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استاندار جدید اصفهان
 از همه ظرفیت هاى استان 

استفاده کند

روزى روزگارى
 بازگشت به ایـران!

  مجریان 
ساختمانى در اصفهان
 غیر حرفه اى هستند

رهایى 8گروگان از
 چنگال آدم ربایان

رجیسترى گوشى هاى تلفن 
همراه و تبلت اپل از امروز

8

اطالعیه تأمین اجتماعى 
استان اصفهان

جهان نما

چرا فروش 
هواپیماهاى 
ایرباس و بوئینگ 
لغو شد؟
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رئیس کمیسیون عمران مجلس جزئیات 
علل منتفى شدن فروش هواپیماهاى 

ایرباس و بوئینگ به ایران را تشریح 
کرد.

محمدرضا رضایى کوچى در گفتگو 
با تسنیم با اشاره به آخرین وضعیت 

قراردادهاى خرید هواپیماهاى 
ایرباس و بوئینگ طبق ...

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
هنوز هیچ بانک بزرگ جهانى با ما همکارى 

نمى کند، گفت: بخش خصوصى کشور 
بعد از تصویب برجام که براى آن جشن هم 
برگزار شد، هیچ تکانى نخورد و کسى شاهد 

تحرك آن نبود.
محسن رضایى با بیان اینکه 

در برجام به جنگ آشکار...

2

هنوز هیچ بانک 
بزرگى در جهان 
با ما همکارى 
نمى کند

سیستم بارشى در اصفهان همچنان ضعیف و پدیده اینورژن در حال شکل  گیرى است

موج جدید آلودگى هوا در راه اصفهان
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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هنوز 
هیچ بانک بزرگ جهانى با ما همکارى نمى کند، گفت: 
بخش خصوصى کشور بعد از تصویب برجام که براى آن 
جشن هم برگزار شــد، هیچ تکانى نخورد و کسى شاهد 

تحرك آن نبود.
محســن رضایى با بیان اینکه در برجام به جنگ آشکار 
اقتصادى توجه شد، اما به جنگ پنهان اقتصادى آمریکا 
هیچ توجهى نشــد، عنوان کرد: در کنــار دیپلمات ها و 
مسئوالن سازمان انرژى اتمى که مذاکرات برجام را انجام 
مى دادند، یک تیم اقتصادى قوى نداشتیم که تحرکات 
پنهان اقتصادى آمریکا را رصد کند؛ اگر در برجام ده پانزده 

حکم درباره وزارت خزانه دارى آمریکا مى نوشتیم، امروز 
بسیارى از مشکالت را در مسیر اجراى برجام نداشتیم.

وى در ادامه گفت: برخى در کشور مرتباً نگویند «عده اى 
به دنبال جنگ با آمریکا هستند»؛ این حرف ها کمک به 
آمریکاست. انرژى ها را هدر ندهید؛ آمریکایى ها در برجام 
با ما غیرصادقانه برخورد کردند و مطمئن باشند اینگونه 

اقدامات آنها بدون پاسخ نمى ماند.
وى ادامه داد: همانگونه که دشمن در مقابله و دشمنى با ما 
داراى یک استراتژى واحد است ما نیز باید یک استراتژى 
واحد را در برابر آنها به کارگیرى کنیم که این استراتژى 

«نبرد اقتصادى» است.

رئیس کمیســیون عمران مجلس جزئیــات علل منتفى 
شــدن فروش هواپیماهاى ایرباس و بوئینگ به ایران را 

تشریح کرد.
محمدرضا رضایى کوچى در گفتگو با تســنیم با اشاره به 
آخرین وضعیت قراردادهاى خرید هواپیماهاى ایرباس و 
بوئینگ طبق توافق برجام، گفت: به طور قطع آمریکایى ها 
از هر اقدامى براى تحریم  جمهورى اسالمى ایران استفاده 
مى کنند و از هیچ اقدامى نیز کوتاهى نمى کنند؛ هم اکنون 
نیز فشار مى آورند که فروش هواپیماهاى ایرباس و بوئینگ 
را منتفى کنند. وى افزود: بنده در صحبت هایى که با آقاى 
آخوندى وزیر راه داشتم، مشخص شــد که دولت در حال 

حاضر بر سر تأمین منابع مالى براى خرید هواپیماهایى که 
طبق برجام قراردادهاى آن را منعقد کرده اســت، مشکل 
دارد؛ البته قرار بــود که فاینانس آن تأمین شــود. رئیس 
کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: اصل مطلب در زمینه 
قراردادهاى خرید هواپیما این است که به فرض محال هم 
که آمریکایى ها فروش هواپیماها را آزاد کنند، کدام شرکت 
مى خواهد این هواپیماها را فاینانس کند و به ما تحویل دهد؟
رضایى کوچى افزود: از طرفى اصل فروش این هواپیماها 
نیز مسئله دار شــده و آمریکایى ها اجازه فروش بوئینگ و 
 ATR ایرباس را نمى دهند؛ البته شاید بتوانیم فقط چند فروند

را خریدارى کنیم.

هنوز هیچ بانک بزرگى در 
جهان با ما همکارى نمى کند

چرا فروش هواپیماهاى 
ایرباس و بوئینگ لغو شد؟

واکنش دفتر آیت ا...  مکارم  به 
اتهام یک نماینده مجلس

  تسنیم|  دفتر آیت ا... مکارم شیرازى با صدور 
بیانیه اى نسبت به اتهام خالف واقع یکى از نمایندگان 
مجلس به این مرجع تقلید واکنش نشان داد. در بیانیه 
دفتر آیت ا... مکارم شــیرازى آمده است: مدتى است 
خبرى ســرتاپا دروغ به وســیله بدخواهان مرجعیت 
شــیعه در بعضى از فضاهاى مجازى منتشر کرده اند 
که آقایى به نام «مدلل»، داماد حضرت آیت ا... مکارم 
شیرازى است و او تاجر شــکر و بدهکار مهم بانکى 
است، درحالى که معظم له نه چنین دامادى دارد و نه 
حتى این شخص را دیده است. اخیراً یکى از نمایندگان 
مجلس شوراى اسالمى به نام آقاى محمود صادقى با 
عبارت «خوب است جناب ایشان درباره بدهى هاى 
کالن معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح 
بدهند» به این شایعه دامن زده و به نوعى این دروغ 
را در توییت خود نسبت به معظم له تکرار کرده است. 
بدین وســیله اعالم مى دارد چنانچــه جناب آقاى 
صادقى این موضوع را تکذیــب و عذرخواهى نماید 
مشــکلى نیســت واّال از طرق قضائى قابل تعقیب 

است. 

نوه جدید رهبر انقالب
 به دنیا آمد 

  باشگاه خبرنگاران جوان | فریـد الدین 
حداد عادل با انتشـار پسـتى در صفحه توییتـر خود از 
تولد نوه جدید رهبر انقالب خبـر داد.  فریدالدین فرزند 
غالمعلى حدادعـادل در مقام دایى این نوزاد با انتشـار 
تصویرى از «محمدامین» در بیمارستان در توییتر خود 
نوشت: پنج شنبه، 9 آذرماه 96 خداوند سومین فرزند را 
به حاج آقا مجتبى عزیز عطا کرد و همه خیلى خوشحال 
شدیم. از خانم فراهانى و عوامل بیمارستان رسالت براى 
زحمات هر سه مرتبه وضع حمل در طول این سال ها 
قدردانى مى کنم. ان شاءا... «محمد امین» قدردان چنین 

پدر و مادرى باشد. 

حس زیبا
  فارس| محمدعلـى ابطحـى، از چهره هـاى 
مطرح اصالح طلبان و رئیس دفتر دولت اصالحات در 
کانال تلگرامى اش درباره سردار  قاسم سلیمانى نوشت: 
وقتى در خبرها خواندم که سردار محبوب ایرانى، قاسم 
سلیمانى نامه رئیس سازمان سیا را نخوانده پس فرستاده، 
غرور وصف ناشـدنى در وجـودم حس کردم. دوسـت 
داشتم دستش را ببوسم. مهم نیست با قاسم سلیمانى 
وسیاست هاى فرا منطقه اى جمهورى اسالمى موافق 
باشیم یا نباشیم. اما حس زیبایى است که یک فرمانده 
ایرانى نامه رئیس سـیا را نه مى خواند و نه تحویل مى 

گیرد. 

اثرگذارترین خبرگزارى 
از نگاه مدیر کیهان

حسـین شـریعتمدارى، مدیر مسئول    فارس|
روزنامه کیهان در مراسم معارفه مدیرعامل خبرگزارى 
فارس گفت: خبرگزارى فارس از برکات و موهبات الهى 
جمهورى اسالمى ایران به حساب مى آید و بعد از شکل 
گیرى آن کمتر کسى فکر مى کرد که در فاصله اى کوتاه 
به نقطه فعلـى به عنـوان اثرگذارترین خبرگـزارى در 
جمهورى اسالمى ایران برسد. خبرگزارى فارس خیلى 
زود بسیارى از خبرگزارى ها و رسانه هاى دیگر در ایران 

را پشت سر گذارد.

واکنش سپاه به قرعه ایران 
جانشـین فرمانـده کل سـپاه به    افکار نیوز|
قرعه تیم ملى فوتبال ایران در جام جهانى 2018 روسیه 
واکنش نشان داد. سردار حسین سالمى، فرمانده نیروى 
زمینى سپاه در مراسم تودیع و معارفه جانشین فرمانده 
نیروى زمینى اشاره اى به قرعه تیم ملى فوتبال ایران در 
جام جهانى داشت و گفت: از قرعه ایران خیلى خوشحال 
شـدم چون وقتى این تیم با اسـپانیا و پرتغال همگروه 
شـده، باید خودش را طورى آماده کند کـه با تیم هاى 

بزرگ بازى کند.

با علنى شدن تالش سه خواننده ایرانى براى بازگشت به توئیتر
ایران و موضع گیرى علنى وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى 
درباره این خواننده ها، باید پرسید آیا واقعاً زمینه بازگشت 
این چهره ها به کشورمان و از سرگیرى فعالیتشان وجود 
دارد و یا در صورتى که این اشــخاص به ایران بازگردند 
به سرنوشــت حبیب محبى، بینش بلور و امیر تتلو دچار 
خواهند شد؟ پرسشى که شاید سیدعباس صالحى نیز در 

این مقطع نتواند پاسخ قاطعى به آن دهد.
به گزارش تابناك، سیدعباس صالحى دیروز در گفتگویى 
در پاسخ به این سئوال که برخى خواننده ها و موزیسین ها 
مانند حسین زمان، آریا آرام نژاد و هومن خلعتبرى به شدت 
خواهان بازگشت به کشور و عرصه کار رسمى هستند. آنها 
در انتظار موضع رسمى وزارت ارشاد درباره بازگشت به کار 
خود هستند؛ پاسخ شما به آنها چیست؟ گفت: «برخى از 
اتفاقاتى که براى برخى از هنرمندان افتاده توسط پاره اى 
از مراجعى است که آن مراجع نقطه نظراتى را در خصوص 

این هنرمندان ابراز کرده اند.»
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمى ادامه داد: «تالش ما 
این اســت که تجدیدنظر و تغییر دیدگاهى ازســوى 
این مراجع نسبت به کســانى که در حوزه هنر فعالیت 
داشــته و دارند، صورت بگیرد و در این رابطه، ان شاءا...

ما گفتگوهــاى متقابلــى را ادامــه مى دهیــم... این 
گفتگوها حتمــاً امیدوارکننده بوده اســت که ما تالش 

مى کنیم.»
موضــع گیرى صالحى به رســمیت یافتــن خبرهاى 
غیررسمى درباره تالش گروهى از هنرمندان از جمله این 
سه خواننده براى بازگشت به ایران را منجر شد و بدین 
شکل در فضاى رسمى درباره سرنوشت این خواننده ها 
سخن به میان خواهد آمد. این اتفاق البته براى نخستین 
بار رخ نمى دهد و تجربیاتى در این زمینه وجود دارد که 
عمدتاً موفق نبوده است. در این زمینه شاید بتوان به پرواز 
هماى یا گروه عجم به عنوان مجموعه هایى اشاره کرد 
که به واسطه عدم موضع گیرى سیاسى و همراهى هاى 
صورت پذیرفته، توانســته به فعالیت رسمى در کشور 

بازگردند.
گروه «اوهام» با محوریت شــهرام شــعرباف نیز براى 
دوره اى توانست به فضاى رسمى بازگردد و حتى شعرباف 
در انتهــاى دولت هاى دهم و یازدهم نیز دو کنســرت 
موسیقى داشت اما در نهایت مسیر ناهموار براى فعالیت 

او به وجود آمد که باعث شــد این خواننــده در نامه اى 
شدیداللحن خطاب به مدیرکل وقت دفتر موسیقى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى با انتقاد از او، از عرصه خوانندگى 
خداحافظى کند. شعرباف هنوز به صحنه بازنگشته و در 

عین حال در خارج از ایران نیز فعالیتى نداشته است.
در کنار این اتفاقات، شاهد موارد ناموفقى نیز بوده ایم. در 
دوره هاى پیشین برخى دولتمردان به دنبال بازگرداندن 
سیاوش قمیشــى و نصرا... معین نجف آبادى (معین) 

به ایران بودند و حتى براى ســنجش میزان حساسیت 
ساختارهاى رســمى و غیررســمى تأثیرگذار بر چنین 
فرآیند هایى موضع گیرى هایى نیز داشتند؛ با این حال در 

نهایت هیچکدام از این دو خواننده به ایران بازنگشتند.
البته گاهى خبرهایى درباره رفت و آمد برخى خوانندگان 
و موزیسین هاى ساکن کشورهاى غربى به ایران شنیده 
مى شود و بعضًا برخى از آنها نیز مورد پیگرد قضائى قرار 
مى گیرند که بینش بلور (قیصر) یکــى از این موارد بود 

اما معموًال این برخوردها منجر به رفع اشــکال و حتى 
خوانندگى آنها نمى شود. مشخصًا برخى تالش کردند 
بینش بلور در ایران مجوز فعالیت نیــز دریافت کند اما 
با توجه به عقبه خوانندگى اش، چنین اقدامى در فضاى 

کنونى امکانپذیر نبود.
در این میان اشخاصى چون حبیب محبى (حبیب) و یا امیر 
تتلو نیز به ایران بازگشتند اما به دلیل عقبه فعالیت هایشان 
نتوانستند در فضاى رسمى فعالیت کنند. حبیب در نهایت 

پس از خواندن چند موزیک ویدئوى غیررسمى درگذشت 
و امیر تتلو نیز به واسطه رفتارهاى ناهنجارش، على رغم 
خواندن چندین کلیپ در راستاى مواضع رسمى کشور 
نتوانسته به فضاى رسمى بازگردد و بعید به نظر مى رسد 

وضعیتش تغییر کند.
در میان سه اسم مطرح شــده، برخالف تصور عمومى، 
شاید شانس بازگشت هومن خلعتبرى به فضاى رسمى 
بیشتر است، چرا که او فعالیت سیاسى علیه مواضع رسمى 
کشور نداشته و در سال هاى گذشته در شبکه «من و تو» 
فعال بوده است اما حسین زمان و آریا آرام نژاد به واسطه 
مواضع سیاسى شان از فضاى رسمى خارج شده اند و حتى 
کشور را ترك کرده اند؛ بنابراین بازگشت شان پیچیده تر 
از خلعتبرى خواهد بود. باید دید در ماه هاى آینده اتفاقى 
رخ مى دهد و با رفع مشکل براى این خوانندگان، مسیر 

بازگشت چنین اشخاصى هموار مى شود؟

هومن خلعتبرى و حسین زمان، حبیب و قیصر مى شوند یا پرواز هماى و عجم باند؟

روزى روزگارى بازگشت به ایران!

محسن جالل پور *
این روزها هرجایى و با هرکس که هم صحبت مى شوم، 
از جام جهانى مى گوید و از گروه ســختى که ایران در آن 
گرفتار شده اســت. قطعاً دو کشور اســپانیا و پرتغال جزو 
بهترین هاى حال حاضر فوتبال جهان هستند و مراکش 
هم در رده بندى فیفا جایگاه بدى نــدارد. تأخیر در یکى 
از پروازها و کنجکاوى درباره کشورهاى هم گروه ایران، 
باعث شد روى ویژگى هاى اقتصادى آنها تمرکز کنم. به 
هر سه کشور سفر کرده ام اما تنها با تجار اسپانیایى مراوده 
دارم. اسپانیا بعد از آلمان و ایتالیا بزرگ ترین مشترى پسته 
ایران است. دو کشور پرتغال و اسپانیا با بحران اقتصادى 
دست و پنجه نرم مى کنند. این دو کشور جزو گروه خوك ها 
محسوب مى شــوند. در اصطالح به چهار کشور پرتغال، 
ایتالیا، یونان و اسپانیا ، «PIGS» مى گویند که برگرفته 
از حروف اول این کشورها و به معناى خوك هاست. گروه 
خوك ها در سال هاى گذشته به شدت با بحران اقتصادى 
درگیر بوده است. با این مقدمه اجازه بدهید با شاخص هاى 
اقتصادى به این کشــورها نگاه کنیم تا ببینیم در رقابت 

اقتصادى و اجتماعى، کدام کشور وضعیت بهترى دارد.
پرتغال در رده بندى فیفا سومین تیم جهان است. از نظر 
جمعیت، در رتبه 84 جهان قرار دارد. نمره حکمرانى اش 
25 اســت و از نظر تولید ناخالص داخلى چهل و هفتمین 
اقتصاد جهان به شــمار مى رود. جایــگاه پرتغال از نظر 
درآمد ســرانه 66، از نظر رتبه آزادى اقتصــادى 77 و از 

نظر مساعد بودن محیط کسب وکار 37 است. پرتغالى ها 
دهمین کشــور جهان از نظر آزادى فردى هســتند که 
رتبه سالمت شان 36 و رتبه ســرمایه اجتماعى شان 46 

است.
اسپانیا بیست و  هشتمین کشور پرجمعیت جهان، ششمین 
کشور در رده بندى فیفاست که رتبه اش در حکمرانى 30، 
در تولید ناخالص داخلى 14 و در شــاخص در آمد سرانه 
52  اعالم شده است. اســپانیایى ها رتبه 16 آزادى هاى 
فردى را دارند و درجه آزادى اقتصادشان  69 و رتبه محیط 
کسب وکارشان 33 است. اسپانیایى ها با ثبت رتبه 25 جزو 
باسوادترین و با ثبت رتبه 16 جزو سالم ترین مردمان جهان 

هستند که جایگاه سرمایه اجتماعى آنها نیز  29 است.
رتبه ایران در رده بندى فیفا 32 است. ما هفدهمین کشور 

پرجمعیت هستیم که بیســت و هفتمین اقتصاد جهان را 
داریم اما از نظر در آمد ســرانه نود و دومین کشور جهان 
محسوب مى شویم و در شاخص حکمرانى نیز در رتبه 133 
قرار گرفته ایم. آزادى فردى در ایران از دیگر کشورهاى 
گروه C وضعیــت بدتــرى دارد و در آزادى اقتصادى و 
محیط کســب وکار هم به ترتیــب در رتبه هاى 155 و 
122 قرار گرفته ایم. از نظر شاخص سالمت از کشورهاى 
هم گروهمان وضعیت بدترى داریم اما در زمینه تحصیالت 
وضعمان از مراکش بهتر است. سرمایه اجتماعى در ایران 
134 اســت که باز هم ما را در وضعیت بهترى نسبت به 

مراکش قرار مى دهد.
 مراکش در رده چهلمین کشور پرجمعیت جهان قرار دارد. 
نهادهاى بین المللى به حکمرانى این کشــور رتبه 116 
داده اند. مراکش از نظر تولیــد ناخالص داخلى در رتبه 60 
و از نظر درآمد ســرانه در رتبه 148 جهان است. وضعیت 
این کشــور در آزادى  فــردى 112 در آزادى اقتصادى 
86  و در محیط کســب وکار 88 است که این کشور را در 
وضعیت بهترى نسبت به ایران قرار مى دهد. مراکشى ها 
از نظر سالمت در رتبه 77 جهان قرار دارند اما در شاخص 
تحصیالت رتبه 119 را از آن خــود کرده اند و در نهایت 
اینکه سرمایه اجتماعى آنها 144 است و ده پله پایین تر از 

ایران قرار مى گیرد.

*فعال اقتصادى و رئیس اتاق بازرگانى ایران

مقایسه اقتصادى اجتماعى ایران، مراکش، پرتغال و اسپانیا با یکدیگر

گروه مرگ، آنطور که ندیده بودید

مدیرکل سابق تعزیرات حکومتى استان تهران دیروز در 
مراسم تودیع خود به جلوگیرى از افزایش قیمت نان اشاره 
کرد و گفت: سر این قضیه چه بالیى که سر ما نیاوردند. 

اوًال از رئیس جمهور بابت لغو قیمت نان تشکر مى کنم. 
رئیس جمهور گفتند این کار کارشناسى نشده بود؛ البته 
چرا شده بود اما کارشناسى ها مشکل داشت. در جلسات 
کارشناســى ما را راه نمى دادند و جلساتى هم که حضور 
مى یافتم، اعتراض مى کردیم. مشکل کارشناسى ها بود. 
کارشناسان شان در ارتباط با نان همان استداللى را مى کرد 
که درباره پفک مى کرد؛ این خیلى جالب است! نمى داند که 
نان قوت الیموت است؟ نمى داند که هنوز در این کشور 
هستند کسانى که غذایشان نان است؟ اگر نمى دانید بیایید 
تا من به شما آنها را نشان دهم. خیلى از کشورها این چیزها 

را مى دانند و به قیمت نان دست نزدند. بدتر از همه اینها 
کارشناسانى بودند که امانتدارى نکردند و نهایتًا هم 15 
درصد قیمت را افزایش و حداقل 17 درصد وزن چانه خمیر 

را کاهش دادند و گفتند نان 15 درصد گران شد. 
محمد محمدى با اشاره به سکوت دستگاه هاى مسئول 
در برابر افزایش قیمت نان گفت: همه ساکت بودند و قرار 
بود انجام شود. همه چیز تمام شده بود. در این کشور نان 
مهمتر است یا قلیان؟ نمى گویم مشکالت نانوایان حل 
نشــود اما قرار نیست مشــکالت آنها را مصرف کننده 

تقبل کند.

استداللشان درباره گران شدن نان همان بود که 
درباره پفک بود!

رئیس ستاد اقامه نماز با بیان خاطره اى از نماز خواندن 
عبرت آموز یک دختر 11 ســاله، از کم توجهى وزارت 
ارشاد نسبت به نماز انتقاد کرد.حجت االسالم والمسلمین 
قرائتى در مراســم تجلیل از فعاالن اقامــه نماز گفت: 
مدیرکل و معاونان در هر سازمانى باید در صف اول نماز 
حضورپیدا کنند. همچنین  احکام فقهى نماز به صورت 
جزوه هاى صوتى و تصویرى منتشــر  و براى فرستادن 
به کشورهاى دیگر تدارك دیده شوند و احکام نماز بیان 
شوند. البته نماز وزارتخانه ها را جزو دین حساب نکنید، 
زیرا حضور مدیران کل در مساجد محله شان مهم است.
حجت االسالم والمسلمین قرائتى عنوان کرد: در طول 
30 سال گذشته، وزارت ارشاد هیچ مشورت حتى تلفنى 
در مورد نماز با مننکردند. گاهى مــردم عوام بهتر از ما

 مــى فهمنــد. ما یــک بــار از بچــه ها خواســتیم 
عمرتــان  در  کــه  نمــازى  تریــن  شــیرین 
خواندیــد را بــراى مــا بفرســتید. در آن نامــه هــا،  
دختر 11 ســاله اى نوشــته بــود با پــدرم در اتوبوس 
جاده اى بودم؛ راننده براى نماز در جاده توقف نمى کرد. 
این دختر از کیــف خود ظرف آب را برداشــت و  داخل 
اتوبوس وضو گرفت، مهر این دختر به دل شاگرد راننده 
افتاد و راننــده،  اتوبوس را متوقف کــرد. دختر نمازش 
را شروع کرد، همه مســافران آفرین گفتند و بعد یکى 
یکى پیاده شــدند و همــراه با آن دختر نمــاز خواندند. 
دختر گفــت یک دفعه دیــدم 17 نفر همــراه من نماز 
مــى خواننــد.وى ادامــه داد: در ســمینارى در یــزد 
بودم، پزشــکى کــه ســخنرانى مى کرد مــى گفت 
شــما با تماشــاى کســانى که غــذا را با اشــتها مى 
خورنــد احســاس گرســنگى خواهیــد کــرد. امــا 
کســى که فیلم غذا خــوردن را بازى مى کند شــما را 
گرســنه نمى کند. باید در مــورد نماز هــم همینطور

 باشد. 

خاطره جالب
 قرائتى از نماز خواندن 

دختر 11 ساله 

عضو ارشد جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبري، اهداي 
سکه به باهنر از سوي دولت دهم را تکذیب کرد.

محســن کوهکن درباره ماجراى سکه هاى دولت دهم 
به برخى از مقامات کشورمان از جمله محمدرضا باهنر 
گفت: باهنر یک چهره سیاســى است که سابقه حضور 
در چندین دوره مجلس را داشته اســت از این رو طرح 
موضوعاتى چون اهداى سکه هاى طال به وى از سوى 
احمدى نژادى  ها بدون شک صحت نداشته و کسانى که 
باهنر را مى شناسند با شنیدن این جمله تنها به یک لبخند 

اکتفا مى کنند.
عضو ارشــد جبهه پیروان خط امــام (ره) و رهبرى با 
اشــاره به اینکه اظهارات برخى از چهره هاى سیاســى 
مبنى بر اینکه احمدى نژاد در دفتر باهنر رشد و پرورش 
پیدا کرده اســت صحت ندارد، گفت: واقعیت این است 

که در انتخابات مجلس هفتم و شــوراى شــهر دوره 
دوم، شــوراى هماهنگى نیروهاى انقــالب با هدایت 
حجت االســالم ناطق نورى شــکل گرفت و برخى از 
طیف هاى اصولگرایان در این شــورا فعــال بودند و در 
آنجا احمدى نژاد به عنوان یک عضو معمولى شــرکت 

مى کرد.
وى خاطرنشان کرد: اگر کسى باهنر را بشناسد به خوبى 
مى داند که وى اهل رفیق بازى نیست و زندگى وى نیز 
روشن و شــفاف اســت از این رو به نظر مى رسد برخى 
جریانات سیاســى به دنبال خطاى احمدى نژاد به دنبال 
اهداف دیگرى هســتند که باید به آنهــا نصیحت کنم 
که نباید دنبال این رویه باشــند چرا که این امر به ضرر 
خود آنها تمام مى شــود و گرفتارى آنها را بیشتر خواهد

 کرد.

احمدى نژادى ها به باهنر سکه هدیه داده بودند؟

گاهى خبرهایى 
درباره رفت و آمد 
برخى خوانندگان و 

موزیسین هاى ساکن 
کشورهاى غربى 
به ایران شنیده 
مى شود و بعضاً 
برخى از آنها نیز 

مورد پیگرد قضائى 
قرار مى گیرند که 

بینش بلور (قیصر) 
یکى از این موارد 

بود
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سخنگوى سازمان ثبت احوال با بیان اینکه به تعبیرى 
کلید ورود به دولت الکترونیک کارت ملى هوشمند است، 
گفت: تاریخ اعتبار کارت هاى ملى هوشمند تا  هفت سال 

پیش بینى شده است.
سیف ا... ابوترابى اظهار داشت: وزیر کشور پیگیر موضوع 
تجمیع کارت هاى ملى هوشمند است وتجمیع کارت هاى 
هوشمند به معنى این است که همه اطالعات هویتى افراد 
در داخل یک کارت قرار گیرد و هر ایرانى یک کارت احراز 

هویت داشته باشد. 
وى همچنین به تاریخ اعتبار کارت هاى ملى هوشــمند 
اشــاره کرد وگفــت: تاریــخ اعتبار کارت هــاى ملى 

هوشمند تا هفت سال پیش بینى شده است زیرا ممکن
 اســت در این هفت ســال چهره  افراد تغییر کند؛ البته 
ممکن اســت بعد از این مــدت پیش بینى شــده نیز

 امــکان تمدیــد مجــدد ایــن کارت هــا ماننــد 
کارت  هاى سابق فراهم شــود یا به طور کلى تغییراتى 

در آن رخ دهد.
بــه گــزارش ایســنا، کســانى که تــا پایان ســال
 89 کارت ملى سابق را دریافت کرده اند بایستى تا پایان 
ســال 96 براى اخذ کارت ملى هوشــمند مراجعه کنند 
زیرا تا پایان ســال 96 اعتبار کارت هاى ملى سابق شان 

از بین مى رود.

نخستین پل ارتباطى دو فرهنگ با یکدیگر، غذاست و  در 
طول تاریخ هر زمان قومى، قومى دیگر را به سرزمین خود 
دعوت مى کرد، ُپررنگ ترین تشریفاتشــان غذا و نحوه 
چیدمان آن بوده است، زیرا گویاى فرهنگ و تمدن قوم 

میزبان بوده است.
در این رابطه سامان گلریز، کارشناس بین المللى غذا در 
مورد ارتباط غذا و گردشگرى و معرفى غذاى ایرانى اظهار 
داشت: اهمیت غذا در گردشگرى را مى توان از این مثال 
ساده متوجه شد که توریســت در بدو ورود، وعده غذاى 
خود را طلب مى کند. وى ادامه داد: مهمترین توصیه به 
راهنمایان گردشگرى فکر و برنامه ریزى کردن راجع به 

برنامه غذایى یک تور است.
گلریز تصریح کرد: یک گردشــگر خارجى براى تجربه 
غذاهایى مانند پیتزا، همبرگر و... بر روى مبلمان و فضایى 
مدرن و اروپایى به ایران نمى آید بلکه براى آشــنایى با 
انواع سبزى ها، ادویه ها و دانش و تجربه غذاى ایرانى به 

این سرزمین مى آید.
وى خاطرنشــان کرد: اگر یک راهنما بداند کجا، با چه 
غذایى و چگونه باید از مهمانان خود پذیرایى کند هرگز 
غذاى تکرارى در یک تور، تجربه نمى شود، جمع آورى 
اطالعات از تنوع غذایى ایرانى براى یک راهنما از اهمیت 

بسزایى برخوردار است.

غذاى تکرارى در 
تورهاى گردشگرى، ممنوع

تاریخ اعتبار کارت هاى ملى 
هوشمند چند سال است؟

دومین عامل مرگ و میر
رئیس انجمن مددکاران اجتماعى گفت: براساس اعالم 
وزارت بهداشت، دومین عامل مرگ افراد در اورژانس ها، 
نزاع است. سیدحسن موسوى چلک با اشـاره به افزایش 
آسـیب هاى اجتماعى در کشـور، افزود: باال رفتن سطح 
خشـونت در جامعه بسـیار خطرناك اسـت و الزم اسـت 
مسئوالن در این زمینه بررسى کنند که چرا میزان خشونت 
در جامعه به این حد رسیده اسـت. وى تأکید کرد: دومین 
پرونده قضائى در کشـور مربوط به خشـونت است و این 
نشان مى دهد جایى در سیاستگذارى هاى ما مشکل دارد.

از شمال تا جنوب...
خریـد خانـه در کالنشـهر بزرگـى چـون تهـران 
حکایت هاى خاص خود را دارد و از شـمال تا جنوب این 
شـهر بیش از 12 میلیون تومان در هـر مترمربع اختالف 
قیمت وجود دارد و البته متناسـب با سـاخت و سـن بنا و 
شـمالى و جنوبى آن، قیمت ها متفاوت اسـت. به عنوان 
مثال در حالى که در الهیه و زعفرانیه هر متر خانه 14 میلیون 
تومان اسـت، در خیابان آیت ا... سعیدى مى توانید با یک 
میلیون و 400 هزار تومان براى هر متر مربع، خانه بخرید.

زمان نقل و انتقال دانشگاه
ثبت نام بـراى نقل و انتقـال و میهمانى دانشـجویان 
دانشگاه آزاد براى نیمسـال دوم تحصیلى 97-96 از 
25 آذرماه آغاز مى شود. متقاضیان باید براى ثبت نام به 
سامانه منادا به نشانى www.monada.iau.ir مراجعه 

کرده و ثبت نام خود را کامل کنند.

ورود سامانه بارشى جدید از 
چهارشنبه

کارشناس سازمان هواشناسى از کاهش بیش از 5 درجه اى 
دماى هوا در برخى از نقاط کشور خبرداد. 

محمد اصغرى گفت: در شرایطى که با کاهش دما مواجه 
مى شویم توصیه مى شود افرادى که در روز هاى آینده قصد 
سـفر دارند، تجهیزات گرمایشـى الزم را به همراه داشته 
باشند. کارشناس سـازمان هواشناسـى همچنین اظهار 
داشت: از بعد از ظهر روز چهارشنبه 15 آذرماه، شاهد ورود 

سامانه بارشى جدید هم  به کشور خواهیم بود.

مذاکره باعربستان از دى ماه
رئیس سـازمان حج و زیارت براى مذاکرات حج 97 ، ماه 

آینده به عربستان سفرخواهد کرد. 
برپایه این گزارش، حجت االسالم والمسلمین سید على 
قاضى عسکر سرپرست حجاج ایرانى با تأکید بر ضرورت 
ارائه خدمات مطلوب به زائران حج تمتع، لزوم برنامه ریزى 
براى استفاده از امکانات پزشکى و درمانى طرف سعودى 

را یادآور شد.

انهدام مواد غذایى در 
مناطق زلزله زده

مدیر گروه سـالمت محیط و حرفه اى معاونت بهداشت 
دانشـگاه علوم پزشـکى کرمانشـاه اظهـار داشـت: از ده 
روز گذشـته که نظام مراقبت هاى بهداشـتى در مناطق 
زلزله زده فعال و آشپزخانه هایى براى پخت غذا مشخص 
شده است، بازرسان بهداشت محیط از توزیع بیش از 13 تن 
مواد غذایى ناسالم جلوگیرى کرده اند. امیر کرمى یادآور 
شد: نان، کنسـرو و سـایر اقالم غذایى که تاریخ مصرف 
آنها گذشـته بود از جمله مـواردى بودند کـه از توزیع آنها 

جلوگیرى شد.

جریمه جالب 2 شکارچى 
متهمین شـکار دو قالده جوجه تیغى به چاپ 14متر بنر 
با موضوع ارزش حیوانـات درحیات وحـش کهگیلویه و 
بویراحمد محکوم شـدند. ایـن متهمین فرصـت دارند با 
هماهنگى اجراى احکام کیفرى حداکثر ظرف مدت یک 
ماه 7عدد بنر به طول 2 و عرض1متـر با مضامین ارزش 
حیوانات درحیات وحش و فتواى مراجع عالیقدر کشور در 
مورد احکام شرعى خوردن گوشت جوجه تیغى، چاپ و در 

سطح شهر قلعه رئیسى و مکان هاى پرتردد نصب کند.

چرك نویس

قائم مقام ســازمان دانش آموزى وزارت آموزش و 
پرورش گفت: همه دانش آموزان هرمزگانى آسیب 
دیده در حادثــه واژگونى اتوبوس، از بیمارســتان 
مرخص شده و مشــغول به درس خواندن هستند 
و سعى مى شود عقب ماندگى تحصیلى آنها جبران 

شود.
محمود علیگو گفت: در حادثــه واژگونى اتوبوس 
دانش آموزان هرمزگانى کــه در حال رفتن به اردو 
بودند، دو دانش آموز از ناحیه دســت و پا دچار قطع 
عضو شــدند، یک دانش آموز مشکوك به ضایعه 
نخاعى شد و دو دانش آموز از ناحیه صورت به شدت 
آسیب دیدند که به منظور درمان به بیمارستان شیراز 

اعزام شدند و تحت اعمال جراحى قرار گرفتند. 
وى افزود: خوشــبختانه احتمال ضایعه نخاعى در 
دانش آموز هرمزگانى رد شــد و با اعمال صورت 
گرفته، در صحت کامل بــا پا هاى خود راه مى رود. 
این در حالى اســت که به منظور رفع کامل آسیب، 

جلسات فیزیوتراپى همچنان ادامه دارد.
قائم مقام ســازمان دانش آموزى وزارت آموزش و 
پرورش خاطر نشان کرد: همه دانش آموزان دختر 
آسیب دیده از بیمارستان مرخص شده اند و تحت 
نظر معلمان خصوصى به تحصیل در خانه مشغول 
هستند. الزم به ذکر است دو دانش آموز قطع عضو 
و یک دانش آموز مستعد، به منظور کمک به حاالت 
روحیشان در خبرگزارى پانا مشغول به کار شده اند.
علیگو عنوان کــرد: درصد قابل توجهــى از دیه
 دانش آموزان فوت شده در حادثه واژگونى اتوبوس 
پرداخت شــد و مابقى آنها در حال پیگیرى است. 
همچنین پرداخت دیه تمامى دانش آموزان و یک 
مربى آموزش و پرورش مجــروح در این حادثه در 
دستور کار دادستانى استان هرمزگان قرار گرفته و 

توسط بیمه البرز پرداخت خواهد شد.
وى درباره تغییرات اعمال شده در آیین نامه اردوى 
دانش آموزى گفت: بخش هاى ویژه آیین نامه جدید 
نظیر ممنوعیت حرکت اتوبوس اردو ها از ســاعت

 23 الى 5 صبــح در حال اجراســت و بخش هاى 
دیگر آن بایــد از جانب وزیر آمــوزش و پرورش 
ابــالغ شــود و در دســتور کار مــدارس قــرار

 گیرد.

امروزه اســتفاده از انــواع صندلى هــاى راحتى 
چوبى و مدرن در برخى خانه ها و براساس سبک 
زندگى شــهرى بســیار رایج شده اســت، ولى 
شــاید افراد کمتر اطالع داشــته باشند که چنین 
صندلى هــاى راحتى ولى به ســبک و ســیاق 
ســنتى در عمارت هــاى ایرانى وجود داشــته

است.
براین اســاس دو نوع از این صندلى هاى راحتى 
در عمارت باغ نارنجســتان در تهران به نمایش 
درآمده و این در حالى اســت کــه مجموعه قوام 
بین ســال هاى 1257 و 1267 مقارن با حکومت 
ناصرالدین شــاه قاجار ســاخته و تکمیل شــده 

است.
این مجموعه از عناصر متعددى تشکیل یافته که 
عمده ترین این عناصر عبارتنــد از حمام گچینه، 
حســینیه قوام، مکتب خانه قوام (خانــه عراقى ها)، 
اندرونى قــوام (منــزل زینت الملــک)، دیوان 
خانه قوام (نارنجســتان)، حمام اختصاصى قوام 
و اصطبــل و زنجیرخانه (در حــال حاضر از بین 

رفته است).

گردشگرى را مى شناسد و با صنایع دستى ایران، اُنس دارد. اما این الفت 
وقتى که از «کفش» سخن به میان آید، جلوه و جالیى دیگرگون مى یابد. 
او که زاده تبریز است و امروز 63 سال دارد، 26 سال سابقه گردشگردى 
داشــته و از آن مهمتر، چیزى در حدود یک دهه است که به پژوهش در 
کفش و به ویژه کفش ایرانى مى پردازد. در دنیا این مســئله مطرح است 
که چگونه یک زن، به تنهایى، بیش از پنج بار ایران را دور زده تا به اهداف 

پژوهشى خود برسد.
به گفته «شعله جلیلى خیابانى» که خودش شاید 200 جفت کفش داشته 
باشد؛ «قدیمى ترین کفش هاى ایرانى یکى متعلق به مرد نمکى از دوره 
ساسانیان در هزار و400 ســال پیش اســت که البته پوتین چرمى بود. 
همچنین باید به چاروق چرمى هم اشاره شود که پیشینه اى 900ساله از 

حوالى اصفهان دارد.»
او همچنین مى گوید: «ناگفته نماند که ده ســال پیش، کفشى چرمى در 
ارمنستان یافت شــد که قدمتى پنج هزار و500ساله داشت و من مشابه 
آن را در روســتاى بیرق تبریز در پاى یک کشاورز دیده بودم که حاکى از 
هم شکلى آن در آن منطقه از ایران باستان داشته است.» او به کفش هاى 
گیاهى و جانورى رایج در ایران اشــاره مى کند و مى گوید: «قدیمى ترین 
کفش حصیرى جهانـ  به سبب ناقل و هادى گرما نبودنـ  که با پنج هزار 
سال قدمت در مصر رواج داشــته را مى توان همین حاال در جنوب ایران
 پیدا کرد. همچنین کفشى بافته شده از پوست حیوان را از روستایى حوالى 
کندلوس در مازندران خریــدم که هنوز هم از همان چرِم دباغى نشــده 

اســتفاده مى کنند. جز این، پشــم شتر، شــاخ بز وحشــى، َکَفل االغ، 
چرم بــز، گاو و گاومیــش هم مواد ســاخت کفش بوده اســت. در نوع 
گیاهى نیز از الیاف گیاهى مانند برگ درخت خرما، نخ و چوب اســتفاده 

مى شده است.» 
جلیلى اما به سراغ سنگ نگاره هایى نیز رفته که نشانى از کفش داشته اند. 
به این ترتیب بود که او تخت جمشیدـ  و به ویژه کاخ آپاداناـ  را موزه کفش 
نامید. او درباره چرایى اطالق این نام گفت: «فراموش نکنید که 23 ساتراپ 
براى بار عام به تخت جمشید مى آمدند که حک شده است. با وجود تنوع 
شگفت انگیز کفش هاى تخت جمشید، اما متوجه شدم کامل ترین کفش 
چرمى به لحاظ شــناخت قالب پا، کفش ایرانى است؛ کفشى که به شکل 
بوت یا نیم بوت است. این در شرایطى است که بقیه اقوام تنها از یک تخته 

چرم با چند بند روى آن استفاده مى کردند.»
او گونه شناسى کفش هاى ایرانى را بسته به اقالیم مختلف، متفاوت مى داند 
اما با این حال نمى توان از بدایع کفش هاى ایرانى گذشت که جلیلى تنها 
در ایران نمونه اش را یافته و دیده است؛ از دمپایى مخصوص حمام و یک 
لنگه کفش مخصوص بیل زنى تا کفش هاى مخصوص برف که مانند پنجه 
پرندگان است و کفش مختص سوارکارى، به طورى که سوارکار مى تواند 

به سهولت و سرعت بتازد.
او از هر 31 اســتان ایران، نمونه کفش هایى و به قول خودش گلچینى از 
ایران دارد و در این میان، گیالن با پنج نوع کفش در مجموعه اش بیشترین 

تنوع را دارد، اگرچه آرزو دارد کفش ایرانى به ثبت جهانى برسد.

یک دختربچه با موهاى روشن شــانه نخورده، با لباس 
بافتنى و شــلوار گرم و صندل تابســتانى، جلوى ویرانه 
هاى یک خانه ایستاده؛ جایى که تا قبل از زلزله کرمانشاه 
خانه شان بوده و حاال نیست. توى دست هایش یک کاغذ 
است با یک نوشــته:«جا نداریم، کانکس مى خوایم!» 
خبرنگار جام جم آنالین با دنبال کردن شماره تلفن روى 
کاغذ، به «مجتبى عزیزى»، پدر 29 ساله این دختربچه 
مى رسدکه حاال براى رسیدن به کانکس دست به دامان 
انتشار تصویر دخترکوچکش در فضاى مجازى شده است. 

گفتگو با او را بخوانید:

آقاى عزیزى اهل کدام روستا هستید؟
روســتاى «قره بالغ اعظم» در چهارکیلومترى شــهر 

سرپل ذهاب.
این تصویرى که در تلگرام منتشــر 

شده متعلق  به دختر شماست؟
بله این عکس دخترم «نارین» است. خودم چند روز پیش 

از او انداختم.
چرا این کار را کردید؟

خانه ما بعد از زلزله خراب شده و قابل سکونت نیست، اما 
هنوز به ما کانکس نرسیده است.ما حتى چادر هم نداریم.

پــس در این مــدت کجــا زندگى 
مى کردید؟

خودمان با نى چادر ســاختیم. البته خــودم که نه چون 
دستم در زلزله شکسته، خواهرم و دامادمان از روستاهاى 
اطراف اسالم آباد غرب آمدند براى ما این چادر را درست 

کردند.
دخترتان چند سال دارد؟

نارین سه ساله است. یک دختر دیگر هم دارم؛ «الناز»، 
که پنج ساله است.

وقتى زلزله آمد چکار مى کردید؟

من خواب بودم. یک دفعه با تکان هاى زمین بیدار شدم، 
بعد دیدم زنم بچه ها را بغل کــرده و همینطورى جیغ

مى کشــد. کمک کردم از خانه بیرون بروند، اما موقعى 
که خودم داشتم بیرون مى رفتم، دیوار خراب شد و دستم 

شکست.
از روستاى شما کســى هم در زلزله 

جانش را از دست داد؟
بله 35 نفر کشــته دادیم. زخمى هم زیاد داشــتیم، من 
خودم بعد از یک ساعت تازه رســیدم بیمارستان سرپل 
ذهاب که دیدم آنجا هم خراب شده و مریض ها گوشه 
حیاط خوابیده اند. آن موقع به من گفتند که تو فقط دستت 
شکسته و حالت خیلى بد نیست، نمى میرى. اینجا اولویت 
ما مریض هاى بدحال است. من را فرستادند اسالم آباد 
غرب. آنجا هم تا صبح داخل سالن بیمارستان بودم و درد 
مى کشیدم و مى گفتند که اتاق عمل خراب شده. بعد از 
آنجا هم من را فرستادند کرمانشاه و باالخره بیمارستان 

امام حسین(ع) کرمانشاه من را پذیرش کرد.
چطور در این مدت حتى یک چادر هم 

به شما نرسیده؟
اول ایــن را بگویــم کــه مــردم ایران خیلــى خوب 
هســتند خدا از همه آنها راضى باشــد که اینقدر به ما 
کمک کردند اما مشــکل اینجاســت کــه توزیع این 
کمک ها اصًال خوب نیست، وقتى ماشین ها براى توزیع 
مى آیند دورش ازدحام مى شود من چون دستم شکسته 
نمى توانم جلو بروم به دلیــل همین هنوز چیزى به من 
نرســیده. االن هم این عکس را براى این منتشر کردم 
که یک خّیرى به داد ما برســد، بچه هایم در ســرماى 
این شب هاى کرمانشــاه مریض شــده اند، چادرمان 
اصًال گرم نیســت. خواســتم بگویم به داد ما برســید. 
ما هم هموطن شما هســتیم. اینجا در کرمانشاه هنوز 
خیلى ها چادر درست و حســابى و کانکس ندارند، ما را 

فراموش نکنید.
روستاى شما چقدر جمعیت دارد؟

حدود 230 نفر.
چندتا کانکس تا االن در روســتاى 

شما نصب شده؟
حدود 30 یا 40 تا؛ دقیق نمــى دانم. چند تایى هم چادر 
هالل احمر داریم و بقیه چادرها هم از همین هایى است 

که خود اهالى با نى ساخته اند.

ماجراى دختر زلزله زده اى که عکسش دست به دست مى شود

نه چادر داریم، نه کانکس
آخرین وضعیت دانش آموزان 

آسیب دیده هرمزگانى 

یک آسیب شناس اجتماعى گفت: یک بار مصرف مخدر «دستمال» اعتیادآور 
بوده و با قیمت هزار تومان در گروه سنى 16 سال رایج شده است.

 مجید ابهرى در خصوص مواد مخدر جدید دســتمال و استفاده آن از سوى 
جوانان گفت: طى پنج سال گذشته نوعى از مواد مخدر به نام دستمال وارد 
بازار شد که ترکیبى از آمفتامین و شیشه است که به شکل دستمال مرطوب 
از طریق پوست جذب بدن مى شود و به راحت ترین شکل ممکن به مصرف 
مى رســد. وى افزود: درحالى که از پخش و توزیع گسترده دستمال آلوده به 
مواد مخدر شیشه توسط نیروى انتظامى جلوگیرى شد، مواد مخدر دیگرى 
با همین عنوان وارد عرصه مصرف شد که مشتقات حشیش و کانابینوئید را 
شــامل مى شــود که در هر وعده مصرفى از مواد مخدر جدید،05 /0 درصد 

حشیش در داخل و یا روى سیگار استفاده مى شود.
این آسیب شناس اجتماعى خاطر نشان کرد: دســتمال به عنوان یک ماده 

مخدر جدید صد تا 800 برابر حشــیش بر روى ســلول هاى مغز تأثیرگذار 
است. این در حالى اســت که حتى یک بار مصرف آن اعتیاد آور و به نوعى 

وابستگى دارد.
ابهــرى عنوان کــرد: فــروش مخــدر دســتمال در پایتخت بــا قیمت

 هزار تومان از سوى مافیاى تولید و قاچاق مواد مخدر، مشکوك است و در 
حالى که مصرف کنندگان زیادى را خود جلــب کرده، مصرف آن به مراتب 

بیشتر از مواد دیگر مى تواند اثرات سویى را در بدن ایجاد کند. 
وى اذعان داشت: مصرف مخدر دســتمال با عوارضى چون باال رفتن تپش 

قلب، خنده زیاد، خشکى دهان و فراموشى همراه است.
این آسیب شناس اجتماعى در ادامه یادآور شد: مصرف اینگونه مواد بیشتر در 
گروه سنى 16 تا 25 سال رایج شده و به راحتى در دسترس جوانان و نوجوانان 

قرار گرفته است.

فروش مخدر «دستمال» به قیمت 1000 تومان 

ایرانى ها 100 سال قبل 5 بار گشتن دور ایران براى جمع آورى کفش 
صندلى هاى راحتى داشتند
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رونمایى از اثر نگارگرى 
هنرمند اصفهانى

در آســتانه میــالد با ســعادت نبى مکّرم اســالم 
(ص) از اثــر نگارگرى هنرمنــد اصفهانى رونمایى

 شد.
در آســتانه میالد آخرین فرســتاده خــدا، حضرت 
محمــد(ص)، از تابلــوى «حدیث کســاء» رضا 

بدرالسماء، نگارگر اصفهانى رونمایى شد.
این تابلو بر گرفته از حدیث مشــهور کساء در ابعاد 
35در50 ســانتیمتر با تکنیک آب مرکب خلق  شده 

است.
این اثر هنرى مزین به آیه تطهیر و اســامى مقدس 

پنج تن آل عبا(ع) است.
رضا بدرالسماء، نگارگر اصفهانى حدود 50 سال است 
که با چرخش سر انگشتان هنرمندش تاکنون بیش از 

500 اثر را به نام خود ثبت کرده است.
ایــن هنرمنــد در ســال1387 نشــان درجه یک 
هنــرى از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمى

دریافت کرد.

اصفهان 
30 سالن سینما مى خواهد

مصطفى حسینى، مدیر امور سینمایى حوزه هنرى 
اســتان اصفهان گفت: مدتى که سینماها مخاطب 
نداشت، به دلیل نبود ســالن هاى با کیفیت بود اما 
هرچه کیفیت ســالن ها رو به بهبودى رفت، مردم 
نیز بیشتر به سمت سینما جذب شدند و در اصفهان 
با توجه به استاندارد ملى باید 30 سالن سینما داشته 

باشیم.

تصویب آزادسازى اراضى 
باغ ها در محورتیران-سامان

آزادسازى اراضى کشاورزى در مسیر طرح چهار خطه 
محور مواصالتى تیران به سامان در محدوده باغ هاى 

تیران مصوب شد.
فرماندار تیران و کرون گفت: مقرر شده زمین معوض 
به جاى باغ ها با نظر کارشناســان در اختیار مالکان 

باغ ها قرار گیرد.
وى افزود:جــاده تیــران بــه ســامان یکــى از 
جاده هاى پرتــردد در محدوده شهرســتان تیران 
و کرون اســت و این جاده به طــول 20کیلومتر به 
دلیل عرض کم به یک نقطه حادثه خیز تبدیل شده 
بود که در دوســال اخیر تعریض آن در دســتور کار

قرار گرفته است.

آغاز مرمت 
بازار تاریخى نایین

مرمت و استحکام بخشــى بازار تاریخى نایین آغاز 
شد.

مدیــر اداره میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشگرى شهرستان نایین گفت: این مرمت شامل 
استحکام بخشــى پى ها و بدنه ها، ایزوله بام، کف 

سازى و بدنه سازى بازار تاریخى است.
محمود مدنیان میزان اعتبار مرمت این بنا را بیش از 
یک میلیارد و 500میلیون ریال عنوان کرد و افزود: 
این بازار سه هزار متر مربعى، شامل 170باب مغازه 

است.

فعالیت 60 مدرسه خواهران 
با7000 طلبه در اصفهان

مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان اصفهان گفت: 
اکنون در استان اصفهان درحدود 60 مدرسه علمیه 
خواهران با هفت هــزار طلبه مشــغول به فعالیت 

هستند.
حجت االسالم والمســلمین مهدى ابطحى با بیان 
اینکه طالب باید به کارهاى تحقیقاتى و پژوهشى 
توجه داشــته باشــند، اظهارداشــت: طالب باید 
ضمن درس خواندن تقوا نیز داشــته باشند، چراکه 
محبوب ترین افراد نزد خداوند کســى است که تقوا

داشته باشد.

مدیر امور سرمایه گذارى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان از معرفى 115 طرح صنایع تبدیلى و تکمیلى براى 
دریافت تســهیالت به بانک هاى استان طى هشت ماهه 

سال جارى خبر داد.
کامران بقایــى در ارتباط بــا آخرین وضعیــت پرداخت 
تسهیالت به بخش صنایع تبدیلى در سطح استان، اظهار 
داشت: با توجه به منابع اختصاص یافته از صندوق توسعه 
ملى با نرخ بهره 12 و 16 درصد، طى هشــت ماهه سال 
جارى تعداد 41 طرح جهت دریافت ســرمایه در گردش 
و سرمایه ثابت به مبلغ 487 میلیارد ریال شامل 21 طرح 
جهت سرمایه گذارى ثابت و 20 طرح جهت دریافت سرمایه 

در گردش به بانک هاى عامل معرفى شده اند که شهرستان 
اصفهان با معرفى ده طرح صنایع تبدیلى و تکمیلى به مبلغ 
118 میلیارد ریال جایگاه نخســت ایــن بخش را به خود 

اختصاص داده است.
وى افزود: در راستاى بهره مندى از منابع تسهیالتى سامانه 
بهین یاب با نرخ بهره 18درصد، تعداد 74 طرح به مبلغ 680 
میلیارد ریال و اشتغال هزار و 403 نفر شامل تعداد 18 طرح 
با رقم 153 میلیارد ریال و اشتغال 149 نفر جهت دریافت 
تسهیالت سرمایه ثابت و تعداد 56 طرح با مبلغ 527 میلیارد 
ریال و اشــتغال هزار و 254 نفر جهت دریافت سرمایه در 

گردش به بانک هاى عامل معرفى شده اند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
برنامه پارك ســیار ترافیک، طرحى است که همزمان 
با آغاز هفته معلوالن از ســوى این معاونت در مدارس 

استثنایى به اجرا گذاشته شد.
علیرضا صلواتى اظهارداشت: گروه پارك سیار ترافیک که 
پیش از این نیز در روزهاى سه شنبه در چهارباغ به اجراى 
برنامه هاى مختلف آموزشى پرداخته اند، این بار همزمان 
با آغاز هفته معلوالن با حضور در مدارس اســتثنایى، به 
اجراى برنامه هاى متنوعى از قبیل نمایش، شعر، موسیقى 

و اهداى جوایز مى پردازد.
وى ادامه داد: در این برنامه سعى مى شود دانش آموزان 

در محیط آموزشــى خود بتوانند در کنار همکالسى ها و 
معلمان خود به آموزش، مــرور و تکمیل آنچه تاکنون 
در خصوص قوانین رفت و آمد در معابر مى دانســته اند، 

بپردازند.
معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
عنوان کرد: با هماهنگى هاى صورت گرفته از ســوى 
اداره آموزش معاونت حمل و نقل و ترافیک با ســازمان 
بهزیستى سعى بر آن شــده در طرحى چهار روزه، تا 14 
آذرماه سال جارى(امروز) در مدارس چهار نقطه شهر که 
بیشتر مدارس نقاط محروم هستند، کودکان را تشویق به 

رعایت قوانین کنیم.

معرفى 115 طرح صنایع 
تبدیلى براى دریافت تسهیالت

پارك سیار ترافیک 
در مدارس استثنایى شهر

معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه بهبودیافتــگان اعتیاد 
به مراکــز کاریابــى معرفى مى شــوند، گفــت: اخذ 
گواهى ســالمت بــا مراجعه بــه مراکز درمــان در 
دوره هاى زمانى مشــخص و تســلیم آن به نماینده 
مقام قضائى بــراى مراقبــت بعد از خــروج معتادان 

ضرورى است.
محمدرضا قنبرى بــا بیان اینکه معاونــت اجتماعى و 
پیشــگیرى از وقوع جرم دادگســترى اصفهان برنامه 
نظارت بر اجراى آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان 
مطابق ماده 16 و برابــر با اصالحیه قانــون مبارزه با 
مواد مخدر را از ابتداى ســال جارى پیگیرى و نظارت

 مى کند، افزود: مهمترین هــدف معاونت اجتماعى و 
پیشگیرى از وقوع جرم دادگســترى، ایجاد بستر براى 
جامعه اى عارى از اعتیاد اســت که ایــن مهم نیازمند 

مشارکت دستگاه هاى مختلف است.
وى برگزارى مسابقات داخلى ورزشــى در کمپ ها را 

راه حل مناســبى براى خروج از فضاى کســالت بار در 
روزهاى ترك اعتیاد عنوان و خاطر نشان کرد: مسئوالن 
کمپ هاى تــرك اعتیاد بــا شــناخت از قابلیت هاى 
افــراد حاضــر در کمپ بایــد اقــدام بــه برگزارى 

کالس هــا و برنامــه هــاى مختلف در حــوزه هاى 
موسیقى، ورزشى، کتابخوانى و آموزش کامپیوتر داشته 

باشند.
معــاون اجتماعــى و پیشــگیرى از وقــوع جــرم 
دادگســترى اســتان اصفهــان گفــت: مســئوالن 
کمپ ها با معرفى افرادى که از ترك اعتیاد آنها اطمینان 
شــده به مراکز کاریابى در حوزه اشــتغال و اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى با ارائه بلیت هاى رایگان 
برنامــه هــاى فرهنگــى و هنرى بــه این افــراد و 
خانواده هایشــان در جهت بازگشــت به اجتماع اقدام 

مى کنند.
 وى گذراندن دوره یــا دوره هاى مذهبــى- تربیتى، 
اخالقى، ورزشى، حرفه آموزى، انجام خدمات عمومى یا 
اجتماعى منع یا محدودیت ارتباط و معاشرت با شخص 
یا اشــخاص معین همچنین رفت و آمد به محل هاى 
معین را از جمله برنامه هاى کمــک به  بهبود یافتگان 

عنوان کرد.

مدیرعامل ســازمان خدمات موتورى شــهردارى 
اصفهان گفت: برگ هاى پاییزى اصفهان با استفاده 
از 50 دستگاه تمام مکانیزه از سطح شهر جمع آورى 

مى شود.
حمیدرضا صبور اظهارداشــت: ســازمان خدمات 
موتورى بــا دارا بودن نیروى انســانى متخصص و 
به کارگیرى جدیدترین و بــه روزترین خودروهاى 
خدماتــى نقش پررنگــى در پاکیزگى شــهر دارد. 
وى با اشــاره به اینکه اکنون در فصل پاییز و برگ 
ریزان قرار داریــم و باید این برگ هــا جمع آورى 
شود، افزود: درگذشته برگ هاى پاییزى به صورت 
دســتى جمع آورى مى شــد اما به تازگى دستگاه 
هایى توسط متخصصان ســازمان بر روى ماشین 
هاى جاروب که شب ها مشغول رفت و روب معابر 
هســتند، براى جمع آورى برگ هاى پاییزى نصب

 شده است.
مدیرعامل ســازمان خدمات موتورى شــهردارى 
اصفهان عنــوان کرد: بــا نصب این دســتگاه ها، 

از خودروهاى رفت و روب این ســازمان از شــب 
تا صبح بــه عنــوان جــاروب و از صبح تا شــب 
براى جمــع آورى برگ هــاى پاییزى اســتفاده

مى شود.
وى خاطرنشــان کــرد: تاکنــون50 دســتگاه از 
ماشــین آالت جاروب ایــن ســازمان دو منظوره

شده اند. 

مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان از تحقق 70 درصدى شاخص هاى اقتصاد 
مقاومتى شرکت شــهرك هاى صنعتى اصفهان در 
هشت ماهه ســال جارى خبر داد و خواستار تالش 
بیشــتر همه بخش ها براى عملیاتــى کردن این 
شاخص ها و تحقق مطلوب آن تا پایان سال 96 شد.

محمدجواد بگى با بیان اینکه این شــرکت به دلیل 
وجود 70 شــهرك و ناحیه صنعتى مصوب فعال با 
مســاحت بیش از 12 هزار هکتار و اشتغالزایى بیش 
از 120 هزار نفر، نقش بســیار ویژه اى در صنعت و 
تولید استان و کشور خواهد داشــت، اظهار داشت: 
اجراى مطلوب اهداف اقتصاد مقاومتى در شــرکت
 شهرك هاى صنعتى استان اصفهان مى تواند تأثیر 
بســیار مطلوبى بر حمایت از تولید، اشتغال و توسعه 
پایدار اســتان ایفا کند. وى، حذف بروکراســى زاید 

ادارى را نیــز یکى از ضرورت هــاى تحقق اقتصاد 
مقاومتى و بهبود فضاى کســب و کار عنوان کرد و 
افزود: خوشبختانه شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان در سال گذشته از نظر واگذارى زمین، مقام 
نخست را در کشور کسب کرده است که بخش عمده 
این موفقیت به دلیل حذف بروکراسى هاى زاید در 

این شرکت محقق شده است.  
مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان، الکترونیکى شــدن فرآیندهــا را یکى از 
راهکارهاى اصلــى حذف بروکراســى زاید در این 
شرکت دانست و گفت: ضرورت دارد با توجه ویژه به 
دولت الکترونیک و الکترونیکى شدن فرآیندها، تا حد 
امکان از نیاز تردد سرمایه گذاران به شرکت کاسته 
شده و فرآیندهاى خدمت رســانى به صنعتگران و 

سرمایه گذاران تسریع شود.

مدیر اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان کاشان 
از مشــاهده و ثبت حضــور یک قالده گربه وحشــى 
(زیرگونه آسیایى) در منطقه حفاظت شده قمصر و برزك 

خبر داد.
محمود قهرمانى گفت: میرشکار یگان حفاظت منطقه 
قمصر و برزك هنگام گشتزنى یک قالده گربه وحشى 
را پس از شــکار خرگوش مشــاهده کرده که بیشترین 
شباهت را با زیرگونه آسیایى داشته و بررسى ها در این 

زمینه ادامه دارد.
وى افزود: گربه وحشى شــباهت زیادى به گربه اهلى 
دارد و بر اســاس گزارش ها، این گونــه از نظر ریخت 

شناسى تنوع باالیى داشــته و در زیستگاه هاى مختلف 
ایران مشاهده شــده که از جمله مى توان به نمونه هاى 
مستند از زیر گونه اروپایى، آفریقایى و آسیایى (استپى) 

اشاره کرد.
مدیراداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان کاشان 
بیان داشت : گربه وحشــى از پســتانداران و پرندگان 
کوچک تغذیه مى کند و در محیط هاى مختلفى از جمله 
مرتع هاى بى درخت تا جنگل هاى انبوه مى تواند زندگى 
کند که براى تشــخیص دقیق تر زیرگونه هاى موجود، 
انجام مطالعات ریخت شناسى و آزمایش ژنتیک ضرورى 

به نظر مى رسد.

مدیر روابط عمومى شــرکت فــوالد مبارکه گفت: 
در زنجیره تولید فــوالد مبارکه، به طور مســتقیم و 
غیرمستقیم 350 هزار نفر مشغول به کار هستند و این 
امر اهمیت مؤلفه هاى پایدارى، پاسخگویى و شفافیت 

در قبال جامعه را بیش ازپیش نشان مى دهد.
محمد ناظمى هرندى با اشاره به نقش شرکت فوالد 
مبارکه در اقتصاد ملى گفت: فوالد مبارکه به عنوان یک 
واحد تولیدکننده فوالد با زنجیره کامل تولید، با تولید 50 

درصد فوالد کشور نقش مهمى در اقتصاد ملى دارد.
وى اضافه کرد: این شــرکت بزرگ ترین تولیدکننده 
آهن اسفنجى جهان است و یک درصد از تولید ناخالص 

ملى را نیز بر عهده دارد.
ناظمى در ادامه از ســهام عدالت به عنــوان یکى از 
ســهامداران فوالد مبارکه یاد کرد و بــا بیان اینکه 
حدود 40 میلیون نفر در سراسر کشور از سهام عدالت 
برخوردارند، افــزود: اگر این شــرکت نتواند عملکرد 
موفقیت آمیزى داشته باشــد، به  یقین میلیون ها نفر 

متضرر خواهند شد.

مدیر روابط عمومى فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: 
ســازمان ها باید در موضــوع پایدارى بــه آیندگان 
توجه کنند و به خاطر داشته باشــند از منابعى که در 
اختیار آنهاســت همچون امانتــى گرانبها نگهدارى 

کنند.
ناظمى در خصوص اهمیت سود پایدار در سازمان ها، 
تصریح کرد: عملکرد شــرکت باید به گونه اى باشــد 
که سهامداران و ذینفعان به ســود پایدارى که انتظار 
دارند، دست یابند و هر ارزشــى براى سهامداران و یا 
ســایر ذینفعان خلق مى کنیم، باید پایدار و قابل اتکا 

باشد.
ناظمى همچنین با اشــاره به واحد توســعه و تکامل 
منطقه اى در فوالد مبارکه، اظهار داشت: در این واحد 
فرآیند ارتباطات و مسئولیت هاى اجتماعى تعریف شده 
است و نیز ســاختارى براى تحقق بهبود و تحول در 
سازمان در راستاى نظام تحول سازمانى، با نام کمیته 
تحول ارتباطات و مســئولیت هاى اجتماعى بنا  نهاده 

شده است.

اشتغال 350 هزار نفر
 در زنجیره تولید فوالد مبارکه

گربه وحشى آسیایى در کاشان مشاهده شد

بهبود یافتگان اعتیاد 
به مراکز کاریابى معرفى مى شوند

تحقق70 درصدى شاخص هاى اقتصاد مقاومتى 
در شهرك هاى صنعتى

جمع آورى برگ هاى پاییزى
 با 50 دستگاه مکانیزه

رئیس اداره پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان با بیان 
اینکه همچنان سیستم بارشــى در استان اصفهان ضعیف 
است، گفت: با وقوع پدیده اینورژن، موج جدید آلودگى هوا 

در راه اصفهان است.
حسن خدابخش با بیان اینکه از روز یک شنبه تا چهارشنبه 
هفته آینده هواى اصفهان آلوده مى شود، اظهار داشت: اکنون 
شرایط پایدارى و سکون هوا در اصفهان وجود دارد، به این 
ترتیب از روز یک شنبه تا اوایل روز چهارشنبه شرایط افزایش 
غبار و آلودگى هوا فراهم اســت، به همین دلیل پیش بینى 
مى کنیم شاخص هاى آلودگى طى این چند روز در اصفهان 

باال برود.
وى با بیان اینکه پیش بینى مى کنیم وضعیت هوا تا حدودى 
براى گروه هاى حساس ناسالم شود، افزود: این امکان وجود 
دارد که براى عموم مردم هم لحظاتى هواى اصفهان آلوده 
شــود، ولى به صورت مداوم پیش بینى نمى کنیم که براى 

عموم مردم ناسالم شود.
رئیس اداره پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان با بیان 
اینکه ما شرایط اینورژن را پیش رو داریم، تصریح کرد: براى 
ساعات آغازین صبح اینورژن داریم و از آنجایى که سکون 
هوا هم وجود دارد، در مجموع ســبب مى شود که شرایط 

آلودگى براى صبح سه شنبه(امروز) افزایش داشته باشد.
خدابخش با اشاره به وضعیت آب وهوا طى چند روز آینده بیان 
داشت: براى بیشترین نقاط استان کمى ابرى و در برخى از 

ساعات تا قسمتى ابرى پیش بینى مى شود.
وى ادامــه داد: همچنیــن پیش بینــى مى کنیــم از روز 
سه شنبه(امروز) تا روز پنج شنبه دما در سطح استان تا حدودى 

افزایش یابد.
■■■  

رئیس اداره پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان با بیان 
اینکه از روز جمعه روند کاهش دماى هــوا را داریم که این 

کاهش تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت، خاطرنشان 
کرد: سیستم بارشى از اواخر روز چهارشنبه(فردا) وارد استان 
مى شود و تا روز جمعه این سیســتم ادامه دارد اما رطوبت 
زیادى ندارد؛ از این رو شــاید روز پنج شــنبه در منتهى الیه 
غرب و جنوب استان شــاهد بارش هایى باشیم که ضعیف 
خواهد بود ولى ممکن اســت حتى در ارتفاعات غرب برف 

مختصرى ببارد.
وى گفت: در مناطق غربى و شرقى بارش آنچنانى براى این 
سیستم پیش بینى نمى کنیم و ممکن است به صورت پراکنده 
باران داشته باشیم و بیشتر براى روز پنج شنبه و جمعه وزش 
باد سرد را پیش بینى مى کنیم.خدابخش با بیان اینکه همچنان 
سیستم بارشى در استان اصفهان ضعیف است، اضافه کرد: 
سیستم بارشى که وارد کشور مى شــود براى شمال غرب 
کشور و سواحل خزر و شهرکرد بارش دارد ولى براى استان 

اصفهان بارش آنچنانى پیش بینى نمى شود.

موج جدید آلودگى هوا 
در راه اصفهان
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جشن امضاى کتاب «رژ قرمز» 
باحضور سیامک گلشیرى 

برنامه ویژه دیدار با سیامک گلشیرى و داستان خوانى 
و جشــن امضاى کتاب «رژ قرمز» در خانه صفوى 

برگزار مى شود.
مجموعه داســتان «ُرِژ قرمز» مجموعه اى است از 
داستان هاى کوتاه که از نظِر درونمایه و اجرا تا حدى 
به هم نزدیک هستند اما فضاهاى گاه متفاوتى دارند. 
برنامه ویژه دیدار با سیامک گلشیرى و داستان خوانى 
و جشن امضاى کتاب «رژ قرمز» پنج شنبه 16 آذرماه 
ســاعت 16 در ایوان خانه صفوى، واقــع در خیابان 
خاقانى، حدفاصل خیابان خواجه پطروس و خیابان 

وحید، جنب کوچه شماره 21 برگزار مى شود.

تشییع پیکر شهید
«محمدمهدى سامع»در شهرضا

مراسم تشییع جانباز شهید محمد مهدى سامع دیروز 
در گلزار شهداى شهرضا برگزار شد.

مراسم تشییع شهید ســامع دیروز با حضور گسترده 
مردم و مسئوالن شهرستان شهرضا از میدان تاسوعا 

به سمت گلزار شهداى این شهرستان برگزار شد.
وى 17 شهریور 1346 درشــهرضا متولد شد و 14 
فروردین ماه 1361 در جبهه هــاى حق علیه باطل 

قطع نخاع گردن شد.
محمد مهدى سامع پس از 33 سال تحمل درد و رنج 

و سختى، 12 آذر ماه 96 به یاران شهیدش پیوست.

آغاز اکران 
«شکالتى» و «آذر» از فردا

2 فیلــم «شــکالتى» و «آذر» از فردا چهارشــنبه 
15 آذردر پردیــس ســینمایى چهاربــاغ اکــران 

مى شوند.
تهیه کنندگى «آذر» را نیکى کریمى به عهده دارد و در 
کنار او، حمیدرضا آذرنگ، هستى مهدوى فر، لیال زارع، 
فرید سجادى حسینى، مهران نائل، شیرین آقاکاشى، 
مائده طهماسبى، مانیا علیجانى، پژمان جمشیدى و 

هومن سیدى ایفاى نقش مى کنند.  
این فیلم داستانى زنانه دارد و به مشکالت زندگى یک 

زن در نقش یک همسر مى پردازد.  
«شــکالتى» نیز یک اثر متفــاوت در ژانر کودك و 
نوجوان به شــمار مى رود که نگاه تــازه اى به دنیاى 

کودکان دارد.
این فیلم اولین فیلم بلند ســینمایى ســهیل موفق 
اســت و در آن شــبنم مقدمــى، ناصر هاشــمى، 
محمدرضــا هدایتى، ارژنــگ امیرفضلــى، على 
مســعودى، فرزین محدث، پریســا رضایى، جواد 
جوینده، شهره لرستانى، داریوش اسدزاده، محمدرضا 
شیرخانلو، آیلى احمدى و همراز اکبرى ایفاى نقش

 مى کنند.

آغاز مالچ پاشى و نهالکارى 
در شرق اصفهان

عملیات مالچ پاشى و نهالکارى 900هکتار از مناطق 
بیابانى شرق اصفهان آغاز شد.

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان 
گفت: این طــرح شــامل 500هکتــار نهالکارى 
تاغ  و مالــچ پاشــى 400هکتار از مناطــق بیابانى 
دشــت ســجزى در پایــگاه هوایى شــهید بابایى 

است.
محمدحسین شاملى میزان اعتبار دو طرح نهالکارى 
و مالچ پاشى این منطقه را بیش از 35میلیارد ریال از 
محل اعتبارات ملى و صندوق توسعه ملى دانست و 
افزود: درحدود هزار هکتار از زمین هاى بیابانى شرق 
اصفهان کــه کانون هاى اصلى بحران را تشــکیل 

مى دهد مالچ پاشى مى شوند.
وى میزان نهالکارى تا پایان امسال را نیز چهار هزار 
هکتار اعالم کــرد و افزود: با اجــراى این  دو طرح 
بحــران ریزگردها در منطقه شــرق اصفهان،کامل 

برطرف مى شود.
شاملى از شناســایى 16کانون بحرانى ریزگردها در 
استان  اصفهان خبر داد و گفت: میزان اعتبارات طرح 
بیابان زدایى بر اساس برنامه ششم توسعه به دوبرابر 

افزایش مى یابد.

خبر

مدیــرکل پزشــکى قانونــى اســتان اصفهــان به 
آمار کشــته  شدگان ناشــى از ســوختگى در اصفهان 
در هفــت ماهه ســال جــارى اشــاره کــرد و گفت: 
در ایــن بــازه زمانــى، 116 نفــر شــامل 50 زن 
و 66 مــرد براثــر ســوختگى جــان خــود را از

 دست دادند.
على ســلیمانى پور همچنین با اشاره به آمار هفت ماهه 
مرگ و میر ناشى از مسمومیت با گاز مونواکسید کربن 
در اســتان اصفهان اظهار داشــت: در این بازه زمانى 
جســد 17 نفر براى معاینه به مراکز پزشــکى قانونى 
ارجاع داده شد که از این تعداد 14 نفر مرد و سه نفر زن

 بودند.
وى آمار مرگ و میر ناشى از مسمومیت با گاز مونواکسید 
کربن را 18 نفر شامل دو زن و 16 زن اعالم کرد و افزود: 
در سال جارى با کاهش مرگ و میر ناشى از گازگرفتگى 

روبه رو بودیم.
مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان در ادامه با 
اشــاره به آمار کشــته  شــدگان ناشــى از سوختگى 
در اســتان اصفهــان در هفــت ماهه ســال جارى، 
تصریح کرد: در این بــازه زمانى 116 نفر شــامل 50 
زن و 66 مرد بر اثر ســوختگى جان خود را از دســت 

دادند.

سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى اصفهان گفت: سال 
قبل 88 هزار جلد کتاب به کتابخانه هاى اســتان اهدا 
شد و امســال با اجراى طرح «با یک گل بهار مى شود» 

پیش بینى افزایش قابل توجهى در این زمینه داریم.
امیر هالکویى با اشاره به اینکه پیگیرى اهداى کتاب از 
سوى مردم از سیاست هاى نهاد کتابخانه هاى کشور از 
ابتداى تأسیس بوده است، اظهار داشت: آمار نشر کتاب 
در کشور ما به اندازه اى است که بودجه نهاد اجازه خرید 

کتاب را به اندازه کافى نمى دهد.
وى با بیان اینکه درحدود 60 هزار جلد کتاب در سال به 
چاپ مى رسد، افزود: همچنین حدود سه هزار کتابخانه 

در استان وجود دارد و بر این اساس، امکان خرید کتاب 
به اندازه مکفى براى تمام این کتابخانه ها وجود ندارد.

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى استان اصفهان با بیان 
اینکه اصفهان در زمینه اهداى کتاب توسط مردم نسبت 
به دیگر اســتان هاى کشور پیشتاز اســت، ابراز داشت: 
اهداى کتاب در نهاد کتابخانه هاى استان از سه طریق 

دنبال مى شود.
وى با بیان اینکه اهداى کتاب توســط ناشران از جمله 
این موارد است، ادامه داد: درحدود 500 ناشر هم  اکنون 
در سطح کشور فعالیت دارند که برخى از کتاب هاى خود 

را به رایگان در اختیار کتابخانه هاى نهادى مى  گذارند.

اهداى88 هزارجلد کتاب
 به کتابخانه هاى اصفهان

116 نفر بر اثر سوختگى 
جان باختند

ساسان اکبرزاده

«استاندار جدید اصفهان از سوابق اجرایى بسیار خوبى 
در بخش هاى مختلف بهره مند است و مى تواند از این 
تجربیات اســتفاده کند و اقتصاد استان را پیش برد. 
البته پیش نیاز این کار آن است که استاندار اصفهان 
از همه ظرفیت هاى موجود استان و از همه سالیق 
سیاسى اســتفاده کند و شایسته ســاالرى را مدنظر 

داشته باشد.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى 
در نشســت فصلى خود با خبرنگاران این مطلب را 
اعالم کرد و گفت: با اصالح قانون رفع موانع تولید در 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اختیارات بیشترى به 

استاندار داده شده است.
حمیدرضا فوالدگر اظهار داشت: براى رفع مشکالت 
باید عوامل موانع سرمایه گذارى و سرمایه گریزى از 

استان بررسى شود. 
وى با بیان اینکــه در حوزه آب در اســتان، مجمع 
نمایندگان اســتان در چند ماه گذشته، فعالیت هاى 
خوبى داشتند، افزود: ما در مسئله آب به دنبال تفرقه 
و جنگ نبوده ایم و انسجام ملى مهم است ولى باید 
مطالب حق را گفت و راه هــاى بهینه تأمین آب باید 

بررسى شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید گفت: فرصتى 
دست داد تا پنج نماینده اصفهان در مجلس شوراى 
اسالمى به اتفاق استاندار، شهردار و فرماندار اصفهان 
به شرق اصفهان سفر کنند و از بیابان هاى سجزى که 
خطر ریزگردها از این منطقه آینده اصفهان را تهدید 

مى کند بازدید کرده و تصمیماتى اتخاذ کنند.
فوالدگر گفت: یکــى از روش هــاى بیابان زدایى، 
نهالکارى است و امروز یک سوم بیابان هاى استان 
نهالکارى شده اند که خبر بسیار خوبى است. این در 
حالى است که قرار بود صنایع گچ انتقال یابد که این 
مصوبه هنوز به دلیل عدم زیرساخت مناسب اجرایى 

نشده است.
وى درخصوص تقدیم الیحه بودجه ســال آینده به 

مجلس شوراى اســالمى هم گفت: الیحه بودجه 
سال 97 قرار است 19 آذرماه از سوى رئیس جمهور 
به مجلس ارائه شــود و امید است بودجه سال 97 بر 
اســاس احکام برنامه ششم توسعه باشــد که البته 
مســائل منطقه اى و اســتان در آن خوب دیده شده 

است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى 
با بیان اینکه در اختصاص ســهم اعتبارات نسبت به 
درآمد در بودجه به اســتان اصفهان ظلم شده و باید 
به تدریج اصالح شود، افزود: سهم اعتبار پروژه هاى 
ملى استانى در بودجه کم اســت و باید افزایش یابد. 
البته باید در نظر داشت که نمى توان به امید اعتبارات 
دولتى ماند و راهى جز جذب ســرمایه گذارى بخش 

خصوصى نیست. 
فوالدگر اذعان داشت: فرودگاه شهید بهشتى اصفهان 
شایسته این استان نیست. این در حالى است که این 
فرودگاه معین تهران هم هســت، ولــى بارها دیده 
شــده که فضاى کافى براى فــرود هواپیما ندارد و 
ایرالین هاى خارجى نیز تمایل بــه همکارى با این 

فرودگاه دارند و باید توسعه یابد که آزادسازى امالك 
آن براى توسعه در حال اجراست و توافق نامه اى هم 

بین ذینفعان در این راستا به امضا رسیده است.
فوالدگر اشــاره اى هم به صندوق هاى بازنشستگى 
به ویژه صندوق بازنشســتگان فوالد کــرد و افزود: 
اصوًال صندوق هاى بازنشستگى به این دلیل تشکیل 
مى شوند که افراد پس از بازنشستگى، حقوق خود را 
از این صندوق ها برداشت کنند و ارتباط آنان با دولت 
قطع شود که متأسفانه امروز صندوق ها کسرى آورده 

و دولت باید به آنها کمک کند.
وى ادامه داد: امــا وضعیت صندوق بازنشســتگى 
فوالد به دلیل نداشــتن افراد بازنشسته در گذشته و 
برداشت دولت از این صندوق مستثنى است و تا وقتى 
بدهى دولت به این صندوق تأدیه نشده، باید بدهى 
را به صندوق فوالد پرداخت کند و حل مشــکالت 
صندوق هاى بازنشستگى در دوره جدید مدنظر است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى 
سپس به مصوبات مجلس شوراى اسالمى و اقدامات 
انجام شــده در کمیســیون ویژه حمایــت از تولید، 

کمیسیون صنایع و... اشاره کرد و گفت: در کمیسیون 
صنایع چند طرح و الیحه ارجاع شده که مهمترین آن 
طرح حمایت از اســتادکاران صنایع دستى است که 
براى اصفهان که مهد صنایع دستى است و 60 درصد 
کل رسته هاى صنایع دستى کشور در این استان قرار 

دارد، مفید است.
همچنیــن طرح تقویت و توســعه نظام اســتاندارد 
ملى هم تأیید شــده و به زودى ابالغ خواهد شد و ما 
شاهد سازمان ملى استاندارد زیر نظر رئیس جمهور 

خواهیم بود.
وى با بیان اینکه کمیســیون ویژه تولید ملى و اصل 
44 هم در این دوره تشکیل شــده و از ابتداى سال 
جارى کار خــود را در چهار حوزه اصــل 44، تولید 
داخل، فضاى کســب و کار و اشــتغال بــا عنوان 
«کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملى و اصل 44 
قانون اساسى» آغاز کرده، گفت: سهم بخش تعاون 
در اقتصاد باید به 25 درصد برســد کــه هم اکنون 
6 درصد است و ســهم بخش خصوصى در اقتصاد 

ناچیز است.
فوالدگر خاطرنشــان کرد: امروز ذهنیت نسبت به 
بخش خصوصى منفى اســت و مسائل درخصوص 
مبارزه با فساد و امنیت سرمایه گذارى حل نشده است 
و نتوانســتیم بین این دو را جمع کنیم و در حقیقت 
به بخش خصوصــى اعتماد کامل نیســت. رئیس 
کمیســیون ویژه حمایت از تولید تأکید کرد سه قوه 
باید همه توان خود را بــراى اجراى اقتصاد مقاومتى 

به کار گیرند. 
فوالدگر با انتقاد از هزینه کرد دو باشگاه پرسپولیس 
و اســتقالل تهران گفــت: در حالى که بخشــى از 
رشــته هاى ورزشــى جانبازان و معلولین در کشور 
براى شرکت در مســابقات بین المللى چند میلیون 
تومان طلــب کرده و به علت عــدم تأمین آن، حتى 
به اینگونه مســابقات اعزام نمى شــوند ما براى دو 
باشگاه پرســپولیس و اســتقالل میلیاردى هزینه 

مى  کنیم.

استاندار جدید اصفهان از همه ظرفیت هاى استان استفاده کند

نماینده مردم نطنز در مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: طبق اعالم آبفا و مرکزبهداشت اصفهان، 
آب شرب نطنز به علت امالح بسیار زیاد و نیترات 

باال، غیر قابل شرب است.
مرتضى صفــارى نطنــزى اظهار داشــت: از 
موضوعات مهمى که در بحث بحرانى شدن آب 
در نطنز تأثیر گذار است، ایجاد استخرهاى بزرگ 
ذخیره سازى آب توســط معادن است که همین 
موضوع باعث شده قنات ها و چشمه هاى مجاور و 
زیردست معادن خشک شود و یا در آستانه خشک 

شدگى باشند.
وى افزود: در برخى از شهرستان ها در ازاى خشک 
شــدن قنوات مجوز حفر چاه توسط شرکت آب 
منطقه اى صادر مى شود، اما براى روستاهاى نطنز 
این مسئله انجام نمى شود و همین امر باعث شده 
برخى از روستاها به صورت کامل خشک و گاهى 

خالى از سکنه شود.
نماینده مردم نطنز و قمصر تصریح کرد: پیرامون 
موضوع کاهش میزان برداشــت آب از چاه هاى 
عمیق از اردستان 18 درصد کم شده ولى در نطنز 
46 درصد کاهش در نظر گرفته شده است که این 
تبعیض بین مردم شهرستان نطنز و سایر شهرها 

قابل بخشش نیست.
وى اظهارداشــت: کیفیت پایین آب آشامیدنى 
سبب شــده تا مردم به چاه هاى خانگى، قنوات و 

چشمه ها روى آورند.
صفارى نطنــزى تأکید کرد: طبــق اعالم آبفا و 
بهداشت اصفهان، آب شرب نطنز به علت امالح 
بسیار زیاد و نیترات بسیار باال، غیر قابل شرب است 
و به همین دلیل مردم شهر نطنز براى تأمین آب 

شرب به قنوات و چشمه ها روى آورده اند.
وى در پایان یادآور شــد: برخــالف اینکه ایجاد 
چاه هاى خانگى ممنوع است، اما نمى توان به مردم 
خرده گرفت که چرا چاه هاى آب در خانه هاى خود 
دارند زیرا مجبور هستند براى تأمین آب شرب خود 

از این چاه ها استفاده کنند.

برنامه آموزش هاى پیش از ازدواج در ســما واحد 
خمینى شهر با برپایى نمایشگاه ارائه شد. 

در این نمایشگاه، آموزش مفاهیم پیش از ازدواج 
با استفاده از کارتون استریپ با مفاهیم ضرورت 
آمــوزش، ازدواج موفق، خودآگاهــى، جذابیت، 
آشــنایى، دوره آشــنایى، شــیوه هاى شناخت، 
خصوصیات فرد عاشــق، اظهار عشــق و عشق 

یکطرفه در معرض دید دانشجویان قرار گرفت.
کارتون اســتریپ ها با همکارى خانه هنرمندان 
اصفهان و سازمان بهزیستى اســتان و معاونت 
پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى تهیه شده که 
ابتدا هنرمندان در دو سال مفاهیم پیش از ازدواج 
را از طریق یادگیرى فعال آموزش دیده و سپس 
طرح هایى زده اند و در چندیــن مرحله بازنگرى 

شده است.

معادن، آب نطنز
 را غیرقابل شرب کردند

این روزها مردم از آب چاه استفاده مى کنند

رئیس سازمان نظام مهندسى اســتان اصفهان گفت: 
مهمترین مأموریت ســازمان نظام مهندســى، ارتقاى 
سطح کیفى صنعت ساختمان و کنترل اجراى مقررات 

فنى و ملى این صنعت در گستره استان اصفهان است.
على عموشاهى با تشــریح معضالت پیشروى اجراى 
مبحث 19 مقررات ملى ساختمان، گفت: امروز با افزایش 
ســطح کیفى و کّمى طراحى ها به عنوان یک رکن از 
ارکان سه گانه صنعت ساختمان، همچنین افزایش سطح 
کیفى نظارت برعملیات ساختمانى به عنوان دیگر رکن 
این صنعت، ریشه برخى از مشکالت در رکن سوم این 

صنعت یعنى اجراست. 
وى ادامه داد: بدین شــکل که مجریان عملیات هاى 
ســاختمانى به خصوص در اســتان اصفهان در واقع 

مجریــان غیرقانونى و غیرحرفه اى به شــمار مى روند 
بنابراین منشأ اصلى اجرا نشدن مبحث 19 مقررات ملى 

ساختمان در رکن اجرا قرار دارد.
عموشاهى ادامه داد: تالش هاى سازمان نظام مهندسى 
در اجرا کــردن مبحث 19 مقررات ملى ســاختمان به 
عنوان یکى از مهمترین مبحث هاى این مقررات منجر 
به تهیه چک لیســت هاى مربوطه بــه منظور کنترل 
نقشه هاى معمارى شد که امید داریم با کمک شهردارى 
اصفهان، از اواســط دى ماه این طرح را به مرحله اجرا 

برسانیم.
رئیس سازمان نظام مهندسى اســتان اصفهان مطرح 
کرد: به منظور افزایش کیفیت اجرا باید طرح مجریان 
ذیصالح در دســتور کار قرار بگیرد که امیــد داریم با 

همکارى شهردارى اصفهان، با تفاهمنامه هاى دو طرف 
بتوانیم در آینده نزدیک این طرح را به اجرا در آوریم، چرا 
که با اجراى این طرح شناسنامه کاملى از ساختمان تهیه 
و به عنوان بخشــى از حقوق مصرف کننده در اختیار او 

قرار مى گیرد.
وى گفت: بــر خالف برخى حواشــى، در مدت منتهى 
به زمان فعلى پیرامــون هیئت مدیره ســازمان نظام 
مهندســى معتقد هســتم که تمامى این مســائل به 
اختالف ســلیقه اعضا مربوط بوده و آن را نمى توان به 
کشمکش تعبیر کرد، چرا که همه به دنبال ارائه بهترین 
راه حل به منظور نیل به اهداف سازمان هستند، بنابراین 
حواشى مطرح شــده صرفًا اختالف ســلیقه به شمار 

مى رود.

رئیس سازمان 
نظام مهندسى استان اصفهان:

 مجریان 
ساختمانى

 در اصفهان 
غیر حرفه اى 

هستند
تالش هاى 

سازمان نظام مهندسى 
در اجرا کردن مبحث 19 

مقررات ملى ساختمان منجر به 
تهیه چک لیست هایى به منظور 

کنترل نقشه هاى معمارى شده که 
امید داریم با کمک شهردارى 

اصفهان، از اواسط دى ماه 
این طرح اجرا یى شود

اص

ارائه آموزش هاى پیش از 
ازدواج در خمینى شهر

نماینده اصفهان در مجلس خواستار شد:



0606آگهىآگهى 3102 سال چهاردهمسه شنبه  14آذر  ماه   1396

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیــأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى 
اصفهان تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضیــان محرز گردیده اســت. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000392 مورخ 1396/03/28 و رأى 
اصالحى شماره 139660302023000954 مورخ 1396/08/27 مربوط به آقاى 
على ســهیلى اصفهانى و با توجه به گزارش اصالحى کارشناسان پالك مندرج در 
رأى و آگهى اخیرالذکر اشتباها 3674 بخش چهار قید گردیده و صحیح آن پالك 
3674 بخش دو مى باشد که بدین وسیله اصالح مى گردد. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/8/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/9/14 م 
الف: 27132 صفایى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان  /8/722

حصر وراثت
ســیامک کریمى بهجت آبادى داراى شناسنامه شــماره 12 به شرح دادخواست 
به کالسه 387/96 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان فریدون کریمى بهجت آبادى بشناســنامه 5 در تاریخ 
1396/07/30 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- ســیاوش کریمى فرزند فریدون ش.ش 629 ت.ت 
1347صادره از اصفهان (پســر متوفى) 2- ســیامک کریمى بهجت آبادى فرزند 
فریدون ش.ش 12 ت.ت 1351 صادره از لنجان (پســر متوفى) 3- کریم کریمى 
فرزند فریدون ش.ش 15 ت.ت 1344صادره از لنجان (پســر متوفى) 4- سوسن 
کریمى بهجت آبادى فرزند فریدون ش.ش 7 ت.ت 1349 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 5- زهرا کریمى بهجت آبادى فرزنــد فریدون ش.ش 378 ت.ت 1358 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- خدیجه کریمى بهجــت آبادى فرزند فریدون 
ش.ش 351 ت.ت 1356 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- اشرف کریمى بهجت 
آبادى فرزند براتعلى ش.ش 51 ت.ت 1327 صادره از باغبادران (همسر متوفى) و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى  از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1203 
توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /9/324

حصر وراثت
رجبعلى علیمرادى چمگردانى داراى شناســنامه شماره 62 به شرح دادخواست به 
کالسه 185/95 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان حســنعلى على مرادى چمگردانى بشناســنامه 594 در تاریخ 
1392/09/01 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- مرتضى علیمرادى چمگردانى فرزند حسنعلى ش.ش 
30 ت.ت 1341 صادره از لنجان (پســر متوفى) 2- رجبعلى علیمرادى چمگردانى 
فرزند حسنعلى ش.ش 62 ت.ت 1336 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- على اکبر 
على مرادى فرزند حسنعلى ش.ش 87 ت.ت 1345 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
4- مصطفى علیمرادى چمگردانى فرزند حســنعلى ش.ش 1 ت.ت 1343 صادره 
از لنجان (پســر متوفى) 5- فاطمه علیمرادى چمگردانى فرزند حســنعلى ش.ش 
46 ت.ت 1334 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- مریــم علیمرادى چمگردانى 
فرزند حسن على ش.ش 98 ت.ت 1338 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- زهرا 
علیمرادى چمگردانى فرزند حســنعلى ش.ش 165 ت.ت 1347 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 8- منور براتى چمگردانى فرزند اســمعیل ش.ش 22 ت.ت 1311 
صــادره از لنجان (همســر متوفى) و الغیر. اینــک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه اى  از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1199 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /9/327
ابالغ

کالســه پرونده اصلى: 960168 شــماره دادنامــه: 9609976796902209- 
96/6/22 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 39 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
سیدجواد حسینى به نشانى: شاهپور جدید مقابل بانک تجارت فروشگاه جواد 128 
خوانده: ولى شاه ترکاشوند به نشــانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 2 عدد 
فاکتور به شماره 06766- 06768 گردشکار: به تاریخ 96/5/7 شعبه 39 با عنایت 
به محتویات پرونده کالسه 960168 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، 
ضمن ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شــورا: در خصوص دعوى سید جواد حســینى به طرفیت ولى 
شاه ترکاشوند به خواســته مطالبه وجه 2 عدد فاکتور به شماره 06766-  06768 
جمعًا به مبلغ 30000000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى و خسارات تاخیر 
تادیه، با عنایت به محتویــات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان که 
ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ و اطالع در جلسه رســیدگى حضور نیافته و هیچگونه 
دلیل و مدرك محکمه پســندى در خصوص دعوى مطروحــه مبنى بر برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده، شــورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً 
به مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرســى مدنــى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ سى میلیون (30/000/000 ریال ) ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 2/075/000 ریال بابت هزینه دادرســى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواســت (96/3/9) لغایت زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک 
مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حــق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابــالغ قابل واخواهى 
در همین شــعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظــرف 20 روز قابل تجدیدنظر

خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان مى باشد. م الف: 27493 
شعبه 39 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره دو) 

9/334/
اجرایى اخطار 

شماره: 451/96 به موجب راى شــماره 608 تاریخ 96/7/6 حوزه 2 شوراى حل 
اختالف شهرســتان زرین شــهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- محمد 
سلطانى ســرکونى فرزند على به نشــانى مجهول المکان 2- فرزاد عزیزى فرزند 
جهانگیر به نشانى ورنامخواست خیابان شریعتى خ ش رحمانى مقابل دبستان میالد 
محکوم است به آقاى محمد سلطانى محکوم است به انتقال سند خودرو پژو 405 
به شــماره 71 /315د48 و پرداخت مبلغ 1/177/500 ریال بابت هزینه دادرسى و 
آقاى فرزاد عزیزى طبق ماده 89 بند 4 مــاده 84 قرار رد دعوى صادر  مى گردد و 
پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. مشــخصات محکوم له: سروش 
اسالمى فرزند محمد به نشانى چمگردان شــهرك واحد پ 104. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاى محکوم به از آن میســر

 باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 1189 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /9/363
اجرایى اخطار 

شــماره: 617/95 به موجب راى شــماره 26 تاریخ 96/2/4 حوزه هشتم حقوقى 
شــوراى حل اختالف شهرســتان لنجان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 
محمدرضا دادخواه فرزند ابوالقاســم به نشــانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 32/582/282 ریال (ســى و دو میلیون و پانصد و هشتاد و دو هزار 
و دویست و هشــتاد و دو ریال) بابت اصل خواســته و مبلغ 720/275 ریال هزینه 
دادرسى به انضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواســت (95/11/9) لغایت 
زمان اجراى حکم در حق خواهــان نورمحمد مؤمن پور فرزند نورعلى به نشــانى 
فوالدشــهر محله ب3 بلوار مدرس الوند  1 پ 894  و پرداخت نیم عشــر اجرایى 
در حق صندوق دولت. ضمنًا راى صادره غیابى اســت و اجراى حکم توسط دایره 
اجرا منوط به معرفى ضامن معتبر از ســوى محکوم له مى باشــد. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر بــه اجراى مفاد اجرائیه نداند، بایــد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 1204 شــعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /9/364
مزایده 

مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم .در پروده 960525ح3 با توجه به دادنامه شماره 
صادره 9609973760000213 از شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر 
در خصوص دعوى خانم نسرین طحان به طرفیت خواندگان1-پروین 2-مصطفى 

3-هوشــنگ همگى نام خانوادگى طحان به خواســته تقاضــاى فروش دو واحد 
آپارتمان مسکونى پالکهاى ثبتى 301/50584 و40/26510واقع در شاهین شهر 
بخش 16 مورد ثبت اصفهان با انضمام خســارات دادرســى مقوم به سه میلیون و 
یکصدهزار ریال با عنایت به اینکه اموال متعلق به موروث ایشان مرحوم محمد رضا 
طحان میباشــد با  توجه به عدم ارائه وصیت نامه و عدم مخالفت با تقسیم امالك 
بر اساس ســهم هر یک به میزان مندرج در گواهى انحصار وراثت در قبال خواسته 
خود و فروش اموال از طریق عادى اقدام که توسط کارشناس خبره کارشناسى وبه 
شرح ذیل میباشد.1- پالك ثبتى 406/26510 مورد ثبت شماره 147617صفحه 
155 دفتر641 بخش 16 مورد ثبت اصفهان که ارزش ششدانگ ملک مورد نظر با 
احتساب قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات مبلغ 1/006/100/000 
ریال ارزیابى میگــردد.2- پالك ثبتى301/50584 مورد ثبت شــماره 170847 
صفحه 382 دفتــر 743 بخش 16 مورد ثبت اصفهان که ارزش ششــدانگ ملک 
مورد نظر با احتســاب قدرالســهم از عرصه وســایر مشاعات ومشــترکات مبلغ 
1/479/400/000 ریال ارزیابى میگردد. کارشناسى به خواندگان ابالغ و در مهلت 
مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش امالك از طریق مزایده 
را دارد. زمان برگزارى مزایده :دوشنبه 96/9/27 از ساعت :9لغایت 10صبح. محل 
برگزارى مزایده :اجراى احکام حقوقى دادگسترى شــاهین شهر.مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد 
شــد.برنده مزایده میبایســت 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به حساب 
ســپرده واریز وتا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز 
نماید واال ضمن ابطال مزایده 10در صد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به 
صندق دولت واریز میگردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده میباشند میبایست 
حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید

 آنها از امالك داده شود ودر روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت 
پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل تا در مزایده شرکت داده شوند. 
م الف/2161 مجید شــکل آبادى مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین 

شهر/9/365
آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیات هاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
بخش 16 ثبت اصفهــان تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده 

است.
لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم  
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــوددر صورتى که شخص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســنادوامالك محل تســلیم و 
پس ازاخذرسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خودرابه 

مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراء صادره از هیات:

1- راى شــماره 0240 مورخ 96/05/31 آقاي محمد ابدالی به شناسنامه شماره 
32 کدملی 5110291969 صادره اصفهان فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 209/85 مترمربع پالك شماره 301 اصلی واقع در بخش16 حوزه 
ثبت ملک شاهین شهر اســتان اصفهان  که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى محمود ابدالى حاجى  آبادى محرز گردیده است.
2- راى شــماره 0553 مورخه 95/10/13 آقــاي علیرضا زهیري به شناســنامه 
شــماره 5100258071 کدملی 5100258071 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه ششدانگ  به مساحت 93/20 مترمربع 
پالك شــماره 301 اصلی واقع در بخش16 حوزه ثبت ملک شــاهین شهر استان 
اصفهان  که در ازاءخریدارى مشــاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  

حسن ابدالى حاجى آبادى  محرز گردیده است.
3- راى شماره  0230 مورخه 05/08/ 96  آقاي هوشنگ بیات به شناسنامه شماره 
25 کدملی 0559162073 صادره خمین فرزند علی بصورت ششدانگ  یکباب خانه  
به مساحت 126/02 مترمربع پالك شماره 301 اصلی واقع در بخش16 حوزه ثبت 
ملک شاهین شهر استان اصفهانکه در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى  على ابدالى حاجى آبادى  محرز گردیده است.
4- راى شماره  0229 مورخه 05/08/ 96 خانم سکینه محبی به شناسنامه شماره 
5473 کدملــی 5499024995 صادره تیران فرزند مصطفی بصورت ششــدانگ 
یکباب خانه به مساحت 134/25 مترمربع پالك شماره301 اصلی واقع در بخش16 
حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  رضا نظرى حاجى آبادى  محرز گردیده است.
5- راى شماره 0241 مورخ  96/06/04  آقاي رمضان یوسفیان جزي به شناسنامه 
شماره 7708 کدملی 5110086664 صادره شاهین شهر فرزند نادعلی در قسمتی 
از یکباب خانه ، به مســاحت 65 مترمربع پالك شماره 1794 فرعى از 301 اصلی 
واقع در بخش16 حوزه ثبت ملک شــاهین شهر اســتان اصفهان تأئید   که در ازاء 

مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است .
6- راى شــماره 0561  مورخه 95/10/15 آقــاي  محمدرضا عربــی کرون به 
شناســنامه شــماره 601 کدملی 5110654468 صادره اصفهان فرزند ناد علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه ، ششدانگ به مساحت 210/94 
مترمربع پالك شــماره 301 اصلی واقع در بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر 
استان اصفهان که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى حسن ابدالى حاجى  آبادى محرز گردیده است.
7- راى شماره 0311 مورخه 96/06/29 آقاي  یداله کیانى آزاد به شناسنامه شماره 
30 کدملی 5110289913 صــادره اصفهان فرزند قربانعلی بصورت ششــدانگ 
یکباب ســاختمان به مساحت 97/40 مترمربع پالك شــماره 301 اصلی واقع در 
بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان که در ازاءخریدارى مشاعى 
به صورت مع الواســطه از مالک رســمى آقاى على  ابدالى حاجــى  آبادى محرز 

گردیده است.
8- راى شــماره 0310  مورخه 96/06/29 آقاي حسینعلی ســلیمانی ننادگانی به 
شناســنامه شــماره 1627 کدملی 1159230072 صادره فریدن  فرزند قنبرعلی 
بصورت ششــدانگ یکباب خانه مسکونى  به مســاحت 152/25 مترمربع پالك 
شــماره 301 اصلی واقع در بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان 
که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على ابدالى 

حاجى  آبادى محرز گردیده است.
9- راى شــماره 0365  مورخه 96/07/16 آقاي علیرضا رحیمــی حاجی ابادي 
به شناسنامه شماره 3 کدملی 5110559074 صادره شــاهین شهر فرزند عباس 
بصورت یکباب ســاختمان تجارى/ مسکونى ، ششــدانگ به مساحت 143/75 
مترمربع پالك شــماره 301 اصلی واقع در بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر 
استان اصفهانکه در ازاءخریدارى مشــاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى 
آقاى غالمحسین رحیمى محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  م الف: 
 2158 تاریخ انتشار نوبت اول: 96/09/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/09/29 ناصر 

صیادى صومعه - رئیس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 9/366
اخطاریه 

برگ اخطاریه شــماره پرونــده :960525 اخطار شــونده :ناصرطحــان نام پدر 
:محمدرضا محل حضور :اجراى احکام  حقوقى دادگســترى شــاهین شهر وقت 
حضور:ساعت ادارى برابر رونوشــت آگهى مزایده پیوســتى در وقت مقرر حاضر 
شوید. علت حضور:در وقت مقرر جهت انجام مزایده حاضر شوید عدم حضور مانع 
از انجام مزایده نخواهد بود.م الف/2190 اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین 

شهر/9/367
مزایده

مزایده نوبت اول-  واحــد اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجــان در نظر دارد 
درخصوص پرونده اجرایى کالســه 960681 جلســه مزایده اى در روز یک شنبه 
مورخه 1396/09/26 از ســاعت 9 لغایــت 10:30 صبح به منظــور وصول مبلغ 
131/019/071 ریال به عنوان اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ 6/550/953 
ریال به عنوان هزینه عملیات اجرایــى در حق صندوق دولت و به جهت فروش دو 
عدد ترانسفورماتور که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 500/000/000 
ریال ارزیابى گردیده اســت در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار 
نماید. طالبین خرید مى توانند به مــدت 5 روز قبل از موعد مزایده از مال مورد نظر 
واقع در شهرك صنعتى فوالد- شــرکت صنایع ریخته گرى آذرین اصفهان دیدن 
نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شــرکت نمایند. مزایده از قیمت 
کارشناسى شــروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند. کســانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که 10 درصد 
قیمت کارشناســى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 
بیســت روز پرداخت نمایند. م الف: 1207اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان 

9/368/
 آگهى تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک   پالك  شماره 1020واقع درقطعه 
5  نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم ســیما دیانى 
نجف آبادى   فرزند مســعود وســمیه حبیبى نجف آبادى فرزند نعمت اله بالسویه  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/11 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه 

عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیــم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشــد.  م الف 6916  تاریخ انتشــار:96/9/14    حســین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد /9/369   
 آگهى تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 1187/1 واقع درقطعه 10 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که با قسمتى ازپالك 1192 واقع درقطعه مزبور 
تواما تشــکیل یکباب خانه رامى دهنــد طبق پرونده ثبتى به نــام آقاى غالمرضا 
محمدى    فرزند حسینعلى    در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/11 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم صــورت  مجلس تحدیدى 
تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف6917  تاریخ انتشار:96/9/14  حسین 

زمانى-رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 9/371 
 آگهى تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک   پالك  شماره 162/2 واقع درقطعه 
9 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتى به نــام آقاى علیرضا 
یوســفان نجف آبادى   فرزند حیدرعلى   در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/11 
ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد.م الف 6918  تاریخ انتشار:96/9/14 

حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/9/372 
تحدید حدود اختصاصى آگهى 

چون تحدید حدود ششــدانگ یکواحد جایگاه پمپ بنزین پالك  شــماره 270/3 
واقع درقطعه 10 نجف آبــاد بخش 11 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام 
آقاى  رضا شریفیانا  نجف آبادى  وغیره فرزند  اســماعیل  در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه 
مورخ 96/10/11 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف6919 
تاریخ انتشار:96/9/14  حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/373 

 آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 1187/2 واقع درقطعه 
10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که با پالك شــماره 1192/11 واقع درقطعه 
مزبور تواما تشــکیل یکباب خانه را مى دهند طبق پرونده ثبتى به نام آقاى  محمد 
جعفر صفارى نجف آبادى  وغیره فرزند محمد على   در جریان ثبت اســت به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضــاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه 
مورخ 96/10/11 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف 6920 
تاریخ انتشار:96/9/14 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/9/374 

  آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 648/2 واقع درقطعه 4 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى بــه نام آقاى  مصطفى منتظرى   
نجف آبادى  فرزند  محمد   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/11 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم صــورت  مجلس تحدیدى 
تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف 6921  تاریخ انتشار:96/9/14 حسین 

زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/9/375 
تحدید حدود اختصاصى آگهى 

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 192/54 واقع درقطعه 11 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام آقاى  یداله جعفرى 
کاکلکى  فرزند  عبدالواحد   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/11 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف6922  تاریخ انتشار:96/9/14 حسین زمانى- 

رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/9/376 
تحدید حدود اختصاصى آگهى 

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 547/9 فرعى از547 واقع 
درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام آقاى  
عبداهللا نورمحمدى  فرزند  اســداهللا   در جریان ثبت اســت بــه علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/11 
ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد.م الف6923 تاریخ انتشار:96/9/14 

حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد  /9/377
 آگهى تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 1047/11 واقع درقطعه 
10 نجف آباد که باپالك 1062/1تواما تشــکیل یکباب خانه رامى دهد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقــاى  مجید فاضل   نجف آبادى  فرزند  
حســین   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبــق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/11 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشــد.م الف6924 تاریخ انتشار:96/9/14 حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 9/378 
 آگهى تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانــه  پالك  شــماره 1187/3 که با پالك 
1192/12واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان تواما تشکیل یکباب 
خانه را مى دهند که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى  ابوالقاســم شهیدى عزیزآبادى  
فرزند  اســداله   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/11 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشــد.م الف6925 تاریخ انتشار:96/9/14 حسین زمانى- رئیس 
ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 9/379 

 آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 27/29 واقع درقطعه 10 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى  سیدرضا ضعفا 
لنجى  فرزند  مهدى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 

نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/11 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشد.م الف 6926 تاریخ انتشار:96/9/14 حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 9/380 
 آگهى تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 1028/12 واقع درقطعه 3 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام خانم مهرى لطفى  
نجف آبادى فرزند  حسن   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/11 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم صــورت  مجلس تحدیدى 
تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد.م الف 6927 تاریخ انتشــار:96/9/14 حسین 

زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/9/381 
 آگهى تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه  پالك  شماره 518/24 واقع درقطعه 7 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى  احسان فاضل 
نجف آبادى  فرزند  على   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/11 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد.م الف6928 تاریخ انتشــار:96/9/14 حسین زمانى- 

رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/382 
 آگهى تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 162/1 فرعى از 162 واقع 
درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم آرزو 
نقى ها  نجف آبادى  محمود   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/11 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم صــورت  مجلس تحدیدى 
تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد.م الف 6929 تاریخ انتشــار:96/9/14 حسین 

زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 9/383 
 آگهى تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قســمتى از یکبابخانه  پالك  شــماره 55/46 واقع 
درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام آقاى 
ابوالحســن عباســیان  نجف آبادى  فرزند محمد   در جریان ثبت اســت به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضــاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه 
مورخ 96/10/11 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد.م الف6930 
تاریخ انتشار:96/9/14 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/9/384 

 آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یک درب باغ مشجر  پالك  شــماره 212/1 واقع 
درقطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام آقاى 
سیدجواد موســویان   فرزند ســید محمدوغیره   در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمــل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضــاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه 
مورخ 96/10/11 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد.م الف6931 
تاریخ انتشار:96/9/14 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/9/385 

 آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک غیرمحصورومشجر   پالك  شماره 
119/9 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به 
نام آقاى محمد محمدى چم حیدرى  وغیره   فرزند عباس  در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه 
مورخ 96/10/11 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد.م الف6932 
تاریخ انتشار:96/9/14 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 9/386 

 آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک غیرمحصورومشجر   پالك  شماره 
119/10 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به 
نام آقاى محمد محمدى چم حیدرى  وغیره   فرزند عباس  در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه 
مورخ 96/10/11 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد.م الف6933 
تاریخ انتشار:96/9/14 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 9/387 

 آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک غیرمحصورومشجر   پالك  شماره 
119/4 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به 
نام آقاى محمد محمدى چم حیدرى  وغیره   فرزند عباس  در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه 
مورخ 96/10/11 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد.م الف 6934 
تاریخ انتشار:96/9/14 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 9/388 

مالکیت سند  فقدان 
شــماره صادره :   438472// 08 / 1396آقاي اکبر ده خداحســن ابادى بموجب 
وکالت نامه شــماره 9300-1394/11/12دفتر خانه 422اصفهان باارایه دوبرگ 
استشــهادیه محلى که امضا وهویت شهود رســما گواهی گردیده مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه  پالك ثبتی 23/608 واقع در حسن ابادخلف دره 
بخش 9 ثبت اصفهان به شماره سریال 591044 که در صفحه 236 دفترجلد 205 
امالك ذیل ثبت 20135به نام عباس ده خدا حسن ابادى فرزندعزیزاله ثبت وسند 
مالکیت صادروتسلیم گردیده وبموجب ســند 118025-1385/11/11دفترخانه 
12اصفهان دررهن بانک تجارت قرار گرفته و سپس مفقودشده است بنابراین چون 
نامبرده درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانــون ثبت مراتب آگهی می گردد تــا هرکس مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزدخود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند به ارائه 
کننده مســترد گردد . و در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ویا 
وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد . م الف 816 اکبر پور مقدم – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك فالورجان/ 9/389



اقتصاداقتصاد 07073102 سال چهاردهمسه شنبه  14آذر  ماه   1396

واردات نفت آسیا از ایران 
آب رفت

واردات نفت خام ایران از ســوى خریداران بزرگ در 
آسیا کاهش یافت.

یک منبــع آگاه گفت: صادرات نفــت ایران کاهش 
بیشترى پیدا خواهد کرد زیرا بارگیرى نفت به مقصد 
آســیا در اکتبر به کمتر از1/5میلیون بشــکه در روز 

کاهش یافت.
تهران با تخفیف قیمت که جذابیت نفت ایران را در 
مقایسه با سایر گریدهاى خاورمیانه افزایش خواهد 
داد، تالش مى کند مشتریان آســیایى خود را حفظ 

کند.

هندوانه یلدا رسید
برداشــت هندوانه خارج از فصل در سه هزار و 500 
هکتار از زمین هاى کشــاورزى شهرســتان میناب 

آغاز شد.
مدیرجهاد کشاورزى شهرســتان میناب پیش بینى 
کرد بیش از 50 تن هندوانه برداشت شود که نسبت به 

پارسال 30 درصد کاهش دارد.
محمد ســاالرى گفت:اصالح الگوى کشــت علت 

کاهش این محصول است.
وى گفت:هندوانه برداشت شــده عالوه بر توزیع در 
بازار کشور، به کشور هاى حاشیه خلیج فارس صادر 

مى شود.
وى افزود:برداشــت هندوانه تا پایان آذر ادامه دارد 
و هندوانه هرمزگان همه ســاله در شــب یلدا زینت 
بخش ســفره هاى هموطنان درسراســر کشــور

 است.

تولید زیتون 
به 90 هزارُتن مى رسد

رئیس شوراى ملى زیتون گفت:به رغم سرمازدگى 
باغات زیتون در برخى استان ها، پیش بینى مى شود 
که تا پایان فصل 85 تا 90 هزارتن زیتون برداشــت 

شود.
 مهدى عباسى با اشاره به دالیل افزایش 20 درصدى 
نرخ زیتون در بازار گفت: در ماه هاى اخیر نرخ زیتون 
تحت تاثیــر عواملى نظیر تورم و قیمت تمام شــده 
محصول،20 درصد گران شد به طورى که اکنون هر 
کیلو زیتون با نرخ هشت تا هشت هزارو 500 تومان 

در بازار به فروش مى رسد.
عباسى ادامه داد: با توجه به شــرایط مناسب تولید، 

نیازى به واردات میوه زیتون نداریم.

ثبات نسبى قیمت 
انواع میوه هاو سبزى 

رئیس اتحادیه بار فروشان از ثبات نسبى قیمت انواع 
میوه هاو سبزى پرمصرف خبر داد.

حسن صابرى با اشاره به اینکه در حال حاضر انار از دو 
هزار و 500 تا هفت هزار تومان عرضه مى شود، افزود: 
هر کیلوگرم انگور بى دانه زرد از چهار هزار تا شــش 
هزار تومان، به از دو هزار و 500تا شش هزار و 500 
تومان، کیوى هزار و 500تا سه هزار تومان، خرمالو 
دو هزار و 500تا سه هزار  و 500 تومان، خیار رسمى 
هزار و 700تا سه هزار تومان، سیب زرد لبنانى هزار 
و 200تا چهارهزار و 500 هزار تومان، گالبى بیروتى 
هشت هزار تا 11هزار تومان و پرتقال جنوب سه هزار 

تا شش هزارتومان قیمت خورده است.
وى ادامه داد: هر کیلو نارنگى تخم ژاپنى به قیمت دو 
هزار تا شش هزار تومان ، موز سه هزار تا چهارهزار و 
600 تومان و لیمو شیرین سه هزار تا پنج هزارتومان 
عرضه مى شود.وى با اشــاره به نوسان 500 تومانى 
در قیمت انواع میوه گفت: هــر کیلونارنج بین 900 
تا دو هزار و هندوانه بیــن 500 تا هزار و 800 تومان 
به فــروش مى رســد.رئیس اتحادیه بار فروشــان 
درخصوص قیمت انواع صیفى و سبزى پرمصرف نیز 
افزود: هر کیلو بادمجان قلمى از هزار و 200تا دو هزار 
و 400تومان، پیاز زرد از هزار تا هزار و 800، پیاز قرمز 
هزار و 400تا دو هزار و 300تومان، فلفل دلمه اى سبز 
هزار و 500تا سه هزار و 500 تومان، گوجه فرنگى نو 
از دو هزار و 500تا چهار هــزار و 500تومان فروخته 

مى شود. 

ویترین

در آشــفته بازار خودروهاى وارداتى، رشد قیمت ها در 
این هفته نسبت به هفته گذشــته به 25 میلیون تومان

 رسید.
بازار خرید و فروش خودروهاى وارداتى در چند ماه اخیر 
رکورد رشــد قیمت ها را به خود اختصاص داده و هر روز 
شاهد تغییراتى قیمتى بسیار باال در این بازار بودیم. بى 
سامانى بازار خودروهاى خارجى در حالى هر روز تشدید 
مى شود که هنوز خبرى از نظارت دستگاه هاى متولى 

نیست. 
جالب اینکه تعدادى از شرکت ها رشد قیمت انواع خودرو 
را در بازار بهانه کرده و قیمت شــرکتى خود را افزایش 

داده اند. برخى دیگر هم بــا انحصار خودروها، از عرضه 
آنها در بازار ممانعت کرده تا رشد قیمت ها بیشتر شده و 

عایدى آنها از بازار افزایش پیدا کند.
در حال حاضر در بازار خرید و فروش خودروهاى وارداتى، 
قیمت سوناتا بنزینى با رشد 21 میلیون تومانى نسبت به 
هفته گذشته با قیمت220 میلیون تومان، سانتافه با رشد 
ده میلیون تومانى با قیمت 270 میلیون تومان و سراتو با 
رشد چهار میلیون تومانى با قیمت 178 میلیون تومان، 
اپتیما با رشــد 25 میلیون تومانى با قیمت 220 میلیون 
تومان و توسان با رشد پنج میلیون تومانى با قیمت 235 

میلیون تومان به فروش مى رسد.

معاون وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــى مهمترین 
چالش تعاونى ها را عدم بازاریابى و نداشتن مکانى براى 
فروش تولیدات دانست و پیشــنهاد کرد ساختمان هاى 
خالى در اختیار نهادها به محلى براى عرضه تولیدات و 

توانمندى هاى تشکل هاى تعاونى تبدیل شود.
حمید کالنترى اظهارداشت: وزیر کار بارها اعالم کرده اند 
که مى توان از ادارات در روزهاى پنج شنبه و جمعه استفاده 
و بازارى براى عرضه محصوالت تولیدى تعاونى ها ایجاد 
کرد. وى با بیان اینکه هم اکنون بســیارى از تولیدات 
روستاها به خارج از کشور صادر مى شــود، افزود: زنان 
مى توانند نه تنها در مناطق محروم، بلکه در شــهرها و 

روستاها در بخش هاى مختلف اقتصادى به ویژه حوزه 
دانش بنیان فعالیت کنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى از فعالیت دو هزار 
تعاونى زنان در حوزه کشاورزى، ســه هزارتعاونى زنان 
در حوزه صنعت و سه هزار و 500تعاونى زنان در بخش 
خدمات خبر داد. به گفته کالنترى، 11 درصد تعاونى هاى 

کشور به تعاونى هاى زنان اختصاص دارد.
وى با اشاره به اجراى طرح هزار روستا هزار تعاونى، ادامه 
داد: زنان مى توانند با اجراى این طرح در مناطق محروم 
و روستایى فعال شوند و نقش خود را در اقتصاد ایفا کنند.

تبدیل ساختمان هاى خالى به 
فروشگاه هاى تعاونى ها

گرانى25 میلیونى خودروهاى 
وارداتى در آشفتگى بازار

 مرحله دوم طرح رجیسترى صرفًا براى تمامى مدل هاى 
گوشى تلفن همراه و تبلت اپل از امروز اجرا مى شود و سایر 
مدل هاى گوشى و تبلت نیز به تدریج در هفته هاى آینده 

پس از اعالم رسمى تحت پوشش طرح قرار مى گیرند.
در اطالعیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى 
درباره اجراى فاز دوم رجیســترى آمده اســت: تمامى 
خریداران در هنگام خرید باید از اصالت گوشــى تلفن 
همراه و تجهیزات داراى ســیمکارت مطمئن شوند. به 
همین منظور مى توانند شناسه 15 رقمى (IMEI)را که 
روى جعبه دستگاه قابل مشاهده است به شماره 7777 
پیامک کنند و یا با استفاده از کد دستورى  #7777* و 
انتخاب گزینه استعالم اصالت، از اصالت گوشى مطمئن 

شوند.
تمامى پیامک هاى مربوط به استعالم گوشى با سرشماره 
HAMTA ارسال مى شود و اگر پیامکى با سرشماره 
دیگرى در پاسخ به کاربر ارسال شود، جعلى بوده و به هیچ 

وجه قابل استناد نیست.
تمامى مراحل استعالم باید از طریق خریدار انجام شده 
و کاربران پــس از اطمینان از اصالــت تلفن همراه که 
نشان دهنده قانونى بودن و همچنین استاندارد بودن آن 
است، مى توانند تلفن همراه مورد نظر خود را خریدارى 

کنند.

تطابق IMEI با شناسه ثبت شده روى جعبه 
دستگاه

خریداران حتمًا پس از خرید دستگاه، باید فاکتور رسمى 
 (IMEI) با مهر فروشگاه که شماره شناسه 15 رقمى
دستگاه روى آن درج شده را از فروشنده دریافت کنند و 
درصورت بروز هرگونه مشکل در مورد غیرقانونى بودن 

گوشى یا تجهیز، فروشنده مى بایست پاسخگو باشد.
در گام بعدى دستگاه باید در شبکه اپراتورى فعال شود. 
 Activation) براى این کار خریدار باید کد فعال سازى
Code) را هنگام خرید از فروشنده دریافت کند. براى 

فعال ســازى تجهیز در شــبکه اپراتــورى، خریدار کد 
دستورى #7777* را شماره گیرى کرده و عدد مربوط 
به گزینه فعال سازى را انتخاب مى کند. پس از آن شناسه 
بین المللى 15 رقمى (IMEI)  دستگاه و کد فعال سازى 
مربوط به دستگاه و شماره ســیمکارت دستگاهى را که 
قصد فعال سازى آن را دارد به ترتیب وارد مى کند. پس از 
تأیید اطالعات واردشده، پیام موفقیت آمیز بودن فرآیند 

را دریافت مى کند.

درصــورت دریافت پیامک مبنى بر عدم ثبت گوشــى، 
مشترك مى بایست از خرید گوشى اجتناب کرده و گوشى 

را به فروشنده بازگرداند.
کاربــران باید به ایــن نکته توجــه کنند کــه پس از 
فعال سازى، تلفن همراه فقط روى سیم کارت فعال شده 
قابلیت استفاده از شبکه را خواهد داشت و در صورتى که 
دارنده گوشــى یا تجهیز بخواهد از سیمکارت دیگرى 
استفاده کند، مى بایست فرایند انتقال بهره بردارى را طى 

کند. در غیر این صورت تلفن همراه روى سیمکارت جدید 
فقط به مدت 30 روز قابل استفاده خواهد بود.

خریداران گوشى تلفن همراه درصورت تغییر سیمکارت 
باید فرآیند انتقال بهره بردار را با شماره گیرى کد دستورى 
#7777* و ارسال عدد مربوط به گزینه انتقال بهره بردار 
انجام دهند. گوشى هاى اپل که در حال حاضر در شبکه 
اپراتورها فعال هستند درصورت تعویض سیمکارت باید 

در سامانه همتا فرآیند انتقال مالکیت را انجام دهند.

 گاه براى برخى افراد رخ مى دهد که ســوئیچ خود 
را گم کرده یا در یک شــرایط خاص دسترسى به 

سوئیچ ندارند.
 در چنین وضعیتى براى ساخت یک سوئیچ جدید 
در واحدهاى صنفى مختلف هزینه هاى متعددى از 
فرد دریافت شــده و در موارد متعدد اعالم مى شود 
که تعیین ایــن قیمت به صــورت توافقى خواهد

 بود.
رئیس اتحادیــه تعمیرکاران قفــل و کلید به ارائه 
توضیحاتى در این خصوص پرداخت و اظهارداشت: 
اگر خودرو در محدوده اى تا حدود یک کیلومترى 
واحــد صنفــى باشــد و از خودروهــاى خارجى 
و ضد سرقت محســوب نشــود، براى باز کردن 
در آن هزینــه اى معادل 40 هــزار تومان دریافت 

مى شود.
عباس شــمیرانى افــزود: البته تعییــن هزینه ها 
بر اســاس نــوع ماشــین صــورت مى گیــرد و 
در این میان باز کردن ســالم یــک قفل اهمیت 
دارد چــرا که اگــر قرار باشــد قفلى شکســته یا 
تخریب شــود، کار واحد صنفــى ارزش چندانى 

ندارد.
وى یادآور شد:ضد سرقت بودن یا نبودن خودرو نیز 
در تعیین قیمت تأثیرگذار است و موارد دیگرى مانند 
فاصله خودرو تا واحد صنفى، ساعت و روزى که فرد 
براى ساخت سوئیچ مراجعه مى  کند نیز از اهمیت 

خاصى برخوردار است.
شمیرانى اظهارداشت: در مورد خودروهاى ایرانى 
اگر فاصله آنها از واحد صنفى کمتر از یک کیلومتر 
باشــد، در صورتى که خودرو سیستم ضد سرقت 
داشــته باشــد، هزینه اى حدود 150 تا 160 هزار 
تومان و در صورتى که سیســتم آن ضد ســرقت
 نباشــد رقمــى در حــدود 70 تــا 80 هــزار 
ایــن  کــه  مى شــود  دریافــت  تومــان 
هزینــه در مــورد ماشــین هاى خارجــى از

 400 تــا 500 هــزار تومــان شــروع شــده و 
بــراى خودروهایــى ماننــد بنــز و BMW تا

 دو میلیون تومان هم مى  رســد چــرا که کار این 
خودروها بسیار دشــوار بوده و براى ساخت سوئیچ 
آنها دســتگاه هاى خاصى نیاز اســت کــه تمام 
واحدهاى صنفــى آن را نداشــته و تنها چند واحد 

خاص آن را دارند.

قیمت بازارقیمت کارخانه اىخودرو
25 میلیون و 600 هزار تومان25 میلیون و 550 هزار تومانتیبا

SE111 23 میلیون و 100 هزار تومان21 میلیون و 250 هزار تومانپراید
21 میلیون و 500 هزار تومان21 میلیون و 300 هزار تومانپراید 131

405SLX 31 میلیون و 300 هزار تومان31 میلیون و 500 هزار تومانپژو
EF7 31 میلیون و 900 هزار تومان31 میلیون و 800 هزار تومانسمند

37 میلیون و 300 هزار تومان37میلیون و 331 هزار تومانپژو پارس سال
38 میلیون و 700 هزار تومان38 میلیون و 300 هزار تومانپژو 206 تیپ 5
34 میلیون و 100 هزار تومان33 میلیون و 300 هزار تومانپژو 206 تیپ 2

39 میلیون تومان39 میلیون و 150 هزار تومانپژو 206 مدل وى 8
34 میلیون و 300 هزار تومان34 میلیون و 700 هزار تومانرانا
44 میلیون و 900 هزار تومان42 میلیون و 800 هزار توماندنا

S110 32 میلیون تومان32 میلیون تومانام وى ام
56 میلیون و 500 هزار تومان56 میلیون و 500 هزار تومانام وى ام 550

S5 87 میلیون تومان87 میلیون تومانجک
64 میلیون تومان63 میلیون تومانجکJ5  اتومات

47 میلیون تومان43 میلیون و 800 هزار تومانساندرو
53 میلیون و 400 هزار تومان49 میلیون و 900 هزار تومانساندرو اتومات
54 میلیون و 400 هزار تومان49 میلیون و 200 هزار تومانساندرو استپ وى

61 میلیون و 500 هزار تومان55 میلیون و 700 هزار تومانساندرو استپ وى اتومات
42 میلیون و 500 هزار تومان41 میلیون و 450 هزار تومانپارس تندر

50 میلیون و 900 هزار تومان49 میلیون و 100 هزار تومانتندر 90 پالس اتومات
E2 90 41 میلیون و 500 هزار تومان39 میلیون و 500 هزار تومانتندر

با وجود آنکه یکى از تمرکزهــاى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به حوزه معدن ایران با ذخایرى غنى اســت، یکى 
از ســنتى ترین و معروف ترین محصوالت معدنى یعنى 
سنگ هاى قیمتى، بازارشــان را در خارج و حتى داخل از 
دست داده اند و فیروزه  ایرانى به نام افغانستان و اسپانیا به 
دیگر کشورها صادر مى شود.از قدیم االیام فیروزه ایرانى 
یکى از معروف ترین فیروزه هاى جهان بود که زینت بخش 
انگشترهاى ارزشــمند گرانبها و بناهایى بزرگ و معروف 
بود. همچنین یکى از برندهاى مشهور حوزه سنگ هاى 
قیمتى به شمار مى رفت ولى حاال با وجود آنکه حوزه معادن 
و صنایع معدنى وارد دور جدیدى از تحول شده است، عمًال 
سنگ هاى قیمتى رو به فراموشى رفته تا جایى که دیگر 
این نام پرآوازه براى مشتریان جهانى این بازار، غریب شده 
است.آخرین ساختارى که براى سنگ هاى قیمتى در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است، ایجاد یک اداره 
در حوزه فرآورى سنگ هاى قیمتى در معاونت صنایع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بوده که این اداره فقط یک جلسه 
با کارشناسان ســنگ هاى قیمتى معاونت معدنى وزارت 
صنعت، معدن داشته است و پس از آن خبرى از آنها و حوزه 

سنگ هاى قیمتى نرسیده است.
رضا محرمى، کارشناس معدنى و سنگ هاى قیمتى با اشاره 
به اینکه امروزه ایران ذخایرى رو به افول دارد، گفت: دیگر 

مثل ســابق ذخایر فیروزه ایران پرپیمان نیست و در حال 
کم  شدن است، البته در کنار آن معادن دیگرى در دامغان 
و کرمان پیدا شده اســت و نمى توان گفت صرفا کاهش 
ذخایر، عامل ضعف در اقتصاد ســنگ هاى قیمتى ایرانى 
است، بلکه موضوع نبود بازار تعریف شده و نبود سیاست 
دقیق در این حوزه به آن ضربه زده اســت.وى ادامه داد:از 
سوى دیگر موضوعى مانند اشتغال که در معادن سنگ هاى 

قیمتى به وسعت معادنى مثل سنگ آهن، سرب، روى و ... 
نیست، باعث شده این حوزه مورد کم لطفى قرار گیرد و از 
اولویت هاى وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شود که 
مجموعه این عوامل باعث شده امروز فیروزه هاى ایرانى 
با برند اسپانیا و افغانســتان به دیگر کشورها صادر شوند و 
سنگ هاى قیمتى ایرانى مانند فیروزه و عقیق عمًال جایگاه 

خود را در بازارهاى خارجى و حتى داخلى از دست بدهند. 

رجیسترى گوشى هاى 
تلفن همراه و تبلت اپل از امروز
سایر مدل هاى گوشى و تبلت نیز در هفته هاى آینده رجیسترى مى شوند

کاهش قیمت چند خودروى داخلى
این هفته قیمت سه مدل خودروى داخلى در بازار کاهش یافته است.

قیمت پژو 206 تیپ 5 معادل 300 هزار تومان، پژو 206 مدل V8 معادل 200 هزار تومان و ساندرو استپ وى اتومات 
500 هزار تومان کاهش یافته است.

قیمت بقیه خودروهاى داخلى در بازار تغییر خاصى نسبت به نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشته است.
قیمت برخى خودروهاى داخلى به شرح زیر است:

فیروزه ایران حریف افغانستان هم نشد

گم کردن سوئیچ 
چقدر هزینه دارد؟

واگذارى بیمه آسیا، البرز و دانا قطعى است
وزیر امور اقتصادى و دارایى گفت: واگذارى شرکت هاى 

بیمه آسیا، البرز و دانا قطعى است.
مسعود کرباسیان گفت : خصوصى سازى در بیمه ها باید 

دنبال شود و سه بیمه در اختیار دولت باید واگذار شود.
وى گفت : صنــدوق بیمه حوادث همگانــى به زودى 

تصویب و اجرا مى شود.
کرباسیان با بیان اینکه منابع مالى بیمه ها در ثبات بازار 
ســرمایه نقش مهمى دارد، گفت : صنــدوق هاى بیمه 
مى توانند از منایع مازاد خود بــه تقویت ثبات اقتصادى 

کمک کنند.
هیئت مدیره انجمن صنفى کارکنان داروخانه هاى اصفهان

مجمع عمومى انجمن صنفى کارکنان داروخانه هاى استان اصفهان. 
زمان روز جمعه 96/10/15 ساعت 9 الى 11/30 صبح. مکان خیابان دانشگاه خانه کارگر. 

دستور جلسه:
1- گزارش بازرس و هیئت مدیره

2- انتخابات هیئت مدیره و بازرس 

آگهى دعوت نوبت دوم
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همانا بر خداوند سبحان پنهان نیست آنچه بندگان در شب و 
روز انجام مى دهند، که دقیقًا بر اعمال آنها آگاه اســت و با 
علم خویش بر آنها احاطه دارد، اعضاى شما مردم، گواه او 
و اندام شما سپاهیان او است، روان و جانتان جاسوسان او و 

موال على (ع)خلوت هاى شما بر او آشکار است.

آگهى مزایده

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

تجدید آگهى مناقصه عمومى
شهردارى زرین شهر به اســتناد بودجه عمرانى مصوب سال 1396 خود 
در نظر دارد نســبت به اجراى فاز اول عملیات احداث شبکه توزیع آب 
شهرك مشــاغل شــهرى با اعتبار اولیه 4/168/000/000 ریال از محل 
اعتبارات شهردارى از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان 
واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 1396/09/22 به 

شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

نوبت 
دوم

آگهى مزایده

سید امیر کشمیرى- مدیرعامل
سازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجان

آگهى مزایده
سازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجان به استناد مصوبه هیئت مدیره 
در راستاى بهبود و توسعه خدمات حمل و نقل در شهرستان فالورجان در نظر دارد دو دستگاه 
مینى بوس خود را از طریق مزایده به مدت یکسال به متقاضیان واجد شرایط اجاره دهد. لذا از 
افراد واجد شرایط و داراى تجربه کافى دعوت مى شود از تاریخ نشر آگهى تا پایان وقت ادارى 
روز چهار شنبه مورخ 96/09/22 جهت دریافت اسناد مزایده به این سازمان مراجعه و یا جهت 
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر 

یک از پیشنهادات مختار است. (کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد). 
نشانى: اصفهان- فالورجان- بلوار بسیج- خیابان شــهداى نیکان تلفن: 37423147- 031 

www.falavarbus.ir :دورنگار: 37431023- 031 سایت اینترنتى

نوبت 
آگهى مزایدهدوم

جواد نصرى- شهردار فالورجان

آگهى مناقصه
شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/263 مورخ 1396/08/10 شوراى 
اسالمى شهر فالورجان جهت اجراى پروژه زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار 

نماید.

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان و قت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1396/09/30 
مى باشد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

نوبت 
اول

پروژه احداث فاز اول (سفت کارى) واحدهاى تجارى ضلع شرقى ساختمان خدمات شهرى

محل پروژه: فالورجان- ضلع شرقى مبلغ اعتبار پیش بینى شده: 2/500/000/000 ریالمدت پروژه: 4 ماه
ساختمان خدمات شهرى

محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: ابنیه سال 1396
کلیات عملیات اجرایى مطابق با اسناد و مدارك مناقصه مى باشد.

در راستاى گســترش کانال ارائه خدمات غیرحضورى در بســتر تلفن همراه، کاهش 
مراجعات حضورى ذینفعان، کاهش هزینه ها و تســهیل و تسریع در خدمات مورد نیاز 
به منظور افزایش رضایتمندى، در حال حاضر سرویس هاى مشمول با دسته بندى هاى 

موضوعــى 1- اســتعالم 2- پرداخت حــق بیمــه 3- نوبت دهى مراکــز درمانى 
4- اطالع رســانى جهت ارائه خدمــات از طریق بســتر تلفن همــراه (USSD) و
 با شماره گیرى کد دستورى#1420*44*توســط این دفتر پیاده سازى گردیده

 است.
سرویس هایى که در حال حاضر توسط کد دستورى فوق ارائه مى گردد، به شرح جدول 

ذیل مى باشد. 

توضیحاتمنوعنوانردیف

استعالم1

مشاهده آخرین سابقه با دریافت کدملى و نمایش روز کارکرد، ماه و سال کارکرد و آخرین آخرین سابقه
دستمزد دریافتى به مخاطب

استعالم استحقاق درمان با دریافت کد ملى از مخاطباستحقاق درمان

مشاهده آخرین مبلغ مستمرى با دریافت کد مستمرى و کدملى مخاطبآخرین مستمرى

استعالم نوع رابطه بیمه اى از طریق دریافت کدملى از مخاطبرابطه بیمه اى

نمایش کارگاه هاى کارفرما با دریافت کدملى و نمایش سرجمع بدهى قطعى و برآوردى بدهى کارفرمایان
براى هر کارگاه

خدمات2

ارائه نمونه فرم هاى سازمان تأمین اجتماعى به تفکیک امور فنى بیمه شدگان، مستمرى ها و نمونه فرم ها
نام نویسى و ارسال لینک مربوطه از طریق پیام کوتاه به مخاطب

دستمزد مبناى کسر حق بیمه سال 
1396

ارسال لینک مربوطه از طریق پیام کوتاه به مخاطب جهت دریافت موارد ذیل:
- دریافت فایل بخشنامه «دستمزد مبناى کسر حق بیمه سال 1396»

- دریافت فایل دستور ادارى «دستمزد مبناى کسر حق بیمه سال 1396»
- دریافت راهنماى فعالیت هاى داراى «دستمزد مقطوع روزانه مبناى کسر حق بیمه سال 

«1396
- دریافت فایل «میزان دستمزد مبناى کسر حق بیمه سال 1396»

به منظور سهولت ارائه خدمات در پرداخت الکترونیک به مخاطبین سازمان، امکان پرداخت پرداخت حق بیمهپرداخت حق بیمه3
حق بیمه با ثبت اطالعات شناسه برگ پرداخت، مبلغ قبض، شماره کارت و رمز دوم کارت

نوبت دهى مراکز درمانى از طریق دریافت کد استان از مخاطبنوبت دهى بر خط مراکز درمانىنوبت دهى4

قوانین5

آئین نامه هاى بیمه اى
ارائه لیست آئین نامه هاى بیمه اى همانند: آیین نامه نحوه حمایت از فعالیت هاى پژوهشى 

سازمان تأمین اجتماعى، نحوه اجراى «ماده 90 قانون تأمین اجتماعى» و... از طریق ارسال 
پیام کوتاه به مخاطب

آئین نامه هاى درمانى

ارائه لیست آئین نامه هاى درمانى همانند: آیین نامه اجرایى ماده (7) قانون بیمه همگانى 
خدمات درمانى کشور مصوب 1374/03/17، آیین نامه تعیین میزان حق درمان مشمولین 
ماده 1 قانون تأمین خدمات درمانى مصوب 1366/07/19 و... از طریق ارسال پیام کوتاه 

به مخاطب
ارسال لینک جستجو در بخشنامه ها و دستورالعمل ها از طریق پیام کوتاه به مخاطببخشنامه ها

ارائه لیست قوانین و مقررات همانند: قانون برنامه پنجم توسعه، مقررات مربوط به ادامه قوانین و مقررات
بیمه پردازى به صورت اختیارى و... از طریق ارسال پیام کوتاه به مخاطب

پرسش و پاسخ6
ارسال لینک سامانه مرکز ارتباطات مردمى سازمان (CRM) جهت طرح سؤالطرح سؤال

ارسال سؤاالت رایج از طریق پیام کوتاه به مخاطبسؤاالت رایج

معرفى سازمان7

اساسنامه سازمان

ارسال لینک اساسنامه سازمان از طریق پیام کوتاه به مخاطب جهت دریافت موارد ذیل: 
- اصالح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعى مورخ 1391/05/11

- درگاه مشاهده «اصالح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعى مصوب 1391/05/11» در وب 
گاه روزنامه رسمى جمهورى اسالمى ایران

- اساسنامه سازمان تأمین اجتماعى مصوب مورخ 1358/04/28

دریافت لینک درباره سازمان از طریق پیام کوتاهدرباره سازمان

ارسال لینک خدمات متنوع بیمه اى و درمانى از طریق پیام کوتاه به مخاطبخدمات متنوع بیمه اى و درمانى

ارائه خدمات غیرحضورى از طریق بستر تلفن همراه
 با کد دستورى 1420#*44*

روابط عمومى اداره کل  تأمین اجتماعى استان اصفهانروابط عمومى اداره کل  تأمین اجتماعى استان اصفهان

آگهى مزایده

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى
شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان در نظــر دارد عملیات هــاى اجرایــى ذیــل را از طریق 

مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/9/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/9/26

WWW.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 031-36680030-8

نوبت 
اول 

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مزایده/ مناقصه
مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)اعتبار

عملیات بهره بردارى، نگهدارى، تعمیرات تصفیه خانه آب96-3-259
2/411/828/597121/000/000جارى و ایستگاه هاى پمپاژ و مخازن ده هزار مترمکعبى گلپایگان

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 96/9/14
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قلعه نویى مهاجم محبوبش راقلعه نویى مهاجم محبوبش را
 از از  استقاللاستقالل مى خواهد مى خواهد

C 77 نشانه  کمبود ویتامین
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قاتل دهه هفتادى خواهر و داماد جوان از قصاص نجات پیدا کرد

 Tizi تروجان تروجان
با قابلیت 
جاسوسى در 
اندروید

155
TTT
تت
ررر
دد

پیشگیرى و درمان آنفلوآنزا با 
راه کارهاى طب سنتى

11

14

فرا رسیدن سالروز میالد گهر بار آخرین فرستاده خدا،  پیامبر نور و رحمت، فرا رسیدن سالروز میالد گهر بار آخرین فرستاده خدا،  پیامبر نور و رحمت، 
کامل ترین انسان ها و فخر آفرینش حضرت محمد بن عبدا...کامل ترین انسان ها و فخر آفرینش حضرت محمد بن عبدا...(ص) (ص) و همچنینو همچنین

 فرزند گرامى اش، ششمین اختر آسمان امامت، رئیس مذهب جعفرى حضرت  فرزند گرامى اش، ششمین اختر آسمان امامت، رئیس مذهب جعفرى حضرت 
امام جعفر صادق(ع) را به عموم مسلمانان باالخص شیعیانامام جعفر صادق(ع) را به عموم مسلمانان باالخص شیعیان

 ایران اسالمى تبریک عرض مى کنیم.  ایران اسالمى تبریک عرض مى کنیم. 

والدت با سعادت حضرت ختمى مرتبت محمد مصطفىوالدت با سعادت حضرت ختمى مرتبت محمد مصطفى(ص)(ص) وششمین اختر تابناك  وششمین اختر تابناك 
امامت و والیت، حضرت امام جعفر صادق امامت و والیت، حضرت امام جعفر صادق (ع)(ع) را به همه مسلمانان تبریک و  را به همه مسلمانان تبریک و 

شادباش عرض مى کنیم.شادباش عرض مى کنیم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر نصرآبادروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر نصرآباد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دستگردروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دستگرد

قدر فلک را کمال و منزلتى نیست         قدر فلک را کمال و منزلتى نیست         
                                                                                                                                    در نظر قدر با کمال محمد                                                                                                                                     در نظر قدر با کمال محمد 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر گلپایگانروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر گلپایگان

فرا رسیدن سالروز والدت باسعادت دو مولود نورانى، پیامبر بزرگ اسالم فرا رسیدن سالروز والدت باسعادت دو مولود نورانى، پیامبر بزرگ اسالم 
حضرت ختمى مرتبت محمد مصطفىحضرت ختمى مرتبت محمد مصطفى(ص)(ص) و فرزند بزرگوارش، ششمین و فرزند بزرگوارش، ششمین
 اختر آسمان امامت و والیت حضرت امام جعفر صادق اختر آسمان امامت و والیت حضرت امام جعفر صادق(ع)(ع) را به عموم  را به عموم 

پیروان آن دو انسان یگانه تبریک و تهنیت عرض پیروان آن دو انسان یگانه تبریک و تهنیت عرض 
مى نماییم.   مى نماییم.   

فرا رسیدن سالروز والدت خاتم پیامبران حضرت محمدفرا رسیدن سالروز والدت خاتم پیامبران حضرت محمد(ص)(ص) و همچنین پرچم دار شاهراه  و همچنین پرچم دار شاهراه 
والیت علوى، حضرت امام جعفر صادقوالیت علوى، حضرت امام جعفر صادق (ع) (ع) را تبریک عرض مى نماییم. را تبریک عرض مى نماییم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بادرودروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بادرود

                                 امشب                                 امشب سخن ازجان  سخن ازجان جهان بایدگفت            جهان بایدگفت            
                                                                                                                                  توصیف رسول(ص) انس و جان باید گفت                                                                                                                                  توصیف رسول(ص) انس و جان باید گفت

                             در شـام والدت دو قــطب عالم                                      در شـام والدت دو قــطب عالم         
                                                                                                                         تبریک به صــاحب الزمان (                                                                                                                         تبریک به صــاحب الزمان (عج) باید گفت عج) باید گفت 

بیرانوند – تراکتورسازى؛ 
کامًال منتفى شد   
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برنامه «سى و پنج» که با اجراى فریدون جیرانى از شبکه اینترنتى  
فیلم نت پخش مى شود، این بار میزبان پژمان جمشیدى فوتبالیست 

سابق و بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون بود.
فردوسى پور که بین دو نیمه بازى تیم هاى آرسنال و منچستریونایتد 

روى خط این برنامه آمد در پاســخ به ســئوال فریدون جیرانى درباره 
فوتبالیست بودن جمشیدى و اینکه آیا او در دوران بازیکن بودنش خوب 

بوده یا نه گفت: «بله 100 در صد، او فوتبالیست خوبى بود و حاال هم که بازیگر 
شده است، بسیار بازیگر خوبى است.»

فردوســى پور ادامه داد: «من و پژمان زمانى که او بازى مى کرد خیلى با هم شوخى 
داشــتیم و من هم گاهى او را اذیت مى کردم، من با برادر پژمان در دانشگاه شریف 
همکالس بودم، یادم مى آید یک بار پژمان از طریق هومــن برادرش به من پیغام 
داده بود: "من نخوام با تو رفیق باشــم باید کى رو ببینم؟ تو با این رفاقت پدر من رو 

درآوردى!"»
این گزارشگر فوتبال در پاسخ به سئوال دیگر جیرانى درباره عالقه مندى اش با آثارى 
که جمشیدى در آنها بازى کرده اظهار داشت: «به نظرم پژمان در سریال "پژمان" 

خیلى خوب خودش را نشان داد. فیلم سینمایى "خوب، بد، جلف" هم اگر دو بازیگر خوب 
داشت، قطعاً یکى از آنها پژمان بود که در این فیلم درخشید.»

فردوسى پور در بخش دیگرى از صحبت هایش گفت: «شاید خیلى ها از ورود ورزشى ها به 
عرصه سینما یا تئائر انتقاد مى کنند، اما به نظر من پژمان جمشیدى که در تئاترهاى خوبى 

هم ظاهر شده، حقش است که در این زمینه کار کند و هیچ اشکالى ندارد.»
فردوسى پور در پاســخ به ســئوال دیگر جیرانى درباره اینکه تا به حال پیشنهاد بازیگرى 
داشته اســت یا خیر نیز گفت: «خیلى زیاد، تا به حال چندین پیشنهاد بازى داشته ام که به 

هیچکدامشان به شکل جدى فکر نکردم.»
بعد از صحبت هاى فردوسى پور، پژمان جمشیدى نیز با شوخى گفت: «اگر آقاى فردوسى پور 

بازیگر شود من هم مى روم در صفحه هاى مجازى علیه اش مى نویسم.»

در نشست رسانه اى اصغر فرهادى و خاویر باردم مطرح شد

کارگـردان و بازیگر باید ناپدید باشند
اصغر فرهادى و «خاویر باردم» دو روز پس از پایان 
فیلمبردارى «همه مى دانند» در اســپانیا، در یک 
نشست خبرى، از تجربه ســاخت این فیلم گفتند. 
این دو هنرمند، بر ضرورت نامرئى شدن کارگردان 

و بازیگر در یک فیلم تأکید کردند.
اصغر فرهادى، کارگردان و سینماگر ایرانى برنده 
دو جایزه اسکار که آخرین اثر خود یعنى فیلم «همه 
مى دانند» را با نقش آفرینى خاویر باردم ساخته است، 
در نشستى در مرکز «کنده دوکه مادرید» با حضور 

جمعى از کارگردانان و بازیگران هنرهاى نمایشى 
اسپانیا، گفت: «فیلمى که در آن فقط کارگردان دیده 
شود، کارکرد ندارد، بلکه کارگردان باید در اثر خود 
نامرئى باشد. هر اندازه حضور کارگردان کمتر باشد، 

فضاى بیشترى براى بیننده وجود دارد.»
او در مورد خاویر باردم هنرپیشه اسپانیایى این فیلم 
تأکید کرد که وى، متعلق به نژاد بازیگرانى است که 
فاصله با شخصیت را کامًال حذف مى کند و هر ثانیه 

باید به آنچه اجرا مى کند، معتقد باشد.
فرهادى افزود: «باردم، بازیگرى است که مجبور 
شدم با او بیشترین صحبت را حتى تا آخرین پالن 

فیلم داشته باشم.»
باردم به نوبه خود تصریح کــرد که بازیگر 
نیز باید با تســلیم خود به تخیل، به نوعى 
ناپدید شود. آشکار اســت که با آنچه دارى، 
کار مى  کنى ، اما مهم است که جرأت داشته 

باشیم و جهش خیالى بکنیم.
فرهادى در بــاره دلیل ســاخت فیلم «همه 
مى دانند» که فیلمبردارى آن 14 هفته 
به طول انجامید، گفت: «منشــأ 

ساخت این فیلم به سفرى برمى گردد که 12 سال 
پیش به جنوب اسپانیا داشــتم و هنگامى بود که 
خیابان ها پر از تصاویر یک دختر بچه گم شده بود 

که او را به گروگان گرفته بودند.»
این کارگردان ایرانى در مورد شــخصیت باردم در 
این فیلم، تأکید کرد که وى مردى بیگناه، معمولى  

و گرفتار وضعیتى دشوار است.
محتواى این فیلم که تاکنون فقط خالصه اى از آن 
منتشر شده، در مورد زنى است که به همراه خانواده 
از بوئنوس آیرس آرژانتین بــه دهکده زادگاه خود 
براى شرکت در یک مراسم عروسى  سفر مى کند، 
اما آنچه باید دیدار کوتاه خانوادگى باشــد، به دلیل 

وقایع پیش بینى  نشده اى، تغییر مى یابد.
این فیلم، یک درام خانوادگى اســت که افزون بر 
باردم، بازیگــران دیگرى نظیــر  «پنلوپه کروز»، 
«ریکاردو دارین»، «ادواردو فرناندز» و «باربارا لنى» 

در آن نقش آفرینى مى کنند.
به رغم اینکه این فیلم به زبان اسپانیولى فیلمبردارى 
شده، براى فرهادى هیچ مشکلى  ایجاد نکرده است. 
او در این مورد با یادآور شدن اینکه فیلم هایى که او 
بیشترین الهام را از آنها گرفته، فیلم هایى بودند نظیر 

«راشومون» از کوروساوا که به زبان دیگر هستند، 
خاطرنشان ســاخت که همه چیز را مى شود در دو 

کلمه خشونت و محبت خالصه کرد.
فرهادى افزود: «کارگردانى به معنى  دانستن بیشتر 
از دیگران نیست، من باید حرف دیگران را نیز گوش 
کنم. این نیست که ندانم کارم را چگونه انجام دهم، 
بلکه به صحبت با بقیــه اعتماد دارم، اگر فقط یک 

متن را اجرا کنیم، خسته کننده است.»
این کارگردان ایرانى در باره پرسشى در مورد تبعیض 
علیه زنان در سینما، تأکید کرد که در ایران، وضعیت 
بسیار متفاوتى با بقیه جهان در این زمینه وجود دارد. 
او تأکید کرد: «بر روى زنان، فشارهاى بسیارى از 
نحوه لباس پوشیدن گرفته تا حقوق اجتماعى وجود 
دارد، اما بــه رغم همه آنها، نتایج ویژه اى کســب 
کرده ا ند. در ایران، زنان نســبت به مردان فعال تر 
هستند، ما عکاسان و کارگردانان زن بسیار خوب  

و بیشتر از دیگر کشورها داریم.»
با این حال وى تأکید کرد که در جهان سینما به طور 
کلى، قدرت در دستان مردهاست که باعث مى  شود 

رفتار با زنان، اغلب از کلیشه ها خارج نشود.

عموهاى فتیله اى به مناطق زلزلــه رفتند تا هدایاى 
فرزندان شهداى مدافع حرم را به کودکان زلزله زده 
اهدا کنند. در این حضور عموهــاى فیتیله اى براى 
کودکان مناطق زلزله زده برنامه اجرا کردند و در آخر 
هم هدایایى که توســط فرزندان شهداى مدافع حرم 
براى کودکان زلزله زده ارسال شده بود را به دست این 

کودکان رساندند.
حمید گلى در گفتگوى کوتاهى که با تسنیم داشت؛ 
گفت: با هدف بــاال بردن روحیه کــودکان مناطق 
زلزله زده و رساندن هدایاى کودکان شهداى مدافع 
حرم در منطقه ســر پل ذهاب حضــور پیدا کردیم و 

توانستیم دقایقى شادى و نشــاط را به کودکان این 
مناطق هدیه کنیم.

وى در پاسخ به این ســئوال که آیا پیشنهاد مى کنید 
همکاران شــما نیز در این مناطق حضــور پیدا کنند 
و براى کودکان و نوجوان برنامــه اجرا کنند؟ اظهار 
داشــت: حضور همکاران بنده که در حوزه کودك و 
نوجوان در حال فعالیت هستند مى توانند بسیار براى 
کودکان جذاب باشــد. به نظرم من ســازمان هایى 
مانند کانون پــرورش فکرى کــودکان و نوجوانان
 مى توانند با برگزارى اینگونــه برنامه ها این مهم را 

محقق کنند.

علیرضا افتخارى، خواننده مجموعه آلبوم هاى مختلف 
و از جملــه «نیلوفرانــه» که همچنــان مخاطبان با 
قطعات آن خاطره ها دارنــد با حضور در اکران مردمى 
«وقتى برگشتم» در تهران در کانون توجه مخاطبان 
قــرار گرفت.وحید موســاییان کارگــردان «وقتى 
برگشتم» با تشکر از کسانى که در ساخت این فیلم او 
را همراهى کردند نمایش فیلمش در پردیس کورش  

را به علیرضا افتخارى تقدیم کرد.
علیرضا افتخارى، خواننده و آهنگســاز در ســخنانى 
طعنه آمیز که بســیارى از آن نشانه هاى سیاسى 
اســتنباط کردنــد، خطــاب 

به مخاطبان گفــت: از اینکه در این فصل ســرما براى 
تماشاى فیلم آمدید بسیار تشــکر مى کنم. هر اثرى و هر 
هوایى، فصلــى دارد و باید همه ما بتوانیــم در هر فصلى  
لبــاس آن فصل را بپوشــیم امــا گروهــى موافق این 
مسئله نیستند و لباس فصل را به من و شما نمى دهند تا 

بپوشیم.
افتخارى با تأکید بر مقاومت در برابر مشــکالت گفت: 
کلید کشف راز نهانى انسان هاى شکست ناپذیر را باید در 
روحیه آنها پیدا کرد و امیدوارم شما در هر شرایطى روحیه 
خود را از دست ندهید؛ هر چند گروهى مى خواهند این 

روحیه شکست ناپذیر را از من و شما بگیرند.

عمو هاى فیتیله اى به مناطق زلزله زده رفتند

طعنه هاى نمادین علیرضا افتخارى
 در نمایش یک فیلم

 اینترنتى  
وتبالیست 

ستریونایتد 
رانى درباره 

 بودنش خوب 
 حاال هم که بازیگر

ى کرد خیلى با هم شوخى 
ژمان در دانشگاه شریف 
ـن برادرش به من پیغام 
 با این رفاقت پدر من رو 

عالقه مندى اش با آثارى
"ژمان در سریال "پژمان"

جلف" هم اگر دو بازیگر خوب 
«

دخیلى ها از ورود ورزشى ها به 
مشیدى که در تئاترهاى خوبى 

شکالى ندارد.»
که تا به حال پیشنهاد بازیگرى 
نپیشنهاد بازى داشته ام که به 

ى گفت: «اگر آقاى فردوسى پور 
 مى نویسم.»

علیرضا افتخارى، خواننده مجموعه آلبو
و از جملــه «نیلوفرانــه» که همچنــ
د قطعات آن خاطره ها دارنــد با حضور
«وقتى برگشتم» در تهران در کانون
قــرار گرفت.وحید موســاییان کارگ
برگشتم» با تشکر از کسانى که در س
را همراهى کردند نمایش فیلمش در

را به علیرضا افتخارى تقدیم کرد.
علیرضا افتخارى، خواننده و آهنگســا
طعنه آمیز که بســیارى از آن نش
کرد اســتنباط
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 در
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بازیگر تلویزیون و سینما گفت: «آوازهاى مادرم» 
درحال تدوین است و «بیا از گذشته حرف بزنیم» 

احتماالً براى نوروز 97 پخش مى شود.
حمیرا ریاضى درباره فعالیت هاى خود در عرصه 
هنر گفت:  تله فیلم «آوازهاى مادرم» به نویسندگى 
و کارگردانى حسن نجفى  و مجموعه اپیزودیک 
«بیا از گذشــته حرف بزنیم» به کارگردانى حمید 
نعمت ا... آثارى هســتند که  طــى چند ماه اخیر 
مشغول بازى در آنها بودم. وى افزود: فیلمبردارى 
«آوازهاى مادرم» در شــهر تبریز به پایان رسید 
و قســمت هایى از مجموعه «بیا از گذشته حرف 

بزنیم» هم که در تبریز شروع شده بود انجام شد،به طور کلى من در ماه هاى مهر و آبان براى بازى در هر دو 
اثر در شهر تبریز مشغول کار بودم.  

این بازیگر درباره نقش هاى مقابلش که در این آثار حضور دارند بیان کرد: ثریا قاسمى، پوراندخت مهیمن 
و آزیتا الچینى بازیگران ثابت مجموعه «بیا از گذشته حرف بزنیم» هستند و در هر قسمت از این مجموعه 
قصه هاى متفاوتى روایت مى شود، در «آوازهاى مادرم» عالوه بر من بازیگران تبریزى نیز حضور داشتند.

ریاضى درباره موضوع مجموعه «بیا از گذشته حرف بزنیم» و «آوازهاى مادرم»  اظهار داشت: «بیا از گذشته 
حرف بزنیم» در مورد سه زن مسن است که به شهرهاى مختلف مى روند و در هر شهر اتفاقاتى براى آنها 
مى افتد که در قسمت مربوط به شهر تبریز من بازى کردم. تله فیلم «آوازهاى مادرم» موضوعى اجتماعى دارد 

و قصه زنى را روایت مى کند که در مسیر زندگى خود دچار فراز و نشیب هاى زیادى مى شود.
وى درباره مراحل کنونــى تولید آثارش توضیح داد: «آوازهاى مادرم» در مرحله تدوین اســت و مجموعه 
«بیا از گذشته حرف بزنیم» احتماالً براى نوروز 97 به روى آنتن رسانه ملى خواهد رفت. قصه هاى این آثار 
جذاب است و امیدوارم مردم از آن استقبال کنند.این بازیگر در باره جدیدترین پیشنهادات خود خاطرنشان 
کرد: به تازگى حضور در یک سریال تلویزیونى نیز به من پیشنهاد شده اما هن وز همکاریم با آن قطعى نشده 

است و نمى توانم از آن چیزى بگویم.

احتمال پخش «بیا از گذشته حرف بزنیم» در نوروز 97
همکارى حمیرا ریاضى با حمید نعمت ا...
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ویتامین C یک ویتامین محلول در آب اســت و بدن 
شــما براى عملکردهاى متعدد روزانه به آن نیاز دارد. 
زنان بزرگســال روزانه به 75 میلى گــرم و مردان به 
90 میلى گرم ویتامین C نیاز دارند. شــما به راحتى 
مى توانید این ویتامین را از طریق مصرف برخى مواد 

غذایى به بدن برسانید.
ویتامین Cبراى رشــد و ترمیم بافت هاى سراســر 
بدن مورد نیاز اســت. این ویتامین بــه تولید کالژن 
براى بازسازى سلول هاى پوست، بهبود زخم، جذب 
آهن و حفظ ســالمت اســتخوان ها کمک مى کند. 
ویتامین C یک آنتى اکسیدان قوى است که در کاهش 
آســیب هاى ناشــى از رادیکال هاى آزاد مؤثر بوده

و به پیشــگیرى از پیشــرفت بیمارى هــاى قلبى و 
سرطان ها مى انجامد.

کمبود ویتامین C یک بیمارى جدى است و مى تواند 
گاهى مرگبار باشد. در اینجا نشانه هاى عجیب کمبود 

این ویتامین در بدن را دنبال کنید:

خونریزى لثه ها
 لثه هاى شما تا حدودى از کالژن تشکیل شده اند و 
در هنگام فقر ویتامین C، حساسیت بیشترى دارند و 

دچار خونریزى مى شوند. تورم لثه ها نیز ناشى از کمبود 
ویتامین C است. ویتامین C آنتى اکسیدانى است که 
به کاهش التهاب کمک مى کند و مطالعات نشان داده 
که مصرف دوز مناسب آن در بهبود سالمت لثه ها و 

کاهش التهاب آنها مؤثر است.

خونریزى بینى
 این خونریزى زمانى رخ مى دهــد که عروق خونى 
کوچک دچار پارگى مى شــوند. از آنجا که رگ هاى 
 Cخونى با کالژن تقویت مى شــوند، کمبود ویتامین
مى تواند منجر به پارگى آنهــا و بروز خونریزى بینى 
شــود. مصرف کافى ویتامین C خــود عاملى براى 

جلوگیرى از این نوع خونریزى هاى گاه به گاه است.

خشکى مو 
داشتن موهاى ســالم و براق نشان دهنده دنباله روى 
از یک رژیم متعادل و سالم است. خشکى مو در مقابل 
از کمبود ویتامینC خبر مى دهد. مو به کالژن براى 
حفظ ســالمتى نیاز دارد. کمبــود ویتامین C منجر
 به کاهش تولید کالژن و تضعیف و شکنندگى موها 

مى شود.

خشکى پوست 
ویتامیــن C یکــى از مواد ضــرورى در ســاخت

پروتئین  هاى پوست اســت و کمبود این ویتامین در 
بدن باعث از هم گسیختگى سلول  هاى پوست شده 
و مشــکالتى از قبیل ترك، زخم، شل شدن و چین و 

چروك پوست را ایجاد مى  کند.

کمبود آهن
 مصرف ویتامیــن C باعث جذب مؤثرتــر در بدن 
مى شود و نشان داده شده که یک شاخص براى فقر 

آهن، کمبود ویتامین C است.

خستگى و کاهش خلق و خوى 
ویتامین C در افزایش انــرژى و بهبود خلق و خوى 
نقش کلیدى دارد و کمبود آنهــا باعث تنزل انرژى و 

افسردگى مى شود.

 ابتال به عفونت 
تأثیر منفى بر بهبود زخم  ها و ابتالى ســریع به انواع 
عفونت  ها بخصــوص ســرماخوردگى و آنفلوآنزا از 

نشانه  هاى دیگر فقر ویتامین C است.

یکــى از بیمارى هاى شــایع ایــن فصــل آنفلوآنزا و 
سرماخوردگى اســت. طب ســنتى براى پیشگیرى و 
درمان این بیمارى هاى تنفسى راهکارهایى ارائه داده 

است که با هم مى خوانیم.
شستشوى مرتب دست ها با آب و صابون به دلیل اینکه 
مى تواند عامل بیمــارى را از بین ببرد، بســیار کمک 

کننده است.
صبح ها بین ســاعت10تا11 زمانى که هوا مســاعدتر 
اســت پنجره هــا را بــاز کنیــم، اســپند دود کنیم 
چرا که میکروب کش بســیار قوى و ضدعفونى خوبى 

است.
اولین و مهمترین توصیه جهت تقویت بدن در شرایط 
ضعف و بیمارى این است که سعى شود بیمار استراحت 
کافى داشــته باشد. محل اســتراحت مبتالیان به این 
بیمارى باید گرم و به دور از هرگونــه رطوبت اضافى 
باشــد؛ صبح و شب، پشــت ســاق پا با روغن زیتون 
خوب ماساژ داده شود و بادکش گرم و خشک گذاشته 

شود.

بایدهــاى تغذیــه اى در مبتالیــان به 
سرماخوردگى و آنفلوآنزا

دم کرده آویشن خواص درمانى باالیى دارد وبه درمان 
این بیمارى بسیار کمک مى کند.

براى درمــان آنفلوآنــزا، بیمار صبح و شــب از بخور 

اســطوخودوس، اکالیپتوس و مرزنجوش استفاده کند 
و بیماران ســعى کنند تا پایان درمــان بیمارى براى 
جلوگیرى از انتقال آن به دیگران موارد بهداشتى که در 

ادامه ذکر مى شود را رعایت کنند.
ویتامین C داراى ارزش باالیى اســت، ویتامینى که 
مى توانــد در لیموترش، جعفــرى، آب نارنــج و یا در 
هر چیزى که کمى ترش باشــد مقدار بیشــترى یافت 

مى شود.
در خصوص مصرف نوع غذا براى بیماران سرماخورده 
و یا داراى بیمارى آنفلوآنزا باید گفت که بهتر اســت از 
سوپ هاى رقیقى که در آن جعفرى به همراه چند قطره 

لیموترش ریخته شده استفاده شود.
نمک ضد عفونــى کننده و ضد التهاب اســت اما بهتر 
اســت که به جاى آنکه روى لیموترش مصرف شــود 
به طور جداگانه آب نمک رقیق صبــح و عصر غرغره 
شود؛ در صورتى که احساس گلو درد داشته باشید بسیار 

کمک کننده خواهد بود.
در نهایت اینکه در سرماخوردگى هایى که ممکن است 
منجر به آنفلوآنزا شود فرد باید استراحت کند خود را گرم 
نگه دارد و سوپ هاى گرم اســتفاده کند و بخور دهد، 
ضمن اینکه مصرف بادرنجبویه، نعناع، بابونه، بادیون، 
شیرین بیان و دارچین به دلیل اینکه گرماى بدن را باال 
مى برد و مقاومت را در برابر بیمــارى آنفلوآنزا افزایش 

مى دهد پیشنهاد مى شود.

یک فوق تخصص جراحى ستون فقرات با اشاره به اینکه 
ابتال به دیابت و آرتروز مى تواند سبب بروز درد در نواحى 
ســاق پا شــود، گفت: درد در نواحى جلوى ران به دلیل 

درگیرى عصبى است.
علیرضا بسام  پور درباره شــایع ترین علت دردهاى ساق 
پا گفت: دردها به دو دســته مکانیکى و التهابى تقسیم 
مى شوند که دردهاى مکانیکى با فعالیت کردن، افزایش و 
دردهاى التهابى با استراحت کردن شدت مى یابند. وى با 
بیان اینکه درد در عصب سیاتیک سبب شده تا درد نواحى 
دیگر بدن به طور مثال از کمر به ســاق پا منتقل شود، 
افزود: هنگام درگیر شدن عصب سیاتیک هر نقطه اى از 
عصب مى تواند درد را نشان دهد و با توجه به اینکه رگ 
سیاتیک در پشت ساق پا به دو شاخه یکى از پشت ساق 
پا به کف پا و دیگرى از کناره خارجى ساق و روى مچ پا 
مى گذرد بنابراین، این افراد مى توانند داراى درد در قسمت 

خارجى ساق پا و بدون کمر درد داشته باشند.
این فوق تخصص جراحى ســتون فقــرات تأکید کرد: 
آرتروز نیز مى تواند ســبب بروز درد در نواحى ساق پا به 
ویژه در افراد باالى 50 ســال شــود اما وجود آرتروز در 
افراد جوان بسیار نادر اســت و درد در ناحیه ساق پا اگر 
به دلیل فشار یا فعالیت بیش از حد به وجود نیامده باشد، 

مى تواند نشانه اى از ضربه، تروما، عفونت و تومور باشد؛ 
اما همچنان فرد باید تحت بررســى پزشک قرار گیرد و 

آزمایش هاى الزم براى آن انجام شود.
بسام  پور با اشاره به اینکه فشــار در عضالت پا در افراد 
دیابتى سبب شده تا خون رسانى در اندام هاى آنها مختل 
شــود، یادآور شــد: در برخى از افراد درد ســاق پا علت 

نورولوژیکى دارد و این افراد هنگامى که شروع به فعالیت 
مى کنند عضالت آنها به دلیل فشارى که وارد شده است 
جوابگوى فعالیت انجام شده نیســتند بنابراین فرد درد 

شدیدى را در ساق پاى خود احساس مى کند.
وى ادامه داد: دردهاى عروقى نیز به دلیل مشــکل در 
عصب، عضله و استخوان هنگام فعالیت عضالت به وجود 
مى آیند و مانع خون رسانى به عضله ساق پا و در نهایت 

درد در این ناحیه مى شوند.
این متخصص ارتوپدى در خصوص دردهاى شبانه در 
نواحى مختلف پا عنوان کرد: افرادى که در طول شب به 
دلیل درد در نواحى ساقه پا یا ران  پا بیدار مى شوند ممکن 
اســت به دلیل فعالیت بیش از حد روزانه و ورزش هاى 
سخت باشد اما اگر فعالیت بیش از حد سبب درد در آنها 
نشده بود و این دردها پایدار بودند فرد حتمًا باید به یک 
متخصص مراجعه کند چراکــه درد ناگهانى پا در طول 
شب ممکن اســت نشــانه اى از یک تومور استخوانى 

خوش خیم باشد.
 بســام  پور اضافه کرد: درد در نواحى جلوى ران به دلیل 
درگیرى عصبى به نام عصب سطحى ران است و بیشتر و 
در افراد چاق، کسانى که زیاد مى نشینند و کمربند خود را 

محکم مى بندند، بیشتر مشاهده مى شود.
دنبال کــردن یک رژیم غذایــى متعادل مى توانــد راهى براى 
جلوگیرى از چین و چروك هاى صورت، افزایش رطوبت موها و 

ترمیم سلول هاى آسیب دیده در سراسر بدن باشد.
در ادامه گزینه هاى غذایى با خاصیت ضد پیرى در وعده صبحانه 

معرفى شده است:
کلم پیچ و تخم مرغ: کلم پیچ از سبزیجات تیره رنگ قدرتمند 
با خاصیت آنتى اکسیدانى است. ویتامینA موجود در این سبزى 
به تولید ســبوم کمک مى کند و منجر بــه افزایش رطوبت موها 

مى شود.
عالوه بر این، کلم پیچ منبع غنى از ویتامین C نیز بوده و به تولید 
کالژن کمک مى کند. کلم پیچ را همراه با تخم مرغ براى حفظ 
سالمت پوست، تقویت سیستم ایمنى بدن و افزایش توده 

عضالنى به وعده صبحگاهى تان اضافه کنید.
گردو: منبع خوبى از اسیدهاى چرب 
امگا 3 بــراى مرطوب نگه 

داشتن پوست و مو اســت. گردو از ویتامین E نیز سرشار است؛ 
آنتى اکسیدانى که منجر به تعمیر سلول هاى سراسر بدن مى شود. 
امالح معدنى موجود در گردو از جمله مس، موجود تقویت تراکم 

استخوان ها مى شود.
بلغور جو: جو از شاخص گالیســمیک پایینى برخوردار است و 
مصرف آن در وعده صبح به کاهش کلسترول، بهبود هضم غذا و 

حفظ وزن در محدوده سالم کمک مى کند.
 مصرف جو براى کاهش ســرعت تشــکیل چین و چروك هاى 
صورت مفید است و باعث کاهش التهاب بدن و کاهش قند خون 

نیز مى شود.
جوانه بروکلى:منبع خوبى از ویتامین A براى مرطوب 

نگه داشتن موها و پوست است. این گیاه منبع عالى از 
فوالت نیز بوده و مصرف آن از اثرات مضر نور 

خورشید به طور چشمگیرى جلوگیرى 
مى کند.

بنا به گفته محققان، افراد بنابر ویژگى هاى شخصیتى شــان ممکن اســت دچار 
بیمارى هاى خاصى شوند. به طور مثال افراد عصبى معموًال کم اشتها مى شوند و به 
دلیل اضطراب باال در خطر مشکالت قلبى قرار مى گیرند اما افراد برونگرا در خطر 

بیمارى هاى التهابى هستند.
افراد برونگرا به دلیل اینکه بســیار اجتماعى و دایم بین جمع و در مهمانى ها 

پرخورى و در نتیجه چاقى و هســتند، ممکن اســت بــه عادت هاى بد 
بیمارى هایى مانند دیابت و ناراحتى هاى 

قلبى مبتال شوند.
از طرفى افراد با خلقیات نرم و مالیم به 
دلیل اینکه دایم مى خواهنــد مردم را از 

خود راضى نگه دارند، بیشــتر به 
بیمارى هاى ناشى از اضطراب 

مبتال مى شوند.
کسانى که کنجکاو هستند و به 
دنبال تجربه هاى جدید هستند، 
اگرچه نسبت به دیگر گروه هاى 
شــخصیتى از نظر سالمتى به 

مراتب بهترمى باشــند اما به دلیل 
اینکه گاهى هیجان بســیارى در زندگى شان تجربه 
مى کنند، بیشتر در معرض فشار خون باال و مشکالت 

قلبى و یا سکته قرار مى گیرند.
افراد وظیفه شناس نیز بسیار پرکار شده و با وسواس و 

نظم خاصى به دنبال تحقق بخشیدن اهداف زندگى شان 

هستند. خوشبختانه این گروه از افراد به دلیل تغذیه و ورزش مناسب، توان مراقبت 
از خود در برابر بسیارى از بیمارى ها را دارند. اما با یک مشکل روبه رو هستند و آن 
پرکارى و بسیار دقیق بودن در تمام جزئیات زندگى شان است. این ویژگى گاهى آنها 

را دچار سوء هاضمه مى کند.
ترشح هورمون اکسى توسین، افــراد رومانتیک نیز به ســبب 
پایین ترى هستند.شــادتر و البته داراى فشار خون 

 

C 7 نشانه  کمبود ویتامین

مرالمتالمت ر لچه

درد در نواحى مختلف پا نشانه چه بیمارى هایى است؟

ددددننددننن

از کالژن ه هاى شما تا حدودى
مىشود.Cر هنگام فقر ویتامین C، حساسیت بیشترى دارند و 

ن

Cنشانه  هاى دیگر فقر ویتامین C است.

راهىبراى ویتامینتعادلمىتوانــد از گردو اســت. مو پوستو داشتن

پیشگیرى و درمان آنفلوآنزا با راه کارهاى طب سنتى

با اینکه انجام ورزش هوازى براى قلب، ریه 
و حتى سطح اســترس تان مناسب است، 
اما ســریع ترین راه بــراى کاهش چربى 
نیســت. کلید اصلى کاهش وزن، ساخت 
عضله است. داشتن عضالت بیشتر در بدن، 
سرعت سوخت و ساز را افزایش مى دهد. 
این یعنى در طول یک روز کالرى بیشترى

 مى سوزانید.
اگر فقط روى ورزش هــوازى تمرکز کنید، 
به بدنتــان این فرصت را نمــى دهید تا به

 عضله سازى و تقویت عضالت بپردازد. این 
یعنى تمام ابزار الزم جهت کاهش وزن را 
براى خودتان مهیا نکرده اید. همچنین انجام 
بیش از حِد ورزش هاى هوازى مى تواند روى 

عضالت تاثیر منفى بگذارد.
در حالى که ورزش هوازى مى تواند کالرى 
ســوزى کند، اما اگر در بلند مدت و بى وقفه 
انجام شود ممکن است باعث از بین رفتن 
عضالت شــود. بنابراین آن دوندگى هاى 
طوالنى مدتــى که با امید بــه کاهش وزن 
انجام مى دهید، ممکن است بیشتر از مزیت،

 براى تان ضرر داشته باشد.
البته این بدان معنا نیســت که باید به کلى 
ورزش هاى هوازى را فراموش کنید. ورزش 
هوازى نیز مسلماً مى تواند کمک کننده باشد. 
این نوع ورزش ها باعث بهبود سالمت قلب 
و عروق بدن مى شوند، کالرى مى سوزانند و 
مقدار زیادى اندورفین در بدن آزاد مى کنند. 
فقط این را به خاطر داشــته باشید که نباید 

تنها روى ورزش هوازى تکیه کنید.
کلید کاهش وزن این نیست که مدت زمان 
زیادى را روى تردمیل یا در فضاى باز بدوید. 
زمانى مى توانید کاهش وزنى سالم و پایدار 
داشــته باشــید که در کنار برنامه غذایى 
مناســب، ترکیبى از ورزش هاى هوازى و 

قدرتى را انجام دهید.

چه چیزى روند کاهش وزنتان 
را خراب مى کند؟

ویژگى هاى شخصیتى باعث کدام بیمارى ها مى شود؟
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رئیس فدراسیون جهانى،وسط مسابقه حساس کیانوش 
رستمى رفت و با قهرمان ایران خوش و بش کرد! کیانوش 
رستمى داشت آماده مى شد تا براى وزنه 174 کیلویى به 
روى تخته برود. در حال گرم کردن در پشت صحنه نبود. 
دقیقًا نوبتش بود، اما به یکباره سر و کله «تاماش آیان»، 
رئیس فدراسیون جهانى پیدا شد. او که عالقه وافرى به 
کیانوش رســتمى دارد، به یکباره کیانوش را در آغوش 
گرفت و با او روبوســى کرد، اما آن زمان چه وقت خوش 
و بش و روبوســى بود؟ پذیرش اینکه آیان صرفًا از روى 
عالقه به ســمت کیانوش آمده باشد کمى سخت است. 
مرد سرد و گرم چشیده وزنه بردارى دنیا بهتر از هر کس 
مى داند در لحظه اى که وزنه بردار براى مهار وزنه به روى 

تخته مى رود نباید تمرکزش را به هم زد.
آیان این را مى دانست و به ســراغ کیانوش رفت. آنهم 
درست وسط مســابقه. او همیشــه بین دو حرکت یا در 
پایان رقابت هاى دوضرب به ســالن گرم مى رفت، اما 
این بار تصمیم گرفت زمانــى که کیانوش قصد رفتن به 
روى تخته را داشــت، این کار را بکند. در بدبینانه ترین 
حالت ممکن باید گفت تصمیم هوشمندانه اى بود براى 
به هم زدن تمرکز کیانوش رســتمى و البته وزنه بردارى 
ایران. بر هیچکس پوشیده نیست که آیان رابطه خوبى 
با على مرادى نــدارد و رابطه این دو پــس از انتخابات 
فدراسیون جهانى از تیره هم تیره تر شده است. البته در 
حالت خوشبینانه هم فقط مى توان گفت آیان به قهرمانان 
ایرانى عالقه مند است، فقط همین. به هر حال کیانوش 
بعد از آن روبوسى وزنه 174 کیلوگرمى را انداخت و طال 

را از دست داد!

ســردار حســین رحیمى، رئیس پلیس پایتخت با اشاره به 
دســتگیرى یک زن و یک مرد به عنوان عوامل آتش زدن 
ورودى ساختمان باشگاه پرسپولیس و روزنامه خبر ورزشى 
در تشریح جزئیات دستگیرى این افراد و هدف بعدى آنها 
اظهار داشت: پس از اعالم گزارش به آتش کشیدن ورودى 
ساختمان باشگاه پرسپولیس، پلیس پایتخت وارد عمل شد 
و شناسایى افراد دخیل در این ماجرا در دستور کار پلیس قرار 
گرفت.فرمانده انتظامى تهران بزرگ افزود: به دنبال رصد 
اطالعات همکاران ما در پلیس اطالعات و امنیت عمومى 
پایتخت، عوامل این دو خرابــکارى که یک زن و یک مرد 
بودند در اقدامات اطالعاتى شناسایى و در عملیات غافلگیرانه 
دستگیر شدند. وى ادامه داد: پس از دستگیرى این افراد و 
در بازجویى از آنها مشخص شد این خرابکارى ها با تحریک 

مجرى فرارى ضدانقالب انجام شده بود.
رحیمى بــا بیان اینکه ایــن دو اقدام خرابــکاران با هدف 
خودنمایى صورت گرفته بود، افزود: بررســى هاى تکمیلى 
انجام شده نشــان داد این افراد که در تماس با این مجرى 
ضدانقالب فرارى بودند قصد داشــتند در اقدام بعدى خود 
خودروى مجرى یکى از برنامه هاى پربیننده ورزشــى را 
به آتش بکشند که با اقدام ســریع پلیس موفق به این کار 

نشدند.

حرکت عجیب تاماش آیان؛ 

آتش افروزان ورزشى 
دستگیر شدند 

قرارداد 12 بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در پایان لیگ هفدهم به اتمام مى رسد.
مسئوالن باشگاه پرســپولیس به خواســته «برانکو ایوانکوویچ» به دنبال این 
هستند که  قرارداد آن دسته از بازیکنان این تیم را که فقط تا پایان فصل اعتبار 
دارد، براى یک یا دو سال دیگر تمدید کنند. «بوژیدار رادوشویچ»، حسین ماهینى، 
محســن ربیع خواه، وحید امیرى، صادق محرمى، شــجاع خلیل زاده، احسان 
علوان زاده، محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده، احمد نوراللهى، کمال کامیابى نیا و 
مهدى طارمى نفراتى هستند که در پایان این فصل بازیکن آزاد خواهند شد از این  
رو گرشاسبى، سرپرست باشگاه پرسپولیس قصد دارد در نقل وانتقاالت نیم فصل 
براى تمدید قرارداد آنها اقدام کند.برانکو همه بازیکنان نام برده را براى تیمش 
مى خواهد چرا که باشگاه پرسپولیس از دو پنجره نقل وانتقاالت محروم است و 

مرد کروات چاره اى جز حفظ نفرات فعلى تیم خود را ندارد.

دروازه بان معروف ســابق اســپانیا بازى ایران و «له روخا» را تحلیل 
خواهد کرد.

«ایکر کاسیاس» در جام جهانى 2018 روسیه یکى از چهره هاى ویژه 
خواهد بود.

براســاس اعالم روزنامه «آس»، وى قرار اســت براى یک شــبکه 
تلویزیونى مکزیک، مســابقات گروه تیم این کشور و همچنین گروه 
اسپانیا یعنى گروه B با ایران، پرتغال و مراکش را تحلیل و  تفسیر کند.

کاســیاس در دوره قبلــى از دروازه تیــم کشــورش معــروف بــه 
«له روخا» مراقبت کرد امــا اکنون «داوید دخه آ» از ســنگر تیم ملى 

دفاع مى کند.

کاسیاس بازى ایران و کاسیاس بازى ایران و 
اسپانیا را تحلیل  مى کنداسپانیا را تحلیل  مى کند

شوك نقل و انتقاالتى به شوك نقل و انتقاالتى به 
پرسپولیسپرسپولیس

اعضــاى هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهــن از امیر 
قلعه نویى، سرمربى این تیم حمایت کردند.

جلسه هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن عصر روز یک 
شــنبه با حضور اعضا و امیر قلعــه نویى در خصوص 
شرایط تیم فوتبال این باشــگاه برگزار شد. اعضاى 
هیئت مدیره پــس از اعالم نظرات خود و شــنیدن 
گزارش عملکــرد و صحبت هاى امیــر قلعه نویى، 
حمایت خود را از وى رســمًا اعالم کردنــد و بر این 
اساس سرمربى سبزپوشان به قدرت به کار خود ادامه 

خواهد داد.
گفتنى است، بعد از شکست 4 بر صفر ذوب آهن مقابل 
پرسپولیس شــایعاتى درباره برکنارى امیر قلعه نویى 

توسط مدیران ذوب آهن مطرح شده بود.

اولتیماتوم ندادیم
در همین حــال ســعید آذرى درمورد ابقــاى امیر 
قلعه نویــى در تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهان، 
گفــت: نارضایتى هایــى از نتایــج تیــم فوتبــال 
ذوب آهــن بــود و امیــر قلعه نویــى نیــز گزارش 
کار خود را بــه هیئــت مدیــره آ ورد و عملکرد 14 
هفته تیم فوتبــال ذوب آهــن را بررســى کردیم.
ســرمربى تیم برنامه هاى آتى خود را هــم ارائه کرد 
قرار نبود که قلعه نویى را برکنار کنیم ما یک باشگاه 

سیستماتیک هستیم و اسیر جو نمى شویم.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن  افزود: البته فشارها و 
نارضایتى هایى بود، قلعه نویى هم آ مد از 14 هفته 
نتایج تیمش دفاع کرد،  او آدم منصفى اســت و 
همه هم قبول داریم که نتایج تیم خوب نبوده اما 

در مورد این مسئله شاید بخشى از آن به قسمت فنى 
و بخش ستادى و ... برمى گردد. سرمربى تیم گزارش 
کارش را ارائه کرد و اصًال صحبتى براى اینکه آخرین 
فرصت به قلعه نویى اســت مطرح نبوده ما منتظریم 

بازى با نفت تهران هم برگزار شود. 

وى گفت:اصــًال اولتیماتومــى در کار نبوده اســت. 
قلعه نویى خودش در جلســه به اعضاى هیئت مدیره 
امیدوارى خوبى دارد و اعالم کرد باتوجه به شــرایط 
و تالش هاى باشگاه، در پایان فصل مى توانیم جزو 
سه تیم باالى جدول باشــیم. او ما را امیدوار کرد که 

این متأثر از روحیات بزرگ و مبارزه طلبى قلعه نویى 
است. ذوب آهن تاکنون ســابقه اولتیماتوم دادن به 

سرمربى ندارد.
آذرى تصریح کرد: بعد از آخریــن بازى در نیم فصل 
جلسه اى با قلعه نویى خواهیم گذاشت تا برنامه هاى او 

را براى بهتر شدن تیم بگیریم. او نقطه نظراتش را به 
هیئت مدیره هم اعالم کرده است.

ایرادهایم را مى پذیرم
امیر قلعه نویى هم در گفتگویى که با برنامه «تهران 
ورزشى» رادیو تهران داشــت در خصوص اینکه آیا 
در ذوب آهــن مى ماند، گفت: اصــًال در هیئت مدیره 
بحث جدایى مطرح نبود و من نمى دانم مطبوعات چه 
نوشته اند. من قبول دارم نتایج خوب نبوده و نتایج در 
حد امیر قلعه نویى نبوده است. یکسرى ایرادها به من 
بوده که من باید آنها را بپذیرم. یقینًا مســئولیت فنى 
با من اســت و من بعد از بازى با پرسپولیس هم این 
حرف ها را زدم. هیئت مدیره به دنبال علتیابى بود که 
من راهکارها را گفتم ضمن آنکه یکى از مشکالت سه 
بازیکن هستند که تمرکز کافى را نداشتند. چه بهتر بود 

این نفرات اول فصل مى رفتند. 
قلعه نویى تأکید کرد: متأســفانه رفتارهایى شده که 
مجموعه ضربه خورد و این را در هیئت مدیره هم گفتم. 
شما وقتى سه بازیکن را بخواهید از تیم بگیرید و ما تازه 
بعد از بازى با فوالد متوجه شدیم که این سه نفر سرباز 
هستند و با دو بازیکن دیگر ما به جز پهلوان صحبت 
کردند و آنها هوایى شده اند. این کارها کار خوبى نیست. 
 من هنوز وقت نکردم با این سه نفر صحبت کنم ولى 
اصول این اســت که یک بازیکن از یک تیم بگیرند 
ولى اینکه به یکباره سه بازیکن از ما بگیرند تیم ما را 
به هم مى زند.این سه نفر حتى اگر بروند من مشکلى 
ندارم ولى خود آقایان کالهشان را قاضى کنند اگر یک 

بازیکن از آنها گرفته شود چه اتفاقى مى افتد.

آذرى: قرار نبود قلعه نویى را برکنار کنیم!

بحث جدایــى بیرانوند از پرســپولیس منتفى 
شده اســت و این دروازه بان باتجربه حداقل 
در فصل جارى سرخ پوشان را ترك نخواهد 

کرد.
بیرانوند بعد از اظهار نظــر عجیبى که بعد 
از دیدار برابر سایپا داشــت مورد انتقاد تند 
هواداران پرسپولیس قرار گرفت. او بعد از آنکه 
به پرسپولیس آمد پیراهن شماره یک تیم ملى 

فوتبال ایران را بر تن کرد و شانس اصلى حضور 
در جام جهانى 2018 روسیه هم به شمار مى آید.

اظهار نظر عجیب این دروازه بان باعث شــد تا 
بحث جدایى او از سرخپوشان جدى شود و هواداران 
پرسپولیس خواســتار بازگشــت علیرضا حقیقى 
و حتى امیر عابدزاده شــوند. بیرانوند شــاید تصور 
مى کرد که با این اظهار نظر بى موقع خود به نوعى 
احساســات هواداران پرســپولیس را تحریک کند 
و آنها خواستار ماندن او شوند اما اشتباه بدى را مرتکب 

شد.
هواداران پرسپولیس نه تنها خواستار ماندن این دروازه 

بان نشــدند و به اصطالح منت او را نکشیدند بلکه علیه او 
هم شعار دادند و خواســتار جدایى هم شدند و همین باعث 

شد تا او خیلى ســریع متوجه اشتباهش شــود و در دیدار برابر 
ذوب آهن با دسته گل از هواداران پرشور پرسپولیس عذرخواهى 

کند و به صورت موقت آتش 
این درگیرى را فرو خواباند.

با توجه به اینکه تراکتورسازى هم 
به صراحت اعالم کرد که بازیکنى 
از پرســپولیس جذب نخواهد کرد 
بیرانوند تصمیم به ماندن در میان 
سرخپوشــان گرفت. او متوجه شد 
که با جدایى از پرســپولیس شاید 
شانس حضور در جام جهانى را هم 
از دست دهد و این رؤیایى است که

 اصًال دوست ندارد که آن را از دست 
دهد.

به نظــر مى رســد  بیرانوند بــه خوبى 
متوجه اشــتباه بد خود شــد. او قطعًا در 
پرســپولیس خواهد ماند و بحث جدایى اش 
به کلى منتفى شــده است. ســنگربان ملى پوش 
پرسپولیس به خوبى مى داند که تنها با حضور در این تیم است که 
نگاه ها را متوجه خود خواهد کرد و همچنان پیراهن شماره یک

 سرخپوشــان را بر تــن خواهد کــرد. او بــا توجه بــه اینکه 
دوران ســربازى اش را پشــت ســر نگذاشــته اســت 
نمى تواند در خارج از کشــور هم به میدان رود و به همین دلیل 
پرسپولیس بهترین تیم براى او اســت و این همکارى ادامه 

خواهد یافت.

اعالم حمایت هیئت مدیره ذوب آهن از ژنرال

ریمى 
دایى و ک

وند
مى ر

در یک تیم به میدان 

ىىتفى رســپولیس من
ن باتجربه حداقل 
ن را ترك نخواهد 

ر عجیبى که بعد 
مورد انتقاد تند  ت
فت. او بعد از آنکه 
شماره یک تیمملى

شانس اصلى حضور 
 هم به شمار مى آید.

زه بان باعث شــد تا 
ن جدى شود و هواداران 
گشــت علیرضا حقیقى 
شــاید تصور د. بیرانوند
به نوعى خود بى موقع ر

ــپولیس را تحریک کند 
اما اشتباه بدى را مرتکب  د

ها خواستار ماندن این دروازه 
منت او را نکشیدند بلکه علیه او 

 جدایى هم شدند و همین باعث 
جه اشتباهش شــود و در دیدار برابر 

اداران پرشور پرسپولیس عذرخواهى 

کند و به صورت موقت
این درگیرى را فرو خو
با توجه به اینکه تراکتورساز
به صراحت اعالم کرد که با
از پرســپولیس جذب نخواه
بیرانوند تصمیم به ماندن د
سرخپوشــان گرفت. او متو
که با جدایى از پرســپولیس
شانس حضور در جام جهانى
از دست دهد و این رؤیایى اس
 اصًال دوست ندارد که آن را از

دهد.
به نظــر مى رســد  بیرانوند بــه
متوجه اشــتباه بد خود شــد. او ق
پرســپولیس خواهد ماند و بحث جدای
به کلى منتفى شــده است. ســنگربان ملى
پرسپولیس به خوبى مى داند که تنها با حضور در این تیم اس
نگاه ها را متوجه خود خواهد کرد و همچنان پیراهن شما
 سرخپوشــان را بر تــن خواهد کــرد. او بــا توجه بــه
دوران ســربازى اش را پشــت ســر نگذاشــته ا

نمى تواند در خارج از کشــور هم به میدان رود و به همین
پرسپولیس بهترین تیم براى او اســت و این همکارى

خواهد یافت.

میــر قلعه نویــى نیــز گزارش 
4ـت مدیــره آ ورد و عملکرد 14
وب آهــن را بررســى کردیم.

هاى آتى خود را هــم ارائه کرد 
را برکنار کنیم ما یک باشگاه  ى

و اسیر جو نمى شویم.
ب آهن  افزود: البته فشارها و 
4عهنویى هم آ مد از 14 هفته
د،  او آدم منصفى اســت و 
نتایج تیم خوب نبوده اما  که

وند –– تراکتورسازى؛  تراکتورسازى؛ 
بیرانوند بیران

کامالً منتفى شد   کامالً منتفى شد   

پنج شــنبه خداداد و یارانش در اســتادیوم امام 
رضا(ع) در دیدارى خیریه و به نفع زلزله زدگان 
خراسان و کرمانشاه میزبان تیم ملى پیشکسوتان 
روســیه خواهند بود. بعد از رایزنــى هاى زیاد 
ســرانجام این بازى قطعى شــد و طبق گفته 
خداداد همه کسانى که دلشــان براى ایران و 
هموطنان زلزله زده مى تپد براى تماشاى این 
بازى دعوتند. عزیزى البتــه خبرى جالب هم 
داشت: «تمام بازیکنان 98 حتى دایى و کریمى 
در این بازى حضور خواهند داشت و براى کمک 

به زلزله زدگان به میدان خواهند رفت.»
دایــى و کریمى در یــک تیم؟ آن هــم بعد از 
ســال ها اختــالف و دورى از یکدیگر؟ مدتها 
بود هر جا دایى بازى مى کــرد کریمى حاضر
 نمى شــد و البته برعکس این داستان هم بود. 
اینها سئواالت ما مقابل این خبر خداداد است که 

پاسخ مى دهد:«چرا که نه؟ دایى و کریمى 
با هم اختالف سلیقه هایى داشتند و 
دارند؛ اما دلیل نمى شــود که براى 
کار خیر کنار یکدیگر آســتین باال 
نزنند و به میدان نروند. این بازى 
براى کمک به زلزله زدگان است 
و هرکسى هرکارى از دستش بر 
مى آید باید انجام دهد و دایى و 
کریمى هم اعالم آمادگى کرده 

اند و به مشهد مى آیند.»
به هر حال در جریان اعتراضات  
و افشاگرى هاى اخیر کریمى 

در مورد فدراســیون، على دایى 
هم به حمایــت از وى پرداخت و به نظر 

مى رســد این دیدار مى تواند ســرآغاز فصل 
جدیــدى در روابط این دو اســطوره باشــگاه 

پرسپولیس باشد.
طبق گفته عزیزى تنهــا بازیکن بزرگى که به 
مشــهد نمى آید مهدوى کیاست که ظاهراً آن 
روز ایران نیســت و گرنه حتى على پروین هم 
به عنوان سرمربى روى نیمکت خواهد نشست.  

ددیدان
ایران و که دلشــان براى انى
هموطنان زلزله زده مى تپد براى تماشاى این
بازى دعوتند. عزیزى البتــه خبرى جالب هم
8داشت: «تمام بازیکنان98 حتى دایى و کریمى
در این بازى حضور خواهند داشت و براى کمک

به زلزله زدگان به میدان خواهند رفت.»
دایــى و کریمى در یــک تیم؟ آن هــم بعد از
ســال ها اختــالف و دورى از یکدیگر؟ مدتها
ود هر جا دایى بازى مى کــرد کریمى حاضر
مى شــد و البته برعکس این داستان هم بود.
ها سئواالت ما مقابل این خبر خداداد است که

خمى دهد:«چرا که نه؟ دایى و کریمى 
م اختالف سلیقه هایى داشتند و 
د؛ اما دلیل نمى شــود که براى
کنار یکدیگر آســتین باال  خیر
و به میدان نروند. این بازى 
کمک به زلزله زدگان است 
سى هرکارى از دستش بر
باید انجام دهد و دایى و 
هم اعالم آمادگى کرده 

شهد مى آیند.»
 درجریان اعتراضات  
ى هاى اخیر کریمى 

راســیون، على دایى 
ــت از وى پرداخت و به نظر

دیدار مى تواند ســرآغاز فصل ن
 روابط این دو اســطوره باشــگاه

شد.
زى تنهــا بازیکن بزرگى که به
د مهدوى کیاست که ظاهراً آن
تو گرنه حتى على پروین هم
ى روى نیمکت خواهد نشست. 

 فیفا اخیراً به تیم هاى صعود کننده به جــام جهانى اعالم کرد باید 30 
بازیکن به عنوان بازیکنان نهایى حاضر در لیست خود شش ماه قبل از 

آعاز تورنمنت معرفى کنند تا مراحل رجیستر نام آنها فراهم شود.
«کارلوس کى روش» از ابتدا به این مسئله انتقاد داشت و تأکید کرد 30 
بازیکن کم است و حداقل باید 35 بازیکن در لیست تیم هاى ملى باشد. 
با پیگیرى هاى مداوم کى روش و مذاکره با کمیته مربیان و کمیته فنى 
فیفا، سرانجام موافقت شد تیم ها لیست 35 نفره داشته باشند. از همین 
رو قرار است هفته آینده کارلوس کى روش لیست نهایى تیم ملى را به 
فیفا ارسال کند. لیست کى روش از االن تا حدود زیادى مشخص است 

و بعید به نظر مى رسد شاهد سورپرایزى در آن باشیم.

معرفى معرفى 3535 مسافر احتمالى  مسافر احتمالى 
جام جهانى تا هفته آیندهجام جهانى تا هفته آینده

روبوسى با قهرمان دنیا 
وسط مسابقه!
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سرمربى اســتقالل باید لیســت خروجى خود را بعد از 
دیدار با سپاهان به مدیریت باشــگاه معرفى کند تا بعد 
از اضافه شدن برزاى و محســن کریمى و احتماًال یک 
مهاجم خارجى حداقل سه بازیکن فهرست آبى پوشان 

را ترك کنند.
رونــد حضــور بازیکنــان در ترکیب اســتقالل طى 
هفته هاى گذشــته و با حضور «وینفرد شــفر» نشان 
مى دهد این سرمربى آلمانى تا اندازه زیادى تصمیم خود 
را براى نیم فصل لیگ برتر گرفته اما همچنان 90 دقیقه 
دیدار حیاتى با سپاهان باقى مانده و شاید این دیدار بتواند 

راه فرار یکى از بازیکنان از این لیست باشد.
ســرمربى آلمانى اســتقالل نیز پیش از این در جریان 
گفت و گوى خود با رسانه ها در روز شنبه اعالم کرد که 
استقالل قطعا تغییراتى را برابر سپاهان خواهد داشت و 
به این ترتیب برخى از بازیکنــان این فرصت را دارند تا 

بتوانند نظر شفر را تغییر دهند.

فغانى، داور بازى حســاس  استقالل-
سپاهان

در همین حال علیرضا فغانى داور بیــن المللى فوتبال 
ایران براى قضاوت حساس ترین دیدار هفته پانزدهم 
لیگ برتر میان اســتقالل و ســپاهان انتخاب شــده

 است.
دو تیم استقالل تهران و سپاهان اصفهان در شرایطى 
فردا چهارشــنبه از ســاعت 17و30دقیقــه برابر هم 
صف آرایى مــى کنند که قضاوت این دیدار حســاس 
بر عهده علیرضا فغانى داور باتجربه کشــور گذاشــته 
شده اســت. معموال دیدار دو تیم اســتقالل و سپاهان 
همواره یکى از دیدارهاى جذاب و تماشــایى لیگ بوده 
اســت و حضور فغانى مــى تواند به زیباتر شــدن این 
مسابقه کمک کند. البته طالیى پوشان خاطره بدى از 
قضاوت فغانى ندارند و در دربــى اصفهان با قضاوت او 
بود که با نتیجه 2 بر صفر برنده از زمین مســابقه خارج

 شدند.

نصرا... عبداللهــى یا همان عمو نصى اســتقاللى ها، 
به یک دلیل ویژه سوژه شــده. سرپرست استقالل در 
جریان یکى از سفرهاى این تیم، اشــتباهًا نام علیرضا 
منصوریــان و دســتیارانش را براى صــدور بلیت به 
شرکت هواپیمایى ارســال کرده و وقتى استقاللى ها 
به فرودگاه رســیده اند و بلیتشــان را گرفته اند متوجه 
این موضوع شــده اند که البته مشــکل چندان بزرگى 
نبود و آبى ها توانســتند ســفر هوایى شــان را انجام 

دهند.

سپاهان تصمیم شفر
 را تغییر مى دهد؟

گاف عجیب
 عمو نصى

کیانوش رستمى دیروز پس از حذف از جدول مجموع و دوضرب مسابقات 
وزنه بردارى قهرمانى جهان بیان کرد: من در این مســابقات تالش کردم 
مدال بگیرم و دل مردم را شاد کنم اما زانویم با من یارى نکرد و شرمنده شدم.
او ادامه داد: من ســه ماه تمرین کردم و مصدومیت قدیمى هم از ناحیه زانو 
داشتم که دو روز مانده به مسابقات تشدید شد. من فکر مى کنم خیلى مواقع 

شکست بهتر از پیروزى معمولى است.
او از برگزارى جلســه با على مرادى خبر داد و گفت: بعد از مسابقه جلسه دو 
ساعته با رئیس فدراسیون داشتم و قرار شد بعد از بازگشت به تهران در اسرع 
وقت درمان زانویم را پیگیرى کنم تا دوباره روند کســب مدالم ادامه داشته 

باشد.

رادیو ورزش یونان از بروز حاشیه اى تازه در باشگاه المپیاکوس یونان خبر داد که البته 
به کریم انصارى فرد هم مربوط مى شود. این سایت در گزارش مربوط به این خبر 
نوشته است: «در بازى با آپولون کریم انصارى فرد در ترکیب اولیه قرار نداشت و از 
دقیقه 62 به زمین آمد ولى موفق شد دو بار براى تیمش گلزنى کند. بعد از پایان بازى 
"ساواس تئودوریدیس" نزد کریم انصارى فرد آمد ولى این بازیکن با او دست نداد. 
به نظر مى رسد حمایت نایب رئیس باشگاه المپیاکوس از مهاجم صربستانى باشگاه 

باعث شده که کریم انصارى فرد ناراحت شود.»
البته ســایت یونانى در ادامه به کریم انصارى فرد یادآور شد که فصل قبل هم این 
صحبت ها را نایب رئیس باشگاه درباره او زده بود. با این حال این دلخورى بین کریم 

انصارى فرد و نایب رئیس باشگاه ال مپیاکوس در صدر اخبار ورزشى یونان بود.

بعد از جدایى «رودریگوئز» از سپاهان، حاال دروازه بان برزیلى این تیم هم در 
آستانه جدایى از زردپوشان قرار دارد. «لى اولیویرا»، دروازه بان برزیلى سپاهان 
در نیم فصل اول نتوانست رضایت «زالتکو کرانچار» را جلب کند و قرار است بعد 
از بازى با استقالل تهران قرارداد او فسخ شود. سپاهانى ها چند گزینه داخلى و 

خارجى را براى جانشینى اولیویرا در نظر گرفته اند.
یکى از مهمترین و جذاب ترین گزینه ها ســید مهدى رحمتى است. رحمتى 
قبًال هم سابقه حضور در سپاهان را داشته اما چیزى که شاید مانع انتقالش به 
سپاهان شود این است که او در سال هاى آخر دوران بازى اش قرار دارد و قطعًا 
ترجیح مى دهد در استقالل خداحافظى کند. اما نکته این است که او فعًال قصد 

خداحافظى ندارد و به نظر مى رسد مى خواهد دو سه سال دیگر هم بازى کند.

چرا انصارى فرد با نایب چرا انصارى فرد با نایب 
رئیس باشگاه دست نداد؟   رئیس باشگاه دست نداد؟   

صداى پاى رحمتىصداى پاى رحمتى
 مى آید    مى آید   

رستمى: شکست بهتر از رستمى: شکست بهتر از 
پیروزى معمولى استپیروزى معمولى است

محمدعلــى پورمتقى یــک روحانى متفاوت اســت. 
او عالوه بر اینکــه در حوزه درس خوانــده و ملبس 
بــه لبــاس روحانیــت اســت، در لیگ برتــر و جام 
حذفى هــم قضاوت کــرده و به عنــوان کمک داور 
پرچم اســت. پور متقى قرار اســت امــروز هم  بازى 
دو تیــم اســتقالل خوزســتان وصنعــت نفــت 
آبــادان را کــه از ســاعت 15 آغاز مى شــود پرچم

 بزند.
وى در گفتگو با فارس، در خصوص ورودش به جامعه 
داورى، گفت: من قبل از اینکه وارد حوزه شــوم داور 
بودم و از سال 83 داورى را آغاز کردم، تقریبًا سه سال 
بعد بود که وارد حوزه علمیه شــدم و در کنار تحصیل 

به داورى هم ادامه دادم. سال چهارم حضور در حوزه 
علمیه بود که مى خواستم داورى را کنار بگذارم اما حاج 
آقا تلخابى که االن عضو مجلس خبرگان از اســتان 
قزوین اســت با من صحبت هاى زیادى کرد و گفت 
که در داورى بمان. هرچند که وظیفه ات ســنگین تر 
خواهد شــد من هم با توصیه ایشــان به داورى ادامه 
دادم و پس از طى مراحل مختلف امسال در لیگ برتر 

قضاوت کردم. 
وى درباره اینکه تاکنون در لیگ برتر چه قضاوت هایى 
انجام داده اظهار داشت: در بازى هاى جام حذفى براى 
تیم هاى لیگ برترى پرچم زده ام اما در لیگ برتر چند 
هفته قبل بازى سایپا و نفت تهران را پرچم زدم و قرار 

است بازى تیم هاى استقالل خوزستان و صنعت نفت 
آبادان [که امروز برگزار مى شــود] را هم پرچم بزنم. 

البته باید بگویم که من متولد بهمن سال 68 هستم.
این کمک داور در خصوص اینکه آیا قصد دارد داورى 
را در مراحل باالتر هم ادامه دهد یــا نه، تصریح کرد: 
قطعــًا همینطور اســت؛ چرا که دوســت دارم کمک 
داور بین المللى هم بشــوم اما اصــل کار من در حوزه 
و طلبگى اســت، هرچند که در داورى را هم طلبگى 
را اجــرا مى کنم اگــر بتوانیم به مراحــل باالتر بروم 
که چه بهتر و تــالش زیادى هم انجــام خواهم داد 
و اگر هم نشــود که در همین ســطح ملى کار خواهم 

کرد. 

این کمــک داور فوتبال در خصــوص اینکه برخورد 
اهالى فوتبال اعم از بازیکنــان و مربیان با او به عنوان 
یک روحانى داور چیســت، گفت: بازیکنان و مربیان 
خیلى در جریان این مســئله نیســتند اما اکثر داوران 
و بچه هاى فدراســیون فوتبال از ایــن موضوع مطلع  
هستند. شاید این نگاه وجود داشته که بچه هاى طلبه 
بیشتر به دنبال درس هســتند. اما وقتى مى فهمند که 
یک طلبه و روحانى داور است براى خودشان هم جالب 
است. شاید در ظاهر طلبگى با قضاوت ارتباطى نداشته 
باشد اما در باطن این دو به یکدیگر نزدیک هستند چرا 
که بحث قضاوت در میان اســت. برخى از آنها حتى 
وقتى متوجه مى شــوند که من یک طلبه هستم با من 

گرم مى گیرند و ســواالتى را هم که دارند مى پرسند و 
من هم به آنها جواب مى دهم. البته باید بگویم که من 
رزمى کار بوده و مربى ووشــو و فول کیک بوکسینگ 
هم هســتم و حتــى در ایــن زمینــه مربیگرى هم

 کرده ام. 
وى در  پاسخ به این سئوال که وقتى بازیکنان متوجه 
مى شوند که او یک روحانى داور است آیا به تصمیماتش 
اعتماد بیشترى دارند یا خیر، گفت: خیلى ها نمى دانند 
که من یک روحانى هســتم و تا االن این مسئله پیش 
نیامده اما به هر حال بازیکنان مى دانند که من جزئى 
از چهار نفر داورى هســتم و از این حیث تصمیمات ما 

را مى پذیرند. 

گفتگو با کمک داورى که روحانى است

از لیگ برتر تا حوزه علمیه

بــا 
د  جو و
نکــه  آ
یک  هنوز 
هفته به پایان 
مســابقات نیم 
فصــل مانده تیم 
هاى لیگ برترى 
دورخیزشان را براى 
حضور موفق در نقل و 

انتقاالت انجام داده اند.
ذوب آهن در حالى که سه 
بازیکن اصلى اش را در نیم 
فصل به علت خدمت سربازى 
از دست خواهد داد از هم اکنون به 
دنبال جذب بازیکنانى جدید اســت تا 
تیمى قدرتمند را در نیم فصل دوم داشته 
و بتواند نتایج نه چندان خوبش را جبران 

کند. امیر قلعه نویى سرمربى ذوب آهن روز یک شنبه و 
در جلسه هیئت مدیره موافقت این باشگاه را براى تزریق 

بودجه جهت جذب چند چهره سرشناس را گرفت.
 یکى از بازیکنان مطرحى کــه امیر قلعه نویى به دنبال 
جذب آن در نیم فصل است سجادشــهباززاده مهاجم 
استقالل اســت که در این فصل نتوانسته براى تیمش 
گلزنى و رضایت «وینفرد شــفر» را به دســت بیاورد. 
امیر قلعه نویى با تأیید این موضوع که ذوب آهن رسمًا 
خواستار جذب سجاد شهباززاده است گفت:« من، هم 
بازى سجاد شهباززاده را دوست دارم و هم خودش را. اگر 
ببینیم که استقالل او را نمى خواهد، براى جذب وى اقدام 
مى کنیم. شاید استقاللى ها خودشان نیاز داشته باشند 
که این بحث دیگرى است. با این حال اگر او را نخواهند 
حتمًا براى جذبش اقدام مى کنیم، چون مهاجمى مثل 

سجاد به دردمان مى خورد.»
البته آنچه در ال به الى حرف هاى امیر قلعه نویى وجود 
داشــت این نکته بود که او عالقه اى ندارد که با وجود 
نتایج نه چندان خوب اســتقالل با جذب شهباززاده به 
این تیم لطمه زده یا باعث ناراحتى هواداران شود. قلعه 
نویى همانطور که اعالم کرده است درحالى شهباززاده 
را جذب خواهد کرد که استقالل این مهاجم را نخواهد، 
موضوعى که با توجه به حرف ها و برنامه هاى وینفرد 

شفر دور از ذهن نیست.

قلعه نویى مهاجم محبوبش را 
از استقالل مى خواهد

بــا 
د  جو و
نکــه آ
یک هنوز
هفته به پایان

مســابقات نیم 
فصــل مانده تیم 
هاى لیگ برترى
دورخیزشان را براى

حضور موفق در نقل و 
انتقاالت انجام داده اند.

ذوب آهن در حالى که سه 
بازیکن اصلى اش را در نیم 
فصل به علت خدمت سربازى 
از دست خواهد داد از هم اکنون به 

ب دنبال جذب بازیکنانى جدید اســت تا د
ر تمند را در نیم فصل دوم داشته تیمى قدرتمند

بتواند نتایج نه چندان خو ندان خوبش را جبران و

کند. امیر قلعه نویى سرمربى ذوب آهن روز یک شنبه و 
درجلسه هیئت مدیره موافقت این باشگاه را براى تزریق 

بودجه جهت جذب چند چهره سرشناس را گرفت.
 یکى از بازیکنان مطرحى کــه امیر قلعه نویى به دنبالبال
جذبآن در نیم فصل است سجادشــهباززاده مهاهاجم
استقالل اســت که در این فصل نتوانسته براىتى تیمش

ا ا « گلزنى و رضایت «وینفرد شــف
امیر قلعه نویى با تأیید این مو
خواستار جذب سجاد شهبازز

بازى سجاد شهباززاده را دوست
ببینیم که استقالل او را نمى خ
مى کنیم. شاید استقاللى ها
این بحث دیگرى است. با که
مىى حتمًا براى جذبش اقدام
سجاد به دردمان مى خورد.رد.»
البته آنچه در ال به الى حىحرف
او ع داشــت این نکته بودود که
نتایج نه چندان خوبخوب اســتق
باعث نار تیم لطمه زدزده یا این
نویى همانطورور که اعالم کرد
را جذب خواخواهد کرد که استقال
موضوعىعى که با توجه به حرف

از ذهن نیست. دودور شفر

قلعه نویى مهاجم محبوبش را 
از استقالل مى خواهد

ــفر»را به دســتـتبیاورد.
وضوع که ذوبب آهن رسمًا 
زاده است گفتگفت:« من، هم 
ت دارم وههم خودش را. اگر
خواهد، بر براى جذب وى اقدام

خودشدشان نیاز داشته باشند 
ا این این حال اگر او را نخواهند 
ک کنیم، چون مهاجمى مثل

فهاى امیر قلعه نویى وجود 
عالقه اى ندارد که با وجود

با جذب شهباززاده به  قالل
راحتى هواداران شود. قلعه 
ده است درحالى شهباززاده 
الل این مهاجم را نخواهد، 
ف ها و برنامه هاى وینفرد

حضور 3 بازیکن ذوب آهن در تراکتور قطعى شد
هنوز یک هفته به پایان نیــم فصل رقابت هاى 
لیگ برتــر باقى مانده که از باشــگاه ذوب آهن 
خبر مى رسد حضور ســه بازیکن اصلى این تیم 
به دلیل خدمت سربازى در تراکتورسازى قطعى 

شده است.
از مدتى قبل بحث بر سر حضور چند بازیکن تیم 
ذوب آهن در تراکتورسازى به گوش مى رسید. 
دانیال اسماعیلى فر، مهدى مهدى پور و احسان 
پهلوان ســه مهره اصلى و کلیــدى ذوب آهن 
هستند که در فصل نقل و انتقاالت نیم فصل به 

دلیل خدمت سربازى باید از این تیم جدا شوند.
امیر قلعه نویى سرمربى تیم ذوب آهن که هنوز با 
این تیم نتایج خوبى نگرفته اعالم کرد که جدایى 
این ســه بازیکن، دانیال اســماعیلى فر، مهدى 
مهدى پور و احســان پهلوان از این تیم قطعى 

شده است.
با این حساب مى توان گفت که تراکتور یکى از 
تیم هاى پرمهره نیم فصل دوم رقابت هاى لیگ 

سه برتر خواهد بــود. این تیم جدا  از 
بازیکن مطــرح ذوب آهن 

قصد دارد ستاره هایى 
همچون مهدى ترابى 

از ســایپا و یکى دو بازیکن 
مطرح و جوان لیگ را نیز به دلیل خدمت سربازى 
به خدمت بگیرد. اما موضوعى که مى توان به آن 
اشاره کرد این است که با وجود آنکه تراکتورسازى 

به دلیل محرومیت از نقل و انتقاالت نتوانســته 
بود بازیکنى را به خدمت بگیــرد و در نیم فصل 
با حضور این ســتاره هاى جوان جان مى گیرد؛ 
اما تیم هاى دیگر دچار مشــکالتى خواهند شد. 
در نقل و انتقاالت نیم فصل بازیکن خوب بسیار 

اکثر تیم ها با کم اســت، چرا که 
د بازیکنانشــان  ردا قرا
یى دارند و اجازه  ا جد
ا به این راحتى  ر
مگــر نخواهند داد، 

نکــه  بــراى آ

جذب بازیکن هزینه زیادى انجام شود.
با توجه به انتقال بازیکنان مطرح سرباز لیگ به 
تراکتورســازى به نظر نقل و انتقاالت نیم فصل 
براى تیم هایى که بازیکن از دست داده اند معناى 
دیگرى خواهد یافت. ذوب آهن با از دست دادن 
سه مهره کلیدى اش باید در نیم فصل بازیکنانى 
ســطح باال را به خدمت بگیرد و قلعه نویى کار 
دشــوارى براى یافتن چنیــن بازیکنانى خواهد 
داشــت. یا این وصف آیا مى توان گفت تراکتور 
و ماجراى سربازى بازیکنان تعادل و توازن لیگ 
را به هم مى زند؟ باید تا زمان نقل و 

انتقاالت منتظر ماند.
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پسرى جوان که در بلوار شاهنامه خواهر و شوهر جوان 
او را به طرزى خشن و بى رحمانه با ضربات چاقو به قتل 
رسانده بود، پس از پیگیرى هاى قضائى، با رضایت اولیاى 

دم، از قصاص رهایى یافت.
پرونده ایــن جنایت با صداى گریه هاى پســرى جوان 
در یکى از کوچه هاى انتهایى بلوار شــاهنامه آغاز شــد 
و فریادهایى دلخراش، همچون ناقوســى شوم، خبر از 
رسیدن صبح  سومین روز مهر مى داد که همسایه ها در 
پى آن، با پاى برهنه، به کوچه ریختند. آنها «ســعید»، 
پسر یکى از همسایه ها، را دیدند که خود را به در و دیوار 
مى کوبید و مدام فریاد مى زد: «کشتند! کشتند! به دادمان 
برســید!» همین چند کلمه که هى از سر گرفته مى شد 
کافى بود تا همســایه ها به داخل خانه اى که ســعید و 
مادرش به  تنهایى در آن ســاکن بودند سرك بکشند و 
با اجســاد غرق خون دو نفر در وسط پذیرایى این منزل 

مواجه شوند.
مأموران پاسگاه فردوســى اولین نیروهایى بودند که به 
صحنه رسیدند و پس از کشــف دو پیکر غرق خون، که 
ساعتى از مرگ آنها مى گذشت، این جنایت را به بازپرس 

جنایى دادسراى عمومى و انقالب مشهد اعالم کردند.
با حضور قاضى میرزایى در محل، بالفاصله جستجوها 
براى شناختن قاتل و همچنین علت این جنایت آغاز شد. 
بازپرس جنایى سراغ خانواده مقتوالن را گرفت و یکى از 
همسایه ها اعالم کرد که افراد کشته شده زن و شوهر بوده  

و به تازگى با یکدیگر ازدواج کرده  بوده اند.
بررسى ها نشان داد سعید، برادر مقتول، اولین فردى بوده 
که اجساد را کشف کرده و به علت وضعیت روحى و روانى 

ناشى از شوك این جنایت، به درمانگاه رفته است.

اولین فردى که ســوء ظن مأموران را برانگیخت داماد 
سابق این خانواده بود اما بررســى ها نشان داد این فرد 
هنگام رخداد ایــن جنایت، در یک کمــپ ترك اعتیاد 

بسترى بوده است.
هنگامى که مأموران به دنبال داماد سابق خانواده بودند، 
با بهتر شــدن وضعیت روحى مادر خانــواده، که هنگام 
بروز حادثه سر کار بود، از او بازجویى شد. او اعالم کرد: 
«"منیژه" و همسرش، "بهرام"، تازه ازدواج کرده  بودند و 
از زمان ازدواج، در منزل پدر بهرام، که سبزوارى هستند، 
زندگى مى کردند. حدود یک ماه پیش بود که به مشهد 
آمدند و قرار بود صبح امروز به سبزوار برگردند. من ساعت 
6 صبح سر کار رفتم که یک ساعت بعد، داماد بزرگم زنگ 
زد و گفت که حال منیژه خوب نیست و خودم را به خانه 

برسانم.»
نزدیک ظهر، ســعید را به دادســرا فراخواندنــد. او در 
بازجویى ها اعالم کرد: «صبح زود بــود. به پمب بنزین 
رفتم تا بنزین بزنم و بعد هم خواهر و دامادمان را خودم 
به سبزوار ببرم اما وقتى برگشــتم، دیدم خانه غرق در 
خون است و کســى در این فاصله خواهرم و همسرش 

را کشته است.»
این اظهارات در حالى بود که دســتان لــرزان و لکنت  
زبان ســعید، که 25 بهــار از عمرش مى گذشــت، راز 
شــوم او را برمال کرد. او در بازجویى هاى تخصصى به 
ضد ونقیض گویى افتاد و این تناقض ها چنان به دست و 

پایش پیچید که اعتراف کرد خودش آنها را کشته است.
این پســر جوان که متولد 1371 است و به گفته خودش 
تا پنجم ابتدایى بیشتر درس نخوانده است اظهار داشت: 
«خواهرم با رفتارش آبروى ما را در محل برده بود. او تابه 

حال دوبار از خانه فرار کرده و دوبار هم طالق گرفته است. 
دیگر نمى توانستیم بخاطر کارهایش پیش همسایه ها و 
فامیل سرمان را بلند کنیم تا اینکه چند ماه قبل با بهرام 
(مقتول) به ســبزوار فرار کرد و بعــد ازدواج کردند. آنها

20  روز پیش به مشــهد آمدند و من نقشــه قتل آنها را 
کشیدم. صبح، وقتى مادرم سر کار رفت، اول با چوب دستى 
یک ضربه به سر بهرام زدم و یک ضربه هم به سر خواهرم. 
بعد هم با چاقو و ضربات چوب، آنها را کشــتم.  بعد، براى 
صحنه سازى، اجساد را کمى جابه جا کردم و متکا را روى 
صورتشان گذاشتم و سوار ماشینم شدم و به پمپ بنزین 
رفتم و بعد از بنزین زدن، به خانه برگشتم و رفتم درون خانه 

و سر و صدا کردم و از همسایه ها کمک خواستم.»
پــس از تکمیل پرونــده، بررســى آن بــراى صدور 
کیفرخواســت بر عهده قاضــى صفرى، دادیار شــعبه 
اظهار نظر دادســراى عمومى و انقالب ناحیه2 مشهد، 

قرار گرفت.
این فرد به ارتکاب دو فقره قتل عمــدى از طریق ایراد 
جراحات متعدد با چاقو و چــوب در ماه حرام متهم بود و 
نتیجه تست روانى حاکى از آن بود که او هنگام ارتکاب 
این جنایت به عمل خود کامًال آگاه و هوشیار بوده است. 
قاضى صفرى بررسى  پرونده را در حالى آغاز کرد که تمام 
اولیاى دم با حضور در دادسرا از قصاص متهم گذشتند. 
قاضى صفرى پس از تنظیم کیفرخواست براى این متهم 
گفت: «با توجه به اعالم رضایت کلیه اولیاى دم مقتوالن، 
قصاص مرتکب منتفى شده ولى از لحاظ جنبه عمومى 
جرائم ارتکابى و اینکه اعمال متهم وصف تعدد جرم پیدا 
کرده است، مستند به مواد 614 و 612 قانون تعزیرات، 

حداقل ده سال حبس در انتظار متهم خواهد بود.»

پس از گذشت 3ماه از یک جنایت خانوادگى و با رضایت اولیاى دم اعالم شد؛

قاتل دهه هفتادى خواهر و داماد جوان از قصاص نجات پیدا کرد

پســر جوان به علت اختالف مالى که با برادرش 
داشت دســت به ســرقت الوارهاى جلوى مغازه 
برادرش زد اما غافل از این بود که دوربین مداربسته 

داخل کوچه تصویر او را ضبط کرده است.
رئیس پلیس شهرستان طرقبه شاندیز مشهد با 
اعالم این خبر گفت: چندى قبل مأموران پلیس 
در جریان سرقت الوار از جلوى یک مغازه روستایى 

در نزدیکى شهر شاندیز قرار گرفتند.
سرهنگ حســین دهقان پور افزود: مأموران با 
اقدامات فنى و در بررسى دوربین مداربسته اى که 
در یکى از کوچه هاى نزدیکى محل سرقت وجود 
داشت به برادر مرد مغازه دار رسیدند. وى گفت: 
با توجه به اختالفات صاحــب مغازه با برادرش و 
فیلم دوربین مداربسته مشخص شد که سرقت از 

سوى برادر مرد جوان صورت گرفته است.
سرهنگ دهقان پور ادامه داد: همین سرنخ کافى 
بود تا برادر جوان در عملیات پلیســى دســتگیر 
شود و وى پس از اینکه در برابر مدارك و شواهد 
پلیســى قرار گرفت به ســرقت الوارهاى مغازه 
برادرش اعتراف کرد. رئیس پلیس شهرســتان 
طرقبه شاندیز اظهار داشــت: عامل این سرقت 
در اعترافاتش گفته است که این دزدى را به دلیل 
اختالف مالى بــا برادرش انجــام داده و متوجه 
دوربین مداربســته اى که داخل کوچه بود نشده 

است.

کارگر مغازه پتوفروشى در اقدامى عجیب با ضربات چاقو 
به اختالف مالى مرد جوان و صاحب مغازه اش پایان داد 

و پس از قتل فرار کرد.
ســاعت 5 عصر روز یک شنبه مســئوالن بیمارستان 
سینا در تماس با مأموران کالنترى 113 بازار از مرگ 
خونین مرد 30 ساله اى به نام «امیر» خبر دادند و تیمى 
از مأموران براى بررســى موضوع پاى در بیمارستان 

گذاشتند.
مأمــوران در تحقیقات ابتدایى پــى بردند که مرد 
جوان ساعت 14 و45دقیقه در یک مغازه 
پتوفروشى در خیابان مصطفى خمینى 
هدف ضربات چاقو قــرار گرفته و 
پس از انتقال به بیمارســتان، 
به کام مــرگ فرو رفته 

است.

همیــن 
کافــى بــود تا 

تیمــى از مأموران 
اداره 10 پلیــس آگاهى 

تهران به دستور بازپرس محسن 
مدیر روستا از شعبه ششم دادسراى 

امور جنایى براى افشاى راز این جنایت وارد عمل شوند.
کارآگاهان در گام نخســت پى بردند که امیر از سوى 
کارگر یک مغازه پتو فروشــى هدف ضربات چاقو قرار 

گرفته و متهم پا به فرار گذاشته است.
بدین ترتیب بازپرس مدیر روستا دستور داد تا صاحب 
مغازه پتوفروشــى براى تحقیقات پلیســى به دادسرا 
احضار شــود که صبح دیروز «کمال» 38 ساله براى 
تجسس هاى پلیسى پیش روى بازپرس ویژه قتل در 

شعبه ششم دادسراى امور جنایى تهران حاضر شد.
کمال در جزئیات این پرونده جنایى گفت: «ســاعت 
13و30 دقیقه روز یک شنبه 12 آذر ماه امسال به همراه 
همسرم به دفترخانه اى رفتیم تا سند خودرو را به نام زنم 

بزنم وساعت 14 بود که به مغازه بازگشتم.»
وى افزود: «وقتى به مغازه برگشتم کارگرم که دو ماه 
است در مغازه مشــغول به کار شده با دیدن من عنوان 
کرد که در نبودم وقتى امیر بــه تلفن مغازه زنگ زده با 
او درگیرى لفظى پیدا کرده است. من با امیر اختالف 
مالى کمى داشتیم و به کارگرم تذکر دادم 
که این رفتارش اشتباه 

بوده که او نیز ادعا کرد که امیر به خانواده اش ناسزا گفته 
و او نیز در جواب شروع به فحاشى با امیر کرده است.»

مرد جــوان ادامه داد: «دقایقى بعد یکى از مشــتریانم 
به مغازه آمد و با هم به بالکن مغــازه رفتیم و از یکى از 
کارگرهایم که افغان بود خواســتم سفارش غذا بدهد. 
پس از اینکه غذا تهیه شــد در طبقه باالى مغازه بودیم 
که ناگهان امیر وارد مغازه شد و به سمت کارگرم که در 

وسط مغازه ایستاده بود رفت.»
وى گفت: «فکر نمى کردم امیر همراهش چاقو دارد که 
درگیرى بین آنها باال گرفت و همسایه ها نیز براى جدا 
کردن آنها وارد مغازه شدند، وقتى به پایین مغازه آمدم 
ناگهان امیر روى زمین افتاد و آنجا بود که متوجه شدم 

کارگرم با چاقو امیر را هدف قرار داده است.»
مرد پتو فروش افزود: «از کارگرم خواستم که با اورژانس 
تماس بگیرد و در حالى که باالى سر امیر ایستاده بودم 
متوجه شــدم که کارگرم پس از تماس با اورژانس و در 

شلوغى مغازه پا به فرار گذاشته است.»
کارآگاهان در این شاخه از تحقیقات دوربین مداربسته 
مغازه پتو فروشى را مورد بررسى قرار دادند و مشخص 
شد که حرف هاى صاحب مغازه درست است و در زمان 

درگیرى وى در طبقه باالى مغازه حضور داشته است.
بنا به این گــزارش، تحقیقات پلیســى براى 
دســتگیرى عامل این جنایت خونین 
از سوى مأموران اداره 10 پلیس آگاهى 

تهران ادامه دارد. 

 فرمانده انتظامى کهگیلویه و بویراحمد از قتل پدر 
و دو برادر توسط یک جوان در گچساران خبر داد.

سردار مهدى انصارى در تشریح جزئیات این حادثه 
اظهار داشت: شب گذشته جوان گچسارانى به دلیل 
نامعلوم با سوار کردن دو برادر معلول و پدر84 ساله 
خود در خودرو شــخصى، آنها را به بیرون از شهر 

انتقال داد.
وى بیان کرد: این جوان پدرش را در منطقه «گناوه 
لرى» گچساران با اسلحه کمرى به قتل رسانده و 
سپس دو برادر معلول خود را در منطقه «لیشتر» در 

محدوده آبشارى کشته و در آب انداخته است.
فرمانده انتظامى کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: 
این جوان قاتل پس از قتل پدر و دو برادر معلولش، 

خود را به نیروى انتظامى معرفى کرد.
بنا بر این گــزارش، علت و انگیــزه وقوع این قتل 

توسط پلیس تحت بررسى است.

حمله گرگ باعث مرگ چوپان آملى شد.
پیرمرد 60 ساله آملى براى دفاع از گوسفندان جان 

خود را از دست داد.
جمشــید نیکزاد، رئیــس جمعیت هــالل احمر 
شهرستان آمل گفت: ساعت 17 روز یک شنبه در 
تماس دهیارى پنجاب به هالل احمر الریجان آمل 

خبر سقوط یک چوپان به دره اطالع داده شد.
بر اساس این گزارش، گوسفندان این چوپان مورد 
حمله گرگ قرار مى گیرند و چوپان نیز هنگام دفاع 
از دام ها و فرارى دادن گرگ به دره سقوط مى کند 
و در دم جان خود را از دست مى دهد. جسد چوپان 

جانباخته تحویل آرامستان شد.

8 گروگان اسیر آدم ربایان طى دو روز آزاد شدند. 
بنابراین گزارش، روزهاى شــنبه و یک شنبه هفته 
جارى و در دو پرونده جداگانه، مأموران پلیس آگاهى 
اســتان هاى بوشــهر و فارس در ادامه پایش هاى 
اطالعاتى و انجام اقدامات پلیســى گسترده موفق 
شدند هشــت گروگان را از چنگال آدم ربایان نجات 
دهند و پلیس در تعقیب آدم ربایان هر دو پرونده است.

 گروگان گیرى در شیراز، رهایى در بوشهر 
در یکى از این پرونده ها و بــا کمک مأموران نیروى 
انتظامى استان بوشــهر، جوان شــیرازى که هفته 
گذشته در شیراز به دســت افراد ناشناس ربوده و به 
شهرستان برازجان بوشهر منتقل شده بود روز شنبه از 

چنگال آدم ربایان نجات یافت. 

بر اساس گزارش پلیس آگاهى بوشهر، سحرگاه روز 
شنبه، یازدهم آذرماه، مأموران از ربوده شدن جوان 28 
ساله شیرازى و انتقال وى به یکى از تلمبه خانه هاى 
کشــاورزى اطراف روســتاى ننیزك برازجان مطلع 
شدند و با بررسى هاى صورت گرفته و انجام اقدامات 
الزم پلیسى در عملیاتى مشترك با مأموران پاسگاه 
بنداروز در محل حاضر شــدند و این جــوان را آزاد
 کردند.طبــق اظهــارات جــوان ربوده شــده، روز 
هشتم آذرماه چند فرد ناشــناس او را از شیراز ربوده 
و به این تلمبه خانه منتقــل و حبس کرده اند. پرونده 
براى روشن شــدن زوایاى حادثه در دست پیگیرى 

است.

گروگان هاى افغانى آزاد شدند
در پرونده دیگر و در استان فارس نیز ربودن دو تبعه 

افغانى، کلید رهایى پنج گروگان دیگر شد.
بر اساس گزارش رســیده از پلیس آگاهى شیراز، به 
دنبال ربایش دو تبعه کشور افغانســتان در پانزدهم 
آبان ماه به وسیله افراد ناشــناس و درخواست وجه 
نقد در قبــال آزادى آنان، پلیس با به دســت آوردن 
ســرنخ هایى، غروب یک شــنبه، محل نگهدارى 
گروگان ها را در روستاى تفیهان شناسایى کرد و به 

محل مورد نظر اعزام شد.
در بازرســى از این خانه، هفت تبعه کشور افغانستان
که در اتــاق ها زندانــى بودند، آزاد شــدند. تالش

پلیس براى شناسایى و دســتگیرى آدم ربایان ادامه 
دارد.

یکى از ســارقانى که در طرح «رعــد 5» پلیس پایتخت 
دستگیر شــد براى انجام ســرقت هاى خود از عروسک 

استفاده مى کرد.
پنجمین طرح برخورد پلیس پایتخت با تبهکاران به نام طرح 
«رعد5» در حالى به مرحله اجرا رسید که 301 سارق و 210 

فروشنده موادمخدر دستگیر شدند. 
رئیس پلیس پایتخت در حاشــیه این طرح گفت: به دنبال 
انجام این اقدامات 17 باند سرقت اماکن دولتى و خصوصى، 
منزل و... منهدم شــد و 70 خودرو، 30 موتورســیکلت و 

14 قبضه انواع سالح شکارى و جنگى کشف و ضبط شد.
سردار رحیمى، خاطرنشان کرد: در این طرح ها هدف ما این 
است که فضا را براى مجرمان ناامن کنیم و تمام تالشمان 
این است که فضاى شهر تهران براى مجرمان امن نباشد 
و براى رســیدن به این هدف از تمام امکانات خود استفاده 

خواهیم کرد.
یکى از سارقانى که در این طرح دستگیر شد «مرتضى» نام 
داشت. خبرنگار رکنا با وى که براى انجام نقشه هاى سرقت 
خود دست به اقدام عجیبى زده بود گفتگویى انجام داده که 

شرح آن را در ادامه مى خوانید.

 مرتضى به چه اتهامى دستگیر شده اى؟
سرقت لوازم داخل خودرو.

داستان این عروسکى که با خود حمل 
مى کردى چه بوده است؟

سوئیچ ها را داخل آن جاساز مى کردم.
چرا از عروسک استفاده مى کردى؟

براى اینکه مخفى باشد و شک برانگیز نباشد.
تاکنون چند مورد سرقت کردى؟

250 مورد.
به همین شیوه؟

بله.
این سوئیچ هایى که استفاده مى کردى 

شاه کلید بودند؟
نه سوئیچ هاى معمولى بود.

چطور در خودروها را باز مى کردى؟
اکثراً به هم دیگر مى خورند.

چه ماشین هایى را مورد سرقت قرار 
مى دادى؟

پراید و 206.

برخى اخبار از قتل پدر قاتل منتخب دور پنجم شوراى 
شهر در شهر شال قزوین حکایت مى کند.

پدر قاتل « مجید محمدرضایى»، منتخب دور پنجم 
شوراى شهر شال که خرداد ماه امسال در یک درگیرى 
کشته شده بود یک شنبه شــب به ضرب گلوله افراد 
ناشناس به قتل رسید.چندى پیش مجید محمدرضایى 
منتخب شوراى شهر شــال در روستاى عبدالرب آباد 
به قتل رسید که بالفاصله پس از مدت کوتاهى قاتل 
شناسایى و دستگیر شد.یک شنبه شب دو موتورسوار، 
پدر قاتل را با سالح کالشینکف به قتل رساندند. بدون 
شک در این صورت، پرونده این قتل و حتى وضعیت 

امنیتى در شهر شال وارد فاز جدیدى خواهد شد.

قتل مرد جوان در مغازه پتو فروشى 

رهایى 8گروگان از چنگال آدم ربایان

سرقت از مغازه برادر به دلیل 
اختالف مالى 

سرقت پراید و پژو به وسیله پاندا! 

تصــادف مینى بوس با کامیــون در عوارضى 
کمربندى ســبز مشــهد 21 مجروح برجاى 

گذاشت.
عصر روز یک شنبه حادثه تصادف یک دستگاه 
اتوبوس با یــک کامیون در مســیر ورودى 
عوارضى کمربندى سبز مشــهد به مأموران 

پلیس و امدادگران اورژانس مخابره شد.
در این حادثه 21 تن از سرنشــینان اتوبوس 
مجروح شدند که خیلى زود امدادگران به کمک 

آنها رفتند.
روابــط عمومى مرکــز مدیریت حــوادث و 
فوریت هاى پزشــکى دانشگاه مشهد گفت: 
17 مجروح این حادثه با اتوبوس آمبوالنس 
اورژانس 115 مشــهد به بیمارستان امدادى 
شهید کامیاب مشهد منتقل شدند. همچنین پنج 
مجروح دیگر که وضعیت جسمانى نامناسبى 
داشتند با چهار آمبوالنس به بیمارستان هاى 
شهید هاشــمى نژاد و امدادى شهید کامیاب 

مشهد منتقل شدند.

 تصادف هولناك مینى بوس 
با کامیون 

 پسر جوان، برادران معلول 
و پدرش را به قتل رساند

مرگ چوپان فداکار 
بر اثر  حمله گرگ به گله

پدر قاتل عضو شوراى شهر 
به قتل رسید

معاون عملیات فرماندهى انتظامى اســتان ســمنان از 
ســقوط مرد 40 ســاله از طبقه چهارم یک آپارتمان در 
سمنان خبر داد و گفت: علت این حادثه در دست بررسى 

است.
سرهنگ سید على میراحمدى عصر یک شنبه در جمع 
خبرنگاران از سقوط مرد 40 ساله از آپارتمانى در منطقه 
چهارصد دستگاه سمنان خبر داد و ابراز داشت: این حادثه 
در ساعت 16و10دقیقه عصر یک شنبه به وقوع پیوست 
که این شخص بالفاصله بعد از سقوط در دم جان باخت. 

وى افزود: علت این حادثه در حال بررسى است.

سقوط مرگبار مرد جوان از طبقه چهارم
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 Forgotten Places: Lost Circus 
Full))    بازى جدید و جالــب ماجراحویى از 
Sungift Games براى اندروید است که 
با قیمت 2,99 دالر در گوگل پلى عرضه شده 
 Forgotten Places: است . داستان بازى
 Joy در مورد فردى با اسم ،Lost Circus
است که هر شب به هنگام خواب کابوس هاى 
وحشتناکى را مى بیند و خود را در میان رویاى 
یک سیرك مرموز مشاهده مى کند و روز بعد با 
اشک و در حال ناراحتى از خواب بیدار مى شود! 
این موضوع روز و شب را از جوى گرفته و زندگى 
را در کامش تلخ کرده اســت! آیا این ســیرك 
واقعى است!؟ در گذشته شما چیزى اتفاق افتاده 

است که اکنون شــما نگران آن هستید و دچار 
 Forgotten مشکل شده اید؟! اکنون در بازى
Places: Lost Circus شما در نقش جوى 
باید در میان کابوس هاى خود جستجو کنید و 
به دنبال مکان ها و اشیا بگردید که در گذشته با 
آن ها سر و کار داشته اید و رمز و رازهاى گذشته 
خود را پیدا کرده و گذشته پنهان خود و راز پنهان 
این سیرك را پیدا کنید تا بتوانید از این کابوس 
جان ســالم به در ببرید! اگر از عالقه مندان به 
بازیهاى ماجراجویى و اشیاء مخفى هستید که 
بتواند براى ساعت ها به گوشى تان میخکوب 
 Forgotten کند به هیچ وجه نسخه کامل
Places: Lost Circus را از دست ندهید!

گزارش هاى منتشر شده حاکى از آن است که شرکت اپل 
قصد دارد تا در سال 2018 میالدى براى عرضه تبلت هاى 

9,7 اینچى با قیمتى ارزان تر از همیشه اقدام نماید.
شرکت اپل تصمیم گرفته است تا به برون سپارى روى 
آورد تا بتواند هزینه تولید محصوالت خود را کاهش دهد.

دلیل این امر نیز کامًال واضح اســت، پنج ســال پیش 
تبلت هاى اپل بدون رقیب بودنــد و کامًال بازار را تحت 
کنترل داشتند، اما به تدریج با ظهور نام هایى مانند هواوى 
و لنوو و نیــز قدرت گرفتن مجدد رقیــب قدیمى یعنى 

سامسونگ، وضعیت آیپد به خطر افتاد.
 این افت به اندازه اى سنگین بود که آیپدهاى 9,7 اینچى با 
کاهش چشمگیر آمار فروش روبرو شده و اپل به شدت از 
این نظر لطمه خورد و اگر موفقیت سرى آیفون نبود، شاهد 

پیامدهاى سنگین ترى براى این شرکت بودیم.
 حال مســئوالن این شــرکت تصمیم گرفته انــد تا با 
اســتفاده از ساختار برون ســپارى براى ساخت تعدادى 

از قطعات مربوط بــه آیپدهاى 9,7 اینچــى خود و به 
تبع، کاهش قیمــت این محصوالت، به ســراغ جذب 
مجدد مشــتریان رفته و ســهم خود در بازار را افزایش

 دهند.
 در این راستا نیز شرکت Unitech قرار است تا بوردهاى 
مدارهاى چاپى مورد استفاده در آیپد را آماده کرده و به اپل 
تحویل بدهد تا این شرکت از آنها در آیپدهاى 9,7 اینچى 

سال 2018 استفاده کند.
شرکت Compeq نیز قرار است تا مسئولیت ساخت 
پنل هاى PCB این دستگاه ها را بر عهده گرفته و بدین  
ترتیب، اپل مى تواند هزینه کنتــرل خط تولید پنل ها را 

کاهش دهد.
 بر این اساس، پیش بینى مى شود که آیپدهاى 9,7 اینچى 
اپل در سال 2018 به قیمتى نزدیک به 260 دالر برسند 
که این امر، مزیت رقابتى مناسبى جهت رقابت با برندهاى 

دیگر را فراهم مى سازد. 

شبکه اجتماعى توییتر نسخه جدید اپلیکیشن 
اصلى خــود را در 24 کشــور از جملــه نپال، 
بنگالدش، بولیوى، شیلى، کلمبیا، کاستاریکا، 
اکوادور، مصر، برزیــل و الجزیره عرضه کرده 
است. نکته جالب توجه نسخه جدید اپلیکیشن 
کاهش بیش از 50 درصد مصرف اینترنت در 

آن است.
حجم نســخه جدید که Twitter Lite نام 

گرفته حدود 3مگابایت است 
و به طــور آفالین نیز فعال 
مى شــود تــا از مصرف 

اینترنــت کاربر بکاهد. 
عالوه بر آن نســخه 
جدید به کاربر اجازه 

مى دهد تا به طــور انتخابى توییت ها، تصاویر 
و ویدئوهــا را دانلود کند. به ایــن ترتیب تمام 
محتواى اپلیکیشن دانلود نمى شود و از مصرف 

حجم اینترنت کاربر نیز کاسته مى شود.
نسخه جدید پس از دو ماه آزمایش موفقیت آمیز 

در فیلیپین عرضه مى شود.
 Twitter کارشناسان معتقدند ویژگى هاى
Liteسبب محبوبیت بیشتر اپلیکیشن خواهد 

شد.
توییتر الیت در مرورگر وب فعال مى  شود 
امــا ظاهــر آن با 
موبایــل  نســخه 

تفاوتى ندارد.
 یک شرکت تحتقیقاتى فرانسوى موسوم به اکسودوس 
(Exodus) با همکارى دانشگاه ییل ، در زمینه مسائل 
مربوط به رعایت یا نقض حریــم خصوصى کاربران 
در فضاى مجازى پژوهشــى انجام داده و به نتایجى 
دست یافتند که نشان مى دهد بســیارى از برنامه ها و 
اپلیکیشن هاى سیستم عامل اندروید ، اقدام به رصد و 

جاسوسى کاربران مى کنند.
این محققان و پژوهشــگران در این تحقیق دریافتند 
که تقریبا سه چهارم برنامه هایى که در فروشگاههاى 
اینترنتى و آنالین نظیر پلى اســتور گوگل وجود دارند، 
داراى ابزارى به منظــور ردیابى و کنترل فعالیت هاى 
کاربران هستند و اطالعات شخصى و خصوصى آنها 

را رصد مى کنند.
این پژوهشــگران در ادامه اعالم نتایج تحقیقات خود، 
عنوان کرده انــد که کاربران بایــد از این نقض حریم 
شخصى خود آگاه شــوند و بدانند که با دانلود و نصب 

بسیارى از این برنامه ها، در معرض خطر مسائل امنیتى 
قرار خواهند گرفت. این در حالیســت که بســیارى از 

کاربران ، از چنین اتفاقى آگاهى ندارند.
پژوهشــگران در ادامه اظهــارات خــود از برنامه ها 
و اپلیکیشــن هاى معروف و محبوبــى همچون اوبر، 
اسپاتیفاى، تیندر و اوکى کیوبید نیز نام برده و به کاربران 
هشدار دادند که بســیارى از این برنامه ها داراى چنین 
ابزارى براى بررســى و کنترل فعالیت هاى آنها بوده و 
به راحتى قادر خواهند بود اطالعات شــخصى آنها را 

جمع آورى کنند.
الزم به ذکر است که بسیارى از این برنامه ها به منظور 
گردآورى اطالعات، از یکى از ســرویس هاى گوگل 
به نام Crashlytics اســتفاده مــى کنند و برخى 
دیگر نیز با سواستفاده از حســگرهاى لمسى گوشى، 
از تــردد و حضور کاربــر در کنار گوشــى آگاهى پیدا 

مى کنند. 

اخیرا سایت جاباما که یکى از سایت هاى فعال و پیشرو در 
زمینه  رزرو هتل هاى داخلى و خارجى است، طى نشستى 

از محصول تازه خود رونمایى کرد.
در این نشســت که بــا حضــور مدیران این ســایت 
برگزار شــد، جاباما از آخرین محصول خــود که رزرو 
آنالیــن هتل هــاى سراســر دنیــا اســت رونمایى 

کرد.
جاباما که عمر فعالیت آن هنوز به دو سال نرسیده، توانسته 
از تجربه موفق خود در رزرو هتل هاى داخلى بهره ببرد و 
این  بار محصولى را در حوزه رزرو خارجى به بازار ارائه کند.
 پیــش از این مســافران مقاصد خارجى هتــل خود را 
از آژانس هاى مســافرتى و به صــورت حضورى رزرو 

مى کردند.
در محصول جدید این سایت، امکان رزرو بیش از 220 
هزار هتل در بیش از 170 کشــور در سراسر دنیا فراهم 

شده است.

بررسى ها حاکى از قیمت پایین تر سایت جاباما در مقایسه 
با سایر ســایت هاى داخلى و خارجى فعال در این حوزه 

است.
عالوه بر این، جاباما با تسهیل شــیوه پرداخت توانسته 
ایــن امــکان را فراهم کند که مســافران ســفرهاى 
خارجى بتوانند هتل خــود را به هر مقصــدى در دنیا، 
بدون نیــاز بــه کارت هــاى پرداخت خارجــى و تنها 
با اســتفاده از کارت شــتاب و بصورت ریالى پرداخت 

کنند.
عالوه بر این، امکان فیلتر نتایج جســت وجو بر اساس 
موقعیت، درجه هتل، قیمت، انواع امکانات رفاهى هتل 
همچون استخر، ســالن ورزش، تحویل  دار  چندزبانه، 

ترانسفر و... وجود دارد.
سایت  جاباما به آدرس  www.jabama.ir توانسته 
در مدتى کوتاه ســهم قابل توجهى از بازار گردشگرى 

آنالین را کسب کند.

اپلیکیشن پیام رسان واتس آپ، مدتى است که 
در رقابت با سایر پیام رسان هاى محبوب 

و قدرتمند، به افــزودن قابلیت هاى 
جدید اقدام کرده است. هم اکنون 
نیز با اضافه شدن قابلیت جدید، 
کاربرانى کــه ادمین گروه هاى 
مکالمــه و چــت در واتس آپ 
باشند، از این پس قادر خواهند 

بود تنها خود پست گذاشته و دیگر 
اعضاى گروه دیگر نتوانند مطلبى 

ارسال کنند.
به عبارتى دیگر، این قابلیت جدید بسیار شبیه 
به کانال هاى اپلیکیشــن پیام رسان تلگرام 
است چراکه ادمین گروه تنها قادر است مطلب 
ارسال کند و دیگران هم فقط قادرند آن مطالب 

را بخوانند.
 Restricted   این قابلیت جدیــد به نــام
Groups بوده و تنهــا در صورتى که ادمین 
گروه مذکور، فقط یک نفر باشــد، قابل اجرا 
خواهد بــود. بدین ترتیب، ادمیــن گروه قادر 
خواهد بود مطالب را ارسال و منتشر کند تا دیگر 
اعضاى گروه آنها را بخوانند. الزم به ذکر است 
که سایر اعضاى گروه نمى توانند پست ارسال 

کرده و یا حتى اظهار نظر کنند.

ادمین گروه مى تواند با روشن کردن قابلیت 
Restricted Groups در تنظیمــات 
واتس آپ، این قابلیت را فعال ســازى کند و 
دیگر اعضاى گروه نیز در صورتى که خواستار 
برقرارى ارتباط با ادمین باشــند، مى توانند از 
طریق Message Admin button با وى در 

ارتباط باشند و اظهار نظر کنند.
این قابلیت جدید هم اکنون به صورت نسخه 
آزمایشى (بتا ورژن) براى تمامى گوشى هایى 
با سیستم عامل اندروید و iOS موجود و قابل 

دسترسى است.

رامین مشکاه 

گوگل به تازگــى یک تروجــان به نــام Tizi را 
شناسایى و مســدود کرده اســت.این تروجان به 
نصب نرم افزارهاى جاسوسى بر روى دستگاه هاى 
اندرویدى مى پردازد و عمدتــا در بین کاربرانى از 
کشورهاى آفریقایى دیده شــده است. تیم امنیتى 
گوگل از طریق قابلیت Google Play Protect که 
در ماه سپتامبر راه اندازى کرد، توانسته این تروجان 

را شناسایى و مسدود نماید.
به گفته گوگل، Tizi در حمالت هدفمند خود 1300 
دستگاه اندرویدى را در کشورهاى آفریقایى، 
به ویژه کنیا، نیجریه و تانزانیا تحت 

تاثیر قرار داده است.
گروه تجزیه و تحلیل 
آسیب گوگل و 
مهندسان 

امنیت Google Play Protect گفتند که Tizi قادر 
است به تمامى اپلیکیشن ها و اطالعات دسترسى 
پیدا کند که در ادامه این مــوارد را عنوان خواهیم 

کرد:
■ ســرقت اطالعات از برنامه هــاى اجتماعى 
محبوب مانند فیس بوك، توییتر، واتس اپ، وایبر، 

اسکایپ، لینکدین و تلگرام.
■ ضبط تماس ها در واتس اپ، وایبر و اسکایپ.

■ ضبط صدا از طریق میکروفن.
■ دسترسى به گالرى

SMS ارسال و دریافت پیام هاى آلوده از طریق ■
■دسترسى به مخاطبین، پیام ها،رویدادهاى تقویم، 
لیست تماس ها، عکس ها، کلیدهاى رمزگذارى
 Wi-Fi و لیســتى از تمام برنامه هاى نصب شده 

محلى.
■ دسترسى به مختصات GPS دستگاه و ارسال 

آن به سرور
■ ارتباطــات با ســرور C & C مهاجم توســط 

HTTPS

گفتنى است بســیارى از برنامه هاى آلوده 
Tizi در شــبکه ها، وبسایت هاى 
اجتماعى و فروشــگاه هاى 
تبلیــغ اپلیکیشــن 

 مى شــوند و 

کاربران را به نصب آنها ترغیب مى کنند.
گوگل اعالم کرده  اســت که تمامــى برنامه هاى 
 Google را از فروشگاه Tizi مربوط به تروجان
Play حذف کرده اســت. به گفته گوگل قابلیت 
جاسوســى Tizi در گوشــى هاى قدیمى بیشتر 
 Google Play دیده مى شــود. تیم حفاظت
اعالم کــرد: « یک برنامه Tizi قــادر به کنترل 

دستگاه نیست، زیرا قصد آن دسترسى و استفاده 
از اطالعات است.»

توصیه مى شــود که مراحل ذکر شده را 
رعایت کنیــد تا از دســتگاه اندرویدى 

خود مقابــل نرم افزارهاى 
محافظت  جاسوســى 

کنید:
■  همیشه دستگاه 
خــود را بــه آخرین 
به روزرسانى، آپدیت 

کنید.
■  بــراى جلوگیرى از 

دسترسى هاى غیرمجاز، از 
گوشى هوشمند خود با یک قفل 

مانند پین، الگو یا رمز عبور محافظت کنید.
 Play Store برنامه هایتــان را فقــط از  ■
خریــدارى، دانلود یا نصب کنیــد و هنگام نصب، 

مجوز هر برنامه را بررسى کنید.
 Google Play Protect از فعال بــودن  ■

اطمینان حاصل کنید. 

تروجان تروجان TiziTizi  با قابلیت با قابلیت 
جاسوسى در اندرویدجاسوسى در اندروید

ی و یىو ر
0 درحمالت هدفمند خود1300 Tiz iبه گفته گوگل،

دستگاه اندرویدى را در کشورهاى آفریقایى، 
به ویژه کنیا، نیجریه و تانزانیا تحت 

تاثیر قرار داده است.
گروه تجزیه و تحلیل 
آسیب گوگل و

مهندسان 

■ دسترسى به گالرى
MS ارسال و دریافت پیام هاى آلوده از طریق S ■
■دسترسى به مخاطبین، پیام ها،رویدادهاى تقوی
لیست تماس ها، عکس ها، کلیدهاى رمزگذار
Wi-Fi و لیســتى از تمام برنامه هاى نصب ش

محلى.
S دسترسى به مختصات GPS دستگاه و ارس ■

آن به سرور
C&C مهاجم توســ C ارتباطــات با ســرور ■

HTTPS

گفتنى است بســیارى از برنامه هاى آلو
Tizi در شــبکه ها، وبسایتها
اجتماعى و فروشــگاه ها
تبلیـ اپلیکیشــن 
 مى شــوند

کرده اســت. به گفته گوگل قابلیت 
Tiz در گوشــى هاى قدیمى بیشتر 
Google Play د. تیم حفاظتy
i« یک برنامه Tizi قــادر به کنترل 

، زیرا قصد آن دسترسى و استفاده 
ت.»

ـود که مراحل ذکر شده را 
 تا از دســتگاه اندرویدى 

رم افزارهاى
محافظت 

ستگاه 
آخرین 
آپدیت

وگیرى از 
 غیرمجاز، از 

د خود با یک قفل 
یا رمز عبورمحافظت کنید.

Play Store ــان را فقــط ازe
نصبکنیــد و هنگام نصب، نلود یا

رونمایى از سامانه «جاباما» براى رزرو آنالین هتل و اقامتگاه در جهان

بازى ماجراجویى 
جالب و سرگرم کننده سیرك

ورژن جدید توییتر
 با مصرف اینترنت کمتر!

تى است که 
حبوب 

ى 

ى 

 بسیار شبیه 

ویژگى جدید واتس آپ در رقابت با تلگرام

استفاده از برون سپارى در برنامه 2018 اپلاندروید، جاسوسى مى کند؟

و به طــور آفالین نیز فعال 
مى شــود تــا از مصرف 

ینترنــت کاربر بکاهد. 
عالوه بر آن نســخه 
جدید به کاربر اجازه 

توییتر الیت در مرورگر وب فعال مى  شود
امــا ظاهــر آن با
موبایــل نســخه 

تفاوتى ندارد.
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امیر مهدى عالئى
دوم ابتدایى

زهرا باتوانى
فوق لیسانس

مبینا شکرالهى
اول ابتدایی

فاطمه شیرازى
دوم راهنمائی

مریم السادات حسینى
سوم ابتدایی

سمیه مؤمنى
سوم راهنمائی

مهدى چرمى
دوم راهنمائی

مرتضى مهرابى
پنجم ابتدایى

سید امید حسینى
چهارم ابتدایى

سیده زهرا متقى پور
پنجم ابتدایی

سارا قالنى
اول راهنمائی

نرگس اصالنى
اول راهنمائی

مهدیه چرمى
دوم راهنمایى

سیده زهره متقى پور
پنجم ابتدایی

مدیر برق شهرستان فریدونشهر 
عملکرد هشت ماهه این مجموعه را تشریح کرد

مهندس حجازي مدیر امور برق شهرستان بوئین میاندشت  ،  برگزاري 
مراســم تجلیل از دانش آموزان ممتاز را در تقویت روحیه و انگیزه 
دانش آموزان و خانواده آنان مهم ارزیابی نمود .وي در ادامه عملکرد 

برق شهرستان در سال 96  را تشریح نمود .
وي  کل بودجه اختصاصی را مبلغ 13000 میلیون ریال عنوان کرد 

از جمله این طرح ها به مبلغ 3500 ریال  احداث شبکه 20 کیلوولت 
به طــول 2,30 کیلومتر با هزینــه اي بالغ بــر 700 میلیون ریال ،
 حدفاصل ســردار قجاوند تا ســه راهی ازناوله از پروژه هاي قدرت
مانور و توسعه وبهینه سازي روشــنائی با صرف اعتبار به مبلغ  172 

میلیون ریال مى باشد .
مهندس حجازي اظهارداشت مبلغ 9300 میلیون ریال بابت اصالح و

بهینه سازي مى باشــد که طرح خیابان مولوي وخیابان اما م زاده از 
مهمترین پروژه هاي درحال اجرا است.

مدیر امور برق شهرســتان بویین میاندشــت  در بخش دیگري از 
ســخنان خود به فعالیت هاي بهره برداري پرداخت و تصریح نمود 
باتالش همکاران و الطاف الهی تعداد خاموشــی هــا به میزان 23 
درصد نسبت به مدت زمان مشابه ســال گذشته و همچنین انرژي 
توزیع نشده به میزان 42 درصد نسبت به دوره مشابه سال 95 کاهش 

یافته است .
وي افزود ، عملکرد شهرســتان در جذب مشترکین جدید با  نصب  
195دستگاه کنتور تکفاز و سه فاز شهري و روستائی با اعتباري بالغ 
بر 280 میلیون ریال مى باشد. وى تعویض 200 دستگاه کنتور تکفاز 
معیوب یا فرسوده را  با اعتباري بالغ بر 490  میلیون ریال ،  تعویض 

کنتور فهام به تعداد 235 دســتگاه ، با صــرف اعتباربه مبلغ 1500 
میلیون ریال  عنوان کرد.ضمنًا با جذب مشترکین جدید،مشترکین  

برق شهرستان به 10613 عدد مشترك می رسد. 
مدیر امور برق شهرستان بویین میاندشت درادامه بیان کرد ، اقدامات 
بسیاري در زمینه مدیریت مصرف برق انجام گردیده است مواردي 
چون آموزش چهره به چهره دانش آموزان کلیه مدارس شهرستان 
و برگزاري کارگاه نقاشــی و کاردســتی  ، حضور درمساجد جهت 
اطالع رســانی طرح برق رایگان کشــاورزي وهمچنین برگزاري 
جلسات با اصناف و کشــاورزان همکار ، اهداء جوایز به ادارات برتر 
و اهداء جوایز به دانش اموزان برترمدارس در طرح کاهش مصرف 
انرژي برق ، برگزاري جلسه کارآفرینی ســلول هاي خورشیدي با 
همکاري اداره بهزیســتی ، برگزاري جلسات جهت ترویج مدیریت 
مصــرف خانگــی در اداره فنــی وحرفــه اي و محافــل قرآنی و 
پایگاه هاي بسیج ،ممیزي ادارات ، استقراراتوبوس مدیریت مصرف 
در شهرســتان ، تعویض المپ هاي پرمصرف تجاري حدود 6000 
وات ، توزیع بیش از 3000 بروشور وتراکت در مدارس در راهپیمائی 
روز قدس وروز عید فطر و بنرهاي ســطح شــهري انجام گردید ،  
برگزاري همایــش مدیریت مصرف با حضــور 370 معلم ، ازدیگر 

اقدامات این امور بوده  است . 
آقاي مهندس حجازي درادامه بــه بیان فعالیت هاي صورت گرفته 
درراستاي ایجاد انگیزه و نشاط درسال جاري پرداخت و تصریح کرد ،

 برگزاري جلسه شــوراي فرهنگی و امر به معروف ونهی از منکر ، 
برگزاري جشن تکلیف فرزندان همکار، برگزاري اردوي خانوادگی 

به سمت زیارتگاه چغا وتجلیل از فرزندان دختر پرسنل  به مناسبت 
والدت حضرت معصومــه ( ع) ، برگزاري مســابقات قرآنی و اهداء 
جوایز ، برگزاري مســابقات ورزشــی ( طناب کشــی و دو سرعت ) 
و اهداء جوایز به نفرات برتر ، برگزاري  کارگاه آموزشی بهداشت تغذیه 
جهت کلیه پرسنل و بازنشســتگان از برنامه هاي فرهنگی این امور 
میباشــد . مهندس حجازي از دیگر برنامه هاي فرهنگی اموررا پیاده 
روي صبحگاهی به سمت تپه شــهداء گمنام و حسینیه شهرستان ؛ 
برگزاري نمایشگاه کتاب  و عفاف وحجاب ، برگزاري جشن به مناسبت 
اعیاد شعبانیه و روز کارگر ، دعوت از رزمندگان دفاع مقدس ، برگزاري 
مراسم جشــن هاي مذهبی ، مولودي خوانی ، برگزاري مراسم زیارت 
عاشورا وزیارت اربعین و امین ا... و حدیث کساء در ایام محرم وصفر  ، 

دیدار از خانواده شهداء وبازنشستگان از جمله آنهاست .
ایشــان در پایان صحبت هاي خــود به فعالیت هــاي صورت گرفته 
در حــوزه تعمیرات اشــاره کــرد و افــزود همچنین بمنظور کاهش 
خاموشى ها و کاهش انرژى توزیع نشده ,  تعمیرات شبکه فشار متوسط 
فیدر 6 ،5،3 بوئین با اعتباري بالغ بر 200میلیون ریال ، تعمیرات شبکه 
فشــار ضعیف زمینی  با اعتباري بالغ بر 80 میلیون ریــال ، تعمیرات 
خط گرم با صــرف اعتبار 350 میلیــون ریال،  بارگیــري و تنظیم بار 
پســت هاي هوایــی (تعــداد 100 دســتگاه ) بــا مصــرف اعتبار

 480 میلیون ریال ،  تعمیرات روشــنائی در سطح شهر با اعتباري بالغ 
بر75  میلیون ریال ، نصب 2500 دستگاه اسپیســر با اعتباري بالغ بر 
150 میلیون ریال ، ترموگرافی به متــراژ 60 کیلومتر با اعتبارى به

 مبلغ 30 میلیون ریال  از مهمترین فعالیتهاي این واحد می باشد .

سبا میرزایى
دوم ابتدایی

امیرحسین عبدالهى
سوم دبیرستان

نازنین سپیانى
چهارم ابتدایی

در آستانه میالد پیامبر اکرم(ص) از دانش آموزان 
ممتاز برق شهرستان هاى بویین میاندشت

 و فریدونشهر تقدیر مى شود

دانش آموزان و دانشجویان ممتاز پرسنلدانش آموزان و دانشجویان ممتاز پرسنل
 امور برق شهر بویین میاندشت و فریدونشهر امور برق شهر بویین میاندشت و فریدونشهر

مهنــدس مرتضائی پــور مدیر برق شهرســتان 
فریدونشــهر درمصاحبه اي با خبر گــزاري هاي 
محلی  اهم فعالیت هاي 5ماهه اخیر برق شهرستان 

فریدونشهر را تشریح کرد.
در8 ماه جاري سال  213  طرح توسعه وبهسازي با 
اعتباري بالغ بر13 میلیارد ریال  در قالب بودجه هاي 
سرمایه اي وتملک دارائی اجرا گردیده است .که در 
قالب طرح هاي اصالحی وبهینه سازي 4 کیلومتر 
شبکه فشار متوسط هوایی،  1دستگاه پست هوایی 
،350 دســتگاه کنتور معیوب و 200 دستگاه کنتور 
فهام ، 83 عددانواع چراغ هاي 50وات و ال اي دي 
و تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگهدار به طول 
4کیلومتر با اعتباري بالغ بر  2 میلیارد ریال صورت 
گرفته است.وهمچنین در قالب این طرح 100 اصله 
پایه12متري و 260اصله پایه 9متري فرسوده و  545 
عدد مقره 20کیلوولت معیوب  تعویض شــده است 
وهمچنین طرح برق رسانى به آخرین روستاى بدون 
برق شهرستان فریدونشهر , فاز اول روستاى هیران 
شامل احداث شبکه ونصب دیزل خانه با اعتبارى بالغ 

بر 1,5 میلیارد ریال اجراگردید.
مهنــدس مرتضائــی پــور افزایــش 
36درصــدي ضریــب اطمینان شــبکه هاي  
شهرستان را نســبت به مدت مشابه ســال قبل و 
پایداري شــبکه توزیع برق باتوجه به شرایط جوي 
نا مناسب در سطح شهرستان را یکی از نتایج اجراى 
طرح هاي بهینه ســازي وتعمیراتی شــبکه هاي 
برق رسانی دانســت. اقدامات صورت گرفته جهت 
جلوگیري از این خاموشی ها  شامل عملیات هاي خط 
گرم شبکه فشار متوسط در قالب تعویض جمپر خط 
گرم200  مورد،ریگالژ شبکه  95اسپن ،تعویض مقره 
454  عدد ودر شبکه هاي فشار ضعیف تعویض جمپر 
72 عدد ریگالژ 197 اســپن ودر عملیات هاي خط 
سرد تعویض 237 کلمپ ورگالژ 52 اسپن  می باشد.
وهمچنین از اقدامات صــورت گرفته در واحد بهره 
برداري جهت باال بردن ضریب اطمینان شبکه هاي 

برق رسانی به شرح زیر می باشد.
1-ریگالژ شــبکه هاي فشــار ضعیف شــهري 
وروســتایی 252 اســپن جهت کاهش بــر خورد 

شبکه هاي سیمی به یکدیگر.
2-ریگالژ 24 اسپن شبکه فشار متوسط.

3-شاخه بري مسیرهاي شــبکه هاي فشار ضعیف 
وفشار متوسط در سطح شهرستان

4-ایجــاد نقــاط مانــور بــا 
نصب12مجموعه ســرخط 
تیغه اي و جابجائی7 دستگاه 
سکسونر موجود در محلهاي 

مناسب.
5- استفاده از دیزل ژنراتور در 
زمان خاموشــی هاي با برنامه 
جهــت کاهش زمان خاموشــی 
وکاهش انرژي  توزیع نشــده را می 
توان به مقــدار18/5 مــگا وات در 19 
ساعت و  30  دقیقه در مدت 9 دوره عملیاتی 

اشاره کرد.
6-اقدامات صــورت گرفته در واحــد بهره بردارى 
دررابطه با روشنایى معابر شامل تعویض المپ 50 
واتى 1237 عدد ,تعویض المپ 150 واتى 653عدد ,

 تعویض انواع چوك 72 عدد مى باشد.
ایشــان فعالیت هاي ایــن امور درواحــد خدمات 

مشترکین را اینگونه تشریح کرد.
تعداد فــروش انشــعاب دائــم   101 عدد،فروش 
انشــعابات دیماندي 17 عدد، تعداد انشعابات برق 
موقت   144عددوتعداد تعویض کنتور هاي سه فاز 
وتک فاز 177  عدد می باشــد ومقدار فروش انرژى 
5  ماه اخیر 14 میلیارد ریال ووصول  هزینه انرژي تا 

پایان مرداد 13,5 میلیارد ریال می باشد.
ودر ادامه به واحد ایمنی شهرســتان اشــاره کردند 
که فعالیتهــاي این واحــد شــامل 317  بازدید از 
گروه هــاي اجرایــی313  بازدید از گــروه هاي 
پیمانکاري  برگزاري 16  جلســه حفاظت وایمنی ، 
شناسائی   90   نقطه خطرناك واصالح   70  مورد از 
این نقاط ،وتعداد ارت اندازه گیري شده     317   مورد 

،اخطاریه قانونی حریم    34   مورد می باشد .
عملکرد واحد لوازم اندازه گیري شــامل تست هاي 
دیماند 629 عدد ،سه فاز 577  عدد وتک فاز 2435 
عدد می باشد که در قالب این تست ها تعمیرات  356 
عدد کنتور ، 2 عدد تابلو و   5  عدد سی تی می باشد 
ازاقدامات دیگر این واحد نو سازي تابلو وکنتورهاي 

برق موقت سه فاز 40  عدد وتک فاز  80  عدد ، نصب 
تابلو هوشمند  12 عدد ,نصب کنتور هوشمند  275  
وتعداد مودم هاي قرائت از راه دورشهرســتان 275 

عددمی باشد.
گزارش عملکرد مدیریت مصرف برق فریدونشهر که 

شامل چند قسمت به شرح زیر می باشد .
1-خانگی :آموزش چهره به چهره  600  مشــترك 
توزیع بروشــور  500  عدد وآموزش مشــترکین در 
مساجد  300  نفر می باشد که نتیجه فعالیت کاهش  

پیک بار 30  کیلو واتی می باشد.
2-تجاري: تعویض المپ پرمصرف تجاري  10 عدد 
وتوزیع بروشور 60 عددوهمچنین آموزش مشترکین 

پر مصرف 30 عددمی باشد.
3-کشاورزي: توزیع تفاهم نامه هاي همکاري 180 
عدد نصب بنر و اطالعیه  در ورودي شهرها وروستاها 
ومکان هاي مناســب ، بر گزاري جلســه آموزش 
کشاورزان در اداره جهاد کشاورزي شهرستان و جذب  

24  مشترك در طرح همکاري که کاهش پیک بار  
100 کیلو وات را در بر داشت .

4-صنعتی: توزیع دعوت نامه بــراي صنایع باالي 
250 کیلووات  3 مورد ، توزیــع دعوت نامه در طرح 
تعطیــالت وتعمیرات صنایع مورد وجذب شــرکت 
خوشــگوار در طرح ذخیره عملیاتی ودیزل ژنراتور  

نتیجه آن  کاهش  165 کیلو وات پیک بار می باشد.
5- اداري:  با توجه به مصارف ادارات در مدت هاي 
مشابه ســال قبل در صورت افزایش مصرف مروج 
مدیریت مصرف راهکارهاي مناسب  را جهت کاهش 

مصرف ارائه می دهد.
6-مدارس :آموزش مدیریت مصرف وترویج فرهنگ 
درست مصرف کردن انرژى برق بین 200 دانش آموز 
ابتدایى وتوزیع بروشور و سپس بین دانش آموزان هر 

کالس همیار انژرى انتخاب شد.
7-حضور اتوبوس مدیریت مصرف شــرکت توزیع 
برق استان اصفهان در شهرستان فریدونشهر وشهر 

برف انبار و آموزش مشترکین دیماندى. 
ودر پایــان مهنــدس مرتضائــى پــور بخشــى

بــرق  امــور  فرهنگــى  هــاى  فعالیــت  از   
شهرســتان فریدونشــهر که شــامل حضــور در
 گردهمایــى هــاى سیاســى مذهبــى، برگزارى 
جلســات شــوراى فرهنگى وکمیته امر به معروف 
ونهى از منکــر وبر گزارى  مراســم افطــارى به 
همت پرســنل امور, عزادارى سید وسا الر شهیدان 
حضرت امام حســین, قرائــت زیارت عاشــورا  و

مناســبت هاى مــاه صفر،  نصــب بنــر و توزیع 
بروشــوردر راهپیمایى هــا ونماز جمعــه، دیدار با 
مســئولین شهرســتان، بازدید از خانواده شــهدا 
وبازنشســتگان امور رایــا دآورى نمــود.  وى ارائه 
خدمات غیــر حضورى بــه مشــترکین از طریق 
سامانه ســمیع را از جدیدترین خدمات این امور در 
حوزه مشــترکین دانســت و پل ارتباطى را شماره

(37121 )اعالم نمود.


