابل توجه متقاضیان مسکن در استان اصفهان

ربیعى: 12 سال 
براى حضور مقابل دوربین 

تالش کردم

با ایــن نام ها به جایى نمى رسید
همکارى مصطفى دنیزلى با تراکتورسازى حتى به میانه  

راه هم نرسید تا سرمربى نام آشــنا و محبوب ترکیه اى این 
بار زودتر از دفعات قبلى خاك ایران را تــرك کند. این چهارمین دوره 
مربیگرى دنیزلى در ایران بود و البته که مقاطع حضور او در فوتبال کشــورمان 
هر بار کوتاه تر از قبل شده است. ابتدا دوره درخشان پاس تهران و بعد تیم دلرباى 
پرسپولیس در لیگ ششم. دوره سوم، بازگشــت به پرسپولیس در میانه هاى لیگ 

یازدهم بود که البته فقط چند ماه طول کشید و...
2

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

جهانگیرى: 
پشت پرده مسئله 

بابک زنجانى 
باید مشخص شود

مردم روى ریال به ریال یارانه شان حساب باز مى کنند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى:
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مثل بى خبرى از مثل بى خبرى از 
بنزین بنزین 30003000 تومـانى! تومـانى!

جلسه مجمع عمومى سالیانه هیئت ورزشى کارگران 
استان اصفهان با حضور دکتر رمضى رئیس فدراسیون 
ورزش کارگرى کشــور، مهنــدس نیرومند مدیر کل 
تعاون،کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان، دکتر سلطان 
حسینى مدیر کل ورزش و جوانان استان، شیرانى رئیس 
هیئت ورزشى کارگران اســتان، دکتر اسماعیلى دبیر 
فدراســیون ورزش کارگرى، مهدى نژاد معاون ادارى 
و پشتیبانى فدراســیون و همچنین نمایندگان داوران، 
کارخانجــات، مربیان، هیئت هــاى ورزش کارگرى 
شهرستان ها و اعضاى هیئت ورزشى کارگران استان 
اصفهان روز یک شنبه 17 آذر ماه سال جارى در اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان برگزار 

شد.

 این جلسه با حضور حداکثرى اعضا و در باالترین سطح 
خود برگزار شد. بعد از تالوت آیات قرآن و پخش سرود 
جمهورى اسالمى و ارائه گزارش فعالیت هاى ورزشى 
کارگران توسط رئیس هیئت ورزشى کارگران استان و 
همچنین ارائه بیالن مالى هیئت ورزشى کارگران توسط 
خزانه دار هیئت، اعضاى جلسه به ارائه نقطه نظرات و 
پیشنهادات خود پرداختند. در پایان این بخش ضمن به 
رأى گذاشتن پیشنهادات، در مرحله دوم دکتر سلطان 
حســینى، نایب رئیس دوم ضمن تقدیر از مسئوالن 
ورزش کارگرى کشور از تالش هاى صورت گرفته در 
هیئت ورزشى کارگران استان اصفهان تقدیر کرد و از 
لزوم توجه به قوانین ورزشى و رعایت کلیه الزامات ادارى 

در بخش باشگاهدارى سخن گفت. 

***
مهندس نیرومند، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان نیز ضمن خیر مقدم به مسئوالن ارشد 
ورزش کارگرى کشــور، اظهار کــرد: اهمیت نقش 
ورزش در ســالمت جســم و روان کارگران برکسی 
پوشیده نیست و در این راســتا فعالیت هاي ورزشی در 
شــرکت ها و کارخانجات صنعتى اســتان به صورت 
هدفمند می تواند آینده کشــور و اســتان را با نشاط و 

سالمت اجتماعی و قهرمان پروري رقم بزند. 
وى گفت: انجام فعالیت هاي ورزشــی در واحدهاى 
صنعتى، نه تنها ضرورتی مهم براي ســالمت نیروى 
کار اســت، بلکه با توجه به وجود بــزرگ ترین جامعه 
کارگرى کشور در استان اصفهان بهترین فرصت براي 
نهادینه کردن فرهنــگ ورزش در میان جامعه هدف 
استان اصفهان و این مرز و بوم است. مهندس نیرومند 
افزود: ایجــاد نگرش هاي مثبت و پویــا در کارگران، 
تقویت انگیزه کوشــش براي باال بردن راندمان تولید 
و پرهیز از روزمره گــى در محیط کار، کاهش دغدغه، 
اضطراب و اســترس و باال بردن عزت نفس و آسایش 
فکري از جمله رویکردهایی است که در حوزه ورزش

 کارگرى براي اســتان اصفهان هدف گذاري شــده 
است. 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
تأکید کرد: در این راســتا و با توجه بــه ارتقاي نگرش 
متولیان ورزش کارگرى استان نسبت به اهمیت ورزش 
در محیــط کار، دیگر فعالیت هاي ورزشــی کارگرى 
همچون گذشــته به کارخانــه محدود نمى شــود و 
طرح هایی همچون ایجاد پایگاه هاى سالمت بانوان، 
اوقات فراغت فرزندان، توجه بــه ورزش خانواده و در 

نهایت هدف اصلى ما نهادینه کردن ورزش و فرهنگ 
ورزشى در محیط خانواده را شامل مى شود. وى افزود: 
فضاهاي مجازي به عنوان رقیبى سرسخت سالمت 
روحى خانواده را تهدید مى کنــد، وقت تعداد زیادي از 
خانواده ها در شبکه هاي اجتماعی تلف می شود و دیگر 
فرصت و رغبتی براي ورزش و فعالیت بدنی براي آنها 

باقی نمی ماند. 
مهندس نیرومند گفت: ســاعات حضــور کارگران در 
محیط کار از بهترین زمان هایی اســت که می توان 
با برنامه ریزي خوب و مؤثر، بــا برگزارى کارگاه هاى 
آموزشــى در زمینه ورزش، ســالمتی جســم و روح 

خانواده ها را پی ریزي کرد. 
***

دکتر رمضى، رئیس فدراسیون ورزش کارگرى کشور 
نیز ضمن ابراز رضایت از حضور در جلسه مجمع عمومى 
هیئت ورزش کارگران اســتان اصفهان از تالش هاى 
صورت گرفته در استان اصفهان در زمینه رشد و توسعه 
ورزش کارگرى به عنوان استان برتر کشور با اهداى لوح 
تقدیر و تندیس تقدیر کرد و گفت: ورزش کارگرى کشور 
در هر دو سطح ملى و بین المللى توانسته است با حرکت 
در هر دو سطح کّمى و کیفى حرکت  قابل قبولى داشته 
باشد، کسب مقام ســوم تیمى جهان در سال جارى در 
کشور اسپانیا از افتخارات بسیار بزرگ فدراسیون ورزش 
کارگرى کشور است که در زمینه ملى ورزش کارگرى با 
تالش به منظور حفظ هویت آماتورى ورزش کارگرى 
کشور، تمامى رشــته هاى ورزشى مصوب فدراسیون 
رقابت هاى ورزشى کارگران کشور را برگزار کرده است.

***
شــیرانى، رئیس هیئت ورزشــى کارگران اســتان 

اصفهان نیز در این مراســم ضمن تشــکر و تقدیر از 
حضور مسئوالن ارشد ورزش کارگرى کشور و استان 
اصفهان در این جلسه اظهار کرد:  فعالیت 30 انجمن
 و شــش کمیته ورزشــى کارگرى در هر دو بخش 
بانوان و آقایان در کل اســتان، توجه ویژه به ورزش 
بانوان و نگاه یکسان به هر دو بخش ورزش بانوان و 
آقایان، توجه ویژه به ورزش همگانى و تالش در جهت 
مشارکت حداکثرى کلیه خانواده هاى عزیز کارگرى به 
امر ورزش، اعزام تیم هاى ورزشى به کلیه مسابقات 
قهرمانى کارگران در هــر دو بخش بانوان و آقایان به 
سراسر کشور، اعزام به مسابقات جهانى و بین المللى 
و درخشــش ورزشکاران کارگر اســتان در مسابقات
 جهانــى ایتالیــا، لتونى، فرانســه، تهــران، ترکیه

 و اسپانیا در سال هاى گذشــته، استان اصفهان را به 
عنوان شــاخص ورزش کارگرى کشور مطرح کرده 

است.
شایان ذکر است در پایان این مراسم به منظور کمک 
به ارتقاء دوره هاى مربیگرى و همچنین بررسى علمى 
و آمارى رابطه فعالیت هاى ورزشى کارگران و افزایش 
کیفیت زندگى آنها  از دو طرح پژوهشى در این زمینه به 
نامهاى ترجمه کتاب مربیگرى موفق نوشته رینرمارتنز 
ترجمه على زمانى و با همکارى جواد شیرانى وهمچنین 
طرح تحقیقاتى در قالب  پایان نامه کارشناســى ارشد 
با موضوع رابطه بین مشــارکت در ورزش کارگران با 
اثربخشى و کیفیت زندگى کارى و سرمایه انسانى نوشته 

عبدا... شاطرى اشاره و رونمایى گردید.

استان اصفهان در ورزش کارگرى کشور شاخص است
در جلسه مجمع عمومى سالیانه هیئت ورزشى کارگران استان عنوان شد
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ا مربیگرى دنیزلى در
هر بار کوتاه تر از قبل شد
پرسپولیس در لیگ شش
یازدهم بود که البته فقط
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
از دولت در زمینه واریز بسته حمایتى گزارش خواسته ایم 
و پیگیر واریز بسته حمایتى معیشتى دولت به حساب سایر 

خانوارها هستیم.
ناهید تاج الدین در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: متأسفانه 
هنوز  نخستین مرحله یارانه کمک معیشت خانوارها از 
محل منابع مالى افزایش قیمت بنزین یا همان بســته 
حمایتى به حساب بسیارى از خانوارها واریز نشده و آنها با 

نگرانى وضعیت کنونى را دنبال مى کنند. 
وى افــزود: قرار بــود دولت براى حمایت از معیشــت 
مردم از محل افزایش قیمــت بنزین که دربرگیرنده 60 

میلیون ایرانى است، مبالغ تعیین شده براى اولین گروه از 
مشموالن طرح، شامل 20 میلیون نفر را همان 27 آبان 
ماه به حساب آنها واریز کند و در دو نوبت بعدى تا اوایل 
هفته جارى 40 میلیون نفر مشمول باقیمانده، مبالغ خود 
را دریافت کنند اما هنوز بسیارى از خانوارها این مبلغ را 

دریافت نکرده اند.
نماینده مردم اصفهان تأکید کرد: عده اى از خانوارها نیز 
که قبًال یارانه شان قطع شده در حال حاضر پیگیر یارانه 
نقدى هستند و این بسیار قابل درك است زیرا مردم براى 
مدیریت هزینه هاى خانوار در شرایط فعلى، روى ریال به 

ریال شان حساب باز مى کنند.

فرشته دست پاك، رئیس مرکز ملى فرش ایران خبر داده 
تا قبل از تحریم ها، 30 درصد از فرش ایران به آمریکا و 
12 درصد به آلمان و ژاپن صادر مى شد، اما به دلیل اعمال 
تحریم ها در حال حاضر بیشترین میزان صادرات فرش 

ایران به ژاپن است.
سخنان رئیس مرکز ملى فرش در حالى مطرح مى شود که 
نماینده شاهین شهر در مجلس معتقد است مشکل صنعت 
فرش، تحریم نیست و تقلب در این حوزه باعث شده این 
صنعت با مشکل مواجه شود. حسینعلى حاجى  دلیگانى 
مى گوید: عده اى فقط تحریم ها و عدم انتقال ارز به کشور 
را بهانه مى کنند اما معتقدم که در این سال ها برخى از تجار 

ما عملکرد خوبى نداشتند و از طرفى، تقلب هایى در تولید 
فرش ایرانى صورت گرفت که شــأن ما را در بازار هاى 

جهانى کاهش داد.
عضو فراکسیون فرش مجلس اظهار کرد: براى اینکه بازار 
فرش ایرانى چه در داخل و چه در خارج رونق پیدا کند، الزم 
است در تولید فرش ایرانى مباحث بهداشتى و استاندارد ها 
به خوبى اعمال شود تا دوباره شاهد موفقیت این صنعت 
باشیم. وى در پایان خاطرنشان کرد: امروز نقشه خانه ها با 
چند دهه گذشته تفاوت زیادى پیدا کرده است و از این رو 
تولیدکنندگان باید روى به تولید فرش هایى بیاورند که با 

منازل مردم سازگارى داشته باشد.

مردم روى ریال به ریال 
یارانه شان حساب باز مى کنند

مشکل، تقلب است
 نه تحریم 

فاجعه تحصیلى
مشــاور وزیر تعاون، کار و رفاه    ایسنا|
اجتماعى گفــت: در حال حاضر نرخ پوشــش 
تحصیلى مقطع متوسطه دوم در استان سیستان و 
بلوچستان حدود 56 درصد است؛ بدین معنى که 
44 درصد دانش آموزان این اســتان تنها تا پایان 
متوسطه اول درس مى خوانند که از عوامل اصلى 
این موضوع مى توان به عدم دسترسى به مدارس و 

نبود معلم اشاره کرد.

کنایه  به  تحریمى ها
سعید نعمت ا...، نویسنده تلویزیون از    برنا |
اقدام نیوشا ضیغمى، شیال خداداد، پوالدکیمیایى 
و احســان کرمى براى تحریم صداوسیما انتقاد 
کرد و در صفحه شــخصى خود نوشت: «عرضم 
در راستاى تحریم تلویزیون از سوى سه بازیگر و 
یک مجرى پیشین است که شما روغن ریخته را 
نذر مسجد نکنید چرا که تلویزیون هم مدتهاست 
سمت شما نیامده اســت. پس این تاس ریختن 
متقلبانه را رها کنید. راه اعتراض را از خانواده هایى 
که هزینه پرداخت کردند سئوال بفرمایید؛ وگرنه 
این بازى بى مهارت از شــما، معترض و پیشرو 

نمى سازد.»

راهم ندادند!
جلیلــى،  ابوالفضــل    سینما روزان|
کارگردان سینما به روزنامه «جوان» گفته: خیلى 
دوست دارم رشد تلویزیون خودمان را ببینم ولى 
چه کنم که جایى براى ما در تلویزیون نیست. من 
به عنوان فیلمساز هر جاى دنیا مى روم با احترام با 
من برخورد مى شود و آنها با احترام مرا به تلویزیون 
خودشان دعوت مى کنند. مثًال همین تلویزیون 
فرانسه رئیس کانال «آرته» هر وقت من بخواهم 
به من وقت مالقات مى دهد و همیشــه بدرقه ام 
هم مى کند اما من چند روز پیش که به تلویزیون 
خودمان رفتم، دیدم کارتم عمل نمى کند، وقتى 
جویا شدم به من گفتند دســتور داده اند که شما 

بازنشسته ها را راه ندهند!

فراستى آفت نقد فیلم است
   خبر آنالین | هوشنگ گلمکانى، منتقد 
سینما درباره نقدسینما، برنامه «هفت» و مسعود 
فراســتى مصاحبه اى انجام داده است که در آن 
گفته: یکى از چیزهایى که در این سال ها آفت نقد 
فیلم شده است، همین برنامه «هفت» و فراستى 
است. خود فراستى در میان صحبت هایش گفته نقد 
یعنى تخریب و این تعریفى است که از نقد مى کند. 
یعنى نقد حتماً باید درباره آثار بد نوشته شود که نیاز 
به تخریب داشته باشد؟ اگر بخواهیم درباره یک 
شاهکار نقد بنویسیم، حتماً باید آن را تخریب کنیم؟

چرا به روحانى رأى داد؟
رضا رشیدپور، مجرى معروف    برترین ها |
در توییتى دلیل رأى دادنش به حسن روحانى را 
این گونه بیان کرد: اگر به روحانى رأى نمى دادم به 
چه کسى رأى مى دادم؟ وى نوشت: به عده اى که 
وظیفه شان فحاشى است کارى ندارم. خطاب به 
مردم گرامى عرض مى کنم که ما با تصور روشن 
نگهداشتن کور سوى احتمالى زندگى در سال 92 
به چه کســى باید رأى مى دادیم؟ غرضى، حداد 

عادل، قالیباف، جلیلى ؟

پیامک مزاحم نفرستید
  میزان | پیمان قره د اغى، مدیر کل دفتر 
حفاظت از حقوق مصرف کننده ســازمان تنظیم 
مقررات اظهار کرد: به زودى در قرارداد ها بندى 
اضافه خواهد شــد که اگر مشترك از سیم کارت 
خود براى پیامک هاى مزاحم استفاده کند، امکان 
ارسال پیامک براى تمام سیم کارت هاى متعلق 
به او غیرفعال خواهد شد. وى گفت: طى دو هفته 
گذشــته 4 هزار و 830 سیم کارت ارسال پیامک 

مزاحم را غیر فعال کردیم.

دموکراسى و گیوتین
  عصر ایران| غالمعلــی جعفــرزاده، نماینده 
مجلس در مورد پیش بینی خود از ترکیب مجلس یازدهم 
گفت: ما داریم تمرین دموکراسى مى کنیم، شاید 40 سال 
فرصت زیادى براى تحقق کامل دموکراسى نباشد. یکى 
از کشورهاى مترقى  در بحث دموکراسى 200 سال کار 

کرد و گیوتین ها گردن ها زدند تا دموکراسى جا افتاد.

بودجه نظامى ها زیاد شد
بررســى الیحه بودجه سال 99     خبر آنالین |
کشور نشان مى دهد بودجه ارتش، سپاه و ناجا نسبت به 
سال گذشته با افزایش همراه بوده است. بر این اساس 
بودجه سپاه پاسدارن از 15 هزار میلیارد تومان مصوب 
ســال 1398 به 18 هزار و 315 میلیارد تومان افزایش 
پیدا کرده است. بودجه ارتش نیز از ده هزار و 24 میلیارد 
در سال 98 به 11 هزار و 978 میلیارد تومان در سال 99 
افزایش پیدا کرده است. بودجه نیروى انتظامى هم از 11 
هزار و 521 میلیارد تومان در سال 98 به 17 هزار و 444 

میلیارد تومان افزایش یافته است.

صداوسیما  چقدرپول مى گیرد؟
  ایلنا| ســهم ســازمان صداوســیما از بودجه 
پیشنهادى سال آینده معادل 1745 میلیارد تومان است. 
این در حالى است که بودجه مصوب امسال (سال 98) 
مبلغ 1842 میلیارد تومان بوده است. از این رقم بیشترین 
میزان بودجه برنامه تولید و پخش صداوسیماى مراکز 

استانى با 538 میلیارد تومان است.

تهران هاى جدید در راهند!
عضو هیئت رئیســه مجلس شوراى    انتخاب |
اسالمى در جلسه علنى دیروز پارلمان گفت: طرح تشکیل 
استان تهران جنوبى اعالم وصول شد. به گفته احمد امیر 
آبادى فراهانى، این طرح به صورت عادى اعالم وصول 
شده است. گفته مى شود برخى نمایندگان مجلس در 
رایزنى با دولت به دنبال ایجاد اســتان تهران شرقى و 

استان تهران غربى هستند.

روحانى گفت سخت نگیرید
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه روز    انتخاب |
گذشته در پاسخ به چرایى محرومیت مستمرى بگیران 
از یارانه معیشتى، افزود: این افراد به سامانه اى که وزارت 
رفاه معرفى کرده، مراجعــه فرمودند؟ چون امروز آقاى 
رئیس جمهور در دولت به آقــاى وزیر رفاه گفتند که ما 
گفتیم 60 میلیون نفر یارانه معیشتى بگیرند، برآوردمان 
این است، شاید تعداد از این هم بیشــتر شد، ولى شما 
ســختگیرى نکنید و اجازه دهید مشــکل مردم حل 

شود.

 اصالح نکنید، اصالح مى کنند
علیرضا زاکانــى، نماینده مجلس نهم    فارس|
در نشست بررسى و تحلیل واقعیت هاى افزایش قیمت 
بنزین با بیان اینکه مجلس فعلى اگر همت کند باید در 
طرح بنزینى دولت تغییر ایجاد کند و این سرمایه خدادادى 
را عادالنه تقسیم کند، تصریح کرد: در غیر  این صورت، 
قطعاً مجلس آینده طرح دقیقى خواهــد داد و این رویه 
غلط را پایان خواهد داد. رویه اى که بیشتر کسانى مورد 
توجه هســتند که هم برخوردار هستند، هم مورد توجه 

دولت هستند.

استیضاح جدى تر شد
«CNN» گزارش داد منابعى به این     جماران |
شبکه گفته اند رأى گیرى براى استیضاح «دونالد ترامپ» 
در کمیته قضایى مجلــس نمایندگان آمریکا این هفته 
برگزار مى شود. به عقیده ناظران و تحلیلگران، جلسه 
استیضاح ترامپ که قرار است در چند روز آینده برگزار 
شود، یکى از جنجالى  ترین جلسه  هاى مجلس نمایندگان 
تاریخ آمریکا خواهد بود، زیرا در این مجلس فضا کامًال 
دوقطبى خواهد بود؛ تمام دموکــرات  ها در مقابل تمام 

جمهورى خواهان.

خبرخوان

اســحاق جهانگیرى، معــاون اول رئیــس جمهور در 
گفتگویى که با روزنامه «اطالعــات» انجام داده و روز 
گذشته در این روزنامه منتشر شد، از دالیل عدم موفقیت 
در برخورد با فساد سخن گفته است. او در بخشى از این 
گفتگو به ســه پرونده و از جمله پرونــده بابک زنجانى 
هم پرداخته اســت و خواستار روشن شــدن همه ابعاد 
این پرونده ها شد. این بخش از اظهارات جهانگیرى را

 بخوانید.
در دوران برگزارى دادگاه بابک زنجانى، من در مورد آن 
بسیار صحبت کردم. این پرونده بزرگ ترین پرونده فساد 
در دوران جمهورى اسالمى است و دستکم در دولت ما 
مشابه آن اتفاق نخواهد افتاد که یک نفر 2/7 میلیارد دالر 
پول و نفت را از بیت المال بگیرد و مسئوالن دولتى هم در 
جریان باشند! پرونده بابک زنجانى با همه پرونده هاى 
فســاد دیگر فرق دارد یعنى اینطور نبوده که وى برود و 
از سیســتم بانکى وام بگیرد و نپردازد،  بلکه پول و نفت 
از دولت گرفته و پس نمى دهــد. در وهله اول این مبلغ 
قابل توجه حتمًا باید به بیت المال برگردد؛ آنچه برگشته 
ناچیز بوده و بیشتر شامل امالکى است که در آن هم حرف 

و حدیث زیاد وجود دارد.
بحث دوم این است که پشت پرده مســئله باید شفاف 
و روشن شــود تا دریابیم چه اتفاقى مى افتد که یک نفر 
در چنین سطحى با مســئوالن ارتباط مى گیرد که یک 
مقام بلندپایه دولتى وســط جلســه بیرون مى آید و با او 
مالقات مى کند؟ چه اتفاقاتــى مى افتد که دولت تا این 
حد به یک نفر اعتماد پیدا مى کند که به او چنین مبالغى 

مى پردازد؟
اگر پاسخ این پرسش ها روشن شــود معلوم مى شود در 
کجاها ایراد داشته ایم و با تغییر چه چیزهایى مى توانیم 

وضعیت را اصالح کنیم.
قوه قضاییه باید چنین پرونده هایى را آسیب شناسى کند. 
در پرونده مه آفرید خسروى باید دید چه مى شود که یک 
نفر ظرف سه سال به چنان نقطه اى مى رسد، درحالى که 

صنعتگران بسیار بزرگى داشتیم که سه نسل در صنعت 
کشور فعالیت دارند حتى نتوانستند وام بگیرند.

در یک پرونده دیگر شــخصى دائم از رئیس شعبه یک 
بانک، ضمانتنامه هاى صورى مى گرفت و با وجود نظارت 

رئیس بانک و بازرسان و مأموران حراست و اطالعات و... 
این کار را بارها تکرار کرده بود. البته در نهایت دستگیر 
شد اما باید طى همان دو  سه بار اولى که این کار را انجام 

داده بود متوجه کارش مى شدند.

دانشــگاه نیویــورك از نابغه 9 ســاله ایرانى-بلژیکى 
به عنــوان جوان ترین دانشــجوى جهــان دعوت به 
ادامه تحصیــل در این دانشــگاه کــرد. او با ضریب 
هوشــى 146 به عنوان یک نابغه به جهان معرفى شده 

است. 
والدین این کودك هر دو پزشــک هســتند و توانسته 

اند در مدت کوتاهى دو کلینیــک و دو مطب دایر کنند. 
پدرش در بلژیک بزرگ شده و در آنجا ازدواج کرده است 
اما بسیار دلش براى ایران مى  تپد و آرزو دارد تا به وطنش 
برگردد و بــه مردمش خدمت کند. او با تمام شــوقش 
از هوش و نبوغ فرزندش مى گوید از اینکه قرار اســت 

جوان ترین پزشک جهان شود.

جهانگیرى: پشت پرده مسئله بابک زنجانى 
باید مشخص شود

جوان ترین 
دانشجوى 
پزشکى 
جهان 
ایرانى است

درحالى که تمامى دستگاه هاى دولتى اعتبارات هزینه اى 
میلیاردى دارند، سازمان برنامه و بودجه براى وزارت نفت 
تنها 20 میلیون تومان اعتبار هزینه اى در نظر گرفته است.

وزارت نفت همواره هزینه هاى جارى خود را از شــرکت 
ملى نفت ایران تأمین مى کند و هرساله در قانون بودجه 
رقم اندکى به منظور هزینه هاى عمومى این وزارتخانه در 

نظر گرفته مى شود.
به طور مثال در ســال گذشــته حدود 12 میلیون تومان 
اعتبار هزینه اى وزارت نفت در بودجه بود و پس از انتقاد 
کارشناسان قرار بود این رویه که بیشتر به شوخى شبیه 
اســت در الیحه بودجه سال 99 اصالح شــود و اعتبار 
هزینه اى پایین و جدا از دریافتى هاى واقعى وزارت نفت به 

صورت صورى در بودجه درج نشود.
با این حال در الیحه بودجه 99 شــاهد هستیم، درحالى 
که تمامى دســتگاه هاى دولتى اعتبــارات هزینه اى 
میلیاردى دارند، وزارت نفت تنها 20 میلیون تومان اعتبار 
هزینه اى براى خود دارد کــه مطمئناً هزینه هاى جارى 
مربوط به اعتبارات هزینه اى دستگاهى وزارت نفت، بسیار 
بیش از این رقم خواهد بود و این رقم شــاید هزینه چند 
روز دفتر آقاى وزیر هم نباشد. اینکه چرا سازمان برنامه 
و بودجه این روند را اصالح نکــرده و دوباره رقم پایینى 
را به صورت صورى و غیرواقعــى در بودجه براى اعتبار 
هزینه  اى دستگاه هاى مجرى مربوط به وزارت نفت ذکر 

کرده، مشخص نیست.

صادق زیباکالم، فعال سیاسى اصالح طلب در یادداشتى 
به بررســى دالیل کاهش ســرمایه اجتماعى روحانى 
پرداخت. او نوشت: روحانی به ســیبلی تبدیل شده که 
تمام تلخی ها، دشــواري ها و ناکامی ها متوجه او است. 
معلوم نیســت اگر روزي روحانی نباشد سوءسیاست ها 
و تدابیري که درســت نبوده و حاصل آن را مشــاهده 
می کنیم، به گردن چه کسی خواهد افتاد. چندي پیش 
در فضاي مجازي تعبیري که البته با عرض پوزش به کار 

بردم ِگل گیر بود. همانطور کــه در اتومبیل تمام گل و 
الي در گل گیر جم ع می شــود و این باعث مى شود که 
آنها به سمت اتومبیل پرت نشــوند، دولت نیز به چنین 
نقشی تبدیل شد... لذا بسیاري از سوءسیاست هایی که 
چندان هم متوجه دولت نیست و کشور را به این صورت 
در آورده، متوجه آقاي روحانی شده است. اما این نکته 
را فراموش نکنیم که آقاي روحانی بخشی از معضالت 

امروز است...

مسعود فراســتى ادبیات خود در نقد «مطرب» را کامًال 
شایسته خواند. این منتقد سینما که مهمان تلفنى برنامه 
«پشت صحنه» رادیو تهران بود در پاسخ به مجرى برنامه 
درباره قیاس «قهوه تلخ» با ســریال  هاى این روزهاى 
شبکه نمایش خانگى گفت: سریال «قهوه تلخ» متوسط 
است و این سریال ها زباله اند. سلیقه مخاطب زباله پسند 
شده است. سریال هاى آمریکایى را نگاه کنید، آنها واقعًا 
سریال هستند. سطح سرگرم کننده شان هم قابل تحمل 
است و توهین آمیز نیســت. اینجا اساسًا به شدت به زن 

توهین مى شود.
وى ادامه داد: زنى که ما در این سریال ها مى بینیم، جز 
یک کاالى شبه مدرن عقب افتاده، نیست. حتى جایى که 
ظاهراً زن قوى تر است، باز هم کاالست. این سریال ها به 

شدت ضد اجتماعى و لمپن پرورند. 
این منتقدگفت: این ســریال ها به قــدرى افراط دارند 
که ممکن اســت اینها به فرهنگ خانواده تبدیل شود و 
نمى شود که الزاماً از آن گرفته شده باشد. ممکن است دور 
و بر فیلمساز چنین مسائلى باشد. در واقع این نگاه ها ضد 
جامعه، ضد زن و ضد سرگرمى است. سرگرمى را در این 
حد نزول داده اند. مى توان از سریال هاى خوب آمریکایى 
که فقط سرگرم کننده اند، یاد گرفت. این سریال سازان 
و فیلمسازان زباله ســاز حتى کپى هم بلد نیستند، یعنى 

به سطحى ترین و عقب افتاده ترین شکل کپى مى کنند.
این منتقد ســینما مطرح کرد: در جامعه ما خیلى چیزها 
وجود دارد، از چیزهاى به شــدت ســطح پایین و لجن 
تا چیزهاى به شدت شــریف. چرا فقط لجن ها را جمع 
مى کنند و وارد کارهایشان مى کنند؟ چرا غیر از آن چیزى 

را در جامعه نمى بینند؟
در بخش پایانى این گفتگو، مجرى برنامه پرسید: شما 
درباره لمپن بــودن مخاطبان یک فیلــم [«مطرب»] 
صحبت کردیــد، آیا حق مى دهید به من کــه دو بار آن 
فیلم را دیده ام، بربخورد؟ فراســتى در جواب این سئوال 
گفت: چقدر خوب که بربخورد. براى اینکه فاصله بگیرى. 
یعنى نبایــد مخاطبِ  پایین ترین و مبتذل ترین ســطح 
این آشــغال ها شــد. من مخصوصاً گفتم که به عده اى

 بر بخورد.

بودجه خنده دار ثروتمندترین وزارتخانه 

زیباکالم: دولت، مثل گل گیر شده است!

فراستى: سلیقه مخاطب زباله پسند شده است!

محسن هاشمى: 

خودکشى در مترو نباید خبرى شود!

رئیس شوراى اسالمى شهر تهران  در واکنش به مسئله 
خودکشى در مترو پایتخت گفت: اصوًال خودکشى در مترو 
نباید خبرى شود. در کشور ما مشخص است که میزان 
خودکشى چقدر است. ممکن است فردى خود را از باالى 

پشت بام خانه اى به پایین بیاندازد و یا سم بخورد اما هیچ 
خبرى از او درج نشود.

محسن هاشــمى ادامه داد: اصوًال کسى که خودکشى 
مى کند مى خواهد خبرش پخش شود تا همه بدانند دلیل 
خودکشى اش چه بوده است. دلیل خودکشى، خود تظاهر 
است. تعداد خودکشــى در مترو پاریس باالى 400 َتن 
است اما حتى یک خبر از این اقدامات در رسانه ها منتشر 
نمى شود. در تهران تعداد خودکشى در مترو زیر 70 نفر 

است که نیمى از آن موفق نیست.
رئیس شوراى اسالمى شهر تهران با تأکید بر اینکه 50 
درصد خودکشى ها در مترو ناموفق است، گفت: اصوًال 
وقتى خودکشى در مترو رسانه اى مى شود، افرادى که 

قصد خودکشى دارند به سمت مترو مى آیند.
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ورود موج بارشى جدید 
از چهارشنبه

کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: روز چهارشـنبه با ورود امواج ناپایدار به استان، 
بارش برف و باران در بیشتر مناطق به ویژه نیمه غربى 
اصفهان پیش بینى مى شود. ویکتوریا عزتیان با بیان 
اینکه فعالیت این سامانه بارشى تا روز جمعه ادامه دارد، 
اضافه کرد: روزهاى آینده احتمال انباشت آالینده ها و 

آلودگى هوا به دلیل بارندگى ها وجود ندارد.

اسکان 20 نفر 
در برف و کوالك 

معاون امداد و نجات جمعیـت هالل احمر اصفهان از 
اسکان اضطرارى 20 نفر در برف و کوالك خبر داد و 
گفت: بیشتر حوادثى که از روز جمعه گذشته تاکنون 
به دلیل بارش برف و باران در استان رخ  داده، در محور 
غربى اسـتان و شهرسـتان فریدونشـهر بوده اسـت. 
داریـوش کریمى با بیـان اینکه خوشـبختانه حوادث 
چند روز گذشـته به دلیل بارش برف و باران در سطح 
استان، تلفات جانى نداشـت، خاطرنشان کرد: در این 
مدت جاده هاى اسـتان به خوبى مدیریت شد و هیچ 

جاده مسدودى نداشتیم.

ابتال به آنفلوآنزا 
در مدارس گزارش نشده است

رئیس اداره سـالمت و تندرسـتى اداره کل آموزش و 
پرورش اصفهان گفت: هیچ موردى از ابتال به ویروس 
آنفلوآنزا در بین دانش آموزان مدارس اسـتان گزارش 
نشده است. حسین عباسیان به انجام غربالگرى روزانه 
و قبـل از ورود دانش آموزان بـه مدرسـه و منع ورود 
آنان با عالیم سـرماخوردگى یا مشـکوك به ابتالى 
به آنفلوآنزا اشـاره کرد و گفت: وضعیت این دسـته از 
دانش آموزان به والدینشـان گزارش و از آنها خواسته 
مى شود که به مراکز بهداشتى و درمانى مراجعه کنند.

آبگیرى مادي رهنان 
بعد از 16 سال 

مدیر طرح سـاماندهی ناژوان گفت: بعد از 16 سـال 
و در راسـتاى احیاى همه مادى هـاى اصفهان براى 
نجات فضاى سبز شـهر و نیز پیوسـتن آنها به شبکه 
جمع آورى آب هاى سـطحى، مادى رهنان آبگیرى 
شـد. سـید رسـول هاشـمیان اظهار کرد: الیروبی و 
آبگیري مادي جلفا، مادي قمیش، مادي تیران، مادي 
جوي نـاژوان، مادي عبدا... خان،  مـادي فدن، مادي 
جوي شـاه، مادي حاجی و مادي فرشادي نیز به طور 
کامل انجام شـد و در اوایل پاییز مادى شـایج پس از 
حدود 20 سال از نعمت جارى شدن آب بهره مند شد.

اجراى تئاتر  
با  موضوع بازیافت 

تئاتر شـاد و موزیکال «بوبوجى خان در شـلمرود» با 
همکارى خانـه کودك و گروه هنـرى ناردونه برگزار 
مى شود. این نمایش با همکارى خانه کودك وابسته 
به سـازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان و گروه هنرى ناردونه از 9 آذر آغاز شـده و تا 
21 آذر صبح ها ویژه مدارس و مهدهاى کودك ها و 
پنج شـنبه ها سـاعت 17 و 30 دقیقه ویژه خانواده ها 
در خانه کودك واقع در حدفاصل سـى و سه پل و پل 

آذر برگزار مى شود.

دستگیرى 4 عامل 
آتش زدن بانک 

رئیس پلیس امنیت عمومى استان از دستگیرى چهار 
فردى که در اغتشاشات آبان ماه، بانک تجارت شعبه 
سـه راه سـیمین را آتش زده بودند خبر داد. سرهنگ 
محمد حسـن اسـماعیلى  اظهار کرد: مأموران پلیس 
امنیت عمومى اصفهان موفق شـدند این چهار نفر از 
عناصر اصلى که بانک تجارت شـعبه سه راه سیمین 
این شـهر را آتش زده بودنـد را شناسـایى و در چهار 

عملیات همزمان و جداگانه آنها را دستگیر کنند.

خبر

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
از ابتداى امســال ده نفر دچار گاز گرفتگى شــده اند و 
الزم اســت نکات ایمنــى در این خصــوص رعایت

 شود.
منصور شیشه فروش با اشاره به استنشاق گاز مونوکسید 
کربن به عنوان عامل مرگ ده نفر در اســتان اصفهان 
از ابتداى سال تاکنون اظهار کرد: دستورالعمل استفاده 
ایمن از وســایل گرمایشى و گازســوز توسط مدیریت 
بحران و شرکت گاز به تمام دستگاه ها و خوابگاه ها ابالغ 
شده است. وى افزود: اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان و سازمان نوسازى مدارس موظف شده است در 

ایمن سازى مدارس در شهرها و روستاها اقدامات الزم 
را انجام دهد و در همین راستا 80 درصد مدارس استان 

اصفهان ایمن سازى شده اند.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به اینکه 
هنوز هم در مدارسى در استان اصفهان از نفت به عنوان 
وســیله گرمایشى استفاده مى شــود، تصریح کرد: این 
مدارس در مناطق روستایى صعب العبور واقع شده اند و با 
وجود این با نظارت سازمان نوسازى مدارس سعى خواهد 
شد تا استانداردســازى در تمام مدارس استان اصفهان 
به انجام برســد تا هیچ گونه خطرى جان دانش آموزان 

را تهدید نکند. 

آیین گرامیداشت روز دانشجو با حضور جمعى از مسئولین 
شــرکت و دانشــجویان جامع علمى کاربــردى ذوب 
آهن اصفهان برگزار شــد.در این آیین، حجت االسالم 
والمسلمین معصوم زاده، مســئول نهاد نمایندگى مقام 
معظم رهبرى در دانشــگاه جامع  علمى کاربردى واحد 
استان اصفهان گفت: دانشجویان همواره استکبارستیز 
و ضد سلطه بوده و هســتند. از طرفى دانشجویان ما با 
کسب تخصص و داشــتن تعهد دینى و انگیزه خدمت 
به مردم، افتخار جامعه و آینده کشور هستند. وى با بیان 
اینکه دانشجو باید همواره پرسشگر و مطالبه جو باشد، 
افزود: هدف ما در دانشــگاه علمى و کاربردى، تحصیل 

و کار آفرینى است و در همین راستا ذوب آهن اصفهان 
نیز به عنوان یک مجتمع عظیم صنعتى و دانشــگاهى 
خدمات زیادى به جامعه ارائه کرده است. ایران پور، رئیس 
دانشگاه جامع علمى کاربردى ذوب آهن اصفهان نیز با 
تشــریح برنامه هاى مختلف علمى، فرهنگى و ورزشى 
این دانشــگاه، گفت: با توجه به تولید ریل در ذوب آهن 
اصفهان در سال جارى رشته کاردانى راهبر لکوموتیورانى 

نیز به جمع رشته هاى این مرکز اضافه شده است.
در ادامه این آیین از دانشــجویان برتر وکارآفرین نمونه 
دانشگاه جامع علمى  کاربردى ذوب آهن اصفهان، تقدیر 

به عمل آمد.

ذوب آهن یک مجتمع عظیم 
صنعتى-دانشگاهى است

گازگرفتگى 10 نفر در استان 
از ابتداى امسال

مرحله اول طرح اقدام ملى تولید مسکن در استان اصفهان 
از 23 آذر ماه ســال جارى با ثبت نام از متقاضیان داراى 

شرایط به صورت اینترنتى کلید مى خورد.
معاون مســکن و بازآفرینــى شــهرى اداره کل راه و 
شهرسازى استان اصفهان در جمع خبرنگاران این خبر 
را اعالم کرد و گفت: متقاضیان طرح اقدام ملى مسکن 
از 23 آذرماه ســال جارى به مدت ســه روز مى توانند با 
مراجعه به آدرس Isfahan.mrud.ir نسبت به ثبت 

نام اقدام کنند.
ایمان طاهر با اشاره به شرایط متقاضیان گفت: متقاضى 
و افراد تحت تکفــل باید فاقد زمین مســکونى یا واحد 
مسکونى (از 84/1/1 به بعد) بوده و از تاریخ 57/11/22 از 
هیچ یک از امکانات نهادهاى عمومى غیردولتى مربوط به 
تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونى و یا تسهیالت 
یارانه اى خرید و یا ساخت واحد مسکونى استفاده نکرده 
باشد. همچنین متقاضى متأهل و یا سرپرست خانوار، زنان 
خودسرپرست مشروط به داشــتن حداقل 35 سال سن، 
داراى حداقل پنج سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در 
شهر مورد تقاضا (در شهرهاى جدید سابقه سکونت حداقل 
پنج سال در شهر جدید مورد تقاضا و یا در شهر مادر مالك 
است.)، نداشتن منع قانونى براى دریافت تسهیالت بانکى 
(نظیر چک برگشتى، تسهیالت معوقه و...)، توانایى تأمین 
هزینه ساخت مسکن (مازاد بر تسهیالت بانکى)، امکان 
ســپرده گذارى حداقل 30 درصد هزینه ساخت مازاد بر 
تســهیالت بانکى، در خصوص متقاضیان واجد شرایط 
بر اساس اعالم دستگاه یا نهاد مربوطه و توانایى پرداخت 
اقساط ماهیانه بانکى تسهیالت دریافتى از دیگر شرایط 

الزم است.
وى افزود: بر اساس برنامه ریزى هاى انجام شده باید در 
سال هاى 98 و 99، احداث 400 هزار مسکن در طرح اقدام 
ملى مسکن در سطح کشور آغاز شود که سهمیه استان 

اصفهان از این میزان 70 هزار و 780 واحد است.
معاون مســکن و بازآفرینــى شــهرى اداره کل راه و 
شهرسازى اســتان اصفهان مى گوید: از 70 هزار و 780 
واحد سهمیه ســاخت طرح اقدام ملى مسکن در استان 
اصفهان، 41 هزار و 500 واحد آن در ســه شــهر جدید 

فوالدشهر، بهارســتان و مجلســى احداث و 29 هزار و 
280 واحد در سایر شهرستان هاى استان اصفهان احداث 
خواهد شد و سعى مى شود در یک شهر از هر شهرستان، 

این طرح اجرایى شود.
وى دارا بودن زیرساخت هاى الزم، تسهیالت صد میلیون 
تومانى و... را از مزیت هاى این طرح نسبت به مسکن مهر 
دانست و پیش بینى کرد منازل این طرح که 80 مترى یا 
به متراژ متناسب با شهر محل احداث است طى دو سال 

ساخته شود.
طاهر گفت: در مرحله طرح اقدام ملى مســکن که ثبت 
نام آن از 23 آذر ماه سال جارى آغاز مى شود از 70 هزار 
و 780 واحد سهمیه استان، 8000 واحد در بهارستان، ده 

هزار واحد در فوالدشهر و 600 واحد در شهر مجلسى و 
6213 واحد در سایر شهرهاى استان مدنظر خواهد بود 
که البته در اجراى این طرح و ساخت مسکن یک همت 

ملى نیاز است.
معاون مســکن و بازآفرینــى شــهرى اداره کل راه و 
شهرسازى اســتان اصفهان گفت: در مرحله اول اجراى 
این طرح دهک هایى که مى توانند 30 میلیون تومان اولیه 
را پرداخت کنند و توانایى پرداخت اقســاط تسهیالت را 
داشته و داراى شرایط دیگر این طرح باشند شرکت کنند. 
این در حالى است که ما با سازمان هاى مختلف همچون 
آموزش و پرورش، ارتش، ســتاد اجرایى فرمان امام(ره) 
و... در هفت بند قراردادهایى براى ســاخت مسکن ملى 

خواهیم داشت.
طاهر باز هم یادآورى کرد که دو گروه دهک هاى پایین 
که امکان پرداخت اقساط تسهیالت را ندارند و سوداگران، 
به این طــرح ورود نکنند چرا که در آینده دچار مشــکل 

خواهند شد.
وى پیش بینى کرد هزینه ســاخت هر مترمربع مسکن 
در طرح اقدام ملى مســکن بین دو تا سه میلیون تومان 
باشد که در شهرهاى اســتان اصفهان غیر از شهرهاى 
جدید فوالدشــهر، بهارستان و مجلســى به عهده بنیاد 

مسکن است.
وى با تشریح ساخت مســکن با روش هاى مختلف در 
دولت هاى مختلف هم گفت: ســبقه ساخت مسکن بعد 

از پیروزى انقالب از سازمان شهرى با واگذارى مسکن 
شروع شد و در نهایت در سال 88 با احداث 160 هزار واحد 
مسکن در قالب مســکن مهر ادامه یافت که آن هم در 
قالب هاى تعاونى، انبوه سازان، خودمالک با تسهیالت 20 

تا 45 میلیون تومان ادامه یافت.
طاهر گفت: در استان اصفهان در مجموع 160 هزار واحد 
مسکن مهر قرار بود احداث شود که اخیراً ده هزار واحد که 
متقاضى نداشــت از این آمار کسر شد، از 150 هزار واحد 
مسکن مهر استان اصفهان تا امروز با همکارى مدیران، 
استانداران، فرمانداران و... فقط 1000 واحد ناتمام مانده 
که 900 واحد در فوالدشــهر تا دهه فجــر و صد واحد 
باقیمانده در شهرضا تا پایان سال جارى به اتمام مى رسد 
و سفره مسکن مهر در استان اصفهان برچیده خواهد شد.

وى خاطرنشان کرد: ما براى مســکن مهر در 78 شهر 
از 107 شهر استان اصفهان با مساحت 500 هکتار، 11 
میلیارد تومان نقدى و 19 میلیارد تومان زمین به صورت 
تهاتر و بیش از 6000 تن قیر رایگان بابت هزینه تکمیل 
معابر و... به شــهردارى ها پرداخت کردیم و تاکنون 80 
درصد معابر دسترسى را به شهردارى ها تحویل دادیم و تا 

پایان سال جارى بقیه را نیز تحویل خواهیم داد.
معاون مســکن و بازآفرینــى شــهرى اداره کل راه و 
شهرسازى استان اصفهان از همکارى هاى بسیار خوب 
شرکت هاى آب و فاضالب، برق و گاز استان اصفهان در 
مســکن مهر قدردانى کرد و گفت: 1500 میلیارد تومان 
نیز براى خدمات روبنایى مسکن مهر در سال 99 بودجه 
اختصاص یافته که امید است به تصویب مجلس شوراى 

اسالمى نیز برسد.
طاهر با بیان اینکه در استان اصفهان 14 هزار هکتار بافت 
فرسوده وجود دارد که همه آنها امکان سنجى و مصوب 
شده گفت: به ازاى هر واحد بافت فرسوده براى بازسازى 
60 میلیون وام با ســود 9 درصد تســهیالت پرداخت و 
هزینه صدور پروانه نیز بین 50 تــا 100 درصد تخفیف 

داده خواهد شد.
وى در مورد منازل خالى از سکنه در استان اصفهان هم 
گفت: در اســتان اصفهان بیش از 200  هــزار خانه فاقد 
سکنه داریم چرا که 50 درصد پول هاى سرگردان به خرید 

مسکن مى انجامد.

ساسان اکبرزاده

قابل توجه  متقاضیان مسکن در استان اصفهان

آغاز ثبت نام طرح اقدام ملى مسکن از شنبه

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: 23 هزار و 
331 نفر از فرزندان ایتام و محسنین تحت پوشش این 

نهاد هستند که از این تعداد 4343 نفر حامى ندارند.
محمدرضا متین پور در گفتگو بــا «ایمنا»، در خصوص 
تعداد ایتام و محسنین تحت پوشش این نهاد در استان 
اصفهان، اظهار کرد: 23 هزار و 331 نفر از فرزندان ایتام 
و محسنین تحت پوشــش این نهاد هستند که درصدد 
جذب حامى براى آنها هستیم. وى در خصوص حامیان 
این فرزندان گفت : از این تعداد 4343 نفر حامى ندارند که 
امیدواریم با طرح هاى مختلف براى این فرزندان بتوانیم 

از اقشار مختلف جذب حامى داشته باشیم.

مدیر دفتر تخصصــى آفرینش هاى ادبى قلمســتان 
گفت: اتاق کلمــه، فرصتى بــراى مشــورت درباره

 داســتان، شــعر، مقاله و متون ادبى براى افراد است 
که مى تواننــد در آن مثل همه اتاق هاى مشــاوره با 
کارشناســان و اســتادان ادبیات حاضر در آن مشورت 

کنند.
الهه رضایــى اظهار کرد: در این اتاق کــه در کتابخانه 
تخصصى ادبیات مرکز آفرینش هاى ادبى قلمســتان 
وابســته به ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى اصفهان واقع است، ســه کارشناس براى 
شــعر، داســتان و متون ادبى و مقاله حضور دارند و به 
افرادى که نمى خواهند براى آموزش و آغاز نوشــتن
 به کارگاه بروند یا اهل قلم هستند و در نوشتن مشکل 
دارند، مشــاوره مى دهنــد. وى تصریح کــرد: زمان 
مشــاوره براى هر فــرد 45 دقیقه بوده که نیاز اســت 
افراد قبــل از مراجعه حضــورى از طریــق تماس با 
شــماره 32602014 براى حضور در اتاق کلمه نوبت

 بگیرند. 

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى استان 
اصفهان گفت: جریان زاینده رود از بامداد شنبه شانزدهم 
آذر ماه براى دومین بار در پاییز امســال به سمت تاالب 

گاوخونى رهاسازى شده است.
حسن ساسانى با اشــاره به اتمام توزیع آب کشاورزى در 
شبکه هاى آبشار و رودشتین براى کشت پاییز اظهار کرد: 

از ساعت چهار بامداد روز شنبه 16 آذر ماه آب در رودخانه 
زاینده رود از سد رودشتین با حجم 12 مترمکعب در ثانیه به 
سمت تاالب گاوخونى روانه شده است. وى با بیان اینکه 
توزیع آب براى کشــت پاییزه دوم کشاورزان اصفهان از 
اواخر اسفندماه خواهد بود، افزود: رهاسازى حداقلى آب به 
سمت تاالب گاوخونى به احتمال قوى تدوام جریان آب به 

سمت تاالب گاوخونى متعاقباً اعالم مى شود.
این دومین بار در پاییز امسال اســت که به منظور تأمین 
بخشــى از حقابه تاالب بین المللى گاوخونى، زاینده رود 
به سمت تاالب گاوخونى رهاسازى مى شود. 11 مهر ماه 
امســال نیز پس از توقف توزیع آب براى کشت تابستانه، 
جریان زاینده رود از سد رودشتین به سمت تاالب گاوخونى 
روانه شد و در مدت 39 روز حدود 11 میلیون و 400  هزار 

مترمکعب آب وارد تاالب بین المللى گاوخونى شد.

جمعى از کارکنان بیمارســتان الزهــرا(س) اصفهان 
صبح دیروز دوشنبه با اجتماع در محوطه این مرکز درمانى 

خواهان پرداخت کارانه عقب مانده خود شدند.
یکى از کارکنان این بیمارستان در گفتگو با «ایرنا» اظهار 
کرد: کارانه و اضافه کارى ما از حدود 9 ماه گذشته تا کنون 
پرداخت نشده و مسئوالن دانشگاه پاسخ مشخصى در این 
زمینه به ما نداده اند. وى با بیان اینکه حقوق ثابت کارکنان 
این بیمارستان، کفاف زندگى آنها را نمى دهد، افزود: امور 
رفاهى نیز پاسخگوى نیاز ما نیست به طورى که در دو ماه 

گذشته وعده ناهار براى کارکنان حذف شد. 
به گفته وى به کارکنان این بیمارســتان، شیفت اضافه 

کارى داده مى شود اما مبلغى بابت آن پرداخت نشده است.
مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
هم در این زمینــه گفت: تجمع روز دوشــنبه کارکنان 
بیمارســتان الزهرا(س) مربوط به خواسته هاى صنفى 

آنهاست.
آرش نجیمى بــا بیان اینکه پرداخــت کارانه آنها عقب 
افتاده اســت، افزود: دلیل آن، عدم پرداخت حق بیمه از 
سوى سازمان هاى بیمه گر از جمله بیمه سالمت و تأمین 
اجتماعى اســت.  وى تصریح کرد: در دو ماه گذشــته تا 
کنون هیچ پولى از سوى این سازمان هاى بیمه گر به این 

دانشگاه پرداخت نشده است.

پیست اسکى فریدونشهر آماده میزبانى از ورزش دوستان 
اسکى شد.

رئیس هیئت اســکى اســتان اصفهان گفــت: در پى
 بارش هاى برف پاییزى ارتفاع برف در این پیست اسکى 
استاندارد به یک متر رسیده و با صدور مجوز فدراسیون 
اســکى، جمعه این هفته این پیست به روى دوستداران 

ورزش اسکى بازگشایى مى شود.
محمود یسلیانى افزود: دوســتداران ورزش مفرح و شاد 

زمستانى اسکى مى توانند روزهاى چهارشنبه، پنج شنبه 
و جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 16 در پاییز و زمستان 
از  امکانات تفریحى و ورزشى شامل زیپ الین، مدرسه 

اسکى و لوژ(سورتمه ) استفاده کنند.
وى گفت: همچنین یک شنبه و سه شــنبه هر هفته از 
ساعت 14 تا 16 پیست اسکى فریدونشهر آماده میزبانى 

از دوستداران ورزش اسکى در زمستان است.
پیست اســکى یک کیلومترى فریدونشهر با شیب 35 
درصدى مجهز به تمــام امکانات تفریحــى و رفاهى 
براى عالقه مندان به این ورزش اســت. پیست اسکى 
فریدونشهر با ارتفاع 3000 متر مرتفع ترین پیست اسکى 
فالت مرکزى ایران اســت و ســاالنه بیش از 30 هزار 
عالقه مند به ورزش اسکى از امکانات این پیست اسکى 

استفاده مى کنند.
این پیست اســکى در 180 کیلومترى غرب اصفهان و 

3  کیلومترى فریدونشهر در دامنه کوه تسیخه قرار دارد.

پیست اسکى فریدونشهر جمعه بازگشایى مى شود

زاینده رود براى دومین بار به سمت گاوخونى 
روانه شد

تجمع کارکنان بیمارستان الزهرا(س)  4000 یتیم اصفهانى 
بدون حامى هستند

پاتوقى براى 
عالقه مندان به ادبیات

کارشناس محصوالت نیمه گرمسیرى و اراضى شیبدار معاونت باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 
پیش بینى مى شود میزان برداشت انار از باغات استان اصفهان در سال جارى به بیش از 84 هزار تن برسد و در حدود 

95 درصد از این میزان تاکنون برداشت شده است.
مصطفى طیارى با بیان اینکه سطح زیرکشت باغات انار اســتان، 7857 هکتار است، اظهار کرد: سومین محصول 

پرتیراژ اســتان اصفهان پس از سیب و 
پسته، انار است. وى افزود: 548 هکتار از 
سطح کل باغات انار در استان اصفهان 

هنوز به بارورى نرسیده است.
کارشناس محصوالت نیمه گرمسیرى و 
اراضى شیبدار معاونت باغبانى سازمان 
جهــاد کشــاورزى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه وضعیت کاشــت انار در سال 
جارى نسبت به سال گذشته بسیار بهتر 
بوده و مشــکل خاصى در روند داشت 
نیز مشاهده نشده اســت، تصریح کرد: 
در ســال 1395 نیز مشکالت جدى در 

روند کاشــت این محصول به وجود آمده بود و ســرمازدگى آســیب زیادى به محصوالت باغات اســتان اصفهان
 رساند.

طیارى اضافه کرد: میزان محصول انار در هر هکتار به 11 تن رسیده و به رغم این پیشرفت، انار هنوز به ظرفیت اسمى 
خود در باغات استان اصفهان نرسیده است. 

پیش بینى برداشت 84 هزار ُتن انار از باغات اصفهان
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 مهدى ربیعى، بازیگر سریال «فوق لیسانسه ها» 
درباره چگونگى حضور خود در عرصه هنر گفت: 
من کار تصویر را از کالس پنجــم ابتدایى آغاز 
کردم؛ آن زمان در سریالى نقش کوتاهى را کنار 
آقاى محب اهرى بازى کــردم. از همان موقع 
عالقه مند به بازیگرى بودم؛ در سال 84 فعالیت 
در عرصه تئاتر کودك را شروع کردم و چند کار 
تئاتر انجام دادم. تا اینکه در سال 90 کالس هاى 
بازیگــرى ســیامک صفــرى را رفتــم و در

 نمایش هاى «بام تهران»، «مرثیه  سین گاف»، 
«سگ کشى» و... بازى کردم. البته دوره کالس  
تئاتر هنر هاى زیبا دانشگاه تهران را هم گذراندم.

وى ادامه داد: 12 سال براى حضور جلوى دوربین 
تالش کردم؛ کار به جایى رسید که براى حضور 
در چند کار از من خواستند پول پرداخت کنم اما 
من قبول نکردم. تا اینکه در سریال «لیسانسه ها» 
به کارگردانى سروش صحت بازى کردم؛ کاش 
کارگردانان و تهیه کنندگان پروژه ها این فرصت 
را به عالقه مندان بدهند تا این مســیر را تجربه 
کنند. در فصل اول «لیسانسه ها» سکانس هاى 
کوتاهى را بازى کردم که با اســتقبال مخاطب 
مواجه شــد. در فصل دوم نقــش پررنگ ترى 
داشتم و شب هاى گذشته هم با «فوق 

لیسانسه ها» مهمان خانه هاى مردم بودم.
ربیعى درباره نقش خود (ستوان نعیمى) در سریال 
«فوق لیسانسه ها» توضیح داد: «ستوان نعیمى» 
نقش متفاوتى به عنوان کاراکتر یک پلیس بود؛ 
به گفته کارشناســان پیش از این، چنین نقش 
طنزى درباره حرفه پلیس در تلویزیون بازى نشده 
بود. البته در شبکه نمایش خانگى و سینما چنین 
کاراکترى دیده شــده بود. وى افزود: «ستوان 
نعیمى» پلیس ریز بین با ســرعت عمل باالیى 

اســت، زمان براى «ستوان نعیمى» 
مهم است، مردم نسبت به این نقش 
و بازى مــن بازخورد هاى خوبى 

داشتند. بیشتر بچه ها من 
را مى شناســند و 

نقــش پلیس را 

دوست دارند؛ حتى پدربزرگ و مادربزرگ هایى 
که من را مى بینند، با من عکس مى گیرند و براى 

نوه هایشان ارسال مى کنند.
ربیعى اظهار کرد: همه ما در جامعه  پلیس  را جدى 
شــناخته ایم و مى گوییم آنها لبخند نمى زنند؛ 
درصورتى که اینگونه نیست. من در محل زندگى 
خودم با آنها برخورد و مواجهه دارم؛ پلیس هاى 
خوش اخالقى که مدل لباس پوشیدن آنها هم 
متفاوت است. حضور «ستوان نعیمى» در همه 
صحنه ها نشان مى دهد که پلیس باید با همین 
ســرعت در صحنه ها حضور پیدا کند تا مردم 
جامعه آسایش بیشترى داشــته باشند و میزان 

جرم و بزهکارى کاهش پیدا کند.

وى درباره بازخورد مخاطبان نسبت به نقشش 
در ســریال «فوق لیسانســه ها» اظهار کرد: 
مشاور نیروى انتظامى سریال خیلى روى لحن 
صحبت من حساس بود؛ در «فوق لیسانسه ها» 
با قلم خوب ســروش صحت و ایمان صفایى 

مســائل به خوبى پرداخت شــده بود و اتفاقات 
خاصى به تصویر کشیده شد. خوشبختانه بازخورد 
منفى از سوى مردم براى این نقش نداشتم؛ بیشتر 
پلیس ها هم این شخصیت را دوست داشتند. حتى 
یکى از دوستان پلیس من، زمانى که در خیابان 
مرا دید خواست صحبت کنم و گفت «من فکر 
مى کردم صداى واقعى شــما مانند شــخصیت 
«ستوان نعیمى» در سریال است». در کل بیشتر 
مردم از من مى خواهند دیالــوگ بگویم و فیلم 

مى گیرند.
این بازیگر با اشــاره به خاطره اى از سریال 
گفت: زمانى که لباس پلیس به تن داشتم، 
بیشــتر مراجعه کنندگان کالنترى از من 
ســئوال مى کردند و من به آنها مى گفتم 
که پلیس نیستم و در سریال بازى مى کنم. 
جالب است که بیشتر مردم از من سئوال مى کنند 
در کدام کالنترى مشغول به کار هستم؛  فکر 

مى کنند واقعاً پلیس هستم.
ربیعــى در پایــان درباره تــازه تریــن فعالیت 
هنرى اش خاطرنشــان کــرد: جدیدترین کار 
تصویرى من سریال «فوق لیسانسه ها» بود؛ در 
سریال «زیر همکف» هم چند سکانس بازى 
کردم. به زودى در یک فیلم سینمایى نیز 

بازى خواهم کرد.

یکى از تهیه کنندگان مطرح و پرکار ســینماى کشــورمان، نقشى کلیدى در 
مجموعه «پایتخت 6» ایفا مى کند؛ شخصیت یک نماینده مجلس.

فصل ششم «پایتخت» هفته گذشته در شــیرگاه مازندران و با حضور خانواده 
خشایار الوند، نویسنده فقید فصل هاى قبل این سریال کلید خورد؛ مجموعه اى 
تلویزیونى که در پنج فصل توانسته نظر مخاطبان را به سمت خود جذب کند و 

مى توان آن را یکى از سریال هاى موفق تلویزیون در دهه گذشته دانست.
شــاید مهمترین خبر درباره «پایتخت6»، حذف علیرضا خمسه، بازیگر نقش 
«باباپنجعلى» بود؛ بازیگرى که بخش زیادى از بار کمــدى «پایتخت» را به 
دوش مى کشید اما در ماه هاى گذشته سازندگان این سریال از حذف این بازیگر 
خبر دادند. خبرى که مرداد ماه امســال منتشــر و البته همزمان با آن بازگشت 
مهران احمدى با کاراکتر «بهبود فریبا» هم رسانه اى شد. مهران احمدى که در
 فصل هاى دوم و ســوم با ایفاى نقش یک محیط بان که همسر خواهر «نقى 
معمولى» اســت، جاى خود را در میان مخاطبان تلویزیونى بــاز کرده بود، در
فصل هاى چهارم و پنجم از این سریال کنار رفت و در نهایت در فصل ششم به 

جمع بازیگران این سریال افزوده شد.
این البته تنها تغییرات این سریال نیست. در روزهاى گذشته انتشار گریم محسن 
تنابنده در این فصل از سریال، واکنش هایى را در فضاى مجازى به دنبال داشت؛ 
عده اى لباس یقه دیپلمات او را نشانه اى از دولتى شدن کاراکتر نقى دانستند و 

برخى از این گفتند که او قرار است نماینده مجلس شود.
از سوى دیگر، یک بازیگر تازه قرار است به تیم بازیگران این سریال اضافه شود 
که خبر حضورش در این فصل از «پایتخت» رســانه اى شد. سیدامیر سیدزاده، 
تهیه کننده مطرح و پرکار سینما، بازیگر جدید پروژه «پایتخت» است. سیدزاده 
که در سال هاى گذشته، فیلم هاى «شماره 17 سهیال»، «مادر قلب اتمى» و... را 
با کارگردان هاى جوان و تازه کار ساخته و در چرخه سینماى ایران اکران کرده، 
قرار است در «پایتخت» و در راستاى دغدغه هایش براى ساخت آثار اجتماعى 

خاص، نقشى با رگه هاى سیاسى و اجتماعى را ایفا کند. 
این تهیه کننده باسابقه درباره بازى در این ســریال گفت: «به درخواست آقاى 
تنابنده و آقاى مقدم، حضور در این ســریال را پذیرفتم و قرار است نقش یک 
نماینده مجلس باشرافت را بازى کنم که اهل هیچ حزب و جناحى نیست و فقط 

براى مردم کار مى کند.»
تهیه کننده «پاسیو» البته در پاسخ به اینکه پس گمانه زنى ها درباره نقش «نقى 
معمولى»  در این فصل به عنوان یک نماینده مجلس خیلى اشتباه نیست، گفت: 

«بهتر است سریال را ببینید.»

سلبریتى ها هم گاهى درست مثل ما هستند و سال هاى زیادى را صرف جمع آورى چیز هاى مورد عالقه شان مى کنند. 
تنها تفاوت آنها این است که مى توانند هزاران دالر براى جمع کردن کلکسیون مورد عالقه شان صرف کنند. در ادامه با 

تعدادى از کلکسیون هاى جالب و عجیب سلبریتى ها آشنا خواهیم شد.
تام هنکس

«تام هنکس» یک بار در مصاحبه اى گفته بود که زمانى صد ها ماشین تحریر آنتیک داشت، گرچه حاال تعداد آنها به 120 
عدد کاهش یافته. هنکس جمع آورى این ماشین تحریر ها را از 19 سالگى شروع کرده است.

آنجلینا جولى
در سال 2008، «آنجلینا جولى» در مصاحبه اى اظهار کرد که وقتى 11 یا 12 سال داشت، مادرش او را با خود برد تا اولین 
خنجر هاى خودش را بخرد و خود جولى هم عشق به خنجر ها را براى فرزندانش به ارث گذاشته. جولى گفته او و همسر 
سابقش، «برد پیت»، براى پسرشان «مادوکس» چند تایى خنجر خریده بودند، گرچه او خاطر نشان کرده بود که هیچ 

کدام خنجر هاى مادوکس تیز نیستند.

کوئنتین تارانتینو
نشریه  «رولینگ استون» در سال 1994، کلکســیون بازى هاى رومیزى «کوئنتین تارانتینو» را که همگى موضوعى 

مرتبط با تلویزیون و سینما دارند، «یکى از تحسین برانگیزترین کلکسیون هاى دنیا» خوانده بود.

دمى مور
در سال 2019، «دمى مور» در مصاحبه اى اظهار کرد که به اندازه  یک اتاق پر، عروسک دارد و این سرگرمى را از بعد از 
جدایى اش از همسر سابقش، «بروس ویلیس» در سال 2000 شروع کرده. مور کلکسیون عروسک هایش را که شامل 

هزاران عروسک مى شود به مبلغ دو میلیون دالر بیمه کرده.

لئوناردو دى کاپریو
«لئوناردو دى کاپریو» زمانى بیشتر از 150 فیگور از مجموعه فیلم «جنگ ستارگان» بیشتر از 200 فیگور از فیلم هاى 
ابرقهرمانى و نزدیک به 200 روبات و اسباب بازى فضایى داشــت. البته او بخشى از کلکسیون عظیمش را به حراج 

گذاشته است.

مارتین اسکورسیزى
«مارتین اسکورسیزى» 50 سال است که پوستر هاى قدیمى فیلم هاى سینمایى را جمع آورى مى کند. کلکسیون 
پوستر هاى اسکورسیزى به قدرى بزرگ است که در سال 2015 به صورت یک نمایشگاه در موزه  هنر مدرن 
شهر نیویورك به نمایش درآمد. این نمایشگاه شامل 34 پوستر مى شد که یکى از آنها یک پوستر کمیاب در قطع 

بیلبورد از فیلم «قصه هاى هافمن» محصول سال 1951 بود. اسکورسیزى نوشته: «براى من و همه  کسانى که 
قبل از زمان مشخصى –یعنى زمانى در دهه  1980 میالدى – بزرگ شده اند، پوستر ها نقش مهمى در تجربه سینما 

رفتن داشتند.»

بن استیلر
«بن استیلر» که از طرفداران پر و پا قرص فیلم «پیشتازان فضا» است، کلکسیونى از وسایل مختلفى مربوط به این فیلم 
دارد. استیلر نه تنها نام شرکت تولیدى اش را «ساعت سرخ» گذاشت که اشاره اى است به یکى از اپیزود هاى سریال 
اصلى «پیشتازان فضا» در دهه 1960 میالدى، بلکه او اظهار کرده که یک جفت از گوش هاى شخصیت «اسپاك» 
را هم دارد که خود «لئونارد نیموى»، بازیگر این شخصیت آن را امضا کرده است. اینطور که گفته مى شود استیلر 27 
هزار  و 500 دالر را هم صرف خرید تنها سر باقیمانده از شخصیت «گورن» (یک موجود فضایى از یکى از اپیزود هاى 

سریال) کرده است .

بازیگر فیلم «سلفى با دموکراسى» درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر دو 
فیلمنامه جدید به من پیشنهاد شده است، به احتمال فراوان درگیر یکى از این کارها خواهم شد، منتها هیچکدام 

از این دو اثر به فجر نمى رسند.  
کورش تهامى درباره حضورش در ســى و هشتمین جشــنواره فیلم فجر اظهار کرد: امسال با دو فیلم «سلفى 
با دموکراسى» ساخته على عطشانى و «دختر ایران» ســاخته محمدجواد اشکذرى راهى جشنواره فیلم فجر 

خواهم شد.
بازیگر فیلم ســینمایى «رگ خواب» درباره ایفاى دو نقــش متفاوت در دو فیلم «دختر ایران» و «ســلفى با 
دموکراسى» افزود: فضاى این دو اثر کامًال با یکدیگر متفاوت اســت، باید ببینیم که رویکرد امسال جشنواره 
فیلم فجر به چه صورت است تا بتوانیم درباره اینکه این دو نقش براى کسب ســیمرغ شانس دارند یا نه نظر

 دهیم.
وى در همین راستا ادامه داد: در هر دو فیلم تمام تالشم را براى ایفاى نقشى نزدیک به آنچه در فیلمنامه آمده 
بود انجام داده ام، فیلم «دختر ایران» اثرى تاریخى و معاصر است که در یزد فیلمبردارى شده و حال و هوایى 
کامًال بومى و ایرانى دارد، در عین حال «سلفى با دموکراســى» فضایى ماورایى داشته و به نوعى اثرى به روز 

محسوب مى شود.
بازیگر سریال «زیر تیغ» درباره نقش خود در فیلم «سلفى با دموکراسى» اظهار کرد: نقش من در فیلم «سلفى 
با دموکراســى» نقش کامًال خاصى اســت، در این فیلم دو گروه زمینى و ماورایى وجود دارند که من در گروه 
انسان هاى ماورایى ظاهر شده ام که در نوع خود نقش بسیار جالبى است. زحمات زیادى براى این فیلم کشیده 

شده و امیدوارم نتیجه بدهد. 
تهامى درباره داستان فیلم «سلفى با دموکراسى» ادامه داد: «ســلفى با دموکراسى» داستانى ماورایى دارد و 
روایت متفاوتى است از کسانى که در جنگ ایران و عراق حضور داشته اند و داستان آن تقریبًا در ادامه داستان 

فیلم «دموکراسى تو روز روشن» اتفاق مى افتد.
وى درباره نقش خود در فیلم سینمایى «دختر ایران» اضافه کرد: نقش من در این فیلم کاراکتر متفاوتى 
در کارنامه کارى من است، این فیلم به سال هاى دهه 60 بر مى گردد، این پروژه سینمایى در شهر 
یزد و اقلیم آن شهر ساخته شده است، فکر مى کنم تصاویر بسیار بکرى ثبت شده و اگر منصفانه با 

آن برخورد شود، فیلم قابل توجهى خواهد بود.
این بازیگر ســینما ساخت «ســلفى با دموکراســى» را اتفاقى تازه در ســینما ایران دانست و 
خاطرنشــان کرد: جلوه هاى ویژه اى که در این فیلم به کار رفته به هیچ وجه تاکنون در سینما 
تجربه نشــده اســت، من چند روز مشــغول بازى در این فیلم بودم و طى این روزها به هیچ 
وجه از اســتودیو  کروماکى بیرون نیامدم. امیدوارم نتیجه این زحمات در جشنواره فیلم فجر 

دیده شود.

بازیگر سینما و تلویزیون که به عنوان مجرى برنامه 
«کودك شو» هم شناخته مى شــود، گفت: من از 
تلویزیون خداحافظى نکــرده ام و نمى دانم دلیل 

شخصى برخى براى جدایى از تلویزیون چیست.
پژمان بازغــى که چنــد فصل مجــرى برنامه 
«کودك شو» شــبکه نســیم بود در گفتگویى با 
برنامه «پشــت صحنه» رادیو تهــران اعالم کرد 
که از تلویزیون و برنامه «کودك شو» خداحافظى 
نکرده ام. وى تصریح کرد: اگر براى «کودك شو» 
فصل بعدى هم وجود داشته باشد باز هم در خدمت 
مخاطبین این برنامــه و تلویزیون خواهم بود. من 
نمى دانم دلیل شخصى هنرمندان براى جدایى شان 
از تلویزیون چه بوده است. ما هم جزئى از مردمیم، 
حاال من شغلم این اســت که فیلم بازى مى کنم، 
یکى هم شغلش طبابت است.  بازغى خاطرنشان 
کرد: ممکن است در کارهاى دیگر هم اشتباه وجود 
داشته باشد اما کسى به آنها نمى پردازد اما چون ما 
را مى شناسند، هر طور که دلشان مى خواهد، رفتار 

مى کنند.

محسن چاوشى که این روزها درگیر انتشار آخرین 
آلبوم خود به نام «بى نام» اســت که قرار اســت در 
آستانه شــب یلدا، یعنى 26 آذر منتشر شود. آلبومى 
که مجوز گرفتن و ممیزى هاى آن بارها خبرســاز 
شد. حاال هم با حذف ابیاتى از اشــعار موالنا اجازه 

نشر گرفته است.
اما خبرى که توجه بســیارى را به خود جلب کرد، 
درخواســت کمــک 45 میلیون تومانى چاوشــى 
بود. ایــن هنرمند اعالم کرده بــود که براى نجات 
جان یک جوان بوکانــى از اعــدام و پرداخت دیه 
به شــاکیان نیاز به جمع آورى مبلغــى دارد و البته 
پس از ســاعتى با تشــکر از هوادارانــش و مردم

 اعالم کرد این مبلغ جمع شده و نیاز به کمک بیشترى 
نیست. این حرکت چاوشى با اقبال طرفدارانش رو به 
رو شد که مى گویند جوان بوکانى زنده مى ماند و حاال 

مى تواند آلبوم تازه محسن را هم بشنود.
انتقادى هم که به این کار چاوشى وارد شد از این بابت 
بود که چرا او چند روز مانده به بیرون آمدن آلبومش 
«نمایش» داده اســت و اینکه کار او جنبه تبلیغاتى 
داشته است. در این مورد خود چاوشى واکنشى نشان 
نداد اما دوستانش ســاکت ننشستند. آنها مى گویند 
این اولین بار نیست که خواننده پرطرفدار دست به 
کارهاى نیکوکارانه مى زند و آخرین بار هم نخواهد 
بود و اینکــه او اگر مى خواســت خودنمایى کند در 
مقابل دوربین ها حاضر مى شــد و به شکل بهترى 
خود را مطرح مى کــرد. آخرین دلیلشــان هم این

 است که چاوشــى همیشــه پرطرفدار و پرفروش 
بوده و نیازى به اینگونه فضاسازى ها ندارد. اگرچه 
در مورد کمپین هاى قبلى چاوشــى هم انتقاداتى 
مطرح بــوده و عــده اى معتقدنــد کــه در مورد

 فعالیت هاى انســانى و وجهه اجتماعــى او اغراق 
مى شود.

به هر شکل باید منتظر انتشار آلبوم تازه اش باشیم و 
ببینیم او باز هم مثل مجموعه هاى موفق ش مى تواند 
جمع بزرگى را راضى کنــد یا تکرار تم موالناخوانى 

دیگر جذابیت قدیم را ندارد.

صحبت هاى جالب و خواندنى پلیس همیشه در صحنه «فوق لیسانسه ها»

بازیگــرى ســیامک صفــرى را رفتــم و در
 نمایش هاى «بام تهران»، «مرثیه  سین گاف»، 
«سگ کشى» و... بازى کردم. البته دوره کالس  
تئاتر هنر هاى زیبا دانشگاه تهران را هم گذراندم.

2وى ادامه داد: 12 سال براى حضور جلوى دوربین 
تالشکردم؛ کار به جایى رسید که براى حضور 
در چند کار از من خواستند پول پرداخت کنم اما 
من قبول نکردم. تا اینکه در سریال «لیسانسه ها» 
کاش به کارگردانىسروش صحت بازى کردم؛

کارگردانان و تهیه کنندگان پروژه ها این فرصت 
را به عالقه مندان بدهند تا اینمســیر را تجربه 
کنند. در فصل اول «لیسانسه ها» سکانسهاى 
کوتاهى را بازى کردم که با اســتقبال مخاطب 
مواجه شــد. در فصل دوم نقــش پررنگ ترى 
با «فوق داشتم وشب هاى گذشته هم

نعیمى» پلیس ریز بین با ســرعت عمل باالیى 
اســت، زمان براى «ستوان نعیمى»

مهم است، مردم نسبت به این نقش 
و بازى مــن بازخورد هاى خوبى 

داشتند. بیشتر بچه ها من 
را مى شناســند و 

نقــشپلیس را 

متفاوت است. حضور «ستوان نعیمى» در همه 
مى دهد که پلیس باید با همین صحنه ها نشان

ســرعت در صحنه ها حضور پیدا کند تا مردم 
جامعه آسایش بیشترى داشــته باشند و میزان 

جرم و بزهکارى کاهش پیدا کند.

پلیس ها هم این شخصیت را دوست داشتند. حت
پلیس من، زمانى که در خیابان یکى از دوستان
مرا دید خواست صحبت کنم و گفت «من فکر
مى کردم صداى واقعى شــما مانند شــخصیت
«ستوان نعیمى» در سریال است». در کل بیشتر
مردم از من مى خواهند دیالــوگ بگویم و فیلم

مى گیرند.
با اشــاره به خاطرهاى از سریال این بازیگر
گفت: زمانى که لباس پلیس به تن داشتم،
بیشــتر مراجعه کنندگان کالنترى از من
ســئوال مى کردند و من به آنها مى گفتم
که پلیس نیستم و در سریال بازىمى کنم.
جالب است که بیشتر مردم از من سئوال مى کنند
در کدام کالنترى مشغول به کار هستم؛  فکر

مى کنند واقعاً پلیس هستم.
ربیعــى در پایــان درباره تــازه تریــن فعالیت
هنرى اش خاطرنشــان کــرد: جدیدترین کار
تصویرى من سریال «فوق لیسانسه ها» بود؛ در
سریال «زیر همکف» هم چند سکانس بازى
کردم. به زودى در یک فیلم سینمایى نیز

بازى خواهم کرد.

ربیعى: 12 سال براى حضور مقابل 
دوربین تالش کردم

نماینده با شرافت مجلس 
در سریال «پایتخت» کیست؟

پژمان بازغى: من از تلویزیون 
خداحافظى نکرده ام!

محسن چاوشى؛ 
مرد شریف یا شومن صرف؟!
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کامًال بومى و ایرانى دارد،

محسوب مى شود.
بازیگر سریال «زیر تیغ»د
با دموکراســى» نقش کا
انسان هاى ماورایى ظاهر
نتیجه بده شده و امیدوارم
تهامى درباره داستان فیلم
کس روایت متفاوتى است از
یفیلم «دموکراسى تو روز ر
ووى درباره نقش خ
در کارنامه کار
یزد و اقلیم آن
آن برخورد ش
س این بازیگر
خاطرنشــ
تجربه نش
اس از ســتودیو  کروماکى بیرون نیامدم. امیدوارم نتیجه این زحمات در جشنواره فیلم فجر جه
د.
وجه از اس
دیده شود

کورش تهامى: 
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کلکسیون هاى شخصى عجیب سلبریتى ها
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هفته هشــتم لیگ برتر فوتبال بانــوان در حالى 
برگزار شد که در یکى از مهمترین دیدارهاى هفته 
سپاهان اصفهان توانست با نتیجه 5 بر یک حریف 
خــود تیم هیئــت فوتبــال البــرز را از پیش رو 

بردارد.
بیان محمودى، ســرمربى این تیم در گفت گویى 
درباره این بازى گفت: توانستیم با یک نتیجه قاطع 
پیروز میدان باشــیم. در ابتداى نیمه اول شرایط 
بازى با توجه به برنامه اى که از قبل در نظر گرفته

 بودیم پیــش نرفت و با یــک گل راهى رختکن 
شدیم ولى با صحبت هایى که بین دو نیمه داشتیم 
توانســتیم چیدمــان بهتــرى در تیــم ایجاد 
کنیــم و در نهایت با چهــار گل دیگــر به ثمر

 برسانیم.
ســرمربى ســپاهان درباره این دوره لیگ گفت: 
بازیکنان خوب برخالف سال گذشته، در تیم هاى 
مختلف پخش شــده اند و همین موضوع باعث 
افزایش تیم هــاى خوب و مدعى بــراى حضور 

در صدر جدول شده اســت و به این ترتیب 
هیجان لیگ افزایش یافته است. 

حاال کــه برانکو بــه نیمکت تیم ملــى نزدیک 
شده، همه یاد ســردار آزمون افتاده اند و در مورد 
پیامک تهدیدآمیز پدرش به مربى کروات حرف 
مى زنند. با این همه خود ســردار اخیراً گفته: «در 
آن مورد پــدرم به وظیفه پــدرى اش عمل کرد.

 اگر به گذشــته برگردیم، او باز هم همین کار را 
مى کند.»

 اگر اشتباه متوجه نشده باشــیم، االن در سراسر 
جهان پدران همه فوتبالیســت هاى دنیا گوشى 
موبایلشان را دست گرفته اند و دارند براى منتقدان 
پسرشــان پیامک هاى تهدیدآمیز مى فرســتند. 
مگر ممکن اســت یک بازیکن فوتبال در سطح 
باال مشغول به کار باشد و کسى از او انتقاد نکند؟ 
آیا واکنــش حرفه اى به این ماجرا آن اســت که 
پدر آقاى فوتبالیست وارد گود شــود؟ صد البته 
هرگز و هرگز از ســردار انتظار نداریم کار پدرش 
را زیر سئ وال ببرد، اما گاهى سکوت بهتر از توجیه 

است. نه؟

درست همین چند روز پیش بود که مدیرعامل استقالل با قطعیت از حل شدن مشکالت مالى کادر فنى تیم صحبت کرد. اخبار این یکى دو روز اما درست 
برخالف ادعاى او رقم خورد. موضوعى که خشم هواداران را در پى داشته است و هیچ توضیحى هم آنها را آرام نمى کند چرا که تیم محبوبشان با 

ارائه نمایش هاى دلچسب و کسب بردهاى پیاپى تازه به ساحل آرامش و اقتدار سابق بازگشته بود . حاال و پس از شنیدن خبر فسخ قرارداد 
توسط سرمربى محبوب ایتالیایى، جالب است یک تجربه شخصى را با هم مرور کنیم.

دوستى مى گفت: مدیر شرکت کوچکى در تهران که فقط 34 سال داشته هفته گذشته پس از عقد قرارداد و براى رد و بدل کردن پول 
(بابت خرید تجهیزات مورد نیازشان) ناچار شده به تورین ایتالیا سفر کند. آنها نزدیک به 400 هزار یورو را به طرف ایتالیایى دادند تا 

کارشان به بهترین نحو و سریع ترین حالت ممکن پیش برود. بدون هیچ تشریفات یا بوق و کرنا کردنى. اما فسخ یکطرفه قرارداد 
توسط استراماچونى این سئوال را به وجود مى آورد که آیا مدیران استقالل که قطعًا با وزارت، دولت و (با وجود ارتباط مستمر 

برانکو با سفیر ایران در کرواسى) احتماًال سفارت در ارتباط هستند از این مدیر جوان، قدرت کمترى در انجام وظایفشان دارند. 
بیایید جواب این سئوال را در حالت هاى مختلف و ممکن بررسى کنیم تا ببینیم به چه نتایجى مى رسیم:

حالت اول: تفاوت در مدیریت دولتى و خصوصى
طى امور ادارى به خصوص در مورد مسائل مالى در دولت کار پیچیده، زمانبر، حساس و البته سخت ترى است از 

وقتى که مدیرى خصوصى بخواهد براى امورات مجموعه زیردستش در خارج از کشور پول جابه جا کند. البته از 
مدیرى که به وسیله آشنایى و رفاقت با مقامات دولتى در جایگاه مدیریت باشگاه استقالل قرار گرفته و بهتر 

از هرکسى از اوضاع با خبر است انتظار مى رود از رابطه اش براى سرعت بخشیدن و سر و سامان دادن به 
امورات باشگاه و بهتر شدن اوضاع بهره گیرد. اگر این خواسته بزرگ، غیرمنطقى، نسنجیده یا نشدنى است 
پس همین حاال سرخابى ها باید خصوصى شوند تا چنین آبروریزى هاى مدیریتى آن هم با بازخوردهاى 

بین المللى تکرار نشود.
حالت دوم: غرض و تعمد باالدستى ها

اگر اســتراماچونى با وجود اخبار موثق فســخ (با هر ترفندى حتى صحبت مقامات باالى دو کشور) به 
اســتقالل برنگردد طرفداران تیم آبى پوش پایتخت حق دارند به اتفاقات حول تیمشــان بدبین شوند. 
آنها پس از مدت ها طعم صدرنشــینى را چشــیده اند. آنها خودشــان را با وضعیت پرسپولیس مقایسه
 مى کنند. سرمربى کروات آنها سال ها در کارش باقى ماند و کالدرون باوجود مشکالت مالى بنابر تازه ترین

 گفته هاى مدیرعامل باشگاه براى جذب مهاجم خارجى در نیم فصل دوم هم بازیکنانى را پیشنهاد داده است! 
آیا مشکالت ارزى فقط براى تیم ملى و استقالل چاره اى جز استفاده از مربى ایرانى باقى نگذاشته است؟

حالت سوم: عدم کفایت و لیاقت مدیران فعلى
به موضوعى که در ابتدا اشاره شد برگردیم. جوانى هزاران یورو را یک هفته اى به ایتالیا برده، تحویل داده و 
بازگشته است. باوجود تحریم ها و در نبود حمایت مســئوالن دولتى. او از پس مسئولیتش به تنهایى برآمده 
و وظیفه اش را به درستى انجام داده اســت تا مجموعه اش متضرر نشود. آیا از کسانى که مسئولیت تیمى با 

میلیون ها هوادار را برعهده گرفته اند توقع برطرف کردن چنین امورى را قبل از بروز فاجعه نباید داشت؟ یا آنها لیاقت و 
شایستگى جایگاهى که در آن هستند را ندارند و فقط امضا و حرف زدن را بلدند؟ 

مثل بى خبرى از 
بنزین 3000 تومـانى!

اینیکىدو روز اما درست  فنىتیم صحبت کرد. اخبار
آنها را آرام نمى کند چرا که تیم محبوبشان با 

 حاال و پس از شنیدن خبر فسخ قرارداد 

قرارداد و براى رد و بدل کردنپول
 یورو را به طرف ایتالیایى دادند تا 

قرارداد  ردنى. اما فسخ یکطرفه
تو (با وجود ارتباط مستمر 

ر انجام وظایفشان دارند. 
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اشــتباه عجیبى که در تیم بنى یاس امارات رخ داده 
بود، منجر به برکنارى فرزند وینفرد شــفر شد و این 

سرمربى آلمانى را در شرایطى دشوار قرار داد.
تیم فوتبال بنى یاس در چارچوب جام حذفى امارات 
چندى پیش یک اشــتباه عجیب مرتکب شــد و به 
دنبال آن از رقابت ها کنار رفت. با ورود آیاندا پاتوسى 
به زمین، تعداد بازیکنان خارجى بنى یاس در دیدار 
مقابل الفجیره از 6 عبور کرد و اینگونه قانون فوتبال 

امارات زیر پا گذاشته شد.
 در حالى که بنى یاس بــا نتیجه 3 بر یک از الفجیره 
پیش بود، وینفرد شفر تصمیم عجیبى گرفت و آیاندا 
پاتوســى را به عنوان یار تعویضى به زمین فرستاد. 
عجیب بودن تصمیم شفر از این رو بود که در لحظه 
ورود پاتوسى، شــش بازیکن خارجى دیگر در زمین 
بودند. ماجرا به این گونه بود که بنى یاس این بازى 
را با حضور چهار خارجى در ترکیــب آغاز کرد و در 
حین بازى سه بازیکن اماراتى جاى خود را به نفرات 
خارجى دادند و این باعث ایجاد دردسر شد و بنى یاس 
حضور در مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى امارات 

را از دست داد.
در شرایطى که وینفرد شفر این اشتباه دور از انتظار 

را انجام داد و باعث حذف تیمش از جام حذفى شد، 
باشــگاه بنى یاس در بیانیه اى ســه عضو دیگر را 
مســئول این اتفاق عنوان کرده و خبر از اخراج آنها 

داده است.
بنا بر این بیانیه، مرزوق المنصورى، مدیر تیم و ساشا 
شفر، دستیار و فرزند شــفر به همراه مارك فیلیپ،  
مربى بدنساز تیم بنى یاس مسئول اتفاق اخیر شناخته 

شده و از تیم بنى یاس اخراج شدند.
با توجه به نقش پررنگى که مى دانیم ساشــا در تیم 
پدرش ایفا مى کند، اخراج او از کادر فنى یک تلنگر 
اساسى به شخص وینفرد شــفر به حساب مى آید و 
هیچ بعید نیست این ســرمربى کهنه کار آلمانى در 
آستانه برکنارى از سمت خود باشــد یا اینکه اخراج 
شدن پسرش را دستمایه اى براى جدایى از این تیم 

اماراتى بکند.
سرمربى سابق اســتقالل که چند ماه پیش از سوى 
مدیریت این باشگاه با شکســت برابر پدیده مشهد 
اخراج شــده بود، حاال در تیم بعدى خود نیز شرایط 
دشــوارى را تجربه مى کند؛ از قضا در روزهایى که 
استقالل هم به دلیل مشکالت مالى، خطر از دست 

دادن سرمربى بعدى خود را حس مى کند.

 همکارى مصطفى دنیزلى با تراکتورسازى حتى به 
میانه راه هم نرسید تا ســرمربى نام آشنا و محبوب 
ترکیه اى این بار زودتر از دفعــات قبلى خاك ایران 
را ترك کند. این چهارمیــن دوره مربیگرى دنیزلى 
در ایران بود و البته که مقاطع حضــور او در فوتبال 
کشورمان هر بار کوتاه تر از قبل شده است. ابتدا دوره 
درخشــان پاس تهران و بعد تیم دلرباى پرسپولیس 
در لیگ ششم. دوره ســوم، بازگشت به پرسپولیس 
در میانه هــاى لیگ یازدهم بود کــه البته فقط چند 
ماه طول کشــید و این آخرى هم سفر توریستى به 
تبریز؛ مسافرتى که همه از آخرش خبر داشتند، غیر از 

محمدرضا زنوزى مطلق!
دنیزلى اسم جذابى است، 

اما قرار نیســت هر نام 
بزرگى در هر شرایطى 
یک کارنامه موفق از 

خــودش به جا 
رد.  بگذا

زنوزى یک بار ابتداى فصل گذشــته با طناب «جان 
توشاك» در این چاه افتاد، اما عبرت نگرفت و ندانست 
که دنیزلى 70 ساله هم مى تواند همان توشاك دوم 
باشد. تنها مرور تیم هایى که این اواخر آقا مصطفى 
هدایتشان را بر عهده گرفت و آنها را نصفه و نیمه رها 
کرد نشان مى داد او دیگر حوصله کافى براى به دست 
گرفتن مسئولیت هاى بزرگ را ندارد؛ مخصوصًا اگر 
دور از خانه خودش باشد. دنیزلى آردهایش را بیخته و 
خیلى وقت است که الکش را آویخته. تراکتور تیمى با 
رؤ یاهاى جوان و عطش سیرى ناپذیر است که براى 
رسیدن به اولین عنوان قهرمانى اش بى تابى مى کند، 
اما انتخاب هاى مالک تراکتور سنخیتى با این شور و 
حال ندارد. او دســت روى مهره هایى مى گذارد که 
خیلى وقت پیش جاه طلبى هاى شان را کرده اند. حتى 

لیکنس بلژیکى که زمانى همین 

مارك ویلموتس دستیارش بود هم 
از همین دست انتخاب ها به شمار مى آمد.

شاید اگر قرار است اوضاع و احوال تراکتور تغییر کند، 
زنوزى باید از بازى با اسم هاى بزرگ بپرهیزد و یک 
انتخاب کاربردى براى تیمش داشته باشد؛ انتخابى نه 
فقط براى اینکه مدیران باشگاه چهار روز اول را صرف 
پز دادن با رزومه او کنند و بعد دیگر خبرى نشــود. او 
نیاز به یک مربى عملگرا و گرسنه موفقیت دارد. شاید 
چیزى شــبیه برانکوى قبل از حضور در پرسپولیس؛ 
وگرنه برانکوى ســه قهرمانى دیده که حاال زمزمه 
پیشــنهاد تبریزى ها به او مطرح مى شود هم شاید 
کم و بیش با همان مشکل اشباع شدگى مواجه باشد.

پیشکسوت اســتقالل تهران در گفتگویى در خصوص 
فسخ قرارداد آندره آ استراماچونى گفت: این قابل قبول 
نیست که بخواهیم خودمان را جاى استراماچونى بگذاریم 
چرا که او از یک فرهنگ دیگرى است. باالخره وقتى یک 
قراردادى منعقد مى شــود مانند فوتبال ایران همه چیز 
 x بى پایه نیست و اینطور نخواهد بود که با واسطه کردن
و y بخواهند کارشان را پیش ببرند. باالخره یک سرمربى 
حرفه اى طبق قراردادش حرفه اى هم عمل مى کند و در 

جریان نیستیم که قرارداد به چه صورتى بوده است.
 پیروز قربانى ادامه داد: باید جزئیــات و بندهاى قرارداد 
مشخص شود تا بتوانیم استرا را قضاوت کنیم. باالخره 
وقتى ما نمى توانیم به یک قراردادى پایبند باشیم و آن 
را اجرا کنیم چرا باید پایش امضا کنیم؟ به صورت کلى 
در پرسپولیس، اســتقالل و تیم ملى را ببینید، چرا وقتى 
توانش را ندارید ســرمربى خارجى به ایران مى آورید؟ 
پولى به سرمربى نمى دهند و فقط یک شوى تبلیغاتى راه 

مى اندازند تا نامشان را مطرح کنند.

پیشکســوت اســتقالل درباره اینکه هواداران خواهان 
توضیحات دقیق از امیرحسین فتحى به عنوان مدیرعامل 
باشگاه هستند، اظهار کرد: بله، به غیر از ایشان اعضاى 
هیئت مدیره هم باید پاسخگو باشند. واقعًا نمى دانم چرا 
کشــور ما با چنین منابعى نباید براى فوتبال پول داشته 
باشد. شما به من بگویید آنهایى که اختالس مى کنند پس 
پول را از کجا مى دزدند؟ اصًال به نظرم یکى از کســانى 
که اختالس مى کنند را بیاورید و حداقل نصف پولى که 
برده را خرج ورزش کند. کسى که اختالس کرده اعدام 

مى شود اما پول برنمى گردد. این واقعاً جالب است.

 بلندترین «آفرین» هفته ســیزدهم لیــگ برتر را باید به 
تعصب دو بازیکن خارجى پرســپولیس و استقالل گفت؛ 
بوژیدار رادوشوویچ و شــیخ دیاباته. رادو جلوى ذوب آهن 
عالى بود و یک کلین شــیت طالیى براى تیم ثبت کرد. 
گلر کروات پرســپولیس تمام طول فصل را روى نیمکت 
مى نشیند و یک کلمه هم حرف نمى  زند، اما هر بار به میدان 
مى رود با تمام وجود براى تیم زحمت مى کشــد. کالدرون 
در نشســت خبرى بعد از بازى با ذوب در مــورد او گفت: 
«بوژیدار هر روز طورى تمرین مى کند که انگار قرار است 
این بار بازى کند.» او غیر از توانایى فنى که باعث شده یک 
جانشین مطمئن براى بیرانوند باشد، تعهد چشمگیرى هم 
دارد. رادو در اصفهان هم گل هاى پرسپولیس را پررنگ تر 

از خود گلزن ها جشن گرفت؛ کارى که همیشه روى نیمکت 
انجام مى دهد.

از طرف مقابل شــیخ دیاباته هم شایســته همین حجم 
از تحسین هاســت. مهاجم آفریقایى که ســتاره اول این 
روزهاى استقالل است، در تمرین از ناحیه دنده دچار ضربه 
شد و گفتند به بازى با شــهرخودرو نمى رسد. شیخ حتى 
آخرین تمرین تیم را هم از دســت داد اما سرانجام رسید و 
نه تنها تک گل بازى را به ثمر رساند، بلکه بدون ترس در 
تک تک درگیرى ها هم حاضر بود. دیاباته که نهایتاً به دلیل 
مصدومیت تعویض شد، موقع خروج از زمین پیراهنش را 
باال زد تا چسب بزرگى که روى ســینه اش زده بود معلوم 
شود. این در حالى است که او از راه فوتبال بازى کردن پول 

در مــى آورد و 
شاید خیلى ها اگر 
به جاى او بودند، 

ریســک حضور در میدان در 
چنین مسابقه  سنگینى را به جان نمى خریدند. 

استراماچونى بعد از بازى در مورد شــیخ گفت: «او اصرار 
داشت حتمًا به میدان برود.» اگر خیلى مواقع به تندى در 
نقد بنجل هاى وارداتى مى نویسیم، خوب است گاهى به 
حالل خورى برخى از آنها هم اشاره کنیم. خوب تر هم این 
است که بعضى بازیکنان داخلى که شیطان مى رود توى 
جلدشان و به دالیل مختلف دنبال کم فروشى و کارشکنى 

مى روند هم نیم نگاهى به احواالت شیخ و رادو بیا ندازند.

با این نام ها به جایى نمى رسید

اشتباه مرگبار ساشا

چ ب بو م ز ی ی ى ی ر
ماه طول کشــید و این آخرى هم سفر توریستى به 
تبریز؛ مسافرتى که همه از آخرش خبر داشتند، غیر از 

محمدرضا زنوزى مطلق!
دنیزلى اسم جذابى است، 

نام ا قرار نیســت هر
زرگى در هر شرایطى 
کارنامه موفق از ک

ــودش به جا 
رد.  گذا

یم ور ر وی شر ىو ی
ب است که عطشسیرى ناپذیر رؤ یاهاى جوان و
رسیدن به اولین عنوان قهرمانى اش بى تابى مى
سنخیتى با این ش اما انتخاب هاى مالک تراکتور
حال ندارد. او دســت روى مهره هایى مى گذار
ح خیلى وقت پیش جاه طلبى هاى شان را کرده اند.

لیکنس بلژیکى که زمانى همین

مارك ویلموتس دستیارش بود
از همین دست انتخاب ها به شمار مىآم
شاید اگر قرار است اوضاع و احوال تراکتور تغییر
از بازى با اسم هاى بزرگ بپرهیزد و زنوزى باید

انتخاب کاربردى براى تیمش داشته باشد؛ انتخابى
فقط براى اینکه مدیران باشگاه چهار روز اول را ص
پز دادن با رزومه او کنند و بعد دیگر خبرى نشــو
ش به یک مربى عملگرا وگرسنه موفقیت دارد. نیاز
چیزى شــبیه برانکوى قبل از حضور در پرسپولی
وگرنه برانکوى ســه قهرمانى دیده که حاال زم
ش پیشــنهاد تبریزى ها به او مطرح مى شود هم
کم و بیش با همان مشکل اشباعشدگى مواجه با

پول اختالسگران را 
در فوتبال خرج کنیــد

مختلف پخش شــده اند و همین موضوع باعث 
ررضور بــراى ح افزایش تیم هــاى خوب و مدعى

در صدر جدول شده اســت و به این ترتیب 
هیجان لیگ افزایش یافته است. 

را زیر سئ وال ببرد، اما گاهى سکوت بهتر از توجیه 
است. نه؟

خارجى هاى با تعصب مثل اینها
ه همیشه روى نیمکت 

ایســته همین حجم 
ى که ســتاره اول این 
احیه دنده دچار ضربه 
حتى  نمى رسد. شیخ
د اما سرانجام رسید و

، بلکه بدون ترس در 
اباته که نهایتاً به دلیل 
ج از زمین پیراهنش را 
ینه اش زده بود معلوم 
تبال بازى کردن پول 

مــى آورد و  در
شاید خیلى ها اگر 
به جاى او بودند، 

ریســک حضور در میدان در 
چنین مسابقه  سنگینى را به جان نمى خریدند. 

استراماچونى بعد از بازى در مورد شــیخ گفت: «او اصرار 
داشت حتمًا به میدان برود.» اگر خیلى مواقع به تندى در 
بنجل هاى وارداتى مى نویسیم، خوب است گاهى به  نقد
حالل خورى برخى از آنها هم اشاره کنیم. خوب تر هم این 
است که بعضى بازیکنان داخلى که شیطان مى رود توى 
جلدشان و به دالیل مختلف دنبال کم فروشى و کارشکنى 

مى روند هم نیم نگاهى به احواالت شیخ و رادو بیا ندازند.

اما
بز

یک
خـ
بگ هب مثل اینها لب ین ا م مث

لیگ امسال کلى لیگ امسال کلى 
مدعى داردمدعى دارد

تعریفى جامع از تعریفى جامع از 
وظیفه پدرى!وظیفه پدرى!

 چهاردهمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه هاى 
کشور با تســاوى دو تیم شــهر خودروى مشهد و سپاهان 
اصفهان آغاز شد تا صدرنشینى استقالل در جدول رده بندى 
تداوم یابد.به گزارش خبرگزارى تسنیم، تیم فوتبال سپاهان 
اصفهان از ساعت 14 و 30 دقیقه دیروز (دوشنبه)، در چارچوب 
هفته چهاردهم مســابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه هاى 
کشور و در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد، میهمان شاگردان 
یحیى گل محمدى در تیم شــهر خودرو بود، دیدارى که در 
پایان به نتیجه تساوى یک - یک و تقسیم امتیاز انجامید.
جرج ولسیانى در دقیقه 60 گل نخســت بازى را براى تیم 
سپاهان به ثمر رساند و یونس شــاکرى در دقیقه 89 گل 
تساوى را به ثمر رساند تا تیم شــهر خودرو بعد از دو باخت 
پى در پى مقابــل صنعت نفت آبادان و اســتقالل، به یک 
امتیاز دســت یابد.بیژن حیدرى، داور این مسابقه به مهدى 
کیانى و والدیمیر کومان از سپاهان و فرشاد محمدى مهر 
از شهر خودرو کارت زرد نشان داد. همچنین محمد محبى 
در دقیقه 68 با دریافت اخطار دوم خود، از زمین اخراج شــد 
تا ســپاهان حدود 22 دقیقه با 10 بازیکن بازى کند.محبى 
که اولین فصــل حضورش در لیگ برتر ســپرى مى کند، 

اگر چه تعداد بازى هایش هنوز به عدد 15 نرســیده ولى دو 
کارت قرمز در کارنامه این بازیکــن جوان در لیگ نوزدهم 
ثبت شده است. دیدار برابر پارس جنوبى جم، امیرقلعه نویى 
محمد محبى را به دلیل دو کارت در ثانیه هاى پایانى بازى از 
دست داد و حاال بار دیگر اتفاق مشابهى براى پدیده سپاهان 
رخ داد و این بازیکن با دریافــت دو کارت زرد در کمتر از 10 
دقیقه، اینبار توســط بیژن حیدرى از زمین مسابقه اخراج 
شــد. هنگامى که در دقیقه 67 داور دیدار کارت زرد دوم را 
به محبى داد و سپاهان ده نفره شــد جو ورزشگاه که تا این 
لحظه علیه داور بود با خوشــحالى نســبت به تصمیم داور 
واکنش نشان دادند. در جریان نیمه دوم این مسابقه دو صحنه 
مشــکوك به پنالتى در محوطه جریمه سپاهان رقم خورد 
که داور برخورد توپ به دســت مدافعان سپاهان را پنالتى 
ندانست. این مســابقه در حالى آغاز شد که در همان دقایق
 ابتدایى تماشاگران پشت نیمکت شهرخودرو علیه قلعه نویى 
شروع به شــعار دادن کردند اما گل محمدى با اشاره هاى 
مداوم دست از آنها خواســت این کار را نکنند. تماشاگران

 هم خیلى زود از شــعار دادن علیه سرمربى میهمان دست 
برداشتند.

تقسیم امتیاز شهر خودرو و سپاهان 
براى تداوم صدرنشینى استقالل
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971525 ج/3 له خانم نازلى کیان ارثى و علیه آقاى بهنام ناصرى مبنى بر 
فروش پالك ثبتى 2342 از 14458 اصلى بخش 5 اصفهان در تاریخ 98/10/9 ســاعت 
11:30 صبح روز دوشــنبه در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 
18 جهت فروش شش دانگ ملکى به پالك ثبت شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه خوانده مى باشد 
که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده است و نظریه وى مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها 
به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: آدرس اصفهان- خیابان 
جابر انصارى- خیابان پنج آذر- کوچه مقداد (41)- مجتمع صبا- طبقه دوم- واحد شمالى 
(5)- کدپســتى 8138988544 بازدید به عمل آورده که نتیجه کارشناسى را به شرح زیر 
به استحضار مى رساند: محل مذکور عبارت اســت از یک واحد آپارتمان در یک مجتمع 7 
واحدى در چهار طبقه با اســکلت بتنى و ســقف تیرچه بلوك- کف سرامیک- بدنه کاغذ 
دیوارى و دیوارکوب- کابینت MDF و فلزى- نماى خارجى آجر- پارکینگ مشاعى بدون 
آسانسور و با انشعابات آب، برق و گاز- سیستم سرمایش کولر آبى و گرمایش بخارى گازى و 
با قدمت حدود 20 سال مى باشد لذا با عنایت به موارد مذکور، موقعیت محل، کیفیت ساخت 
و کلیه عوامل مؤثر ارزش شش دانگ آپارتمان مذکور جمعا مبلغ 4/900/000/000 (چهار 
میلیارد و نهصد میلیون) ریال و ارزش 1/5 دانگ از شش دانگ مبلغ 1/225/000/000 (یک 
میلیارد و دویست و بیســت و پنج میلیون ریال ارزیابى و اعالم مى گردد. در نتیجه مطابق 
استعالم انجام شده خانم نازلى کیان ارثى 1/5 دانگ آقاى بهنام ناصرى مالک 4/5 دانگ 
بوده و وفق ماده 10 آئین نامه فروش امالك مشــاع وجوه حاصل از فروش به نسبت سهم 
هر یک از مالکین  تقسیم خواهد شــد. م الف: 675262 مدیر و داورز اجراى احکام حقوقى 

اصفهان/9/302
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971460 ج/دوم له آقاى حسین بلورى و علیه خانم محبوبه نوربخش مبنى 
بر فروش پالك ثبتى 260/3 بخش 5 اصفهان در تاریخ 98/10/9 ساعت 12/30 صبح در 
محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ 
ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده 
است ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه آقاى حسین بلورى مى باشد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق 
مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى 
باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: مبنى بر ارزیابى پالك ثبتى شماره 260/3 بخش 5 
ثبت اصفهان در آدرس اصفهان- خیابان حکیم نظامى- حدفاصل پل فلزى و چهارراه حکیم 
نظامى- بن بست گلستان- پالك 104 بدینوسیله باستحضار مى رساند که هیأت کارشناسى 
پس از بازدید و معاینات الزم و اخذ مدارك و استماع اظهارات طرفین بشرح ذیل ارائه گزارش 
مى نمایند. محل مذکور بصورت یک باب منزل مسکونى چهار طبقه داراى مساحت عرصه 
230/43 مترمربع و داراى مشــخصات اسکلت دیوار باربر- ســقف تیرچه و بلوك- بدنه 
رنگ و کاغذ دیوارى- کابینت آشــپزخانه- کف ســرامیک- گرمایش بخارى و پکیج و 
رادیاتور- سرمایش کولر و اسپیلیت- پله گرانیت- نماى آجر سه سانتى- پنجره آلومینیومى 
انشعابات آب و برق و گاز و قدمت ساختمان بیش از 30 سال مى باشد. مساحت اعیانى در 
طبقه زیرزمین 135 مترمربع و در طبقه همکف حــدود 141 مترمربع و در طبقه اول حدود 
166 مترمربع و در طبقه دوم حدود 97 مترمربع و پارکینگ حدود 24 مترمربع مى باشد طبق 
گواهى پایان ساختمان شماره 15/7110 مورخه 64/7/13 طبقه زیرزمین داراى مجوز انبارى 
و طبقه همکف و اول مسکونى مى باشــد ودر بازدید طبقه زیرزمین بدون مجوز با افزایش 
مساحت بطرف زیر حیاط بصورت مسکونى و طبقه دوم نیز ســاخت و ساز و بعد از پایانى 
شده و فاقد مجوز بوده و بصورت مســکونى بهره بردارى مى گردد. 5 دانگ پالك مذکور 
طى سندهاى تک برگ با شماره چاپى 163880 الف 91 مورخه 91/10/06 و 347871 ب 
96 در مالکیت آقاى حسین بلورى ورنوسفادرانى و یک دانگ مشاع از ششدانگ طى سند 
تک برگى با شــماره چاپى 182428 ه 91 مورخه 93/10/05 بنام خانم محبوبه نوربخش 
ورنوسفادرانى مى باشد. نتیجه گیرى: با توجه به موقعیت- مساحت عرصه- مساحت اعیانى 
در بخش هاى مجاز و غیرمجاز- انشعابات- قدمت ساختمان و جمیع جهات مؤثر در تعیین 
قیمت ارزش ششدانگ پالك مذکور جمعا 41/000/000/000 ریال (معادل چهار میلیارد 
و یکصد میلیون تومان) ارزیابى مى گردد و بدین ترتیب حق السهم خانم محبوبه نوربخش 
ورنوسفادرانى به میزان یکدانگ معادل 6/834/000/000 ریال محاسبه و اعالم مى گردد. 

م الف: 680206 مدیر و داد ورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/360
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000302 تاریخ آگهى: 1398/09/16 شــماره پرونده: 
139804002004000035 آگهــى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى 9800239- 
ششدانگ پالك اصلى 4796 پالك فرعى 1158 مفروز و مجزى شده از فرعى 355 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 62/80 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان نیکبخت 
کوچه خدابنده (18) کوچه احمدزاده پالك 13 کدپســتى 8163834391 که سند مالکیت 
آن با شماره الکترونیک 139520302024020803 و شماره چاپى 511074 سرى د سال 
94 با مالکیت افسانه الماسى فرزند غالمعلى ثبت و صادر شده است با حدود: شماال به طول 
10/70 مترمربع دیوار به دیوار شماره 353354 فرعى از 4796 فرعى شرقا به طول 6 متر 
مربع دیوار به دیوار شماره 357 فرعى از 4798 اصلى جنوبا به طول 10/60 مترمربع دیوار به 
دیوار خانه احداثى در پالك 355 فرعى از 4798 اصلى باقیمانده غربا به طول 5/80 مترمربع 
و 80 سانتى متر درب و دیوار به کوچه احمدزاده که طبق گزارش کارشناس ملک مورد نظر 
به مساحت عرصه 62/8 مترمربع و مســاحت اعیانى آن حدود 80 مترمربع است که یک 
واحد یک طبقه مســکونى در همکف و یک انبارى در زیرزمین با کیفیت کلنگى با بیش از 
40 سال قدمت با تیر چوبى و نماسازى خارجى پالستر سیمان و در حال حاضر متروکه مى 
باشد ملک داراى انشعابات آب، برق و گاز مى باشد. ضمنا طبق گزارش کارشناس بر اساس 
اسناد شهردارى حدود 11 مترمربع از عرصه پالك در طرح تعریض گذر قرار دارد. که طبق 
سند رهنى شماره 173532 مورخ 1395/12/5 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 15 
تهران در رهن بانک شهر واقع مى باشد و طبق اعالم بستانکار ملک تا تاریخ 1398/12/7 
داراى بیمه مى باشد از ســاعت 9 الى 12 روز یکشــنبه مورخ 98/10/15 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشــت بهشت شرقى چهارراه اول ”شهید صداقتى" 
ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
3/820/000/000 ریال (سه میلیارد و هشتصد و بیست میلیون ریال) شروع و به هر کس 

خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که 
مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 98/9/19 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه پس از اخذ شناسه 
واریز از این اداره طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق 
پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر 
الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى 
فیش مخصوص در اداره ثبت اسناد و امالك پرداخت نماید. م الف: 688941 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /390 /9
تحدید حدود اختصاصى

شماره: 139885602210003874- 98/9/16 نظر به اینکه به موجب راى شماره 1139 
ـــ 98/06/11 هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 288 مترمربع تحت شــماره 2248/5740 واقع در کوى 
راه حق بخش 6 ثبتى اصفهان، در مالکیت آقاى باقر مهرابــى فرزند محمدکاظم کدملى 
1209634791 مستقر گردید و پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود میباشد لذا به استناد 
تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبــق تقاضاى مالک تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز: پنج شنبه مورخه: 1398/10/12 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 
آئیننامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را 
به مرجع ذیصالح قضائى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواست را أخذ و به این واحد ثبتى ارائه 
نماید، در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهى عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون 
توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشار: 1398/9/19 
م الف: 688490 ناصر صیادى صومعه- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /391 /9
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002003003690/1 شماره بایگانى پرونده: 9805178/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000457 تاریخ صــدور: 1398/09/11 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى- بدین وسیله به: - منصوره وفائى نام پدر: سیف اله تاریخ تولد: 1352/10/20 
شماره ملى: 1282367455 شماره شناسنامه: 44470 به نشانى: اصفهان خیابان فردوسى 
کوى بهشت واحد 1 – منوچهر جاللت فرد نام پدر: اصغر تاریخ تولد: 1348/06/20 شماره 
ملى: 1285740971 شماره شناسنامه: 1536 به نشــانى: اصفهان خیابان فردوسى کوى 
بهشت واحد 1 ابالغ مى شود که بانک ملى ایران شعبه شــهرك صنعتى جى اصفهان به 
استناد قرارداد بانکى شماره 6602900985000 مورخ 1394/12/24 جهت وصول مبلغ 
203851543 ریال بابت اصل و مبلغ 12879557 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
1398/08/04 بانضمام خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 156354 ریال از تاریخ 1398/08/04 
تا روز وصول علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9805178 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/08/26 مامور، محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه 
پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت 
بیست 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: 688216 قویدل- سرپرست اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /392 /9
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002003002509/1 شماره بایگانى پرونده: 9803548/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000426 تاریخ صــدور: 1398/08/27 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى- بدین وسیله به: 1) آقاى داود تشکر فرزند على به شناسنامه شماره 18251 
صادره از اصفهان و کدملى 1283883538 متولد 1361/06/30 ســاکن اصفهان کردآباد 
کوى شهید حسین رضایى بن بست محسن محمدى پالك 484 کدپستى 8159937961، 
2) خانم فاطمه محمدى فرزند حسین به شناسنامه شماره 52 صادره از اصفهان و کدملى 
1291330712 متولد 1339/10/20 ســاکن اصفهان کردآباد کوى شهید حسین رضایى 
بن بست محسن محمدى پالك 484 کدپســتى 8159937961، ابالغ مى شود که بانک 
ملى ایران شــعبه ابر اصفهان به استناد قرارداد بانکى شــماره 6201138459005 مورخ 
1395/10/06 جهت وصول مبلغ 38/273/318 ریال بابت اصل و مبلغ 6/733/737 ریال 
بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1398/05/24 بانضمام خســارت تاخیر روزانه به مبلغ 
25/515 ریال از تاریخ 1398/05/24 تا روز وصول علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 9803548 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/06/23 
مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شــناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و 
طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى 
جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیســت 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: 688217 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /393 /9
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونده: 139804002003003163/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9804465/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000427 تاریخ صــدور: 1398/08/28 ابالغ 
اجرائیه چک- بدین وســیله به شــرکت پارس مهرآرا سپاهان به شــماره ثبت 36382 و 
تاریخ ثبت 1387/12/22 و شناســه ملى 10860193253 ساکن اصفهان خیابان عالمه 
امینى کوى گلستان پالك 3 ابالغ مى شود که آقاى معین رضا کوپائى جهت وصول مبلغ 
300/000/000 ریال به استناد چک شــماره 3421/168508- 1396/8/7 عهده بانک 
تجارت شعبه مشیرالدوله اصفهان (کد 6940) علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به کالسه 9804465 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/08/01 مامور، 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره 
دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى 
اسالمى ایران ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، 
نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 

688421 قویدل- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /394 /9
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002003003361/1 شماره بایگانى پرونده: 9804737/1 شماره 
ابالغیه: 139805102003011211 تاریخ صدور: 1398/09/10 آگهى ابالغ اجرائیه پرونده 

اجرائى شماره 139804002003003361- بدین وسیله به آقاى حامد کریمى موسى آبادى 
ساکن اصفهان آبشار سوم مجتمع شهید کشــورى بلوك 1 واحد 1 که طبق گزارش مامور 
مربوطه آدرس شما شناسائى نگردیده اســت، ابالغ مى شود که باستناد سند ازدواج شماره 
8100 مورخ 1388/08/13 تنظیمى دفترخانه 40 اصفهان مقدار "دویست هزار ریال بابت 
هدیه کالم ا... ربانى دویست و شصت و دو ریال و نیم عنوان مهرالسنه حضرت زهرا دویست 
میلیون ریال بابت بهاى مسکن تعداد پانصد عدد تمام سکه بهار آزادى طرح قدیم به انضمام 
صد مثقال طالى ساخته شده زرگر پسند به انضمام سیصد میلیون ریال وجه رایج و به انضمام 
بیست میلیون ریال بابت سفر حج تمتع به انضمام یک میلیون ریال وجه رایج دیگر بابت شال 
ترمه" به خانم الهام کاظمى فرزند خسرو بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به 
شماره 139804002003003361 در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجراى مفاد اسناد رسمى به شــما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى علیه شــما جریان خواهد یافت. م الف: 688693 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /395 /9
فقدان سند مالکیت

شماره: 23016654- 98/9/4 سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 4428/3 واقع در بخش 
دو ثبت در دفتر الکترونیک بشماره 139520302023007135 بنام مرتضى گالب دار ثبت 
و سند بشماره چاپى 522647- 94- د صادر و تسلیم گردیده اکنون درخواست صدور سند 
مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 688481 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك منطقه مرکزى 

اصفهان /396 /9
فقدان سند مالکیت

آقاى بهروز  مجاهد منفرد فرزند محمد  باســتناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 
17424-98/8/29 به تایید دفترخانه 182 علویجه رســیده اســت ،  مدعى است که سند 
مالکیت ششدانگ پالك شماره 22/418 باقیمانده  واقع در علویجه بخش 15 ثبت اصفهان 
که در صفحه 145 دفتر 64 امالك ذیل ثبت 12926 بنام  بتول زمانى علویجه  صادر گردیده 
و  بعدا طى سند قطعى  شماره 18887-11/02/ 1393 دفتر 182 علویجه به بهروز نامبرده 
انتقال گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
جابجایى مفقود شــده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار سه شنبه  1398/09/19 – 685924/ /م الف سید روح اهللا موسوى- کفیل ثبت اسناد 

و امالك مهردشت/9/380
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته به خواسته مطالبه 
چک و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت 
ناشــى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت خوانده 1- مجتبى احمدى 2- محمد 
مظاهرى به شوراى حل اختالف شــعبه 5 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 735/98 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 98/10/21 ساعت 9/15 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 688501/ م 

الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /9/381
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى ســفرى دادخواستى به خواسته به خواســته مطالبه چک و خسارت تاخیر 
در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارت ناشى از دادرسى و 
حق الوکاله وکیل به طرفیت خوانده ســید هدایت موسوى به شوراى حل اختالف شعبه 5 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 738/98 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 98/10/21 ساعت 9 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 ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 688505/ م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/382
 ابالغ وقت رسیدگى

آقاى امیر امان الهى دادخواستى به طرفیت حسین بهرامى آوج قربان وردى به خواسته انتقال 
سند   تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 584/98  ثبت گردیده است . 
نظر به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست 
خواهان و موافقت شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاهاى عمومى و 
انقالب یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که 
در جلسه رسیدگى مورخ98/10/29 ساعت 3 جهت رسیدگى حاضر شوند واال نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محســوب و از طرف شورا تصمیم قانونى 
اتخاذ خواهد شد. دبیر شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى نجف آباد687445/ م الف 

شعبه چهارم حقوقى – نجف آباد – مستقر یزدانشهر/ 9/383
 اخطار اجرایى

شماره 417/98 به موجب راى شــماره 417/98 تاریخ 98/6/30 حوزه 5 امیرآباد شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه غالمحسن مرادى 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهار میلیون تومان  بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ دویست و بیست هزار تومان  بابت هزینه هاى دادرسى و نشرآگهى 

و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 98/5/7 لغایت اجراى حکم  و حق الوکاله وکیل و پرداخت 
نیم عشر دولتى اصل خواسته درحق صندوق دادگسترى نجف آبادکه توسط اجراى احکام 
محاسبه مى گردد .محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى و سمیه رستمى  
به نشانى: نجف آباد خ امام مقابل حسینیه ارشاد کوچه ش موحدى مجتمع ارشاد پ5 ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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 مزبــور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 688499/م الف-شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /9/384
ابالغ رأى

 راى شورا- شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 486/98 دادنامه 
699/98- 98/8/1 مرجع رسیدگى شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
مجتبى سفرى  نشانى شهرك آزادگان مســکن مهر ورودى اول مجتمع مسکونى هستى 
طبقه چهارم واحد 15 وکیل خواهان : مجتبى حقیقى – ســمیه رســتمى نشــانى : نجف 
آباد خ امام کوى ارشــاد مقابل حسینیه ارشــاد کوچه شــهید موحدى مجتمع ارشاد  کد 
8513654351پالك 5 خوانده: 1- شرکت آتیه جوان بین الملل - 2-على صنایى 3- سید 
هدایت موسوى   نشانى: تهران امیر آباد شمالى خ 7 پالك 43 و 9 کدپستى 67811- 14396 
2، به خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى ســفرى  به طرفیت 1- شرکت آتیه جوان بین 
الملل - 2-على صنایى 3- سید هدایت موســوى   -  با موضوع مطالبه یک فقره چک به 
مبلغ سیزده میلیون تومان ریال عهده بانک ........... به شماره هاى 96/11/30-352310 
و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررســید به انضمام هزینه هاى دادرسى نظر به بقا  اصول 
مستندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده و  نظر به عدم حضور خوانده على 
رغم ابالغقانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوى لذا 
دعواى مطروحه  مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون 
آیین دادرســى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکــم بر محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ سیزده میلیون تومان  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و 
شصت و سه هزار تومان هزینه دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه از مورخ 96/11/30 لغایت 
اجراى حکم  و حق الوکاله درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.688500م الف، قاضى 

شوراى حل اختالف امیر آباد  شعبه 9/385/5
 اخطار اجرایى

شماره 185/96 به موجب راى شماره 185/96 تاریخ 96/6/25 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- على سینا گنجوى 
2- عباسعلى اسحاقیان به نشانى هردو مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دو 
میلیون و پانصد هزار تومان  بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و سى و پنج هزار تومان بابت 
هزینه هاى دادرسى و نشرآگهى و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 94/4/31 لغایت پرداخت 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکالء ضمنًا خواندگان بصورت تضامنى محکوم به 
پرداخت محکوم به در حق محکوم له اجرایى مى باشند و نیز پرداخت  یکصد و بیست و پنج 
هزار تومان نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: مجتبى سفرى 
با وکالت مجتبى حقیقى  به نشــانى: صالح آباد بلوار منتظرى جنوبى کوى شهید سلیمان 
عباسى پالك 2  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، صریحًا اعالم نماید. 688503/م 

الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/386
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته به خواسته مطالبه 
چک و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت 
ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت خوانده ســید هدایت موسوى به شوراى 
حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 797/98 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/10/21 ساعت 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 دادرســى 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 شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 688504/ م الف شعبه 5 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 9/387
 حصروراثت

مینا سادات نوریان  داراى شناسنامه شماره 31258 به شرح دادخواست به کالسه 1440/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت 
بیگم نوریان نجف آبادى بشناســنامه 72 در تاریخ 97/2/4 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. میهن نوریان نجف آبادى ش 
ش 856 ، 2. ســیدرضا نوریان نجف آبادى ش ش 26602 ، 3. الهام سادات نوریان نجف 
آبادى ش ش 29970 ، 4. مینا سادات نوریان نجف آبادى ش ش 31258 ، 5. الهه السادات 
نوریان نجف آبادى ش ش 3205  6. سید على نوریان نجف آبادى ش ش 11518 (فرزندان 
متوفى)، 7. سید جعفر نوریان نجف آبادى ش ش 216 (همســر 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.688527/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /9/388
 حصروراثت 

اکرم بلند باال نجف آبادى  داراى شناسنامه شــماره 24354 به شرح دادخواست به کالسه 
1428/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان گوهر منتظرى نجف آبادى بشناســنامه 512 در تاریخ 97/6/21 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. شهین بلند باال 
نجف آبادى  ش ش 22639 ، 2. الهه بلند باال نجف آبادى  ش ش 26003 ، 3. اکرم بلند باال 
نجف آبادى  ش ش 24354 ، (فرزندان متوفــى)، 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. 688692/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /9/389

آگهى تغییرات
 شرکت مهندسى کنترل کیفیت اطمینان سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 2765 و شناســه ملى 10260505522 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ1398/09/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - قاســم رحیم نژاد به کدملى 
1170656528 ، رضا رحیم نژاد به کدملى 1170706002 و محمد رحیم نژاد به کدملى 1170630421 بسمت اعضاء اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - حمیدرضا اسدى به کدملى 0530483734 بسمت بازرس اصلى و سینا حاجى مقصودى به 
کدملى 0081728522 بسمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت 
نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (686738)

آگهى تغییرات
 شرکت مهندسى کنترل کیفیت اطمینان سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 2765 و شناسه ملى 10260505522 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1398/09/08 محمد رحیم نژاد به شماره ملى 1170630421 بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، 
رضا رحیم نژاد به شماره ملى 1170706002 بسمت عضو هیات مدیره ، قاسم رحیم نژاد به شماره ملى 1170656528 بسمت 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره نیز خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (686745)
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یک کارشناس ارشد روانشناســى گفت: به زبان ســاده تمام تیک ها در افراد به صورت حرکات و 
صدا هاى ناگهانى، سریع و تکرار شونده دیده مى شوند که با درگیرى یکى از عضالت همراه خواهند 

شد و خارج از کنترل ارادى افراد است.
الهام پورموالیى با اشــاره به انواع تیک ها در کودکان اظهار کرد: تیک ها معموًال به مشخصه هاى 
ساده، پیچیده و حرکتى- کالمى (صوتى) تقسیم مى شوند که تیک هاى دسته آخر به معناى تیک 
طوره هستند. بیشترین میزان شیوع این دسته تیک ها در سنین 11 سالگى در کودکان رخ مى دهد و 
درصورت مزمن شدن ممکن است تا سنین میانسالى هم در افراد دیده شود. وى افزود: پریدن پلک 
یا تیک چشم ها، خارش بینى، شانه انداختن، حرکت ابرو و چانه که در صورت افراد نمایان است از 
شایع ترین انواع تیک هاست ولى تیک هاى ســاده کالمى به معناى صاف کردن گلو، عطسه، 

سرفه و خروپف دیده مى شوند.
این کارشناس ارشد روانشناسى و آموزش کودکان استثنایى درباره درمان تیک ها گفت: درمان 
تیک هاى معمولى و ساده در کودکان تا شش ماه بیشــتر زمان نمى برد اما بهبود تیک هاى 
مزمن بیشتر از شش تا 12 ماه طول خواهد کشید و درصورتى که درمان تیک بیشتر از 12 ماه 
بهبود نیافت در این هنگام باید با روش هاى رفتار درمانى و ریلکسیشن در جهت کاهش 
تیک کودکان بکوشــیم. او افزود: در صورتى که تیک در کودکان بیشتر از هشت ماه 
طول کشید والدین مى توانند با مراجعه کودك خود به روانپزشک از زجر کشیدن خود و 

فرزندانشان جلوگیرى کنند.
پورموالیى با اشــاره به عوامل تشــدید کننده تیک در کودکان اظهار کرد: اســترس 
مؤثر ترین عامل افزایش تیک در کودکان اســت و والدین خانواده باید به علت غیر 
ارادى بودن این بیمارى در فرزند خود به آن بى توجه باشند چرا که در این صورت با 
واکنش نشان دادن و مسخره کردن منجر به ترسیدن و افزایش اضطراب در افراد 
مبتال به بیمارى تیک خواهند شد. او افزود: مصرف نکردن مواد غذایى و خوراکى 
حاوى کافئین مانند شکالت، قهوه و فست فود کمک شایانى به کاهش بیمارى 

تیک در کودکان خواهد کرد.

دارچین یکى از مؤثرترین اسانس هاى طبیعى براى کاهش سرماخوردگى و آنفلوآنزاست.
تحقیقات نشان داده که ترکیبى از دارچین، گل میخک و پرتقال باعث کاهش 90درصد مولکول هاى ویروسى در بیماران مى شود. 
دارچین گیاهى بسیار گرم و تسکین دهنده است. هنگام سرماخوردگى نوشیدن چاى دارچین باعث بهبود گردش خون مى شود. 

همچنین به پایین آوردن تب و لرزهاى ناشى از آنفلوآنزا  کمک مى کند. از دیگر فواید آن بهبود سالمت قلب است.

ناله کردن، اداى کلمات نامفهوم و حتى سخن گفتن در خواب امرى بى خطر اســت و امکان دارد براى هر فردى ایجاد شود، اما 
استرس، نگرانى و هرگونه مشکالت روان شــناختى مى تواند احتمال بروز آن را افزایش دهد. حرف زدن در خواب بر اثر درست 
عمل نکردن مکانیسم و دستگاه عصبى در مغز ایجاد مى شود که وظیفه  آن توقف فعالیت هاى عصبى مرتبط با خوابیدن، همچون 
فعالیت هاى گفتارى یا حرکتى بدن است؛ قطعاً تاکنون با افرادى برخورد کرده اید که در هنگام خوابیدن و زمانى که در خواب هستند 
شروع به صحبت کرده و حتى گاهى فریاد مى زنند این افراد معموًال پس از بیدار شدن، موضوع را به خاطر ندارند و چیزى از حرف هاى 
خود را به یاد نمى آورند. توصیه مى شود زمانى که فرد در حال حرف زدن در خواب است، سعى نکنید یک دفعه او را بیدار کنید، زیرا 

باعث مى شود او سردرگم و آشفته شود.
اما اگر شخص هنگام خواب رفتار خشونت آمیز یا جیغ و فریاد از خود نشان دهد باید به پزشک مراجعه کند. همچنین صحبت کردن 
در خواب مى تواند با راه رفتن در خواب و اختالالت تغذیه اى مربوط به خواب شبانه اتفاق بیافتد، وضعیتى که در آن فرد در حالى 

که خواب است،  مى خورد.

نتایج یک مطالعه نشان مى دهد که افسردگى مادران در دوران باردارى، 
رفتار نوزادان پسر را تغییر مى دهد اما مادران اغلب متوجه این موضوع 
نمى شــوند. این مطالعه که توسط محققان دانشــگاه «کاردیف» در 
انگلیس انجام شد، نشــان مى دهد، زنانى که در دوران باردارى عالیم 
افسردگى و اضطراب دارند، متوجه تغییر مشــکالت رفتارى نوزادان 
پسر خود نمى شوند اما در رابطه با رفتار نوزادان دختر خود ابراز نگرانى 

مى کنند. 
محققان تأخیرهایى را در زبان باز کردن و شواهدى از مشکالت عاطفى 

را در نوزادان پسر مشاهده کردند اما متوجه بروز این مشکالت در نوزادان 
دختر نشدند. یافته شگفت انگیز این مطالعه این بود که مادران متوجه 
این مشکالت در فرزندان پسرشان نمى شدند اما آنها را در فرزندان دختر 

خود درك مى کردند.
پروفسور «روزالیند جان»، نویسنده ارشد این مطالعه گفت: یافته اصلى 
تحقیق ما این بود که مادرانى که افسردگى و عالیم اضطرابى باالترى 
در دوران باردارى داشتند، از پیوند ضعیف، پرخاشگرى باالتر و سازگارى 
کمتر نوزادان دختر خود خبر مى دادند اما متوجه این مشکالت رفتارى 

در نوزادان پسر خود نمى شــدند. وى افزود: در مقابل، ارزیابى عینى ما 
نشان داد که نوزادان پسر بیشتر تحت تأثیر اضطراب یا افسردگى دوران 
باردارى مادرانشان قرار داشتند  اما مادران متوجه این موضوع نمى شدند.

پروفســور «اســتفانى ون گوزن»، مؤلف این مطالعه، از دانشــکده 
روانشناسى دانشگاه کاردیف گفت: مادرانى که خودشان داراى مشکالت 
عاطفى هستند، نمى دانند که پسرانشــان نیز دچار مشکل هستند و به 
این ترتیب نوزادان پسر از حمایت هاى الزم در سال هاى اولیه زندگى 

خود برخوردار نمى شوند.

دلیل تغییر رفتار 
فرزندان پسر 
چیست؟

بر اساس نتایج یک مطالعه که به ریاســت یک محقق ایرانى صورت 
گرفت، آموزش موسیقى عملکرد مغز را بهبود مى بخشد و به تکامل مغز 

کودکان کمک مى کند.
عسل حبیبى، متخصص مغز و  اعصاب و روانشناس در مؤسسه مغز و 
خالقیت در دانشگاه «سوترن کالیفرنیا» با همکارى محققانى از سایر 
دانشگاه ها، نحوه تأثیر فراگیرى موسیقى بر مغز کودکان را مورد مطالعه 

قرار دادند.
آنها در این مطالعه که از ســال 2012 آغاز شد، کودکان شش و هفت 
ســاله را که از طریق برنامه YOLA به آمــوزش نواختن ویالون و 
خواندن موســیقى مشــغول بودند، مورد پیگیرى قرار دادند؛ محققان 
این کودکان را با دو گروه دیگر از کودکانى مقایســه کردند که یا تنها 
ورزش مى کردند و یا هیچ فعالیت خارج از برنامه اى نداشتند. محققان 

با این سه گروه از کودکان مصاحبه کرده و در طول زمان اسکن هایى 
از مغز آنها تهیه کردند تا تغییرات مغزشــان را مشــاهده و مقایســه 

کنند. 
این مطالعه که هفت ســال به طول انجامید، تغییراتى را در ساختار و 
عملکرد مغز کودکانى که مشــغول فراگیرى نواختن موسیقى بودند، 
نشان داد که متفاوت از تغییرات ســاختارى مغز کودکانى بود که هیچ 
آموزشى نمى دیدند. این مطالعه نشان مى دهد که آموزش موسیقى براى 
تکامل مغز کودکان مفید است و موجب تقویت شبکه هایى مى شود که 
صدا، زبان و ارتباطات را پردازش مى کنند. همچنین آموزش موسیقى 
مناطقى از مغز را که مســئول تصمیم گیرى، توجه و تمرکز هســتند، 

تقویت مى کند. 
حبیبى که ریاست این مطالعه را بر عهده داشت مى گوید: تأثیر فراگیرى 

نواختن یک قطعه موسیقى بر مغز بسیار شبیه تأثیر انجام تحقیقات بر 
این ارگان است. وى براى انجام فاز دیگرى از مطالعات خود 450 هزار 
دالر در عرض دو ســال دریافت مى کند تا تفاوت هاى ساختارى مغز 
کودکانى را که موســیقى فرا مى گیرند و با بیش از یک زبان صحبت 
مى کنند را بــا کودکانى مقایســه کنند که تنها با یــک زبان صحبت 

مى کنند.
وى افزود: در مطالعاتى که تاکنون انجام داده ایم، این نتیجه به دست 
آمد که آموزش موســیقى به مهارت هاى عملکرد اجرایى مانند کنترل 
ضربه و حافظه بهتر، کمک مى کند. با این حال، اکثر شرکت کنندگان 
در این مطالعات دو زبانه بودند. اکنون در گام بعدى مطالعات خود نحوه 
تعامل دو زبانه بودن و آموزش موسیقى را بر تقویت مهارت هاى عملکرد 

اجرایى مورد بررسى قرار مى دهیم.

نتایج یک مطالعه
رفتار نوزادان پسر
نمى شــوند. این
انگلیسانجام شد
افسردگى و اضط
پسر خود نمى شو

مى کنند. 
محققان تأخیرها

دلیل تغییررفتار
فرزندان پسر 
چیست؟

بر اساس نتایج
گرفت، آموزش
کودکان کمک
عسل حبیبى،
خالقیت در دا
دانشگاه ها، نح

قرار دادند.
ا دراااااا ایناااااااااا مططططططططططططط آآآآنهآآآآآآ
ســاله را که از
خواندن موســ
این کودکان ر
ورزش مى کرد

موسیقى به تکامل مغز کودکان کمک مى کند؟موسیقى به تکامل مغز کودکان کمک مى کند؟

محققان دانشگاه «نورث کارولینا» مى گویند اگرچه نشستن طوالنى مدت با پیامدهاى 
مختلفى همراه اســت اما به توانایى بدن براى ارائه اکسیژن به مغز جوانان سالم، آسیبى 

نمى زند.
محققان دانشگاه «نورث کالیفرنیا» در این مطالعه به بررسى مکانیسم هایى پرداختند که 
نشستن طوالنى مدت به واسطه آنها به عوارض مزمن قلبى و عروقى منجر مى شود. البته 
آنها یادآور شدند که با بروز مشکالت در عروق قلب باید به خاطر داشت که این مشکالت 

عروق مغز را نیز در بر مى گیرد. بررســى این موضوع به ویژه براى بررسى 
رفتارهاى بى تحرکى با عوامل خطرزاى ابتال به زوال عقل مهم است. 

محققان خاطر نشان کردند، از آنجایى که عوارض مغزى احتماًال به زوال 
عقل کمک مى کنند، شناسایى راهکارهایى براى جبران خطر ابتال به زوال 

عقل در سالمندان ضرورى اســت. محققان در این مطالعه پرفیوژن -یا 
نفوذ خون به بافت- در قشر جلویى مغز 20 شرکت کننده سالم که مدت 

سه ساعت پشت سر هم نشسته بودند را بررسى کردند. آنها براى 
بررسى پرفیوژن از طیف سنجى نزدیک به مادون قرمز استفاده 

کردند. این مطالعه نشان داد که نشستن مداوم اختاللى در ارائه 
اکسیژن به قشر جلویى مغز ایجاد نمى کند.

محققان بر خالف انتظارشان مشاهده کردند که نشستن 
طوالنى مدت باعث کاهش پرفیوژن مغزى نمى شود. 

به عالوه، تمرینات ساده مانند باال و پایین بردن پاشنه 
پا براى تقویت عضالت پا در حین نشســتن 

طوالنى مدت تأثیرى در تقویت پرفیوژن مغزى 
جوانان سالم نداشت.

با این حال محققان خاطر نشــان کردند که این تحقیــق تنها بر روى 
جوانان سالم انجام شده است و باید تحقیقات بیشترى بر افراد در معرض 
خطر  مانند بزرگســاالن و افراد مبتال به بیمارى هــاى مزمن نیز انجام

 شود.

م مسخره کردن منجر به ترسیدن و افزایش اضطراب در افراد  واکنش نشان دادن و
مبتال به بیمارى تیک خواهند شد. او افزود: مصرف نکردن مواد غذایى و خوراکى 
حاوىکافئین مانند ششکالت، قهوه و فست فود کمک شایانى به کاهش بیمارى

تیک در کودکان خواههد کرد.

نشستن طوالنىمدت با پیامدهاى  » مى گویند اگرچه
ى بدن براى ارائه اکسیژن به مغز جوانان سالم، آسیبى 

» در این مطالعه به بررسى مکانیسم هایى پرداختند که 
ها به عوارض مزمن قلبى و عروقى منجر مى شود. البته 
ت در عروق قلب باید به خاطر داشت که این مشکالت 

ســى این موضوع به ویژه براى بررسى
رزاى ابتال به زوال عقل مهماست. 

ایى که عوارض مغزى احتماًال به زوال 
کارهایى براى جبران خطر ابتال به زوال 

. محققان در این مطالعه پرفیوژن-یا 
0مغز 20 شرکت کننده سالم که مدت 

دند را بررسى کردند. آنها براى 
استفاده  دیک به مادون قرمز

ستن مداوماختاللى در ارائه 
مى کند.

هده کردند که نشستن 
ژن مغزى نمى شود. 

 پایین بردن پاشنه 
نشســتن 

یوژن مغزى 

 کردند که این تحقیــق تنها بر روى 
 تحقیقات بیشترى بر افراد در معرض 
تال به بیمارىهــاى مزمن نیز انجام

نشستن طوالنى مدت بالیى سر مغز مى آورد؟

در فصل زمستان نیاز بدن به انرژى افزایش مى یابد. 
در این فصل، ســرما باعث ایجاد التهاب مفصل و درد 
مى شود و از طرفى سرماخوردگى و آنفلوآنزا شیوع پیدا 
مى کند. بسیارى از این بیمارى هاى زمستانى به علت 
کمبود مواد معدنى یــا ویتامین رخ مى دهد از این رو با 
مصرف ویتامین ها، مى توان انــرژى مورد نیاز بدن را 

تأمین و از بروز این بیمارى ها پیشگیرى کرد:
:C ویتامین

 شــروع زمســتان همراه بــا عفونت هایــى مانند 
ســرماخوردگى، ســرفه، تب و آنفلوآنزاست. این در 
حالى اســت که مصرف ویتامین C منجــر به تقویت 
سیســتم ایمنى بــدن و کاهــش طــول دوره این 
بیمارى ها مى شــود. ویتامین C نوعى آنتى اکسیدان 
است که باعث کاهش التهاب در بدن نیز مى شود. در 
زمستان مى توانید ویتامین C مورد نیاز خود را از طریق 
مصرف مرکبات، سبزیجات تیره رنگ و مکمل هاى این 

ویتامین دریافت کنید.
 :D ویتامین

اگرچه مصرف ویتامین D در تمام طول سال مورد نیاز 
است، اما در فصل زمستان و با مایل شدن نور خورشید، 
نیاز شــما به این ویتامین بیشتر مى شــود. در طول 
زمستان احتمال بروز دردهاى استخوانى و مفصلى به 
دلیل عدم تابش کافى نور خورشید بیشتر است. به گفته 
متخصصان تمام بزرگساالن زیر 70 سال باید روزانه 
600 واحد بین المللى ویتامین D مصرف کنند و حداقل 

30 دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید باشند.
:E ویتامین

 مصرف این ویتامین براى کمک به حفظ سالمت پوست 
ضرورى است و از خشکى پوست در زمستان جلوگیرى 
مى کند. گوشت و ماهى، اسفناج، بروکلى و بادام سرشار 

از این ویتامین هستند.
ویتامین ب کمپلکس: 

تمام ویتامین هاى گروه B را در زمستان به میزان کافى 
مصرف کنید. این ویتامین ها کربوهیدرات را به انرژى 
تبدیل مى کند تا چربى ها و پروتئین ها براى سوخت، 
مصرف شود. به همین دلیل است که با مصرف ویتامین 
B به ویژه ویتامین B12 افسردگى و اضطراب ناشى از 

کوتاه شدن روزها در زمستان کاهش مى یابد.
امگا 3:

 این یک ویتامین نیســت اما نقــش مهمى در فصل 
زمستان براى سالمت شما دارد. اسیدهاى چرب امگا 
3 سطح چربى خوب خون یا اچ دى ال را حفظ مى کنند. 
بسیارى از افراد در طول زمســتان دچار بیمارى هاى 
مفصلى مى  شوند و این در حالى است که مصرف امگا 
3 منجر به کاهش درد و سفتى مفصلى که از نشانه هاى 

آرتروز و آرتریت روماتوئید است مى شود.

نیاز بدن به ویتامین هاى مهم 
در زمستان

با مصرف 
دارچین از 

شر آنفلوآنزا 
خالص شوید

دالیل صحبت کردن
در خواب چیست؟

آنچه درباره 
تیک 
باید بدانید

بیمارى تیروئید چشــمى عارضه اى اســت که در نیمى از 
مبتالیان به بیمارى «گریوز» مشاهده مى شود.

بیمارى گریوز عارضه اى خودایمنى است که موجب پرکارى 
تیروئید مى شــود، بیمارى  که بر اثر آن غده تیروئید میزان 
زیادى هورمون تیروئید تولید کرده و موجب مى شود سوخت 
و ساز بدن سرعت گیرد. در بیمارى تیروئید چشمى التهاب 
موجب بروز انواعى از مشکالت در ماهیچه ها و بافت اطراف 

چشم ها مى شود.
یکى از شــایع ترین عالیــم بیمــارى تیروئید چشــمى 
برآمدگى چشم هاســت. در برخى موارد دیگر این بیمارى با 
مشکالت جدى تر براى چشم ها و بینایى همراه است. آشنایى 
با شــایع ترین فاکتورهاى خطرزا و عالیم بیمارى تیروئید 

چشمى مى تواند در شناخت این بیمارى کمک کننده باشد.
از جمله فاکتورهاى خطرزا در بروز بیمارى تیروئید چشمى 

مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

- سابقه استعمال دخانیات: مصرف سیگار مى تواند خطر ابتال 
به این بیمارى را تشدید کند و حتى به بروز موارد شدیدتر این 

عارضه منجر شود.
- جنسیت: زنان بیش از مردان احتمال دارد به بیمارى تیروئید 

چشمى مبتال شوند.
- سن: افراد میانسال بیشــتردر معرض ابتال به این بیمارى 

هستند.
- پرکارى تیروئید: ابتال به عارضه گریــوز لزومًا به بیمارى 
تیروئید چشمى منجر نمى شود اما بسیارى از بیماران به هر دو 

عارضه دچار مى شوند.
این بیمارى  به شکل هاى مختلفى ســالمت چشم ها را در 
معرض خطر قرار مى دهد. ســوزش یا احساس ناراحتى در 
چشم ها، خشکى، ورم یا پف کردن پلک ها، قرمز شدن قسمت 
سفید رنگ چشم یا احساس درد در چشم از جمله شایع ترین 

عالی م این بیمارى است.

چه افرادى مستعد 
ابتال به تیروئید 
چشمى هستند؟

نخ دندان یا خالل دندان؟
بســیارى از افراد براى تمیز کردن دندان هایشــان از نخ یا خالل

 دندان استفاده مى کنند؛ در این بین دندانپزشکان توصیه مى کنند 
براى پاکســازى فضاى بین دندان ها از نخ دندان اســتفاده شود،  
خالل دندان موجب آســیب به لثه شــده و احتمــال عفونت را

 باال مى برد .



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اگر خدا تکبر ورزیــدن را اجازه مى فرمــود، حتماً به بنــدگان مخصوص 
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برابر مؤمنان فروتنى مى کنند و خود از قشر مستضعف جامعه هستندکه خدا 
آنها را باگرسنگى آزمود و به سختى و  بال گرفتارشان کرد و با ترس و بیم 
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در ســال هاى اخیر، بررســى محبوبیت شبکه هاى 
اجتماعى بــه تعداد کاربــران فعال محــدود بود و 
دراین بین، فیس بوك به دلیل قدمت بیشــتر از اغلب 
شبکه هاى اجتماعى، در جایگاه نخست این رده بندى 
قرار مى گرفــت. بااین حال، محبوبیت شــبکه هاى 
اجتماعى را مى توان از زاویه اى دیگر نیز موردبررسى 
قرار داد؛ بررســى تمامــى جوانــب از جمله میزان 
تأثیرگذارى شــبکه هاى اجتماعى در سطح جامعه، 
تعداد پست ها، تعداد کاربران و زمان سپرى شده در 

این پلتفرم ها.

محبوب ترین 
شبکه هاى 
اجتماعى جهان 
در سال 2019

*فعالیت رسمى اینستاگرام: از سال 2010.
دالرى  میلیــون   500 *ســودآورى 
اینستاگرام در سال هاى اولیه ارائه باعث 
شد تا این برنامه با قیمت 1 میلیارد دالر 

توسط فیس بوك خریدارى شود.
*طبق اطالعات ارائه شــده توســط 
فیس بوك که مالکیت اینســتاگرام را 
به عهده دارد، کاربران فعال این شبکه 
اجتماعى، روزانه حــدود 63 دقیقه را 
به صورت متوسط در این شبکه اجتماعى 

مى گذرانند. 
*وضعیــت در ایران: اینســتاگرام در 
ایران نیز در کنار تلگرام، محبوب ترین 
شبکه اجتماعى کاربران ایرانى به حساب 

مى آید.

*معرفى یوتیوب به دنیاى فناورى: سال 
 2005

امــروزه یوتیــوب مهم تریــن پلتفرم 
اشتراك گذارى ویدیو در جهان است.

*با گذشــت کمى بیش از یک ســال از 
زمان ارائه این پلتفرم، گوگل یوتیوب را 
با قیمت 1/65 میلیارد دالر خریدارى کرد 
تا بزرگ ترین وب سایت ویدیویى جهان، 
در اختیار قدرتمندترین شرکت فناورى 

جهان قرار بگیرد.
*از سال 2007، یوتیوب براى بیش از 45 

کشور جهان بومى سازى شده است. 
*وضعیت در ایــران: از ســال 1388، 
یوتیوب در بین ســایت هاى فیلتر شده 
قرار دارد و امکان دسترســى مستقیم 
کاربران ایرانى به این شــبکه اجتماعى 

وجود ندارد.

*از نظر تعداد کاربران فعــال، با 2/5 
میلیــارد کاربــر، در جایگاه نخســت 
شبکه هاى اجتماعى قرار دارد، اما نکته 
مهم، دقت به این موضوع است که تنها 3 
درصد از کاربران فیس بوك، به صورت 
روزانه به این پلتفرم سر مى زنند. همین 
موضوع باعث شده تا در عمل، این شبکه 
اجتماعى در ماه حدود 1 میلیارد نفر کاربر 

را به خود اختصاص دهد.
*وضعیت در ایران: فیس بوك در ایران 
چندین بار فیلتر و رفع فیلتر شده است. 
بااین حال از سال1388، فیس بوك به طور 
کامل در ایران فیلتر شد و در حال حاضر 
به صورت مستقیم امکان دسترسى به 

این شبکه اجتماعى وجود ندارد.

*معرفى توییتر به دنیاى فناورى: ســال 
 2008

*توییتر بیــش از 300 میلیون کاربر فعال 
دارد، با ایــن حال باید بــه این موضوع 
اشاره شود که نزدیک به 1 میلیارد نفر به 
صورت هفتگى به صفحات یا توییت هاى 
انتشــار یافته در این شــبکه اجتماعى، 

مراجعه مى کنند
*وضعیــت در ایران: در ایــران توییتر 
به صورت مستقیم در دسترس نیست. 
این عدم دسترسى به ســال 1388 بر 
مى گردد. هرچنــد محبوبیت توییتر در 
بین کاربــران ایرانى بــا فیلترینگ این 
شبکه چندان دچار کاهش نشده و حتى 
مسئولین دولتى نیز در توییتر مشغول به 

اشتراك گذارى اطالعات هستند.

*زمان ارائه اسنپ چت به بازار: سال 2011 
*اسنپ چت یک پلتفرم اشتراك گذارى 
عکس و ویدیو اســت کــه اغلب مورد 
استفاده کاربران نوجوان و جوان اینترنت 
قرار مى گیرد. با استفاده از این برنامه، 
کاربــران مى توانند عکــس گرفته یا 
ویدئو ضبط کنند و ســپس به آنها متون 
یا نقاشــى اضافه و آنها را به لیســتى از 
دریافت کنندگان مشخص شده ارسال 

کنند. 
*کاربران فعال اسنپ چت در جهان بیش 

از 400 میلیون نفر هستند.
*وضعیت در ایران: زمــان دقیق فیلتر 
شــدن اســنپ چت در ایران مشخص 
نیست، اما مى توان تأیید کرد که بسیارى 
از توانایى هاى این برنامه از جمله ساخت 
اکانت کاربرى، با آى پى ایران غیرممکن 

است.

*زمان فعالیت: سال 2009
اجتماعــى  شــبکه  یــک  *پینترســت 
اشتراك گذارى مولتى مدیا است و کاربران 
این شــبکه مى توانند تصاویر و مطالب مد 
نظر خود را به پینترست اضافه کنند و یا حتى 
پســت هاى دیگر کاربران را نیز به اشتراك 

بگذارند.
*تعداد کاربران فعال پینترست، بین 300 تا 
500 میلیون نفر پیش بینى مى شــود. بیش از 
68 درصد کاربران پینترست را زنان تشکیل 

مى دهند.
*وضعیــت در ایران: پینترســت در ایران 
در سال 1391 فیلتر شــد، اما در سال 1396 
براى مدتى به صورت مستقیم در دسترس 
کاربران قرار گرفت. در این سال ها پینترست 
چندین بار فیلتر شده است. هرچند در حال 
حاضر، اســتفاده از این شــبکه اجتماعى به 

صورت مستقیم امکان پذیر است.

*زمان ارائه به بازار: 2003
*لینکدین یک شبکه اجتماعى متمرکز 

بر فعالیت هاى تجارى است. 
*کاربران این شبکه در سال 2006 از 20 
میلیون نفر گذشتند و این روز ها بیش 
از 630 میلیون نفر در این شبکه عضویت 
دارند. هرچند کاربران فعال لینکدین 
را بین 200 تا 350 میلیون نفر پیش بینى 

مى کنند.
*به نظر مى رســد بازدید ماهانه از 
وب سایت لینکدین حدود 65 میلیون 
نفــر در آمریکا و 180 میلیــون نفر در 

سطح جهان باشد. 
*وضعیت در ایران: لینکدین در ایران 
یک شــبکه اجتماعى آزاد و کم وبیش 
محبوب به حساب مى آید که به روشى 
استاندارد براى انتشــار رزومه کارى 

تبدیل شده است.

*ردیــت یــک وبــگاه و برنامــه 
اشتراك گذارى نظرات و بحث است که 
در سال هاى اخیر، به جایگاهى براى مقابله 
بسیارى از کاربران و کارشناسان تبدیل 
شده اســت. یکى از بخش هاى معروف 
ردیت، گزینه «من هســتم» است که 
به کاربران اجازه مى دهد تا از اشخاص 
مشــهور جهان، هر پرسشى که دوست 

دارند، بپرسند. 
*وب سایت ردیت در حال حاضر حدود 
300 تا 400 میلیون کاربر فعال دارد. هرچند 
بینندگان بسیار زیادى بدون ثبت نام از 

صفحات این وب سایت دیدن مى کنند.
*وضعیت در ایران: پــس از چندین بار 
فیلتر و رفع فیلتر شــدن، در حال حاضر 
امکان استفاده از این شبکه اجتماعى، در 

ایران فراهم است.

*تیک تــاك یــک شــبکه اجتماعــى 
اشتراك گذارى مولتى مدیا است که در 
کشــور چین محبوبیتى بسیار زیاد دارد. 
حدود 500 میلیــون کاربر اغلب نوجوان، 

از این شبکه اجتماعى استفاده مى کنند. 
*کاربران تیک تاك مى توانند ویدیو هایى 
کوتاه را از خود به اشــتراك بگذارند. 
موضوعى که در دیگر شبکه هاى اجتماعى 
نیز امکان پذیر است، اما به نظر مى رسد 
محبوبیت تیک تاك، مرتبط با اســتفاده 

نوجوانان از این شبکه اجتماعى باشد.
*وضعیــت در ایــران: از 12 مهر 1398، 
برنامــه تیک تاك در ایــران به صورت 
مستقیم در دســترس نیست. هرچند 
فیلترینگ این برنامه به صورت رسمى 

اعالم نشده است.

*تیندر یک شــبکه اجتماعــى و برنامه 
دوست یابى و آشــنایى اینترنتى است 
که به کاربران اجازه مى دهد، اشــخاص 
نزدیک به خود را تا فاصله 100 کیلومترى 
مشــاهده، الیک و یا دیس الیک کنند. 
درصورتى که هر دو فــرد، گزینه الیک 
را انتخاب کرده باشند، امکان برقرارى 

ارتباط بین این دو فرد وجود دارد.
*به نظر مى رســد بیش از 500 میلیون 
نفر در سراســر جهان از تیندر استفاده 

مى کنند. 
*وضعیت در ایــران: تینــدر در ایران 
به صورت مستقیم در دسترس نیست و 
امکان استفاده از امکانات مالى و پولى این 
شبکه نیز از سوى شرکت ارائه کننده براى 
ایرانیان محدود شده است. بااین حال به 
نظر مى رسد تیندر در ایران حدود 5000 

نفر کاربر فعال داشته باشد.
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