
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

پنج شنبه 9  آذر  ماه 1396 / 30  نوامبر  2017 /  11  ربیع االول 1439
سال چهاردهم / شماره 3098  / 16 صفحه / 1000 تومان

شرکت اپل حق اختراع یک گوشى آیفون تاشو را 
ثبت کرد

فصل داغ کنسرت ها در پاییز سرد اصفهان

باالخره «شهال جاهد» قاتل «الله»بود؟!فروش اقساطى محصوالت ایران خودروپس لرزه هاى زلزله غرب کشور تا یکسال ادامه داردمى خواستند ایران بمباران شود بهترین و بدترین خوراکى ها قبل از خواب حوادثاقتصاداجتماع سالمت

4

3

3

4

تاریخ باز شدن زاینده رود      
هنوز اعالم نشده است

افشاى مواد تشکیل دهنده «نوتال»

 «DNA»
در فنجان قهوه!

جهان نما

کاهش مبلغ
 بیمه ها 

تا 9 درصد

7

رئیس کل بیمه مرکزى گفت: در حال 
حاضر دولت الیحه حذف مالیات بر 
ارزش افزوده بیمه ها را به مجلس ارائه 
داده و در پروسه نوبت دهى قرار دارد. 
عبدالناصر همتى اظهار 
داشت:این موضوع به 
زندگى میلیون ها نفر 
مربوط مى شود    ...

معاون اول رئیس جمهور به منظور 
شرکت در اجالس نخست وزیران 
کشورهاى عضو سازمان همکارى 

شانگهاى، امروز پنج شنبه به 
روسیه سفر مى کند.

جهانگیرى در این اجالس 
که در شهر «سوچى» 

روسیه ...
2

جهانگیرى
به روسیه 
سفر مى کند

چه کسى13
 مرد تایلندى را 

مجبور کرد 
روسرى سر کند؟!
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شرکت اپل اختراع جدیدى را به ثبت رساند که 
دربرگیرنده طرح یک گوشى جدید آیفون با قابلیت 

تا شدن است. این شرکت با عرضه گوشى آیفون X  باالخره از 
به کارگیرى نمایشگرهاى LCD در گوشى هاى آیفون دست کشید و 

به سراغ فناورى جدید OLED رفت. 

ک گوشى آیفون تاشو را

یکسال ادام تا

ت
Xباالخره از

دو کش

هنوز ماجراى حضور زنان در ورزشــگاه ها حل 
نشده، مشــکل دیگرى در مســابقات ورزشى 
بروز کرده که اگر نگوییم در حــد و قواره فاجعه 
اســت، کم از آن هم ندارد؛ فاجعه اى که آبروى 
کشــورمان را نشــانه رفتــه و یافتن مســبب 
آن، کمترین کارى  اســت که مى تــوان انجام

 داد.

15

10

ذوب آهن متخصص آزار پرسپولیس!ذوب آهن متخصص آزار پرسپولیس!
مبارزه سرخ و سبز فردا در آزادىمبارزه سرخ و سبز فردا در آزادى

12

بهنام بانى دیشب برنامه اش را اجرا کرد و احسان خواجه امیرى، امید حاجیلى و علیرضا قربانى هم در راه اصفهان هستند

رزیتا غفارى از علت کم کارى اش مى گوید: 

10

اهل رابطه هاى 
خاص نبودم؛

 از سینما 
عقب افتادم

شهردارى حبیب آباد به استناد مجوز شوراى اسالمى شهر در نظر دارد 
بهره بردارى و نگهداشت از جایگاه عرضه گاز طبیعى (CNG) متعلق 
به خود را از طریق مزایده به شــرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت شرکت در مزایده فوق و 
خرید اسناد تا تاریخ 96/9/19 به شهردارى مراجعه یا با شماره تلفن 

45482321 تماس حاصل نمایند. 

آگهى تجدید مزایده

سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آبادسید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد

نوبت دوم

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 96/100/209 
مورخ 96/03/08 شوراى اسالمى شهر نسبت به واگذارى (اجاره) محل 
غرفه اغذیه  فروشى جنب پارك آزادگان واقع در میدان معلم با شرایط 
مندرج در آگهى مزایده اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 

96/09/30 به شهردارى تیران مراجعه نمایند.

آگهى مزایده

پیمان شکرزاده- شهردار تیرانپیمان شکرزاده- شهردار تیران

نوبت اول

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 وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1396/09/26 مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

آگهى مناقصه

 جواد نصرى- شهردار فالورجان جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت اول

کلیات عملیات اجرایى شامل:
1- خاکبردارى و خاك ریزى با خاك مناسب شن دار مطابق با شرایط اسناد مناقصه.

2- زیرسازى شامل عملیات زیر اساس و اساس مطابق با شرایط اسناد مناقصه.
3- اجراى عملیات آسفالت به صورت فنیشرى با شرایط اسناد مناقصه.

4- جدول و کانیوگذارى مطابق با شرایط اسناد مناقصه.
5- سایر عملیات مطابق با شرایط اسناد مناقصه و دستور کارهاى ابالغى در حین اجراء.

پروژه خیابان سازى بلوار فاضل هندى

محل پروژه: فالورجان- بلوار فاضل هندىمبلغ اعتبار پیش بینى شده: 10/000/000/000 ریال مدت پروژه: 3 ماه 
محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: راه و باند سال 1396 

سازمان حمل ونقل جمعى شهرستان برخوار به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان مورخ 96/06/27 در نظر دارد نسبت به فروش 
یک دستگاه اتوبوس شهرى از طریق مزایده عمومى و براساس قیمت کارشناسى انجام شده اقدام نماید.

لذا، از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 96/09/19 به دبیرخانه 
سازمان مراجعه نموده و اسناد مذکور در تاریخ 96/09/20 ساعت 13 در محل سازمان باز و قرائت خواهد شد.

محمدعلى تبریزیان محمدعلى تبریزیان 
مدیرعامل سازما ن حمل و نقل جمعى شهرستان برخوارمدیرعامل سازما ن حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار

آگهى مزایدهچاپ اول
(نوبت دوم)
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چه کسى133
 مرد تایلندى
مجبور کرد
روسرى سر ک
هنوز ماجراى حضور زنان در ورز
نشده، مشــکل دیگرى در مسـ
بروز کرده که اگر نگوییم در حــ
اســت، کم از آن هم ندارد؛ فاجع
کشــورمان را نشــانه رفتــه و
آن، کمترین کارى  اســت که م

 داد.

همه مى دانند کرانچار همه مى دانند کرانچار 
چقدر بزرگ استچقدر بزرگ است
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نماینده مردم لنجان در مجلــس گفت: ادبیات برخى در 
شأن مجلس نیست.

به گزارش تسنیم، محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در 
مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى دیروز چهارشنبه  
با استناد به ماده 79 آیین نامه داخلى قوه مقننه در تذکرى 
گفت: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته و پس از نطق یکى 
از نمایندگان،  رئیس جلسه قصد داشت پاسخ وى را بدهد 
که برخى از نمایندگان به این موضوع اعتراض کردند  و 
اعالم داشتند که رئیس جلسه نمى تواند پاسخى بدهد، 

رئیس جلسه هم گفت بگیر بنشین سرجایت. 
نماینده مردم لنجان با بیان اینکه هیئت رئیسه باید جلسات 

را به درســتى اداره کند، گفت: بنده درخواست مى کنم 
وقتى کســى قصد تذکرى را دارد رئیس جلسه حتمًا به 
درستى وارد بودن تذکر را تشخیص دهد و جلسه را اداره 

کند.
على الریجانى، رئیس مجلس که ریاست جلسه دیروز را 
بر عهده داشت در پاسخ به  تذکر نماینده لنجان گفت:  در 
این چند دوره که در مجلس بودم چنین مسئله اى نداشتیم 
و راجع به نطق ها پاسخگویى وجود نداشت اما اینکه مى 
گویید آیا کسى حق صحبت دارد یا خیر، بستگى به آیین 
نامه دارد و اگر تهمت یا افترایى مطرح شده باشد مى تواند، 

صحبت کند.

معاون اول رئیس جمهور به منظور شرکت در اجالس 
نخســت وزیران کشورهاى عضو ســازمان همکارى 

شانگهاى، امروز پنج شنبه به روسیه سفر مى کند.
جهانگیرى در این اجالس که در شــهر «ســوچى» 
روسیه برگزار خواهد شــد، در خصوص استفاده بهینه 
از ظرفیت هــاى حوزه شــانگهاى در جهت توســعه
 همکارى هاى منطقه اى خنرانى خواهد کرد و به تبیین

 ظرفیت هــاى کشــورمان در زمینه هــاى مختلف 
اقتصادى، علمى، فنى و... به ویژه در دوران پســابرجام 

خواهد پرداخت.
 در این اجالس که به ریاســت «دیمیترى مدودف»، 

نخست وزیر روســیه برگزار مى شود، عالوه  بر نخست  
وزیران کشورهاى عضو سازمان همکارى شانگهاى، 
نمایندگان کشــورهاى ناظر و سازمان هاى بین المللى 

شرکاى این سازمان نیز حضور خواهند داشت. 
سازمان همکارى شــانگهاى، ســازمانى میان دولتى 
اســت که براى همکارى هــاى چندجانبــه امنیتى، 
اقتصادى و فرهنگى، در ســال 2001 از ســوى چین، 
روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان 
پایه گذارى شد و در ســال هاى بعد، ایران، مغولستان، 
پاکستان، هند، افغانستان و بالروس به عنوان عضو ناظر 

به این سازمان ملحق شدند.

انتقاد نماینده لنجان از 
«ادبیات» نایب رئیس مجلس

جهانگیرى
به روسیه سفر مى کند

ورود زنان به ورزشگاه
 دیگر نباید مطرح شود

  ایسنا| آیـت ا... مـکارم شـیرازى دیـروز 
چهارشـنبه در درس خارج خود در مسجد اعظم قم با 
اشاره به مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها تصریح کرد: 
این طرح در دولت قبل نیز مطرح شـد اما هم رهبرى 
و هم مراجع مخالفت کردند و باز هم متأسـفانه برخى 
با وجود اطالع از این کار به دنبـال تصویب آیین نامه 
هستند. وى اظهار داشت: مگر مشکِل کشور ما ورود 
زنان به ورزشـگاه اسـت؟ مشـکل مردم گرانى نان و 
بیکارى جوانان تحصیلکرده و اشتغال و مشکل بانک 

است که مردم را بیچاره کرده است.
وى با بیان اینکه خواه ناخواه این مسئله مفاسدى در پى 
دارد عنوان کرد: دولت به جاى نوشتن آیین نامه براى 
ورود زنان به ورزشگاه ها، براى گران نشدن نان و رفع 
مشکالت بیکارى و معیشتى مردم آیین نامه بنویسد.

حمله به دفتر روزنامه
 «خبر ورزشى»

  ایلنا| ساعت 22و30دقیقه سه شنبه شب، دو 
مرد با حمله به دفتر روزنامه خبر ورزشى واقع در خیابان 
میرزاى شیرازى تهران، اقدام به آتش زدن ساختمان 
دفتر این روزنامه کرده اند کـه نافرجام ماند. یک منبع 
آگاه با بیان اینکه احتمال دارد، این افراد مرتبط با گروه 
«رى استارت» باشند، گفت: دو مرد با در دست داشتن 
گالن بنزینى دفتر ایـن روزنامه را به آتش کشـیدند و 
سپس از محل متوارى شـدند. پلیس در حال بررسى 
این حادثه است. چند روز پیش در اقدامى مشابه به دفتر 

باشگاه پرسپولیس هم حمله شده بود. 

روحانى 16 آذر 
به کدام دانشگاه مى رود؟

  تسنیم| امسال حجت االسالم والمسلمین 
روحانى اولین حضور خود را در کسوت رئیس جمهور 
دوازدهم در برنامـه 16 آذر دانشـگاه ها تجربه خواهد 
کرد. دانشـگاه هاى مختلفـى از وى بـراى حضور در 
ایـن برنامه دعـوت کرده اند، امـا هنوز مقصـد نهایى 
رئیس جمهور براى برنامه 16 آذر اعالم نشـده است. 
از طرف دیگر به دلیل برگزارى احتمالى سـفر استانى 
رئیس جمهـور در این ایـام، برخى احتمـال مى دهند 
رئیس جمهور امسال براى اولین بار برنامه 16 آذر را در 
یک دانشگاه استانى تجربه کند، آیا چنین خواهد شد؟ 
براى رسیدن به پاسخ این سـئوال باید چند روز دیگر 
منتظر ماند و دید مسـئوالن نهاد ریاست جمهورى و 
اطرافیان رئیس جمهور براى این مسـئله چه تدبیرى 

خواهند داشت.

ساز و سیما
  آفتاب نیوز| روزنامه «جوان» نوشت: برنامه 
«ترانه باران» که از شبکه شما پخش مى شود، دوشنبه 
شب در حرکتى عجیب، اقدام به پخش موسیقى زنده 
همراه با نشـان دادن آالت موسیقى کرد، در حالى که 
نشان دادن ساز چندین سال است که جزو ممیزى هاى 
تلویزیون به شـمار مـى رود... نشـان دادن یـا ندادن 
آالت موسـیقی در برنامه هـاي تلویزیونی سیاسـتی 
اسـت که سـازمان صداوسـیما یا نهادهاي حاکمیتی 
و مذهبی باید نسـبت بـه آن تصمیم گیـري کنند، اما 
تا زمان اعـالم موضع واحد، نباید شـاهد برخورد هاي 
دوگانه اي باشـیم که در یک شـبکه تلویزیونی نشان 
دادن سـاز مجاز دانسـته و در دیگر شبکه ها همچنان 
حرمت نشان ندادن سازها حفظ و به احترام مالحظات 
دینـی و مذهبـی، از نمایـش آالت نواختن موسـیقی 

خودداري شود.

کنایه هاشمى به بقایى
  انتخاب| محسـن هاشـمى، رئیـس شـوراى 
شـهر تهران در اجالس مشـورتى رؤسـاى شـوراى 
اسالمى شهر تهران در پاسخ به سئوال اکبرى، رئیس 
شـوراى شـهر یاسـوج مبنى بر اینکه اعضاى شورا از 
سوى دادگاه احضار مى شوند گفت: اگر دادگاه شما را 
خواست مى توانید از روش بست نشینى در حرم مطهر 

عبدالعظیم(ع) استفاده کنید.

توئیتر

  عصر ایران| اول: حضور مــردان در 
کنار ورزشکاران زن در اکثر کشورهاى جهان 
بدون ایراد است. بسیارى از کشورهاى جهان 
براى ورزشکاران زن خود از مربى مرد استفاده 
مى کنند. در کشــور ما اما حضور مردان با هر 
عنوانى در ورزشــگاه هایى که زنان در آن در 
حال ورزش هستند ممنوع اســت. با توجه به 
این مســئله نمى دانم چه اصرارى به برگزارى 
مســابقات زنان آن هــم در ســطح جهانى 
داریم. وقتــى نمى توانیم بیــن قوانین خود و 
دیگــر کشــورها هماهنگــى ایجــاد کنیم 
بهتــر اســت مســابقات زنــان را در ایران 
برگزار نکنیم تــا دچار تصمیمات مســخره

 نشویم.
دوم: آیا با یک روسرى تمام مشکالت قانونى 
و شرعى حل مى شود؟ االن مربى مرد تایلندى 
با یک روسرى به تمام شرکت کنندگان محرم 
شد؟ یعنى مى شود زین پس مردان ایرانى هم با 
سرکردن یک روسرى در مسابقات زنان حضور 
پیدا کنند؟ یا از آن سو زنان مى توانند با برداشتن 
روسرى در ورزشگاه به تماشاى فوتبال مردان 

بنشینند؟
ســوم: اگر این تصمیم ما بر اســاس قانون و 
شــرع اســت که مرد تایلندى نبایــد اجازه 
حضــور در مســابقات را پیدا مى کــرد. مرد 
در هــر حالتى مــرد اســت چه با روســرى 
چه بــى روســرى. االن در این مســابقات 
قانون رســمى کشــور زیر پا گذاشــته شده 

است.
چهــارم: ایــن تصمیــم نشــان مى دهد در 
ایران چقدر راحت مى شــود قانون را دور زد. 
 مســئوالن مســابقات ناگهان یک مرد را در 
سالن مشــاهده کردند. احتماًال فریادى زدند 
و جلوى حضور او را گرفتند. بعــد با خود فکر 
کردند چه کنیم؟ به نظر خود به راه حل مناسبى 
رسیدند. روسرى سرش مى کنیم. احسنتى به 
یکدیگر گفتند و فکــر طالیى خود را عملیاتى 

کردند.
واقعــًا اگر این خبــر در جهان پخش شــود، 
جهانیان چــه فکرى درباره ایــران مى کنند؟ 
در ایــران مردهــا هــم باید حجاب داشــته

 باشند.

هنوز ماجراى حضور زنان در ورزشــگاه ها حل نشده، 
مشکل دیگرى در مســابقات ورزشى بروز کرده که اگر 
نگوییم در حد و قواره فاجعه اســت، کم از آن هم ندارد؛ 
فاجعه اى که آبروى کشــورمان را نشــانه رفته و یافتن 
مســبب آن، کمترین کارى  اســت که مى توان انجام

 داد.
به گــزارش تابنــاك، به فاصلــه دو ســه روز از پایان 
مســابقات کبدى که کشــورمان میزبان آن بود، چند 
تصویر از این مسابقات منتشر شــده که به شدت مورد 
توجه عموم قرار گرفته و بازتاب وســیعى در شبکه هاى 
اجتماعى داشــته اســت؛ تصویرى که از فرط عجیب 
بودن، بــاور پذیر به نظر نمى رســد امــا انکارپذیر هم

 نیست.
ماجرا از این قرار است که عکس مردى در سالن مسابقات 
زنان منتشر شده که روســرى بر سر کرده است؛ مردى 
که ظاهراً اهل آسیاى شرقى است و آن گونه که تصاویر 
متعدد نشان مى دهند، گاه با حوله و گاه با پارچه اى دیگر، 
سر خود را پوشانده تا احتماًال به این روش بتواند راه خود 
را به سالنى که مسابقات زنان در آن جریان دارد، باز کند. 
اتفاقى که با عنوان «حضور مربــى مرد تیم ملى کبدى 
زنان تایلند در سالن با روسرى!» خبرى شده و به فاصله 
کوتاهى، بازتاب وسیعى در شبکه هاى اجتماعى داشته 
است. خبر و تصاویرى که به شدت باور ناپذیرند و اگر نبود 
اخبار باورناپذیرى که در کشورمان رقم مى خورند، کمتر 

کسى واقعى بودنشان را مى پذیرفت.
این ماجراى عجیب پس از به پا کردن سر و صداى زیاد، 
مسئوالن فدراسیون کبدى را مجاب کرد ابتدا از در انکار 
وارد شده و تصاویر منتشر شده را ناشى از شیطنت یک 
عکاس بخوانند که در زمان برگزارى مسابقات شناسایى 
و از سالن اخراج شده است. محمدرضا مقصودلوگفته بود: 
«مگر مربى تایلندى مقنعه سر دارد! یک عکاس به آن 
مرد تایلندى روسرى مى دهد تا به داخل سالن برود و سر 
کند و از او عکس بگیرد. این ماجرا شیطنت بود و با این 

کار مى خواستند این بازى ها را زیر سئوال ببرند.»
اما  کمى بعد که متوجه مى شــوند روســرى سر کردن 
مربى یکى از تیم هاى حاضر در مســابقات را نمى توان 
با چنین داستان هاى عجیب و غریبى الپوشانى کرد، از 
مردم عذرخواهى کنند. عذرخواهى اى که نشان مى دهد 
تصاویر منتشر شده واقعى است نه محصول فوتوشاپ یا 
نتیجه شیطنت یک عکاس! تصاویرى واقعى از مردى 
که سر خود را پوشانده تا بتواند به سالن مسابقات راه یافته 
و تیم تحت مربیگرى خــود را هدایت کند. مردى که بر 
اساس قوانین عجیب، از همراهى تیمش محروم است 

مگر اینکه زن پوش شود!
این اتفاق نشان مى دهد مسئوالن ورزش کشورمان براى 
برگزارى مســابقات زنان، حتى یک چارچوب مشخص 
و معین ندارند که اگر داشــتند، احتماًال تیم هاى زنانى 
که مربى مرد دارند، حاضر به شــرکت در مسابقات در 
کشورمان نمى شــدند و چنین فجایعى رقم نمى خورد.  
این در حالى است که حضور این مرد در سالن مسابقات 

بانوان، نشــان دهنده نقص هاى بزرگ ترى اســت. از 
جمله مشخص نبودن تکلیف برگزار کنندگان مسابقات 
در کشورمان با خودشان؛ مســئوالنى که از یکسو براى 
بانوان ایرانى لباس هاى ویژه و مورد تأیید تدارك دیده 
و با این البسه آنها را روانه مسابقه بین المللى مى کنند اما 
باز نگران حضور مردان در سالن مسابقات در کشورمان 

هستند.

این نگرانى ها ظاهراً به مردان دیگر کشورها نیز تعمیم 
یافته تا جایى که منجر به کشف راهکارهاى جدید شده 
است. راهکارى از جنس روســرى کردن بر سر مردان 
که جا دارد کاشــف و ارائه دهنده آن به مربى تایلندى را 
شناسایى کرد و چگونگى رسیدنش به این ایده عجیب 
را از وى پرســید. ایده اى که ســرافکندگى بسیارى از 

هموطنانمان را به دنبال داشته است.

سئوالى که اذهان عمومى را به شدت درگیر خود کرده است؛

چه کسى مرد تایلندى را 
همه مشکالتمجبور کرد روسـرى سر کند؟!

 با این روسرى 
حل شد؟

محمد على ابطحى، مســئول دفتر رئیس دولت اصالحات 
گفتگوى مفصلى با خبرگزارى فارس انجام داده است که در 
این گفتگو از جمله به عملکرد هاشمى رفسنجانى در دوران 
حیات او نیز پرداخته شده است. این بخش از گفتگو با ابطحى 

را بخوانید.
نقش آیت ا... هاشمى رفســنجانى را 
در طول دوران حیات سیاسى شان در 
مدیریت کشور چگونه تحلیل مى کنید؟ 

از روزهایى که طلیعه انقالب اسالمى شــروع شد، آیت ا... 
هاشمى رفســنجانى یکى از محورهاى اساسى هدایت این 
انقالب بود. تا لحظه مرگ ایشان نوسانات زیادى در زندگى 
ایشــان بود، ولى همواره قدرت بزرگى در مدیریت انقالب 
داشتند. بعد از فوت امام(ره) ایشان نقش بسیار مهمى در کشور 
داشتند. یکسرى اختالف نظرها ایجاد شــد، ولى اقتدارى 
در وجود ایشان بود که ایشان را سیاستمدار عملگرا معرفى 

مى کرد.
اختالف چه دهه اى منظور شماست؟

اختالف دهه آخر عمر ایشان که عمدتاً بعد از انتخابات سال 
88 شکل گرفت. آیت ا... هاشمى رفسنجانى شخصیتى عملگرا 
بودند. خیلى مبانى نظرى ثابتى نداشتند، ولى مبانى سیاسى 
عملیاتى عملگرایانه ثابتى داشتند که به تناسب شرایط آن 
نیروى سیاسى فعالى که در وجودشان بود، به تناسب شرایط 

روز بهره مند مى شدند و از آن استفاده مى کردند.
بین چه کسانى فاصله افتاد؟

بین رهبرى و آقاى هاشمى رفسنجانى منظورم است.
چه کسانى دنبال این مسئله بودند که 
بین رهبرى و آقاى هاشمى اختالف نظر 

ایجاد کنند؟
دهه آخر عمر آقاى هاشمى را مى گویم. اختالف نظرها پیش 

مى آمد. رابطه آیت ا... هاشمى رفسنجانى و امام(ره) نزدیک تر 
بود. ایشان همیشه به عنوان شخصیت بعد از امام(ره) در دوران 
حیات امام(ره) شناخته مى شد. تفاوت اندیشه ها با تفکرات 
مؤثر بود. به خصوص گمان مى کنم در نحوه مدیریت حوادث 
سال 88 بود که بحران خیلى زیادى ایجاد شد. من همانند 
آقاى وحید حقانیان نمى گویم که خدا آقاى احمدى نژاد را چه 

کار کند، ولى مى گویم خدا به عنوان نگاه تاریخى از تقصیرات 
احمدى نژاد بگذرد که این بحران را در مدیریت کشور ایجاد 
کرد. اختالف نظرها را تشدید کرد. رویارویى خانواده انقالب 
را با هم ایجاد کرد. در مدیریت 88 اختالفات رهبرى و آیت ا... 

هاشمى رفسنجانى ایجاد شد.
نامه بدون سالم آیت ا...هاشمى رفسنجانى 

باعث این اختالف شد؟
این تعبیر سیاسى اســت. معموًال اختالف نظر وجود داشت 
که خود رهبرى گفتند نظر من به آقاى احمدى نژاد نزدیک تر 

است.
برخــى معتقدنــد رفتــار آیــت ا... 
هاشمى رفسنجانى دهه 60 با دهه 70 
و هاشــمى دهه 80 با دهه 90 متفاوت 
بود. شما هم اشاره کردید مبانى نظرى 
ثابتى نداشتند. یکسرى تغییر رویکرد در 
مواضع ایشان بود. تحلیل شما چیست؟

همیشه به تناسب شــرایط روز دیدگاه ها و جایگاه  خود را در 
مدیریت سیاسى کشــور تعریف مى کردند. به همین دلیل 
وقتى بحرانى در رفتار سیاسى ایشان ایجاد مى شد، ایشان خود 
را براى غلبه بر آن بحران مدیریت مى کردند. عملگرا بودن 
آقاى هاشــمى یعنى اینکه ممکن است در یک دهه ایشان 
درون اصالحات باشد و در یک دهه جزئى از اصالحات و در 
یک دهه دیگر در قدرت بخشى به نظام و رهبرى که در این 

موضوع بعد از دوران امام(ره) خیلى تالش کردند.

محمدعلى ابطحى:
خدا از سر تقصیرات احمدى نژاد بگذرد که بحران در مدیریت کشور ایجاد کرد 

یکى از نمایندگان اصالح طلب مجلس با اظهار تعجب از 
اینکه دیروز هیچیک از نمایندگان در مجلس واکنشى به 
سخنان محمود احمدى نژاد نداشته است، گفت: خوشبختانه 
ما اصالح طلبان، تکلیفمان با او روشن است، تعجب من از 

سکوت اصولگراهاست.

به گزارش خبرآنالین، مصطفى کواکبیان، نماینده تهران 
در تذکرى در پایان وقت جلسه علنى دیروزبا اشاره به نامه 
احمدى نژاد به رهبرى، گفت: او به زمین و زمان توهین کرده، 
از جمله به نمایندگان خانه ملت، اما عجیب است که کسى 
پاسخى به او نمى دهد. البته ممکن است بگویند که او ارزش 
جواب دادن ندارد! وى با بیان اینکه خوشــبختانه تکلیف 
اصالح طلبان از مجلس هشتم با او مشخص بوده، ادامه داد: 
از اصولگراها متعجبم که برخى از آنها پیش از این مى گفتند 
امام زمان(عج) به او نظر دارد، اما االن در قبال سخنان وى 
سکوت مى کنند! قوه قضائیه هم که مى گوید بعداً مى فهمید 
چرا ســکوت کردیم. کواکبیان افزود: اما من مى خواهم از 
شأن مجلس و نمایندگان مردم در قبال سخنان او دفاع کنم. 
براى همین هم به آقاى احمدى نژاد مى گویم  قیافه شــما 
به دموکراســى و آزادى و مقابله با تخلفات و قانون اساسى

 نمى خورد! دیگر به مجلس توهین نکن!

به قیافه  احمدى نژاد نمى خورد مدافع آزادى باشد

«جان کرى»، وزیرپیشین امورخارجه آمریکا، روز سه شنبه در یک همایش در واشنگتن بار دیگر 
از توافق هسته اى ایران و گروه 1+5 که در ژوئیه 2015 حاصل شد، دفاع کرد.

به گزارش خبرگزارى آسوشیتدپرس، کرى گفت: اسرائیل و مصر پیش از حصول توافق هسته اى 
به آمریکا گفتند که ایران را بمباران کن؛ چراکه بمباران تنها زبان قابل فهم براى ایران است. اما 
از نظر من این یک تله بود زیرا اگر آمریکا ایران را بمباران مى کرد همین کشورها به طور علنى ما 

را سرزنش مى کردند در حالى که مخفیانه از این بمباران حمایت مى کردند. 
وى در ادامه تأکید کرد که رژیم صهیونیستى به معناى واقعى آمریکا را براى چنین اقدامى علیه 

ایران تحریک مى کرد.

مى خواستند ایران بمباران شود
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نماینده ولى فقیــه درامور حج و زیــارت گفت: پس از 
مذاکره با طرف عربســتانى از زائران حج تمتع 97 ثبت 

نام مى کنیم.
حجت االسالم والمسلمین على قاضى عسکر با اشاره 
به اینکه دو کشــور ایران وعربستان سعودى هم اکنون 
روابط سیاسى ندارند، گفت: جمهورى اسالمى ایران بنا 
دارد حج برگزار شود و مذاکرات آینده رئیس سازمان حج 
و زیارت و وزیر حج عربستان وضعیت ثبت نام از زائران 

را روشن خواهد کرد.
بر پایه این گزارش، درنشست شــوراى برنامه ریزى و 
هماهنگى بعثه مقام معظم رهبرى و سازمان حج و زیارت 

که به ریاست قاضى عسکر تشکیل شد،  حمید محمدى 
رئیس سازمان حج و زیارت اعالم کرد که تعداد دارندگان 
فیش هاى اولویت دار تا پایان آبان ماه 85 حدود 90 هزار 

نفر برآورد مى شود.
درپایان این جلســه مقررشــد نتایج حاصلــه در دیگر 
کمیته هاى آسیب شناسى متشــکل ازکارشناسان بعثه 
مقام معظم رهبرى، ســازمان حج و زیارت و کارگزاران 
و نیرو هاى خارج از مجموعه حــج و زیارت درخصوص 
حج 96 و بررسى هاى صورت گرفته درکارگروه بهداشت 
و درمان با رعایت اولویت در نشست هاى آینده شوراى 

برنامه ریزى مطرح و درباره آن تصمیم گیرى شود.

رئیس پلیس آگاهى گفت: کشفیات جرائم جنایى در مجموع 
90 درصد افزایش داشته است.

سردار محمدرضا مقیمى اظهار داشت: وقوع جرائم جنایى 
زائیده کم کارى برخى سازمان ها و سایر ارگان هاى دخیل و 
اثر گذار است. وى با اشاره به اهمیت مبارزه با جرائم جنایى، 
گفت: کشف پرونده هاى جرائم جنایى در کمترین زمان و 
کیفیت کشف این پرونده ها از شاخصه هاى مهم این حوزه 

است و توانمندى کارآگاهان، گواه آن است.
رئیس پلیس آگاهى ناجا با بیان اینکه مالك ما در حوزه جرائم 
جنایى کیفیت کشف است، تصریح کرد: ارزیابى جرائم دیگر 
بیشتر عددى و کّمى است، اما جرائم جنایى متکى بر هوش، 

استعداد و توانمندى افسران مجرب مى باشد و قدرت تجزیه 
و تحلیل کارآگاهان در این رابطه نقش تأثیرگذارى دارد.

این مقام بلند پایه انتظامى به آســیب شناسى پرونده هاى 
جنایى تأکید و بیان کرد: اســتفاده از روانشناســان، جامعه 
شناسان و متفکران دانشــگاهى به عنوان مسئول آگاه در 
زمینه جرم براى آسیب شناسى رفتار مجرمانه و جلوگیرى 

از تکرار جرم، بسیار مهم و ضرورى است.
وى به بازتاب واقعــى یا غیر واقعى وقایع در شــبکه هاى 
اجتماعى اشاره و تصریح کرد: انتشار جنایات در جراید، فضاى 
مجازى و... ضمن تشویش اذهان عمومى موجب انعکاس 

سریع این جنایات و افزایش خشونت در جامعه مى شود.

افزایش 90 درصدى
 کشف مجموع جرائم جنایى

ثبت نام از زائران حج تمتع  
بعد از مذاکره با عربستان

دستگیرى گداى پردرآمد 
فرمانده انتظامى رفسنجان از دستگیرى گداى پردرآمد 
در این شهرستان خبرداد. ســرهنگ خلیلى گفت: در 
ادامه طرح جمــع آورى متکدیان در رفســنجان 20 
متکدى از معابر شهر جمع آورى شدند که یکى از این 
گدایان مردى با چهره اى عوام فریب و به عنوان یکى 
از ســادات گدایى مى کرد و در نصف روز حدود چهار 
میلیون ریال گدایى کرده بود. وى افزود: این گدا پس از 
دستگیرى به مأمور اطالعات پلیس پیشنهاد داد همه 
درآمد امروزش را به عنوان رشــوه دریافت کند و اگر 

رهایش کند بقیه روز هم براى او گدایى خواهد کرد.

بارش ها تا پایان دى ماه 
نرمال است

کارشناس سازمان هواشناسى اظهار داشت: براساس 
پیش بینى هاى بلند مدت تا پایــان دى ماه بارش ها 
در کشــور در محدوده نرمال قرار مى گیرد. براساس 
این پیش بینى در این بازه زمانى در نیمه جنوبى کشور 
بارش ها بیش از حالت عادى اســت. محمد اصغرى 
افزود: بارش ها در تمام کشور در نیمه دوم هفته آینده 

آغاز مى شود.

ریسک وقوع زلزله 
در تمام ایران

رئیس پژوهشــکده مدیریت خطر پذیــرى و بحران 
پژوهشــگاه بین المللــى زلزله شناســى گفت: تمام 
شــهرهاى ایران ریســک وقوع زلزله را دارند. امینى 
حسینى گفت: کشــورمان در منطقه زلزله خیزى قرار 
گرفته است و در تمام نقاط کشــور امکان وقوع زمین 
لرزه وجود دارد. هیچ فرقى بین شرق یا غرب، مرکز یا 
جنوب کشور نیست و امکان وقوع زلزله در هر شهرى 

وجود دارد. 

آخرین آمار مبتالیان به ایدز 
طبق جدیدترین آمار اعالمى وزارت بهداشت، 36هزار 
و 39 تن مبتال به HIV در کشــور شناسایى و ثبت 
شده اند که 84 درصد آنان را مردان و 16 درصد  را زنان 
تشکیل مى دهند. 52 درصد موارد ثبت شده نیز در گروه 
سنى 21 تا 35 سال هستند. طبق اظهارات مسئوالن 
وزارت بهداشــت، این آمار تنها 30 درصد موارد  مبتال 
را شامل مى شــود و 70 درصد آنها شناسایى نشده و از 

ابتالى خود آگاهى ندارند.

چند میلیون مى خواهید
 تا شاد باشید؟!

مطالعه اخیر دانشگاه پرینستون آمریکا نشان داده که 
پول باعث خوشبختى و خوشحالى مى شود. طبق این 
مطالعه، با افزایش ثروت، شادى مردم بیشتر مى شود 
ولى این ارتباط تا مرز کسب درآمد 75 هزار دالرى در 
سال  ادامه دارد. به این معنا که هر چه درآمد فرد از مرز 
75 هزار دالر در سال کمتر باشد آن فرد ناشادتر است 
و براى تأمین نیازهاى زندگیش با مشــکالت زیادى 
مواجه است.  اما با بیشتر شــدن درآمد از مرز 75 هزار 
دالر در ســال، میزان شادى و خوشــحالى او  بیشتر

 نمى شود. حاال با احتساب اینکه دالر در کشور ما حدود 
چهار هزارتومان است و درآمد 75 هزار دالرى در سال
 مى شــود چیزى معادل 300 میلیون تومان، خودتان 

حساب کنید آدم شادى هستید یا نه!

باج افزارى که 
عکس عریان مى خواهد!

رئیس اداره اجتماعى پلیس فتا گفت: اخیراً باج افزارى 
تحت عنــوان «nransomwer» در فضاى مجازى 
شــیوع پیدا کرده که اطالعات کاربران را رمزنگارى 
مى کند و براى دسترســى مجدد و رمز گشــایى آن 
درخواســت عکس عریان مى کند. بــه گزارش مهر، 
کاربران در صورت مواجهه با بــاج افزارها و هرگونه 
درخواســت باج موضوع را از طریق وبسایت پلیس فتا 
به آدرس WWW.CYBERPOLICE.IR منعکس 

کنند.

چرك نویس

نزدیکى مرز خاکى ارمنستان به ایران و نبود موانعى چون 
ویزا در عین حال که این کشــور را بعد از ترکیه، عراق، 
امارات و جمهورى آذربایجان در دسترس بیشتر مردم 
قرار داده و آن را به پنجمین مقصد پرسفر ایرانى ها تبدیل 

کرده، کانونى براى فرصت طلبى نیز شده است.
از زمانى که ایرانى هــا متوجه امکان ســفر ارزان و با 
محدودیت کم به این کشــور شــده اند، گزارش هاى 
پراکنــده  اما متعــددى از کالهبــردارى و مالباختگى 
مسافران ارمنستان منتشر شــده که به اطالع سفارت 

ایران در این کشور نیز رسیده است.
سیدکاظم سجادى، سفیر ایرانى در ارمنستان  در این باره 
با بیان اینکه برخى گزارش هاى کالهبردارى از مسافران 
ایرانى و گرفتارى هاى آنها در این کشور به سفارتخانه 
نیز رسیده است، به ایسنا گفت: به دلیل تعدد آژانس هاى 

گردشگرى و رقابت شــدیدى که بین آنها براى جذب 
مســافر وجود دارد و قیمت هاى پایینى کــه دریافت 
مى کنند در پاره اى از مواقع مشــکالتى بین مسافران 
و آژانس هاى گردشگرى به وجود مى آید که متأسفانه 
از ارائه خدمات مطلوب و در شــأن مســافران ایرانى 

خوددارى مى کنند.
ســفیر ایران در ایروان در ادامه گفت: تعــداد زیادى از 
هموطنان ایرانى با خودروهاى شــخصى خود به این 
کشور سفر مى کنند که به دلیل ناآشــنایى با قوانین و 
مقررات ارمنســتان بعضًا قوانین این کشور به ویژه در 
حوزه هاى راهنمایى و رانندگى را نقض مى کنند و این 
باعث گرفتار شدن آنها و حتى جریمه هاى سنگینى در 

این زمینه مى شود.
ســجادى  تأییــد کرد: ســیر ســفر گردشــگران در 

ســال هاى اخیر به دلیل جمعیت قابل توجه، وضعیت 
مناســب معیشــت مردم ایران و افزایش تســهیالت 
فراهم شــده توســط ســاختارهاى گردشــگرى 
ارمنســتان براى جذب گردشگر، مســیر یک سویه اى 
داشــته و این اتباع ایرانــى بوده اند کــه از جاذبه هاى 
تاریخى، باســتانى و فرهنگــى از ارمنســتان بازدید 

کرده اند.
وى افزود: تاکنون آمار رســمى از تعداد گردشگران دو 
کشور توسط دســتگاه هاى رســمى ایران و ارمنستان 
ارائه نشــده، ولى با برآوردهاى صورت گرفته تا کنون 
امسال حدود 250 هزار نفر گردشگر ایرانى و ارمنى به 
کشورهاى یکدیگر سفر کرده اند که با توجه به چهار ماه 
باقیمانده تا پایان سال احتمال رسیدن این آمار به حدود 

300 هزار نفر وجود دارد.
مدیرکل حفظ و احیاى بناهــا، محوطه ها و بافت هاى 
تاریخى در خصوص خطــر فروریختــن قلعه «فلک 
االفالك» پس از زلزله غرب کشــور، گفــت: ادعاى 
فروریختن این قلعه غلط است و این تنها جوسازى برخى 

رسانه هاست.
پس از وارد شــدن خســارت هاى جدى به برخى از آثار 
تاریخى غرب کشــور براثر زلزله اخیر، چند روزى است 
که خبر آســیب دیدن قلعه فلک االفالك نیز به گوش 
مى رســد. خبرى که از  فروریختن قسمتى از این قلعه، 
افزایش عمق ترك هاى آن و افزایش نم و رطوبت فلک 
االفالك حکایت مى کند. ادعاى فروریختن بخشى از این 
اثر تاریخى که ابتدا از سوى یک پایگاه خبرى منتشرشده 
بود، به سرعت توسط دیگر رسانه ها نیز بازنشر و درنهایت 
موجب به راه افتادن پویش هاى مردمى به منظور حمایت 

از این اثر تاریخى شد.
با افزایش واکنش ها نسبت به خطر فروریختن این قلعه 
و بى توجهى مسئولین مربوطه، سازمان میراث فرهنگى 
استان لرســتان در واکنش به اخبار منتشرشده در این 
زمینه، با صدور بیانیه اى خطر ریزش قلعه فلک االفالك 

و آسیب دیدن به این بناى تاریخى را تکذیب کرد.
یعقوب دالوند، مدیر روابط عمومى اداره میراث اســتان 
لرستان، در واکنش به اخبار منتشرشده در این خصوص 
گفت: خبرى که مبنى بر تخریــب قلعه فلک االفالك 
خرم آباد توســط یکى از پایگاه هاى خبرى استان براى 
نخستین بار منتشرشده، کذب محض است و هیچ خطرى 
قلعه را تهدید نمى کند و این اثر ارزشمند همچنان استوار 

و محکم ایستاده و خواهد ماند.
مدیرکل حفظ و احیاى بناهــا، محوطه ها و بافت هاى 
تاریخى نیــز در خصــوص ادعــاى فروریختن فلک 
االفــالك، در گفتگو با فــارس اظهار داشــت: ادعاى 
فروریختن این قلعه غلط است و این تنها جوسازى برخى 

رسانه هاست.
غالمرضــا میثاقیان در خصوص ترك هــاى موجود بر 
این بنا نیز تصریح کرد: ترك هایى بــر روى بناى قلعه 
فلک االفالك وجود دارد اما با شــاهد گــذارى و انجام 
بررسى هاى الزم مشخص شد که این ترك ها به مدت 
پنج سال است که هیچ حرکتى نداشته و خطرى این بنا 

را تهدید نمى کند.

از جماعتى که به ســراغ فال قهوه مى روند، خیلى ها هم 
مى گویند که فال را خیلى جدى نمــى گیرند. با وجود این 
وقت، پول و انرژى خود را صرف شنیدن همان چیزهایى 
مى کنند که جدى نمى گیرند؛ بهانه این گروه هم یک کلمه 
پنج حرفى است: تفریح! این تفریح اما بعضى وقت ها گران 
تمام مى شود، تا جایى که قیمت شکستن طلسم در یکى از 
صفحات مدعى فالگیرى در اینستاگرام از صد هزار تومان 
تنها براى سرکتاب باز کردن شروع مى شود و در مرحله هاى 

بعدى تا یک میلیون تومان و حتى بیشتر هم باال مى رود.
با این حال در دنیاى پر رنگ و لعاب فال و فالگیرى، انگار 
اقبال فال قهوه از بقیه بلندتر اســت و بین فال هایى مثل 
فال ورق، تاروت، یى چینگ، فال تیله، نخود، چاى و انواع 
طالع بینى هاى دیگر بیشــتر از همه طرفدار دارد؛ فالى که 
قیمتش از 20 هزار تومان شروع مى شود و بعضى وقت ها 
به صدهزارتومان هم مى رسد؛ صدهزار تومان ناقابل براى 
یک فنجان قهوه تلخ و کوچک که اگر نیابتى درخواســت 
داده باشید حتى از نوشیدن این فنجان گران هم بى بهره 

مانده اید.
این را زن فالگیرى به ما مى گوید که صاحب یک صفحه 
پرطرفدار در اینستاگرام است و براى ویزیت و مشاوره، وقتش 
تا یک ماه بعد پر است. عجیب نیست که او جزو جماعتى باشد 
که معتقدند فال جنبه علمى دارد، البته با تأکید بر این جمله 
که « نه هر فالى و نه هر فالگیــرى.» جمله اى که به طور 

مشخص مشترى ها را براى خود او نگه مى دارد!
این زن فالگیر براى اثبات ادعاى خود به ما، به تفسیرهاى 
علمى متوسل مى شود؛ تفسیرهایى که هیچ سندیتى ندارند: 
« در مورد فال قهوه مى گویند که چون لب انســان زمان 
نوشیدن قهوه با فنجان تماس مستقیم برقرار مى کند، از 
این طریق DNA او به فنجان منتقل مى شود و از طریق
 دانه هاى قهــوه در آن نقش مى بنــدد! در مرحله بعدى 
دانه هایى که در برگیرنده و انتقال دهنده DNA هستند 
به صورت نمادهایى که در علم فالگیرى معنا و مفهوم دارد، 

مثل اعداد و اشکال در فنجان نقش مى بندند!»
زن فالگیر دالیل زیادى را براى موجه نشان دادن کارش 
ردیف مى کند ، اما ما آخرش هــم نمى فهمیم که چطور 
مى تواند، نام یک جوان خوش تیپ را در DNA هر دختر 
 DNA جوان دم بختى ببیند و یک زن چاق کینه توز را در

هر زن میانسالى.
اما فالگیرها چطور مى توانند، با حرف هایى که پایه علمى 

ندارند سر افراد زیادى را کاله بگذارند و بازار کاسبى شان 
همیشه ســکه باشــد؟! اصًال فالگیرها چطور از مشاهده 
حال و احوال مراجعه کننده هایشــان به گذشته و آینده ها 

پل مى زنند؟!
دکتر علیرضا شوقى، روان شناس اجتماعى و استاد دانشگاه 
مى گوید: «وقتى انسان با باور حل مسائل و مشکالتش به 
ســراغ مرجعى مثل یک فالگیر مى رود و احساس تلقین 
پذیرى شدید را با خود حمل مى کند، میزان تأثیرپذیرى اش 
بیشتر مى شود و در نتیجه طورى رفتار مى کند که به او القا 
شده است. در حالى که قسمت بزرگى از این تأثیرپذیرى را 
خود شخص و باور درونى او ساخته است. براى مثال وقتى 
فالگیر به زنى مى گوید که برو همســرت دوستت خواهد 
داشت، به واسطه انگیزه و امیدى که در قلب او شکل مى دهد 
بر رفتارهاى او دستکم تا آینده اى نزدیک تأثیر مى گذارد و در 
نتیجه مسائل هم به شکل بهترى پیش خواهد رفت.»دکتر 

شوقى ادامه مى دهد: « این پیش بینى ها اغلب بر مبناى 
احتماالت شکل مى گیرند و معموًال در این جریان صدها 
هزار پیش بینى غلط فراموش مى شود ولى یک گفته صحیح 
در یاد مى ماند و در نتیجه به نوعى بر قدرت مرموز فالگیرها 
و پیشگوها اضافه مى شود و همه اینها هم به این دلیل است 

که انسان همیشه به دنبال امید بوده است.»

زنان، مشترى هاى اصلى
یک حساب سرانگشتى مردان را از قافله فالگیرها و مشتریان 
فال جدا مى کند. تقریبًا در تمام دنیا زنان مشتریان اصلى 
فال و یادگیرى فالگیرى به حســاب مى آیند. دکتر شوقى

 مى گویــد: « مراجعه و اتکاى بیش از حــد برخى زنان به 
خرافات و فالگیرى به نوعى موضع ضعف و ناتوانى آنها را در 
حل مسائل خود نشان مى دهد و مى تواند ناشى از ضعف 
واقعیت گرایى و موضع انفعال در این گروه باشد.»هرکسى 

خودش آینده را مى سازد
«صد سال پیش آدم ها در همانجایى به دنیا مى آمدند که 
پدر و مادرشان به دنیا آمده بودند. روند تغییرات هم به قدرى 
کند و کلیشه اى بود که همه چیز تقریباً از پیش روشن بود. 
پس فالگیرها چیز زیادى براى گفتن نداشتند. اما امروز معانى 
به حدى تغییر چهره داده اند و ارزش ها آنقدر به ســرعت 
دگرگون شده اند که زندگى به پدیده اى پیچیده و غیرقابل 
پیش بینى تبدیل شده است. امروز انسان ها تأثیر نقش خود 
را در شکل بخشى به زندگى شان در مقایسه با سایر عوامل 
بسیار کمرنگ مى بینند و در نتیجه در جستجوى راه حلى 

براى گشایش امور هستند.»
اینها هم حرف هاى دکتر شوقى اســت، روانشناسى که 
مصرانه معتقد اســت فالگیرها از روى رفتار خود مراجعه 
کننده ها، آینده او را پیش بینى مى کنند یا به گذشــته اش 

اشاره مى کنند.

آیا تا به حال به دنبال مواد تشــکیل دهنده شــکالت 
صبحانه «نوتال» گشته اید؟ آیا فکر مى کنید ترکیبات 
نوشته شــده روى شیشــه هاى نوتال کامًال منطبق با 
واقعیت اســت؟ آیا فکر مى کنید وبسایت رسمى نوتال 
اطالعات دقیق مربوط به مواد موجود در نوتال را در اختیار 

شما قرار خواهد داد؟ 
این شکالت صبحانه معروف که در ایران هم طرفداران 
زیادى دارد حاوى فندق، پودر کاکائو، شیر خشک، روغن 
گیاهى، شکر، لسیتین سویا و وانیل است. این دروغ نیست 
و کامًال واقعیت دارد و اینها مواد تشــکیل دهنده نوتال 
هستند، اما نه در اولویت میزان استفاده شان در این ماده 
غذایى! نوتال مى خواهد شما فکر کنید که این محصول 
بیشــتر از فندق و شــکالت ( که مواد ســالمى به نظر
 مى رسند ) تشکیل شده است. اما لیست واقعى محتویات 

نوتال اینطورى است: شــکر، روغن، فندق، پودر کاکائو، 
شیر خشک بدون چربى، امولوســیون کننده (لسیتین 
سویا)، طعم دهنده (وانیلین) در واقع 55 درصد نوتال شکر 
است و روغن گیاهى موجود در آن نیز روغن پالم است که 

نوعى روغن نیمه جامد است.

فالگیرها چطور گذشته و آینده شما را حدس مى زنند؟

«DNA» در فنجان قهوه!

شایعه نگران کننده درباره یکى از مهمترین آثار تاریخى ایران تکذیب شد

قلعه فلک االفالك هنوز نریخته است!
کالهبردارى از ایرانى ها در ارمنستان

مهــدى زارع، اســتاد پژوهشــگاه بین المللــى 
زلزله شناسى و مهندســى زلزله گفت: رخداد زلزله 
شــدید با بزرگاى بیش از 6 ریشتر سبب وقوع پس 
لرزه هاى زیادى مى شــود که نمونه آن زلزله 5 دى 
ماه 1382 بم بود که پس لرزه هاى آن حدود دو سال 
ادامه یافت. تعداد پس لرزه هاى زلزله 21 آبان ازگله 
و سرپل ذهاب در کرمانشاه نیز طى دو هفته پس از 
رخداد آن قابل مالحظه بوده و انتظار داریم حداقل 

در یکسال آینده ادامه یابد.
وى افزود: معموًال زلزله هــاى کوچک که به تعداد 
زیاد و در بازه زمانى تقریبــًا کوتاهى رخ مى دهند و 
یا به عبارتى، زلزله هاى فوج گونه در منطقه زاگرس 
تجربه شــده اند. به  عنوان نمونه در همین منطقه 
سرپل ذهاب و قصر شــیرین دقیقًا چهار سال قبل 
و در هفته اول آذر 1392 یک فــوج زمین لرزه که
 بزرگ ترین آنها بزرگاى 5/3ریشتر داشت رخ داد و 
سایر زلزله هاى آن، فوج زلزله هاى کوچک با بزرگاى 
کمتر از 5 بودند. اگر همانند زلزله بم، همین زلزله21 
آبان مثًال در زیر شهر سرپل ذهاب با حدود 45 هزار 
نفر جمعیت رخ مى داد، مى شــد انتظار داشت تا به 
جاى تلفات حدود 500 نفر چه بسا میزان تلفات تا 10 

برابر افزایش مى یافت.
وى خاطرنشان کرد: علت تخریب سازه بیمارستان 
تازه ساز سرپل ذهاب باید از مهندسان سازه پرسیده 
شــود اما در بازدیدى که از زلزله اول آبان 1390 در 
وان ترکیه داشــتم متوجه شــدم مى توان حتى در 
پهنه رومرکزى زلزله اى با بزرگاى بیش از 7 ریشتر، 
بیمارستانى مقاوم در مقابل زلزله ساخت. بیمارستان 
بزرگ وان که در شهریور 1390 و حدود یک ماه قبل 
از رخداد زلزله وان افتتاح شده بود با آسیب کم سرپا 
بماند و توانست به خدمات رسانى ادامه دهد، بنابراین 
وقتى چنین کارى در شرق ترکیه ممکن باشد، چرا 

در ایران امکانپذیر نباشد.
استاد پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى و مهندسى 
زلزله تأکید کرد: بهترین راهــکار براى جلوگیرى 
از بروز تبعات ســنگین زلزله در ایران، به کارگیرى 
نیروهاى متخصص و باســواد و توانمند و پیمودن 
راه درستى است که در مکزیک و شیلى در 20 تا 30 

سال اخیر رفته اند.

افشاى مواد تشکیل دهنده «نوتال»

پس لرزه هاى 
زلزله غرب کشور
 تا یکسال ادامه دارد

معاون پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى سازمان بهزیستى 
کشور گفت: طبق تحقیقات صورت گرفته در استان تهران از 
هر سه زن، یک نفر در معرض خشونت قرارگرفته است. البته 

در تهران اغلب خشونت ها خشونت روانى است.
فرید براتى افزود: اگر واقع بینانه نگاه کنیم بخشى از جامعه ما 
را زنان روسپى تشکیل مى دهند، مشکالت زنان داراى کار 
جنسى در کشور در هیچ جا دیده نمى شود، درواقع جمعیت 
پنهانى هستند که ما به شکل قانونى و شرعى آنها را قبول 

نداریم؛ اما حضور آنها در جامعه داراى آثار و تبعات است.
معاون پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى سازمان بهزیستى 
کشور خشونت و سوءاســتفاده جنســى در محیط کار را 
نوعى دیگر از خشونت دانســت و تأکید کرد: خشونت ها یا 
سوءاستفاده هاى جنســى در محیط هاى کار براى بانوان 
صورت مى گیرد اما این موارد در تحقیقات دیده نمى شــود 
و بیشتر تحقیقات انجام شــده جزو تحقیقات دانشجویى یا 

دانشگاهى است.

خشونت علیه زنان تهرانى  
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مسابقه دستاوردهاى نوین 
در کامپیوتر و روباتیک

عالقه منـدان بـراى ثبت نام و شـرکت در مسـابقه 
منطقه اى دستاورد هاى نوین در کامپیوتر و روباتیک 

تا 9 بهمن فرصت دارند.
بنابر اعالم دبیرخانه، روبات مسـیر یاب، روبات مین 
یاب و طراحى مـدار و برنامه نویـس محورهاى این 

مسابقه است.
عالقه مندان براى ثبت نام و شرکت در این مسابقه 

به نشانى conf.dehaghan.ac.ir  مراجعه کنند.
گفتنى است؛ مسـابقه منطقه اى دستاوردهاى نوین 
در کامپیوتـر و روباتیـک 9 اسـفند در دانشـگاه آزاد 

اسالمى واحد دهاقان برگزار مى شود.

لزوم اخذ استعالم 
پیش از خرید زمین

مدیر راه و شهرسازى شهرستان تیران و کرون گفت: 
اخذ اسـتعالم خرید زمیـن از اداره راه و شهرسـازى، 
مانـع از خریـد زمیـن هـاى فاقد سـند بـراى مردم 

مى شود.
مرتضى فوالدى با اشاره به توسعه شهرك بهارستان 
تیران اظهار داشت: فاز دوم شهرك بهارستان تیران 
به مسـاحت 55 هکتار آماده شـده که براى سـاخت 
مسکن مسکونى واگذار مى شود. وى افزود: خیابان 
کشـى، زیرسـازى و تأمین زیرسـاخت هاى توسعه 
شهرك بهارسـتان تیران، انجام و واگذارى زمین به 

زودى انجام مى شود.
فوالدى همچنین به فروش زمین توسط برخى افراد 
که این زمین ها داراى مشـکل هسـتند، یادآورشـد: 
استعالم خرید زمین از راه و شهرسـازى مانع از بروز 
چنین مشکالتى براى مردم مى شود و با اخذ استعالم 

از شرایط زمین خود آگاه مى شوند.

اصالح و ایمن شدن گرمایش 
65 درصد مدارس استان 

مدیرکل مدیریت بحران اسـتاندارى اصفهان گفت: 
گرمایش 65 درصد مدارس اسـتان اصـالح و ایمن 

شده است.
منصـور شیشـه فروش بـا بیـان اینکـه لیسـتى از 
شـماره هاى امـدادى باید در مـدارس وجود داشـته 
باشـد، تأکید کرد: االن همه مى دانیـم باید چه کنیم 
اما هنگامى کـه زلزلـه رخ مى دهد وضعیـت به نحو 
دیگرى است و الزم است پیش از وقوع زلزله اقدامات 
پیشگیرانه را انجام دهیم.وى با بیان اینکه گرمایش 
65 درصد مدارس اسـتان اصالح و ایمن شده است، 
گفت: 590 دسـتگاه تریلر از اصفهان براى مقدمات 
اسکان زلزله زدگان کرمانشـاه از اصفهان اعزام شده 

است. 

فصل داغ کنسرت ها
 در پاییز سرد اصفهان

همزمـان بـا آغـاز مـاه ربیـع االول، بـازار برگزارى 
کنسرت ها در کشور رونق گرفته است، اصفهان هم 
در این ایام و در آخرین ماه از فصل پاییز میزبان چهار 

خواننده خواهد بود.
دیـروز 8 آذر«بهنـام بانى» اولیـن کنسـرت خود را 
در اصفهـان در تـاالر رودکـى در دو سـانس 18 و 
20و30دقیقـه اجرا کرد کـه کلیه بلیت هـاى این دو 
سـانس هم بـه فـروش رفـت. جمعـه 10 آذر(فردا) 
هـم تـاالر رودکـى واقـع در خیابـان ملـک شـهر 
میزبان«احسان خواجه امیرى» خواهد بود که او هم 
در دو سانس 18 و21 به اجراى خود خواهد پرداخت. 
بلیت هاى این کنسرت هم با وجود اینکه یک روز به 
برگزارى آن باقى مانده به فروش رسیده است.«امید 
حاجیلـى» خواننده پـاپ دیگرى اسـت کـه 11 آذر 
در تـاالر رودکـى در دو سـانس 17 و 20و30دقیقه 
اجراى کنسرت خواهد داشت و خرید اینترنتى بلیت 
 www.iranconcert.com آن از طریـق سـایت
امکانپذیر است. 15 آذر هم «علیرضا قربانى» مهمان 
اصفهانى ها خواهد بود تا در تـاالر رودکى به اجراى 

کنسرت خود بپردازد.
عالقه منـدان مى توانند بلیت این کنسـرت را هم از 

سایت www.melliconcert.com تهیه کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: سه هزار 
بسته فرهنگى شــامل لوازم التحریر از محل نیات واقفان 
نیک اندیش براى کمک به دانش آموزان بى بضاعت توزیع 

شد.
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقى افزود: در چهار سال 
گذشته اوقاف و امور خیریه استان اصفهان رتبه نخست را در 
فعالیت هاى مرتبط با امور وقف به خود اختصاص داده و تنها 
در سال 94 بعد از اســتان مازندران رتبه دوم کشور را کسب 
کرده ایم. وى با بیان اینکه در بقعه ســازى استان اصفهان 
حرف نخست را در کشــور مى زند، اظهار داشت: در استان 
اصفهان نیز شهرستان کاشان و شهرستان آران و بیدگل در 

بقعه سازى رتبه نخست را دارند.وى خاطرنشان کرد: استان 
خراسان رضوى، 250 امامزاده دارد، اما استان اصفهان داراى 
718 امامزاده است که بیشترین امامزادگان استان اصفهان 
در شهرستان هاى کاشــان و آران و بیدگل و نطنز هستند.
حجت االسالم و المسلمین صادقى با اشاره به اینکه، بیشترین 
کارهاى عمرانى طى چند سال گذشته در بقاع متبرکه استان 
اصفهان انجام شده اســت، گفت: همه تالش اوقاف و امور 
خیریه استان در راستاى تبدیل بقاع متبرکه استان اصفهان 
به قطب فرهنگى کشور است و این امر نیز امروز با انجام امور 
مشاوره و خیمه هاى معرفت با حضور بیش از 500 روحانى 

در جوار حرم مطهر امامزادگان در حال اجرا و پیگیرى است.

رئیس مرکز آموزش فنــى و حرفه اى شــهید رجایى 
اصفهان گفت: از ابتداى امســال تاکنون بیش از هزار 
ســرباز وظیفه در اصفهان در دوره هاى فنى و حرفه اى 

شرکت کرده اند.
احمدرضا منتظرى افزود: این مرکز از ابتداى امســال 
تاکنون هزار و 460 نفر ساعت دوره آموزش مهارتى براى 

سربازان وظیفه در استان برگزار کرده است. 
وى گفــت: کمک بــه تأمیــن تجهیــزات و اجراى
دوره هاى آموزشى و پروژه هاى پژوهشى در امر مهارت 
آموزى سربازان وظیفه، ارتقاى بهره ورى دوره خدمت، 
استفاده از ظرفیت هاى نیروهاى مسلح، استفاده بهینه از 

اوقات فراغت آنان و فراهم کردن فرصت هاى شــغلى 
از طریق آمــوزش در محیط کار واقعــى، همواره مورد 
تأکید ما بوده است. رئیس مرکز آموزش فنى و حرفه اى 
شهید رجایى اصفهان، ارائه آموزش هاى مهارت محور 
به ســربازان وظیفه را گامى مؤثر در ایجاد زمینه هاى 
کسب و کار عنوان کرد و افزود: به منظور توانمند سازى 
سربازان در دوره خدمت و کسب شرایط اشتغال و کاهش 
دغدغه آنان بــراى ورود به بازار کار پــس از اتمام دوره 
سربازى، آموزش هاى مهارتى با همکارى فرماندهان
پادگان هاى شهرستان اصفهان به صورت گسترده در 

دستور کار قرار گرفته است.

توزیع3000 بسته فرهنگى 
بین دانش آموزان بى بضاعت 

شرکت1000 سرباز وظیفه 
در دوره هاى فنى و حرفه اى

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: با 
اجراى طرح ممنوعیت تردد خودروهاى فاقد معاینه فنى به 
مرکز شهر، ساعات فعالیت مراکز معاینه فنى خودروهاى 

شهر اصفهان افزایش یافت.
علیرضا صلواتى اظهارداشــت: به دنبــال اجراى طرح 
ممنوعیت تردد خودروهاى فاقد معاینه فنى به مرکز شهر 
از 4 آذرماه، پالك تمام خودروها توسط دوربین خوانده و 
اطالعات آن به سرور سیمفا ارسال مى شود و در صورتى 
که خودرو معاینه فنى نداشته باشد، توسط پلیس اعمال 
قانون مى شــود. وى افزود: با توجه به اجراى این طرح، 
مراجعه شهروندان به مراکز معاینه فنى افزایش یافته بر 
این اساس، ســاعات کارى مراکز معاینه فنى خودروها 

افزایش یافته است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان ادامه داد: 
شهروندان مى توانند از ساعت7و30دقیقه تا17و30دقیقه 
به مراکز معاینــه فنى خودروها  مراجعــه کنند. صلواتى 
خاطرنشان کرد: هشــت  مرکز معاینه فنى در سطح شهر 

فعال هستند و خدمات الزم را به شهروندان ارائه مى کند.

رئیس اتحادیه عمده فروشان میوه و تره بار اصفهان گفت: 
صــادرات برخى محصوالت کشــاورزى بــه علت قیمت 
باال و تولید کمتر نســبت به ســال گذشــته کاهش یافته

است. 
ناصر اطرج در خصوص محصوالت پاییزى و مصرفى روزانه 
اظهارداشت: محصوالت تولیدى شهر اصفهان به، هویج و 

صیفى جات است، همچنین در حال حاضر در سطح استان، 
انار و سیب سمیرم در سردخانه ها به اندازه کافى ذخیره شده 
است.وى افزود: بیشتر میوه هاى فصل مانند پرتقال، نارنگى 
و لیموشــیرین از خارج استان و شهرهاى شــمالى و استان 
هرمزگان، بوشــهر و کرمان وارد و به بازار عرضه مى شود؛ 
همچنین انار، سیب، هویج و شــلغم به اندازه کم به آسیاى 

میانه، عراق، افغانستان، امارت و... صادر مى شود. 
رئیس اتحادیه عمده فروشــان میوه و تره بار اصفهان ادامه 
داد: هرکیلو خرمالو با قیمت دو هزار و 500تومان، انواع سیب 
هزار و 800 تومان، لیمو شــیرین دو هزار و 500، انواع پیاز 
هزارتومان، موز ســه هزار و 400، سیب زمینى 700 ، شلغم 
600، گوجه بوته اى دو هزار وگوجه گلخانه اى ســه هزار و 
هویج 500 تومان در میدان مرکزى میوه و تره بار اصفهان 

عرضه مى شود.
 اطرج افزود: صادرات لیمو شیرین و انار به علت قیمت باال و 

تولید کمتر نسبت به سال هاى قبل کمتر شده است.

رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگــی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهــان از ضبــط گواهینامه 
رانندگی 92 راننده متخلف به دلیل ارتکاب تخلفات 
حادثه ساز و همچنین رانندگانی که نمره منفی آنها  

به عدد 30 رسیده بود، خبر داد.
ســرهنگ رضا رضایــى با اشــاره به تشــدید 
طرح هــاى کنترلى پلیس راهنمایــى و رانندگى 
استان، اظهارداشت: بر این اســاس با رانندگانى 
که مرتکب تخلفات حادثه ساز شوند برخوردهاى 

سختگیرانه اى اعمال مى شود.
وى افزود: در همین راســتا طى آبان ماه امسال 
گواهینامــه 92 راننده به دلیــل ارتکاب تخلفات 
حادثه ساز و همچنین کسانى که نمره منفى آنها از 

حد نصاب عدد 30 عبور کرده، ضبط شد.
رئیس پلیــس راهنمایى و رانندگــى فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه بخشى از این 
گواهینامه ها به مدت سه ماه و بخشى نیز به مدت 
شش ماه ضبط شده است، عنوان کرد: در صورت 
تکرار تخلفات حادثه ساز توسط رانندگان مذکور و 
ضبط مجدد گواهینامه آنها، این بار گواهینامه این 
افراد باطل و باید براى دریافت گواهینامه مراحل 
اولیه از جمله شرکت در کالس ها و اخذ آزمون را 

طى کنند.
وى همچنین از توقیف 177 دســتگاه خودروى 
متخلــف به علت ارتــکاب دو تخلــف همزمان 
حادثه ساز در آبان ماه امسال خبر داد و خاطر نشان 
کرد:  هرگاه راننده اى به صورت همزمان مرتکب 
دو تخلف حادثه ســاز شود، وســیله نقلیه او براى 
حداقل 72 ســاعت توقیف مى  شود و ترخیص آن 
نیز منوط به پرداخت کلیه جریمه ها و احراز مالکیت 

وسیله خواهد بود.

استاندار اصفهان گفت: همکارى برخى از دستگاه ها به 
ویژه بانک ها با ستاد تســهیل و رفع موانع تولید استان 
مطلوب نیست، به همین دلیل نتیجه مورد نظر حاصل 

نشده است.
محسن مهرعلیزاده با اشــاره به اینکه احتماًال بانک ها 
دالیل و محدودیت هاى خود را براى این عدم همکارى 
دارند، تصریح کرد: الزم است که در جلسه اى به صورت 
مشروح دالیل و انتظارات بانک ها مورد بررسى قرار گیرد.
وى افــزود: بانک ها در مــواردى ســختگیرى برخى 
دستگاه هاى نظارتى را دلیل عدم همکارى کامل با ستاد 
اعالم مى کنند، که این مورد در دیدار با مدیرکل بازرسى 

استان مورد تأکید قرار گرفت.
مهرعلیزاده ادامه داد: در این دیدار تأکید شد که سیاست 
مچ گیرى جاى خود را به سیاست حمایت گرایانه دهد و 
دســتگاه هاى نظارتى به صورت موسع با قانون برخورد 

کنند.
وى با بیان اینکه نسبت مصارف به منابع در اکثر بانک ها 
درحدود 30 درصد است، افزود: باید مشخص شود که بقیه 
مصارف بانک ها در کجا و چه محلى مورد استفاده قرار 
مى گیرد و این موضوع نیز باید در جلســه فوق العاده اى 

مورد بررسى قرار گیرد.
اســتاندار اصفهان در پایان تأکید کرد: سیاست قطعى 
مدیریت استان حمایت از سرمایه گذارى است و در این 
راه تمامى موانع را با کمک مردم و دســتگاه هاى ذیربط 

برخواهیم داشت.

 رئیس هیئت مدیره صنف کشاورزان شهرستان اصفهان با بیان اینکه آب فعلى ذخیره شده در 
پشت سد درحدود 150 میلیون مترمکعب است، گفت: تا زمانى که آب پشت سد به 300 میلیون 

متر مکعب نرسد، هیچکس نمى تواند از زمان بازگشایى آن صحبت کند.
حسن محسنى در خصوص بازگشــایى آب زاینده رود براى کشــت پاییزه کشاورزان شرق 

اصفهان، اظهار داشت: هنوز تاریخ مشخصى براى بازگشایى آب اعالم نشده است.
وى افزود: بنا بر قرارى که گذاشته شده، براى تأمین آب شرب که اولویت اول است، تا زمانى 
که آب پشت سد به 300 میلیون متر مکعب نرسد، هیچکس نمى تواند از زمان بازگشایى سد 

صحبت کند.
رئیس هیئت مدیره صنف کشاورزان شهرستان اصفهان ادامه داد: کشاورزان آمادگى کشت 
و کار دارند اما از بابت دیر شدن رســیدن آب به زمین هاى شان نگران هستند چراکه هرچه 
بازگشایى آب به بعد از آبان موکول شــود بهره ورى پایین مى آید.وى میزان آب فعلى ذخیره 
شده در پشت ســد را درحدود 150 میلیون مترمکعب اعالم کرد و بیان داشت: بعید به نظر 
مى رسد تا پیش از اینکه در باالدست رودخانه 200 میلیمتر بارش داشته باشیم، بتوان آب به 

کشاورزان اختصاص داد.
محسنى با بیان اینکه بهترین زمان براى کشت پاییزه آبان ماه است، عنوان کرد: سال گذشته 
که در بهمن ماه آب به زمین هاى کشاورزى رسید، درحدود 15 درصد نسبت به کشت پاییزه 

بهره ورى کمتر شد.

مدیر شــیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان با 
اشاره به پرورش ماهى خاویار در اصفهان، گفت: از سال 89 طرح آزمایشى 

پرورش ماهى خاویار را در استان آغاز کردیم.
مجتبى فوقى اظهارداشت: در ســال 95 درحدود 887 استخر و مجموعه 
پرورش ماهى گرمازیست و سرمازیست در استان داشتیم و در 20 منبع آبى 
که شامل دریاچه هاى پشت سد بوده است نیز تولید ماهى داشته ایم و در 

سه واحد نیز پرورش ماهى خاویار انجام شده است.
وى در خصــوص آخریــن آمــار و ارقــام پــرورش ماهى در اســتان 
اصفهان افــزود: در ســال 95 مجموع پرورش ماهى اســتان شــش 
هزار و 576 ُتن بوده اســت کــه 935 تن ماهیان گرم آبــى، چهارهزارو 
845 تن ماهیان ســرد آبى، 790 تــن حاصل پــرورش در دریاچه هاى 

پشت سد بوده است و شش تن تولید ماهیان خاویارى بوده است.

رتبه اول اصفهان در تولید ماهیان زینتى
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با اشاره 
به پرورش ماهیان زینتى در اســتان، تصریح کرد: در 761 واحد نیز تولید 
ماهیان زینتى داشــتیم و بیش از 70 گونه ماهى زینتى در استان پرورش 
مى یابند و با تولید 61/5 میلیون قطعه ماهى زینتى، رتبه اول کشور در تولید 
ماهیان زینتى را داریم که چیزى درحدود 25 تا 27 درصد کل تولید ماهیان 

زینتى کشور است.

وى ادامه داد: 28 واحد تولید بچه ماهى قزل آال نیز داشته ایم که در استان 
مجموعًا 55 میلیون قطعه بچه ماهى قزل آال براى مصارف داخل و خارج 

استان تولید کرده ایم.

افزایش تولید ماهى به رغم مشکالت کم آبى
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با اشاره 
به افزایش ساالنه تولید ماهى در استان، خاطرنشان کرد: هر ساله چیزى 
درحدود 6 تا 8 درصد افزایش تولید داریــم و به رغم اینکه درگیر کم آبى 
هستیم، با به کار گیرى ادوات و تجهیزات مکانیزاسیون، توانسته ایم هر 

ساله بین 6 تا 8 درصد میزان تولید خود را افزایش دهیم.

***
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با اشاره 
به پرورش ماهى خاویار در اصفهان، مطرح کرد: از سال 89 طرح آزمایشى 
پرورش ماهى خاویار را در استان آغاز کردیم و از نظر اقلیمى، تولید آن شبیه 

ماهیان گرم آبى است اما یک پروژه تقریباً پر هزینه است.
وى با بیان اینکه پرورش ماهى خاویار با دو هدف انجام مى شــود، اذعان 
داشت: هدف اول تولید ماهى گوشتى است که یک ماهى خاویار به وزن دو 
تا سه کیلوگرم بتوانیم به بازار عرضه کنیم که 18 تا 24 ماه طول پرورش 

آن است.

پولدارها خاویار تولید کنند
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان در 
تشریح هدف دوم اظهار داشــت: هدف دیگر پرورش ماهى خاویار براى 
استحصال خاویار است که بین هشت تا 12 ســال زمان مى برد تا ماهى 
براى استحصال خاویار مهیا شود که در استان این کار را دنبال کردیم و چند 

واحد بخش خصوصى تولید و پرورش ماهى خاویار را در دست گرفته اند.
فوقى با بیان اینکه از متقاضیان تولید ماهى خاویار استقبال مى شود، تأکید 
کرد: اما جداى از شرایط فنى پرورش خاویار، به علت طوالنى بودن دوره 
پرورش این ماهى، نیاز اســت تا متقاضیان بضاعت علمى و مالى خوبى 

داشته باشند.

سیاست استان، حمایت از سرمایه گذارى است و 
تمامى موانع را برمى داریم

استاندار اصفهان:

تاریخ باز شدن زاینده رود هنوز اعالم نشده استکاهش صادرات لیموشیرین و انار

پرورش ماهى الکـــچرى در اصفهان 
ساعات فعالیت مراکز 
معاینه فنى افزایش یافت

با اجراى طرح ممنوعیت تردد 
خودروهاى فاقد معاینه فنى؛

ضبط گواهینامه
 92 راننده حادثه ساز 

رها شدن پساب هاى کاشان 
در  دشت نوش آباد 

 مدیـر اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان 
آران و بیدگل گفت: هم اکنون پساب کاشان در باالى 
دشت نوش آباد روى زمین رها شده است که به مرور در 

سفره هاى آب زیرزمینى نفوذ مى کند.
اللهیار دولتخواه اظهار داشت: وظیفه سازمان حفاظت 
محیط زیست اطمینان از رعایت استانداردهاى مصوب 
در فاضالب تصفیه شده است که این مهم با انجام مداوم 
آزمایشـات بر روى نمونه هاى پسـاب کاشان صورت 
مى گیرد.وى ابراز داشت: با تمام آزمایش هایى که روى 
نمونه پسـاب خروجى تصفیه خانه کاشان انجام شده، 
اسـتاندارد بودن آن ثابت شده و هیچ مشـکلى در این 
زمینه نیست و نمونه ها کامًال با استانداردهاى محیط 

زیستى همخوانى دارد.
مدیـر اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان آران و 
بیدگل تأکید کرد: درحال حاضر پساب کاشان در باالى 
دشـت نوش آباد روى زمین رها شده اسـت و تکمیل 
طرح انتقال پسـاب به فوالد کویر، خروجى پسـاب در 
منطقه اطراف تصفیـه خانه را به صفر مى رسـاند و در 
نتیجه انتقال سریع تر پساب کاشان به فوالد کویر به نفع 

شهرستان آران و بیدگل است.
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کاهش محسوس هوا 
از روز جمعه 

کارشـناس مسـئول هواشناسـى اسـتان اصفهان از 
کاهـش محسـوس هـوا از روز جمعه تا اوایـل هفته 

آینده خبر داد.
فاطمه زهرا سـیدان افـزود: بـر این اسـاس طى دو 
روز آینده آسـمان صاف تا قسـمتى ابرى و در شمال 
شـرق و غرب اسـتان اصفهان وزش باد نسبتًا شدید 

پیش بینى مى شود.

8محوطه باستانى اردستان 
ثبت ملى مى شوند

فریدون اللهیارى، مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان از تکمیل پرونده 
جهت ثبت ملى هشت محوطه باستانى و اثر تاریخى 
شهرسـتان اردستان در فهرسـت آثار تاریخى کشور 

خبر داد.

تجمع معلمان حق التدریسى 
شهرضا در آموزش  و پرورش

جمعى از معلمان حق التدریسى شهرضا در اعتراض 
به وضعیت استخدامى خود در اداره آموزش  و پرورش 

این شهرستان تجمع کردند.
محمـود رسـتگار، رئیـس اداره آموزش وپـرورش 
ً وزیـر  شهرسـتان شـهرضا اظهارداشـت: اخیـرا
آموزش وپـرورش اعـالم کـرد کـه نیروهـاى 
لتدریسـى و قـراردادى بـراى اسـتخدام  حق ا
رسـمى در ایـن وزارتخانـه بایـد در آزمـون ورودى 

شرکت کنند.
وى ادامه داد: 43 نفر از معلمان اداره آموزش وپرورش 
شـهرضا که پیش از این جزء مربیان پیش دبسـتانى 
بودند و از سـال 94 در قالب قراردادهاى یک ساله با 
این اداره قرارداد مى بستند در اعتراض به این تصمیم 

در این اداره تجمع کردند. 
رسـتگار گفـت: در حقیقت ایـن شـمار از معلمان به 
اسـتناد به برخوردارى از سـابقه تدریس، شرکت در 
آزمون را نوعى توهین به خود تلقى مى کردند که این 
خواسته آنان به مسئوالن مافوق وزارتخانه  انعکاس 

داده مى شود.

بازدید هیئت پارلمان اروپا از 
پناهجویان افغان در اصفهان

هیئت بلنــد پایــه اى از پارلمــان اروپــا از طرح 
غربالگــرى ســالمت و انجــام واکسیناســیون
پناهندگان افغانســتان در کالنشهر اصفهان بازدید 

کرد. 
کارشــناس امور پناهنــدگان معاونت بهداشــتى 
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: این هیئت 
با حضور رئیس گــروه روابط با ایــران در پارلمان
 اروپــا و همراهــى رئیــس اداره اتباع و مســئول 
کمیســاریاى عالــى امــور پناهنــدگان از طرح 
غربالگرى ســالمت پناهندگان کشورافغانستان در 
مرکز خدمات جامع سالمت رهنان اصفهان بازدید 

کردند.
اســماعیل اختر با بیان اینکه اعضــاى این هیئت 
اروپایى از کشــورهاى مختلفى مانند آلمان، ایتالیا، 
لهســتان و دانمارك بودند، افزود: آنها نظر بســیار 
مطلوب و مساعدى نسبت به اجراى این طرح داشتند 
و از اجراى آن در این سطح و کیفیت، ابراز خرسندى 

و شگفتى کردند.
وى اظهــار داشــت: طــرح غربالگرى ســالمت 
پناهنــدگان افغانســتان بــا همــکارى مرکــز 
بهداشــت شــماره 2 اصفهان و اداره اتباع و دفتر 
کمیســاریاى عالــى امــور پناهنــدگان اصفهان

 اجرا شد.
وى ادامــه داد: در ایــن طــرح غربالگــرى

 بیمارى هاى غیر واگیر ماننــد دیابت، اضافه وزن، 
فشــار خون و چربــى خون بــاال و انجــام خطر 
ســنجى همراه بــا بیماریابى بیمارى هــاى واگیر 
مانند ســل، ماالریا و وبــا و انجام واکسیناســیون 
هپاتیــت بــراى افــراد واجــد شــرایط انجــام 

مى شود.

خبر

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر با اشاره 
به اینکه عملیات ساختمانى مســکن مهر فوالدشهر تا 
پایان ســال به پایان خواهد رسید، گفت:رفع مشکالت 
مسکن مهر فوالدشهر مشارکت همه جانبه دستگاه ها و 
کسانى که متعهد به رفع مشکالت آن هستند را مى طلبد 
و این مهم تنها با همدلى بین مســئوالن دستگاه هاى

 خدمت رسان محقق مى شود.
شــیروانى تصریح کرد: اما در شهرهاى جدید همچون 
فوالدشــهر، شــرکت عمران زمیــن بکــرى را باید 
به شــهرى جدیــد مبدل ســازد کــه در ایــن میان

 نه تنهــا ســاخت واحدهاى مســکونى، بلکــه تأمین 

فضاهاى زیربنایى، خدماتى، تاسیســاتى، بهداشتى و... 
را نیز باید فراهم آورد که این خود بســیار حائز اهمیت 
بوده و امروز این مسئله بار سنگینى را بر دوش ما نهاده 

است.
وى ادامه داد: ما با نگاه به این مهم که صبر کردن براى 
ساخته شدن خدمات زیربنایى چون، مدارس، درمانگاه ها، 
فضاهاى آموزشــى و تامیــن امنیت تنها مشــکالت 
ساکنین مسکن مهر را افزایش مى دهد، در راستاى جلب 
رضایت مردم ســعى کردیم گام هایى را برداریم ومردم 
مطمئن باشــند ما در تالش هستیم مشــکالت آنان را 

رفع کنیم.

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان 
گفت: 12 هزار معتاد در شــش ماه نخست سال جارى 

در مراکز ترك اعتیاد اصفهان تحت درمان قرار گرفتند.
مجتبى ناجى اظهار داشت: پنج سالى که از شیوع شناسى 
اعتیاد توسط ستاد مواد مخدر مى گذرد و رشد اعتیاد در 

اصفهان نسبت به سایر استان ها کمتر بوده است.
وى افزود: بر اساس شیوع شناســى قبلى اعتیاد، استان 
اصفهان در رتبه نوزدهم قرار داشت اما با وجود رشد اعتیاد 
در آمارى که در شیوع شناســى سال 94 انجام و در سال 

95 منتشر شد، رتبه استان اصفهان به 23 رسیده است.
معاون پیشــگیرى اداره کل بهزیستى استان با اشاره به 

اینکه امکان وجود فرد تکرارى در این آمار 12 هزار نفرى 
وجود دارد، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال فردى که سه 
بار به مرکز متادون درمانى مراجعه مى کند، نامش ســه 
بار تکرار مى شود یا شــخصى که در یک کمپ پذیرش 
شده اما بعد از ترخیص به کمپ دیگرى مراجعه مى کند، 
نامش دو بار در مراکز درمانى ثبت مى شــود و به همین 

علت، وجود تکرار در آمار به چشم مى خورد.
وى با اشاره به اینکه برآورد آمارى مراجعان براى درمان 
اعتیاد، درحدود 20 درصد اســت اظهار داشت: اگر آمار 
معتادان، 100 هزار نفر باشد، باید آمار سالیانه مراجعان 

براى درمان 20 هزار نفر باشد.

درمان12 هزارمعتاد در
مراکز بهزیستى اصفهان 

 تکمیل مسکن مهر فوالدشهر 
تا پایان امسال 

بیســتمین نمایشــگاه تخصصی- صادراتی فرش 
دستباف با حضور 152 مشارکت کننده برگزار خواهد 

شد.
این نمایشگاه که در این دوره از امروز تا 15 آذر ماه در 
محل نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در 
پل شهرستان برگزار مى شود، میزبان نمایندگان استان 
هاى اصفهان، تهران، فارس، آذربایجان شرقى، اردبیل، 
قم، کرمان، چهارمحال و بختیارى، کردستان، گلستان 
و خراسان رضوى است تا طى هفت روز، آخرین نمونه 

دست بافته هاى استان هاى مختلف کشور در زمینه 
فرش دستباف، قالى، قالیچه، گلیم، گبه، چرم فرش، 

قالی هاي روستایی و عشایري را به نمایش بگذارد.
همچنین فرش نائین، فرش تمام ابریشــم قم، فرش 
بیجار، فرش هاى روستایى و عشایرى با رنگ هاي صد 
درصد گیاهی، گلیم و گبه بختیاري در این نمایشگاه 

عرضه خواهد شد. 
بیســتمین نمایشــگاه تخصصی- صادراتی فرش 
دستباف در چهار سالن نمایشگاهى به وسعت 9هزار 
مترمربع برگزار مى شود که این سالن ها به نام اساتید 
پیشکسوت این هنر به نام هاى میرزا آقا محمد مهدى 
امامى، مرحوم حاج میرزا على دردشــتى، حاج حسین 
تفضلى و حسین جعفرى هرندى نامگذارى شده است.

اجراى فعالیت هاى مرتبط با بافــت و طراحى فرش 
دستباف توسط انجمن طراحان و نقاشان فرش دستباف 
اصفهان از جمله برنامه هاى جانبى این نمایشگاه است.
نمایشگاه مذکور طى ساعات بازدید 15 تا 22 میزبان 
عالقه مندان، متخصصان و دوستداران این هنر اصیل 

ایرانى خواهد بود.   

یادواره ملى شــهید زینب کمایى و 36 هزار شــهید 
دانش آموز کشور در خیمه گلستان شــهدا و با حضور 
مسئوالن کشورى و استانى، فرماندار اصفهان، مدیر کل 
آموزش و پرورش، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، 

خانواده شهید کمایى و دانش آموزان برگزار شد.
فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان با خیر 
مقدم به شــرکت کنندگان در این یادواره گفت: شهید 
زینب کمایى شهید شاخص دانش آموز کشور در سال 

جارى است.
سردار سرتیپ غالمرضا ســلیمانى اظهار داشت: پیام 
اینگونه یادواره ها آن اســت که انسان هاى وارسته اى 
آمدند تا اجازه ندهند انسان هاى آزاده زیر سلطه باشند و 

ظلم و ستم در جهان گسترش یابد.
وى با اشاره به ویژگى هاى شهید زینب کمایى گفت: 

این دانش آموز انقالبى، در عرصه هاى فرهنگى و ترویج 
فرهنگ انقالب از خود استقامت نشان داد و حتى در این 
راستا به شهادت رسید. بنابراین ما وظیفه داریم از این 

شهدا تجلیل کنیم.
***

معاون پرورشى وزیر آموزش و پرورش نیز در این یادواره 
گفت: مایه افتخار اســت که یادواره ملى شهید زینب 
کمایى در اصفهان همزمان با هفته بسیج برگزار شده و 

توانستم در این یادواره حضور یابم.
فیض افزود: واقعًا از مطالعــه زندگینامه و وصیت نامه 
شهید زینب کمایى دانش آموز 15 ساله مبهوت شدم چرا 
که این مطالب براى ما از یک دانش آموز 15 ساله قابل 
تصور نیست و باید به والیت فقیه اتصال روحى داشت 
که در این میان مرد یا زن بودن هم مطرح نیست و او 
این اتصال روحى را داشت و اینها براى ما درس بزرگى 
اســت.وى ادامه داد: اگر در زندگى تغییر ایجاد کنیم، 

مى توانیم در مسیر این شهیدان قرار گیریم.
***

حجت االسالم و المسلمین احمد پناهیان از خطیبان 
حوزه هم معنویت، انس، صفا و اخالص را از ویژگى هاى 
شهید زینب کمایى برشمرد و گفت: آنچه این شهید را 
به قله اى رساند که براى ما الگو باشد صدق نه به معناى 
راستگویى، بلکه آن بود که صادقانه پاى عهد خود باشد.
وى گفت: چــرا باید منافقین کــوردل، یک دختر 15 
ســاله آبادانى را در شاهین شــهر اصفهان به شهادت 
برسانند، ما هنوز انتقاممان را از آمریکا که صدها هزار 
از بهترین هاى ما را پرپر کرد نگرفتیم. از جریان نفاق 
انتقاممان را نگرفتیــم و هنوز حق شــهدا را مطالبه 

نکردیم.
حجت االسالم والمسلمین پناهیان گفت: امروز بسیج 
دانش آموزى به این اصل پى برده و راه شــهیدان را به 
شایســتگى طى کرده و اجازه نخواهد داد خون شهدا 

پایمال شود. این در حالى است که هیچ چیزى بهتر از 
معرفى این شهدا براى الگوگیرى جوانان وجود ندارد.

***
خواهر شهید زینب کمایى هم به عنوان مهمان ویژه از 
همه دست اندرکاران برگزارى این یادواره دراصفهان 
قدردانى کرد و گفت: بسیار خوشحالم و افتخار مى کنم 

که در این یادواره باشکوه شرکت کرده ام. 
مینا کمایى افزود: مادرم امــکان حضور در این یادواره 
را به علت کسالت نداشت و امروز سوغاتى خوبى براى 
مادرم از این یادواره مى برم و بسیار خوشحالم که اکثر 
دانش آموزان با مطالعه زندگــى زینب کمایى در جاى 

جاى کشور با تفکرات او آشنا شده اند.
شایان ذکر است در یادواره ملى شهید زینب کمایى و 
36 هزار شهید دانش آموز از کتاب «مشق آخر» و کتاب 
صوتى «راز درخت کاج»  رونمایى شد و شرکت کنندگان 
نماز ظهر و عصر را در خیمه گلستان شهدا اقامه کردند. 

یادواره ملى شهید زینب کمایى و36هزار شهید دانش آموز کشور در اصفهان برگزار شد
ساسان اکبرزاده

از امروز؛
هنرنمایى152 مشارکت کننده در نمایشگاه فرش دستباف

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: باید برخى 
از خط کشى ها را دور بریزیم و از تمام ظرفیت هاى 
علمى اساتید کشور استفاده کنیم تا به ملت، کشور و 

دولت کمک کرده باشیم.
مجتبى زارعى اظهار داشت: سازمان بسیج اساتید 
یکى از اقشــار چندگانه بسیج اســت و این شبکه 
قریب به 35 هزار نفر از اساتید دانشگاه ها را در خود 
جاى داده است که این تعداد در قالب 700 کانون 

بسیج اساتید در دانشگاه ها حضور دارند.
رئیس سازمان بسیج اســاتید کشور اظهارداشت: 
برخى از اســاتید و دانشــمندان ما مدام ســئوال 
مى کنند چرا از گردش مالى چهارتا پنج هزار دالرى 
بخش هاى نانــو و بایو، ایرانى ها ســهمى ندارند 
درحالى که اصفهان مرکز تولیدات ســطح باال به 

خصوص در علم سلول هاى بنیادین است.
زارعى بابیان اینکه مى بایست برخى از خط کشى ها 
را دور بریزیم و از تمام ظرفیت هاى علمى اساتید 
کشور اســتفاده کنیم تا به ملت، کشــور و دولت 
کمک کرده باشیم، گفت: نگاه تحولى در سازمان 
بسیج اساتید حل المسائلى است؛ یکى از مهمترین 
اندیشــکده هاى راهبردى باید اندیشــکده هاى 
راهبردى روستا باشد. وى ادامه داد: در چین ارزش 
افزوده روستایى یکى از باالترین ارزش افزوده ها 
است، ولى چرا ما در روستاها نتوانیم ارزش افزوده 

ایجاد کنیم.
وى اضافه کرد: آیا وقت آن نرســیده اســت که 
مهاجرت از شهر به روستاها را تجربه کنیم. حوزه ها 
و خوشه هاى کسب و کارى باید در روستاها جدى 
گرفته شــود و به دلیل فقدان صنایــع تبدیلى در 
روســتاها و تجارى نبودن محصوالتشــان امروز 

روستاها با این وضع مواجه شده اند. 

از ظرفیت   اساتید به دور از 
خط کشى ها استفاده کنیم

دستگاه کک رآکتیویته در شرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان، بازسازى و وارد مدار تولید شد.

مدیرآزمایشگاه مرکزى شرکت ذوب آهن اصفهان 
گفت: این تجهیز یکى از شاخص هاى تأثیرگذار در 
فرآیند تولید چدن در این شرکت است و این دستگاه 
متغیرهاى شاخص واکنش پذیرى کک و استحکام 

کک پس از واکنش پذیرى را نشان مى دهد.
علیرضا خزاعى افزود: بازسازى لوله هاى نگهدارى 
نمونه به عنوان بستر واکنش کک و چمبر دستگاه 
با وظیفه تأمین محفظه اى از جنس مواد نسوز ویژه 
حاوى المنت هاى حرارتى، از جمله مراحل اجراى 

این طرح فوالدى است.
وى گفت: متغیرهایى که با دستگاه کک رآکتیویته 
اندازه گیرى مى شــود، براى عملکرد بخش هاى 
تولیدات کک و مواد شــیمیایى و کوره بلند بسیار 

مهم است.
وى بیان داشــت: در شــرکت ذوب آهن اصفهان 
ســه میلیون و 600 هزار تن محصوالت فوالدى 

تولید شد.

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى استان اصفهان از 
اکران مردمى فیلم «صفر تا سکو» با حضور عوامل 

در پردیس سینمایى چهارباغ اصفهان خبر داد.
مصطفى حسینى اظهار داشت: فیلم سینمایى«صفر 
تا سکو» به کارگردانى سحر مصیبى که اکران آن 
از 5 آذر آغاز شده، روز پنج شنبه 9 آذر ماه(امروز) با 

حضور عوامل اکران مردمى مى شود.
وى افزود: ایــن اکران با حضــور مهتاب کرامتى، 
خواهــران منصوریــان و ساســان انصــارى
بازیکن تیم سپاهان در سانس هاى 18و15دقیقه و 

20و30دقیقه انجام مى شود.
مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى استان اصفهان 
افزود: «صفر تا سکو» مستندى بلند به  تهیه کنندگى 
مشــترك مهتاب کرامتى و طهورا ابوالقاســمى 
اســت که روایتگر زندگى خواهــران منصوریان،

 ووشوکاران اهل ســمیرم است که قهرمان جهان 
و ایران شدند.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با بیان اینکه متأسفانه تعدادى از شهرك هاى صنعتى 
اســتان به دلیل عدم انجام مطالعات الزم، تقاضا محور 
نیست، از تخصیص چند شهرك صنعتى بدون تقاضاى 
اســتان به انرژى هاى نو و انرژى هاى خورشیدى خبر 

داد. 
محمد جواد بگى اظهار داشت: هرچند در دوره مدیریت 
جدید شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان به 
دنبال احداث شهرك هاى سیاسى نبوده ایم و نخواهیم 
بود، اما در حال حاضر وجود 30 شــهرك سیاســى به 

یکى از چالش هاى استان تبدیل شده که متأسفانه این 
شهرك ها قابلیت واگذارى و سرمایه گذارى نداشتند، 
اما با تالش هاى صورت گرفتــه و ارائه تخفیف هاى 
ویژه توانستیم نظر مثبت سرمایه گذاران را نسبت به 20 

شهرك  سیاسى فوق جذب نماییم. 

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با بیان اینکه با توجه به مشکالت آب در استان و مباحث 
اقلیمى، شاهد رغبت بیشتر سرمایه گذاران به حضور و 
فعالیت در قسمت غرب استان هســتیم، افزود: تجربه 
نشان داده است شهرك ها و نواحى صنعتى غرب استان 
از تقاضاى مناسبى براى سرمایه گذارى برخوردار است 
و هرچه از سمت غرب به شرق اســتان حرکت کنیم، 
بصورت تقریبى از میزان تقاضا  کاســته مى شــود که 
این شرکت به منظور کمک به توســعه پایدار و ایجاد 
اشــتغال در منطقه شــرق اســتان، با ارائه تخفیف ها
 و مشوق هاى الزم بستر مناسبى براى سرمایه گذارى 
در شهرك ها و نواحى صنعتى شرق استان ایجاد کرده 

است. 
وى تصریح کــرد: با وجــود ارائه همه مشــوق هاى 
الزم، هنوز هم تعــداد معدودى از شــهرکها و نواحى 
صنعتى اســتان به رغم ســرمایه گذارى هــاى انجام 
شده توسط این شــرکت، جهت تأمین زیر ساخت هاى 
الزم،  از تقاضاى مناسب برخوردار نیست؛ که با تدابیر 
جدیدى که در ســازمان صنایع کوچک و شهرك هاى 
صنعتى ایران و این شــرکت اندیشــیده شــده است،

 شــهرك هــا و نواحــى صنعتــى بــدون تقاضاى 
اســتان کــه عمدتــا در شــرق اســتان قــرار 
دارند، بــه انــرژى هــاى تجدیــد پذیر و بــه ویژه

 انرژى هاى خورشیدى مجهز مى شوند. 
وى احداث این شهرك هاى صنعتى با انرژى هاى هاى 
تجدید پذیر را، عالوه بر اســتفاده مناسب از امکانات و 
خدمات ارائه شده از سوى شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان در شهرکهاى بدون تقاضا،  کمک به حفظ  محیط 

زیست و ایجاد اشتغال در استان عنوان کرد.

وجود 30 شهرك سیاسى؛
چـــالش این روزهــاى استان

بازسازى دستگاه کک 
رآکتیویته ذوب آهن

امروز؛ اکران فیلم «صفر تا سکو» 
در پردیس سینمایى چهارباغ 
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حصر وراثت
محمد کایر زارع داراى شناسنامه شماره 114 به شرح دادخواست به کالسه 381/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ســیده خانم جان موسوى کهیانى بشناسنامه 346 در تاریخ 
96/05/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- احمد کایر 
زارع فرزند بارونى ش.ش 515 ت.ت 1342 صادره از بهبهان (پســر متوفى) 2- محمد کایر زارع فرزند بارونى 
ش.ش 114 ت.ت 1340 صادره از آغاجارى (پسر متوفى) 3- سکینه کایر زارع فرزند بارونى ش.ش 303 ت.ت 
1338 صادره از آغاجارى (دختر متوفى) 4- معصومه کایر زارع فرزند بارونى ش.ش 400 ت.ت 1344 صادره از 
آغاجارى (دختر متوفى) 5- فاطمه کایر زارع فرزند بارونــى ش.ش 566 ت.ت 1333 صادره از آغاجارى (دختر 
متوفى) 6- نوریجان کاید زارع فرزند بارانى ش.ش 70 ت.ت 1331 صادره از آغاجارى (دختر متوفى) 7- فرح ناز 
کایر زارع فرزند بارونى ش.ش 246 ت.ت 1346 صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. 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: 1180 توانگر- رئیس 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان  /9/180
ابالغ رأى

شماره پرونده: 45/96 شماره دادنامه: 206- 96/5/16 مرجع رسیدگى: شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان خواهان: پیام شکرگزار اصالح فرزند محسن- نشانى: فوالدشهر- محله تکادو- پارکینگ وسط- ساختمان 
اطلس- ط 4 خواندگان: 1) پروین محمدى و 2) رحمان خواجه محمدى- هر دو به نشانى: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه چک گردشکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء 
ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست 
پیام شــکرگزار اصالح فرزند محســن به طرفیت 1) پروین محمدى و 2) رحمان خواجه محمدى بخواســته 
مطالبه مبلغ 54/750/000 ریال به اســتناد چک شــماره 066462- 66463- 66464 عهده حســاب جارى 
211404007614139001 بانک انصار و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه بانضمام مطلق خسارات دادرسى 
و خسارت تأخیر تأدیه، شورا با عنایت به محتویات پرونده، تصویر مصدق چک و گواهى برگشت بانک محال علیه 
و صدور چک از ناحیه خوانده ردیف یک و امضاى خوانده ردیف دو به عنوان ضامن ظهرنویس و عدم ایراد اصالت 
اسناد و عدم حضور خواندگان ردیف 1 و 2 با وصف ابالغ قانونى و موجه نبودن مدافعات خواندگان ردیف 1 و 2 و به 
جهت عدم حضور در جلسه رسیدگى و ابالغ قانونى بصورت نشر آگهى در روزنامه مورخ 96/5/2 و با توجه به وصف 
تجریدى اسناد تجارى و عدم توجه ایرادات در برابر دارنده سند و اینکه دلیلى بر پرداخت وجه چک به خواهان ارائه 
نگردیده است و وجود اصل مســتندات در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان، نتیجتاً خواسته خواهان را 
ثابت تشخیص و با استناد به مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک 
مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى، 
خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 54/750/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 684/375 ریال بابت هزینه 
دادرسى در حق خواهان محکوم مى نماید. ضمناً اجراى احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه جک موصوف را از 
تاریخ 95/2/20 و 95/3/20 و 95/4/20 تا زمان اجراى حکم وفق شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى محاسبه 
و از خواندگان وصول در حق خواهان ایصال نماید. رأى صادره نسبت به خواندگان ردیف یک و دو غیابى است و 
ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان است. م الف: 1176 شاسنائى - قاضى شعبه هشتم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /9/184
ابالغ راى

شــماره پرونده: 248/96 شــماره: 516- 96/7/30 مرجع رسیدگى: شعبه ســوم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان خواهــان: على کریمــى فرزند نظامعلى به نشــانى چمگــردان خ 22 بهمن ك والفجــر پ 8 خوانده: 
1- محمدرضا کرمى فرزند پرویز به نشــانى چمگردان، خ ابوذر، ك بعثــت، پ 2، 2- قدمخیر احمدفخرالدین 
فرزند شنبه به نشــانى مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و با توجه به نظریه مشــورتى اعضاى ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دادخواســت آقاى على کریمى فرزند نظامعلى به طرفیت 1- محمدرضا 
کرمى فرزند پرویز 2- قدمخیر احمدفخرالدین فرزند شــنبه مبنى بر الزام خواندگان به حضور در دفاتر رســمى 
مبنى بر انتقال سند مالکیت یک دســتگاه اتومبیل ســوارى پژو 405 به شــماره 564/43م 25 به مبلغ صد و 
شــصت میلیون ریال، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویــر مصدق مبایعه نامه مــورخ 95/02/20 و 
همچنین با توجه به اســتعالم صورت گرفته از پلیس راهور که حکایــت از آن دارد که مالکیت خودروى مذکور 
متعلق به خوانده ردیف دوم مى باشــد، لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 519 قانون آیین دادرســى تشــکیل 
دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امــور مدنــى و مــواد 10 و 219 و 220 و 225 قانون مدنى حکــم بر الزام 
خوانده به انتقال ســند مالکیت خودروى ســوارى پژو پارس به شــماره انتظامى 564/43 م25 به نام خواهان 
و پرداخت مبلغ 2/110/000 ریال بابت خســارت دادرســى در حق خواهــان صادر و اعالم مــى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز 
پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشد و اما در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به 
استعالم صورت گرفته از پلیس راهور مستنداً به ماده 89 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون فوق الذکر قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. قرار صادره حضورى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشد. م الف: 1175 یوسفى 

قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /9/188
اخطار اجرایى

 شماره 274/96 به موجب راى شماره 722 تاریخ 96/07/17 حوزه 11 شــوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه صفیه مهدور به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
23/070/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 601/250 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 
از مورخ ثبت دادخواست 95/12/17 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم به پرداخت  اصل 
خواسته بعنوان نیم عشر دولتى درحق دولت مى باشد. محکوم له: علیرضا فرخوند به نشانى: نجف آباد خ کشاورز 
کوچه عبدالرضا لطفى پالك 15. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 

نماید. 6831/م الف-شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/191 
ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 694/96 دادنامه 845-96/08/20 مرجع رسیدگى شعبه 
یازده خواهان: عباس ره انجام نشانى: نجف آباد خیابان شریعتى چهارراه اهللا اکبر بن بست بالل، وکیل خواهان 
اکرم شاپورى به نشانى نجف آباد خ شریعتى نرسیده به چهارراه اله اکبر روبروى میوه سراى ولى عصر سمت چپ 
دفتروکالت، خوانده: محمدبابایى اشنى نشــانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
380699 جمعا به مبلغ 45/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى عباس ره انجام با وکالت اکرم شاپورى به طرفیت محمدبابائى 
اشنى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین 
و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/697/500 ریال به عنوان هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 95/04/30 لغایت اجراى حکم 
که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف:6830 قاضى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 11 /9/192 
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960994 خواهان زهرا اورنگى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت بهروز ململى 
نوتوکى  تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/10/11 ساعت 8/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 
8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف: 27499 شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/193

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

6826 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/194 
اخطار اجرایى

 شماره 236/94 به موجب راى شماره 210 تاریخ 90/04/20 حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه حسینعلى طوسى به نشانى مجهول المکان و سجاد محمدى به نشانى یزدانشهر 
خ 11 غربى پالك 86 محکوم اند بصورت تضامنى به پرداخت 25/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
47/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 89/10/20 لغایت اجراى حکم و پرداخت 
بابت نیم عشر دولتى. محکوم له: رضا اصالنى به نشانى: یزدانشهر خ 8 غربى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:  6825 شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/196 
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان شرکت مهندسى توزین ســپاهان به نمایندگى آقاى محمدعلى اسالمیان دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال به طرفیت خوانده عزت پرکم به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 857/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/01 ساعت 
8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6822 

شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/9/198
 مزایده

 در پرونده کالسه 880048 4/ح اجرایى و به موجب دادنامه 1012/12/19 صادره از شعبه چهارم عمومى نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى آقاى یوسف پورپیرعلى محکوم است به پرداخت 3/987/416/000 ریال بابت محکوم 
به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 18/250/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت 
که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب مهدى ذوالفقارى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب منزل مسکونى واقع در ویالشهر انتهاى 
امام على طالقانى 3 نیمه ساز 2/5 طبقه داراى 160 مترمربع عرصه و اعیانى 200 متر و داراى سوابق ثبتى بشماره 
1081/1728 که بارزش 1/850/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/10/02 
ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنــج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر 

بازدید به عمل آورد. م الف: 6819 مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/9/199
 اخطار اجرایى

 شماره 219/96 به موجب راى شماره 498 تاریخ 96/06/08 حوزه 11 شــوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته اســت. محکــوم علیه ها:1.اســماعیل انصارى2.ابراهیم قنبرى3.ســیدعلى یحیى زاده 

به نشــانى مجهول المکان محکوم علیه ردیف اول و دوم محکوم اســت به نحو تضامنــى پرداخت مبلغ یک 
میلیون و دویست و ســى هزار ریال بابت هزینه دادرســى درحق محکوم له اجرایى رحمان منتظرى باوکالت 
داودکاظمیان به نشــانى نجف آباد خ مجاهد شــمالى بن بســت دوم منزل جنوبى، و محکوم علیه ردیف سوم 
محکوم به حضور در دفترخانه اسنادرسمى و انتقال سنداتومبیل مدل 83 بشماره انتظامى 16-386 ر46 درحق 
محکوم له اجرایى مى باشــد و همچنین محکوم علیهــم محکوم به پرداخت مبلــغ چهارصدهزارتومان بابت 
نیم عشــر دولتى مى باشــد. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبى براى پرداخت محکــوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. م الف: 6731 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/200
 ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 654/95 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه 
شماره 220- 96/5/16 صادره از شعبه هشتم حقوقى محکوم علیهم متضامناً غالمعباس غالمى و رضا احقاقیان 
محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم و نقل و انتقال سند مالکیت یک دستگاه اتومبیل سوارى 
سمند به شماره انتظامى 349هـ36  ایران 43 به نام مرتضى خسروى نژاد و نیز پرداخت مبلغ 726/500 ریال بابت 
هزینه دادرسى در حق  خواهان مرتضى خسروى نژاد گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور 
مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى مى گردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى 
نســبت به اجرا مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام مى گردد. م الف: 1177 اجراى احکام شعبه هشتم 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /9/242
اخطار اجرایى

شماره: 80/96- 96/8/22 به موجب راى شماره 284 تارخى 96/6/16 حوزه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه عبدالمجید نوروزى فرزند تیمور به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت وجه  سفته 405523- 95/4/3 بابت اصل خواسته 
و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست در 96/2/27 لغایت زمان وصول محکوم به در حق خواهان ثریا 
اسداللهى فرزند محمدرضا به نشانى فوالدشهر محله ب3 محله زاینده رود بلوك 18 ورودى 323 طبقه 4 پالك 
411 و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و هشــتاد هزار ریال بابت خسارات دادرسى در حق خواهان و نیم عشر 
اجرایى در حق صندوق دولت و به لحاظ غیابى بودن راى صادره اجراى حکم توســط دایره اجرا منوط به معرفى 
ضامن معتبر از سوى محکوم له مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 

نماید. م الف: 1187 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /9/243
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان محمدجعفرصالحى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به الزام به انتقال سند رسمى پالك هاى 61-
62-63-63/1-65-68 به طرفیت خوانده حسین ایرانپور به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 839/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/10/23 ساعت 8/30 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلســه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6843 شعبه دوم 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/244
ابالغ وقت دادرسى 

خواهان جمشیدقایدى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه مبلغ یازده میلیون تومان به طرفیت خوانده 
سیدعلى جمالى قهریزجانى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 663/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/10/24 ساعت 11/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6846 شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/245

ابالغ وقت دادرسى
  خواهان سیدصادق هاشمى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده مریم اصالنى موگویى 
به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 957/96 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/02 ساعت 3/45 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 

اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6849 شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/246
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973730301165 شماره پرونده: 9509983730302261 شماره بایگانى شعبه: 952278 
خواهان: مژگان شجاعى برجوئى فرزند حســین قلى به نشانى نجف آباد- یزدانشهر قسمت دوم خیام یک خ18 
غربى پ80، خوانده:آقاى غالمعلى پیرمحمدى فرزند جواد خواســته: طالق به درخواست زوجه. دادگاه نظربه 
جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه 
درخصوص دادخواست خانم مژگان شجاعى برجوئى بطرفیت غالمعلى پیرمحمدى بخواسته احراز شرایط اعمال 
وکالت درطالق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد سندنکاحیه باعنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ازجمله 
فتوکپى مصدق سندنکاحیه ضمیمه نکاح دائم فى مابین زوجین مترافعین محرز و ازطرفى مساعى داوران و دادگاه و 
مشاور قضائى دادگاه دراصالح ذات البین موثر واقع نشد و باتوجه به اینکه تحقق شروط ضمن عقد حسب تحقیقات 
معموله که حکایت از ترك زندگى مشترك توسط زوج دارد محرز است و مستنداً به ماده 26 قانون حمایت از خانواده 
و ماده 234 و 237 و 1119 قانون مدنى حکم احراز شرایط اعمال وکالت درطالق صادر و به خواهان اجازه مى دهد 
به یکى از دفاتر ثبت رسمى طالق مراجعه و باتوجه به اینکه وى طالق رجعى را انتخاب نموده و میزان کل مهریه 
را بذل نموده به وکالت از شوهرش قبول مابذل نماید و پس از اجراى صیغه طالق به وکالت از زوج با اعمال وکالت 
حاصل از تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمى آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت 
ازشوهرش امضانماید. طالق مزبور خلع نوبت اول است و عده آن ازتاریخ وقوع سه طهر است رعایت وجود شرایط 
صحت اجراى صیغه طالق ازجمله مراعات مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنى حسب مورد بعهده 
مجرى صیغه طالق خواهد بود اعتبار اجراى این گواهى ازتاریخ ابالغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین براى مراجعه 
به دفتر ثبت طالق شش ماه خواهد بود درخصوص حقوق مالى زوجه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم خواهد شد. مهریه  
نفقه معوقه شــرط تنصیف نحله اجرت المثل جهیزیه نفقه حضانت مالقات فرزندان ایشان نظربه اینکه زوجین 
داراى فرزند مشترك نیستند و نیز زوجه اظهارداشته درخصوص ســایر حقوق مالى فعال ادعایى ندارد و جداگانه 

اقدام مى نماید دادگاه تکلیفى ندارد. م الف: 6850  حسین گرامى، دادرس شعبه اول خانواده نجف آباد/ 9/247
مزایده 

 در پرونده کالســه 940705 اجرایى و به موجب دادنامه هاى صادره از شعبه اول حقوقى نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى محسن على عسگرى محکوم است به پرداخت 100/000/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى 
دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ ............ ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى 
احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناسان رسمى دادگسترى منتخب آقایان معین 
و محمودى و کتانى به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: یکباب منزل ویال واقع در ویالشهر بلوار آزادگان بعداز 
مسجد ثامن االئمه ك شمال مسجد و داراى عرضه حدود 734 مترمربع و اعیانى شمالى 187 مترمربع و داراى 
سوابق ثبتى شماره 1014/751 که بارزش 2/700/000/000 ریال ارزیابى گردیده است که اکنون در ید شخص 
ثالث مى باشد. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/09/23 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. 
برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس 
به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ 
سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 6851 مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/9/248
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 387/96 دادنامه 915-96/09/01 مرجع رسیدگى شعبه 
هشتم خواهان: على یزدانى نشانى: پلیس راه سنگبرى رسالت، خوانده: 1.پژمان جوال به نشانى مهاباد آزادگان ك 
تابان 4 پالك10 کدپستى 5915743636 2.ابراهیم فخرى نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک 
فقره چک به شماره 895231 جمعا به مبلغ 75/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت 
مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى على یزدانى به طرفیت 1.پژمان جوال 2.ابراهیم 
فخرى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین 
و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/400/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 95/11/01 لغایت اجراى حکم 
که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 6852  قاضى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه هشت/  9/253
ابالغ وقت دادرسى 

خواهان افشین انتشارى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه (جهت اتیاع سوگند ازسوى خواهان) به طرفیت 
خوانده احسان نجفى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
446/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/10/16 ساعت 10 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6860 شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/254

اخطار اجرایى
شماره کالسه: 7/95 به موجب راى شــماره 129 تاریخ 96/2/31 حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان زرین 
شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه پژمان صاعدى فرزند ایوب به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 9/350/000 ریال بابت اصل خواسته هزینه تخلفات رانندگى و فاکتور و انتقال سند و پرداخت هزینه 
دادرسى 682/250 ریال و خسارت تاخیر و تادیه از زمان دادخواست 95/2/22 لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت 
نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له: رضا کریم پور فرزند رحیم على به نشانى فوالدشهر 
B7 ساختمان پارســیان 3 ط 2 پ 7. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
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 استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 1178 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان  (مجتمع شماره یک) /9/255

فقدان سندمالکیت 
 خانوم رزیتا عربزاده فرزند نجف باســتناد یک برگ استشــهادیه محلى که حویت وامضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى است ســند مالکیت خود به شــماره 94د/479641 راکه به میزان تمامت شش دانگ از شش دانگ 
به شــماره پالك ثبتى406/36682واقع دربخش16حوزه ثبتى اصفهان{شاهین شهر}که دردفتر الکترونیک 
139520302035010481ذیل ثبت تسلیم گردیده و بموجب سند صورت جلسه تفکیکى95060208114913

5مورخ1395/10/15در رهن بانک مسکن شعبه شاهین شهر قرار داشته ونحویه گم شدن جابجایى اعالم شده 
چون درخواست صدور سند المثنى گردیده طبق تبصره یک اصالحى ماده120آ.ق.ث مراتب اگهى میگردد که 
هرکس مدعى انجام معامله یاوجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهى به مدت ده روز اعتراض خود رابه 
این اداره اعالم واصل سند را ارئه نماید تامراتب صورت مجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر وبه متقاضى تسلیم 

خواهد شد. م الف:39 ناصر صیادى رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شاهین شهر/ 9/257
اخطار اجرائى

  مشخصات محکوم علیه نام فرشته نام خانوادگى : اسماعیل پور نشانى محل اقامت : مجهول المکان مشخصات 
محکوم له نام: 1.پوریا پایه فشرده فرزند محمد على 2. سهیال عبداهللا زاده نسانى محل اقامت : شاهین شهر خیایان 
فرخى جنب مسجد قائم مجتمع هشت بهشت 2 پ16 به موجب راى غیابى شماره 329 تاریخ 96/5/31 حوزه 
9 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر  که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم است به حضور در 
دفتر خانه و انتقال قطعى سند خودروى شماره951ب97 ایران 48 و پرداخت مبلغ 162/500 ریال هزینه دادرسى 
هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیهاست. م الف: 1869 حبیب اسالمیان قاضى شعبه 9 شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/9/258
حصر وراثت 

 خانم مهوش کامران بشناسنامه 13247 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستى 
بشماره پرونده 480/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان رجبعلى کامران فرزند علیرضا 
بشناســنامه 3801 در تاریخ 96/6/31 درگذشته و ورثه وى در هنگام در گذشــت عبارتند از : 1.نام : یعقوب نام 
خانوادگى : کامران فرزند : رجبعلى شماره شناسنامه 913 نسبت با متوفى : فرزند2.نام : محمد رضا نام خانوادگى 
:کامران فرزند: رجبعلى شماره شناسنامه :499 نسبت با متوفى : فرزند 3.نام : مریم نام خانوادگى کامران فرزند : 
رجبعلى شماره شناسنامه :1410 نسبت با متوفى فرزند 4. نام مهوش نام خانوادگى : کامران نام پدر : رجبعلى شماره 
شناسنامه :13247 نسبت با متوفى : فرزند 5. نام : مهرى نام خانوادگى :کامران نام پدر : رجبعلى شماره شناسنامه 
2114 نسبت با متوفى فرزند6. نام :زهره نام  خانوادگى : کامران نام پدر : رجبعلى شماره شناسنامه :1661 نسبت با 
متوفى : فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مینماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیت نامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهى صادر خواهد گردید.م الف: 1 آزاد شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/ 9/260
حصر وراثت 

آقاى محمد بیدرام بشناسنامه شماره 19 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه در خواستى 
بشماره پرونده489/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان قدیر على بیدرام فرزند حسن 
بشناسنامه شماره 10 در تاریخ 96/8/13 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1.نام : محمد نام 
خانوادگى : بیدرام فرزند قدیر على شماره شناسنامه : 19 نسبت با متوفى فرزند 2.نام حسن نام خانوادگى بیدرام نام 
پدر قدیر على شماره شناسنامه 40 نسبت با متوفى فرزند 3. نام : اعظم نام خانوادگى بدرام فرزند قدیر على  شماره 
شناسنامه 1628 نسبت با متوفى فرزند 4.نام : زهره نام خانوادگى : بیدرام نام پدر قدیر على شماره شناسنامه 1719 
نسبت با متوفى فرزند 5. نام : زهرا نام خانوادگى : بیدرام نام پدر : قدیر على شماره شناسنامه : 31 نسبت با متوفى 
فرزند 6. نام : احترام نام خانوادگى بیدرام فرزند عباس شماره شناسنامه 1046 نسبت با متوفى همسر مرحوم اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م 

الف: 2054 شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/9/261 
ابالغ رأى 

شماره پرونده : 559/95 شماره دادنامه : 240 تاریخ رسیدگى : 96/3/17 مرجع رسیدگى شعبه ششم شوراى حل 
اختالف شاهین شهر خواهان : عباسعلى غالمیان جزى فرزند حیدر على بنشانى : شهرك الله سرخ خ دانشجو 
چهار راه دوم ســمت راســت پالك 53 خواندگان : 1.معصومه زمانى 2. احمد محمودى هر دو مجهول المکان 
خواسته : مطالبه مبلغ یکصدو بیست میلیون ریال به استناد سه فقره سفته به شماره هاى 672760(سرى س /1) 
و 672759 (سرى س /1) و 151016 ( ســرى ع /1 ) به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه گردشکار 
:خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید . راى قاضى 
شورا در خصوص دعوى خواهان  عباسعلى غالمیان جزى فرزند حیدر على بطرفیت خواندگان 1. معصومه زمانى 
2. احمد محمودى به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیســت میلیون ریال به استناد سه فقره سفته به شماره هاى 
672760 (سرى س/1)و 672759 (ســرى س /1)و 151016 (سرى ع/1) به انضمام هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل سه فقره سفته که خواندگان متعهد به پرداخت 
وجه آن شده و اظهارات خواهان و عدم حضور خواندگان در جلسه که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت 
به خواهان مى نماید و خوانده نسبت به دعوى مطروحه دفاعى را بعمل نیاورده و دلیلى بر برائت خود اقامه نکرده 
است لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198-519-522 قانون آئین دادرسى مدنى و ماده 
265 ق.م. و مواد 307و309 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و دویست و نود و پنج هزار ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ 1395/8/24 لغایت اجراى حکم در حق 
خواهان را صادر و اعالم میدارد راى صادره غیابى و ظرف  مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شورا و 
سپس ظرف فرجه قانونى قابل تجدید نظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 15 غالمرضا شکوهى 

قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف/ 9/264
مزایده

اگهى مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول درپرونده960293وبه موجب اجرائیه 9610423753500120 مورخه 
96/5/21 صادره از شــعبع چهارم حقوقى دادگسترى شاهین شــهر محکوم علیه اکبر شــجاعى به پرداخت 
214/541/974 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له احمد کلوشانى و مبلغ 10/727/098 ریال بابت هزینه 
اجرا محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر 
توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است نموده اســت صورت اموال مورد مزایده پالك ثبنى شمره 16338 
فرعى از 406 اصلى بخش 16 ثبت اصفهان واقع در شاهین شهر بلوار امام خمینى بعد از سه راهى فردوسى مجتمع 
تجارى امیر طبقه زیرزمین انتهاى راهرو واحد تجارى شمال شرقى بازدید و پس از بررسى مشخص گردید واحد 
مذکور به مساحت 102/8 متر مربع که از ضلع شمال واحد درب ورودى سکوریتى به راهرو پاساژ دارد دیوارهاى 
طرفین از جنس آجر با مصالح بنایى و سقف طاق ضربى ( آجر و تیرآهن ) و کف پوشش موزائیک میباشد که دیوارها 
و سقف توسط مالک تراشیده و در حال حاضر بدون پوشش میباشد کاربرى واحد تجارى و امکان دسترس فقط از 
ضلع شمال به پاساژ میباشد پالك فوق داراى برق مستقل است نتیجه گیرى : باتوجه به بررسى و تحقیقات انجام 
شده مساحت موقعیت و قدمت وضعیت فعلى پالك و با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابى ارزش پایه شش 
دانگ پالك ثبتى شماره 16338 به مساحت 102/8 متر مربع شامل عرصه و اعیان و قدرالسهم از مشاعات و کلیه 
حقوق مالکان و سرقفلى و خدمات در حال حاضر مبلغ 8224000000 ریال معادل (هشتصدو بیست و دو میلیون 
و چهارصد هزار تومان ) تعیین و برآورد و اعالم میگردد با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ 
و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد زمان برگزارى 
مزایده : 96/9/21 از ســاعت 12 الى 13 محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد برنده مزایده 
میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز نماید 
و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز میگردد کسانى که 
مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه 
تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به  همراه قیمت پیشنهادى را به 
دایره اجراى احکام مدنى تحویلتا در مزایده شرکت داده شود م الف: 2068حمیدرضا کرباسى دادورز اجراى احکام 

مدنى شعبه چهارم دادگسترى شاهین شهر/ 9/266
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت /هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
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 تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023000997 مورخ 1396/08/30 آقاى محمدرضا فروغى مبارکه به 
شماره شناســنامه 1126 کدملى 1285615263 صادره از اصفهان فرزند ابوالقاسم نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 245/32 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1424- اصلى واقع در بخش 

1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولین محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شماره 139660302023000998 مورخ 1396/08/30 آقاى على حریت به شماره شناسنامه 
42416 کدملى 1280849754 صادره از اصفهان فرزند ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 245/32 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 1424 – اصلى واقع دربخش 1 ثبت اصفهان 
که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/09/09 تاریخ انتش ار 

نوبت دوم: 1396/09/25. م الف: 28006 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/273
ابالغ نظریه کارشناسى

با ســالم، احترامًا عطف به دعوتنامه شــماره 810/96 ش210103ش مورخ 96/3/20 مبنى بر ارزیابى اموال 
موجود در محل تخلیه شده بهارستان، خواهان سرکار خانم نرگس ضیائى به اســتحضار مى رساند اینجانب با 
راهنمایى خواهان از محل موردنظر و اموال مربوطه بازدید به عمل آورده و طبق نرخ عادالنه روز و جمیع جهات 
مؤثر در قیمت ها و اینکه کلیه اموال مستهلک بوده به شــرح ذیل ارزیابى مى گردد: 1- آبچکان فلزى کوچک 
یک عدد بــه ارزش 5/000 ریال 2- جامیوه اى یک عدد به ارزش 50/000 ریــال 3- موکت کناره یک عدد به 
ارزش 100/000 ریال 4- تختخواب دو نفره چوبى و کمــد و تخت بچه کامل به ارزش جمعاً 2/000/000 ریال 
5- صندلى دو عدد به ارزش جمعًا 100/000 ریال 6- ســطل زباله پالســتیکى به ارزش 5/000 ریال 7- باند 
مارشــال دو عدد به ارزش جمعاً 100/000 ریال 8- جا ســیب و پیازى فلزى بــه ارزش 5/000 ریال 9- چرخ 
دســتى کوچک براى خرید به ارزش 50/000 ریال 10- منقل فلزى کوچک یک عدد به ارزش 50/000 ریال. 
جمعًا مبلغ 2/465/000 ریال (دو میلیون و چهارصد و شــصت و پنج هزار ریال تمام). دســتمزد کارشناســى 
جمعًا 2/000/000 ریــال. چنانچه آقاى دانیال قاســمى به نظریه کارشناســى اعتراضى داریــد ظرف 3 روز

 از تاریخ چاپ به اجر اى احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروى پمپ بنزین ساختمان قضایى شهید حججى مراجعه 
نمایید. م الف: 27544 اجراى احکام شعبه سوم مجتمع شماره یک شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/275

 آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 19/1056 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق وپرونده ثبتی به  نام آقاي حمیدرضامهدیوند فرزند میرزاعلى در جریان ثبت است وعملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضاي نامبرده 
تحدید حدود پالك مرقوم در روزپنجشنبه مورخ 1396/9/30 ســاعت 9صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار :9 /1396/9  م الف:816  اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالك 

فالورجان /9/276
مزایده

آگهى مزایده اموال منقول نوبت اول در پرونده 960207ح2اجرا وبه موجب دســتور فروش صادره از شعبه دوم 
دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر به شماره دادنامه 9509973759200754 خواهان در قبال خواسته خود اقدام 
به توقیف اموال نموده که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شــده است. نموده است صورت اموال 
مزایده . نشانى ملک : شهر گز- خیابان سجاد- کوچه بهشت (12)-پالك 12 مورد عرزیابى عبارت است از تمامى 
سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانى آپارتمان پالك 9615 فرعى واقع در طبقه همکف با قدرالحصه و قدرالسم 
از عرصه مشاعى و مشاعات به انضمام ایوان مسقف مســتقل به مساحت ششدانگ 9,61 متر مربع که مساحت 
ششدانگ 105,27 متر مربع مجزى شده از پالك فوق از 437 اصلى به انضمام سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانى 
پارکینگ شماره یک واقع در بخش ثبتى 16 اصفهان میباشد. آپارتمان مورد نظر در طبقه همکف از یک ساختمان 
مسکونى دو طبقه (2واحدى) قرار داشته و با قدمت حدود 20 سال داراى ســازه از نوع دیوارباربر آجرى با سقف 
تیرچه بلوك و نماى بیرونى سنگ وآجر است این آپارتمان داراى تراز ارتفاعى (60- سانتیمتر)بوده وداراى یک 
اتاق خواب آشپزخانه اوپن سالن پزیرایى حمام وسرویس بهداشتى میباشد .پوشش دیوارهاى سالن هاى پزیرایى 
و نیز پوشش دیوارهاى اتاق خواب از نوع گچ و رنگ بوده وپوشش کف ســالن واتاق خواب نیز از نوع موزاییک 
است .آشپزخانه داراى پوشش بدنه کاشى و پوشش کف موزاییک بوده و کابینت هاى آن نیز فلزى میباشد .حمام 
وسرویس بهداشتى نیز داراى پوشش کف بدنه کاشى و سرامیک است .دربهاى داخلى این ساختمان چوبى وپنجره 
ها آهنى میباشد.این ملک داراى انشعاب آب مشترك وبرق و گاز مستقل بوده سیستم گرمایش آن از نوع بخارى 
گازى و سیستم سرمایش آن کولر آبى است مطابق سند مالکیت به شــمارچاپى 272691 سرى الف/87خانم 
زهرا رحمانى مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ این ملک بوده و مشــخصات ثبتى آن بدین قرار است :پالك 
ثبتى437/9615.مورد ثبت شماره 154943 صفحه 361 دفتر677 بخش 16 ثبت اصفهان ارزش ششدانگ ملک 
مورد نظر به میزان862/400/000ریال میباشد با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت 
مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده 
:96/9/22از ساعت 9الى10 محل برگزارى مزایده :اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از 
اموال توقیفى :جهت بازدید به این اجرا مراجعه شود مزایده از قیمت کارشناسى شروع وبه کسى که باالترین قیمت 
را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده میبایست 10درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته 

باشد تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز وتا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید 
واال ضمن ابطال مزایده 10درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز میگردد کسانى که 
مایل به شرکت در مزایده میباشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنها از ملک داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره 
اجراى احکام مدنى تحویل تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف/2048محسن منتظرى – مدیر اجراى احکام 

شعبه دوم حقوقى دادگسترى شاهین شهر9/277 
ابالغ وقت رسیدگى

  نظر به اینکه خواهان آقاى علیمراد ابو الحســنى دادخواستى مبنى بر داورى به طرفیت خوانده خانم زیبا قادرى 
سورکى در این مرجع به شماره کالســه 304/96 ش1ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور 
طرفین تاریخ 96/10/12 ساعت 4/45 بعد از ظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول 
المکان مى باشد وفق ماده 73 آئین دادرسى مدنى تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده 
مطلع گردید جهت دریافت دادخواستو ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نمایدو م الف 2071رحیمى مدیر دفتر 

شعبه اول حل اختالف حقوقى شاهین شهر9/278 

ابالغ وقت رسیدگى 
9610463760100069 شــماره پرونــده :  شــماره دادخواســت :
9509983760100570 شــماره بایگانــى شــعبه : 951508 تاریخ تنظیم : 
96/8/14 به شرح محتویات پرونده کالسه 951508 ك 101 دادگسترى شاهین 
شهر آقاى منیر على عزیزى فرزند نظر على مجهول المکان متهم ایجاد مزاحمت 
تلفنى است که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى روز 96/10/12 ساعت 10:30 
وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 334 قانون آئین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار آگهى و ابالغ میگردد تا 
متهم شخصا یا همراه یکنفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود 
دفاع نماید در غیر این صورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد م الف: 28 شکوهى 

رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر/ 9/256

ابالغ 
شماره دادنامه : 9509973760102215 تاریخ تنظیم : 95/10/13 شماره پرونده 
: 9409983761802433 شماره بایگانى شعبه : 951105 شاکى آقاى فرید باجى 
فرزند حمید به نشانى شاهین شهر گلدیس خ ابوذر فاز 4 ف 14 غربى پ 131 متهم 
آقاى روح اله هاشمى نژاد به نشــانى مجهول المکان اتهام : خیانت در امانت راى 
دادگاه در خصوص اتهام آقاى روح اله هاشمى نزاد دایر بر خیانت در امانت نسبت به 
کارت بانکى و سایر مدارك شاکى موضوع شکایت آقاى فرید باجى دادگاه با توجه 
به مجموع محتویات پرونده شرح شکایت و موداى اظهارات مطلع و اینکه به موجب 
کیفر خواســت صادره تقاضاى مجازات متهم را نموده اند و النهایه توجها به اینکه  
متهم به رغم استحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده 
وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته مســتندا به ماده 674 قانون تعزیرات و مجازات 
هاى بازدارنده و حکم به محکومیت نامبرده به تحمل یک ســال و سه ماه حبس 
تعزیرى صادر و اعالم مینماید راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این محکمه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهى 
در محاکم تجدید نظر استان اصفهان میباشد. م الف:32 غالمرضا شکوهى رییس 

شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر/ 9/265

ابالغ 
شماره دادنامه :9609973760101048 تاریخ تنظیم :96/5/22 شماره پرونده : 
9409983761301520 شماره بایگانى شعبه :941233 دادنامه شاکى : عباس 
ترکمنلو فرزند هوشنگ به نشانى : شاهین شهر عطار فرعى 7 غربى مجتمع یاس 
واحد 7 متهم : آقاى قاسم على نجات دهقان به نشانى فعال مجهول المکان اتهام 
ها فحاشى و تهدید راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى سعید دهقان نژاد فرزند 
قاسمعلى دایر بر فحاشى موضوع شکایت آقاى عباس ترکمنلو دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده شرح شکایت شاکى و موداى اظهارات گواه و النهایه توجها به 
اینکه متهم به رقم استحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل 
نیاورده مستندا به ماده 608 قانون تعزیرات حکم به محکومیت نامبرده به تحمل 
پنجاه ضربه شــالق تعزیرى صادر و اعالم مینماید و در خصوص شکایت دیگر 
شاکى علیه متهم دایر بر تهدید با توجه به مفاد شــکایت شاکى توجها به اینکه 
اظهارات او و گواه متضمن تهدید نمى باشد دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه 
انتسابى مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسى کیفرى راى بر برائت نامبرده صادر 
و اعالم مى نماید راى صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
محکمه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان مى باشد . م الف: 30 غالمرضا شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 

دو شاهین شهر/ 9/262

ابالغ 
شماره دادنامه : 9609973760101199 تاریخ تنظیم :96/6/4 شماره پرونده : 
9509983761501353 شماره بایگانى شعبه : 960148 متهمین :1.خنم سحر 
بهادرى فرزند جمشید به نشانى شاهین شهر مخابرات فرعى 11 پالك 78 یا 87 ( 
مجهول المکان ) 2. آقاى مازیار بارانى فرزند حسین به نشانى شاهین شهر عطار 5 
شرقى مجتمع آیالر 8 واحد 2 اتهام رابطه نامشروع ( مادون زنا ) در خصوص اتهام 
آقاى مازیار بارانى فرزند حسین متولى 1353 و خانم سحر بهادرى فرزند جمشید 
متولد 1353 دایر بر رابطه نامشروع موضوع گزارش مرجع انتظامى دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده مفاد گزارش مربوطه و حضور متهمین در یک ســاختمان و 
النهایه توجها به اینکه متهمین به رغم اســتحضار از وقت دادرسى حضور پیدا 
نکرده و دفاعى به عمل نیاورده اند وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته مستندا به 
ماده 637 قانون تعزیرات حکم به محکومیت هر یک از آنان به تحمل سى ضربه 
شالغ تعزیرى صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم تجدید نظر استان اصفهان مى باشــد م الف: 31 غالم رضا شکوهى 

رییس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر/ 9/263

ابالغ 
شماره دادنامه : 9509973760102692 تاریخ تنظیم : 95/12/16 شماره پرونده 
: 9509983761500205 شماره بایگانى شعبه : 951535 دادنامه :شاکى :خانم 
مهناز رحمانیان جزى فرزند نصراهللا با وکالت آقاى حمید رضا خلیلى و خانم سمیرا 
هادیان جزى فرزند على به نشانى اصفهان خیابان نیکبخت نبش بن بست وحدت 
ساختمان وکالى نیکبخت طبقه اول واحد شــماره 4 دفتر وکالت خانم حورى 
افشار متهم : آقاى محسن شکل آبادى فرزند حســین به نشانى فعال مجهول 
المکان اتهام : ترك انفاق راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى محسن شکل آبادى 
فرزند حسین دایر بر ترك انفاق همسر و فرزند مشــترك ( افراد واجب النفقه) 
موضوع شــکایت خانم مهناز رحمانیان جزى باوکالت آقاى حمید رضا خلیلى 
جزى  و خانم ســمیرا هادیان دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده شرح 
شکایت شاکى و اظهارات وکیل او در جلسه دادرسى این دادگاه موداى اظهارات 
شهود که مفادا موید ادعاى شاکى مى باشــد و النهایه توجها به اینکه متهم به 
رغم استحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده وقوع 
بزه انتسابى را محرز دانسته مســتندا به ماده 53 قانون حمایت خانواده حکم به 
محکومیت نامبرده به تحمل یک سال و سه ماه حبس تعزیرى صادر و اعالم مى 
نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این محکمه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید 
نظر استان اصفهان مى باشد م الف: 29 شکوهى رییس شعبه 101 دادگاه کیفرى 

دو شاهین شهر/ 9/259



اقتصاداقتصاد 07073098 سال چهاردهمپنج شنبه  9 آذر ماه   1396

ضرب االجل براى ثبت نام در 
سامانه صندوق فروش 

رئیس اتاق اصناف گفت: کلیه صاحبان مشاغلى که 
براساس اولویت هاى تعیین شــده در سال هاى92 تا 
94 براى نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهى 
فراخوان شده اند، مکلف هستند تا پایان دى ماه سال 
جارى نسبت به ثبت نام درخواست تخصیص شناسه 
سامانه صندوق فروش اقدام کنند. على فاضلى اظهار 
داشت: کلیه صاحبان مشاغل مکلف هستند تا پایان 
دى ماه نسبت به ثبت نام درخواست تخصیص شناسه 
سامانه صندوق فروش (شماره شناسه منحصر به فرد 
براى هر صندوق فروش) درگاه عملیات الکترونیکى 

سازمان امور مالیاتى اقدام نمایند.

ایجاد 50 فروشگاه زنجیره اى 
ایرانى در بغداد

رئیس اتحادیه فروشگاه هاى زنجیره اى با بیان اینکه 
از سال آینده شعب فروشــگاه هاى زنجیره اى ایران 
در سایر کشــورها ایجاد مى شــود، گفت: در ابتدا 50 
فروشگاه زنجیره اى ایرانى در بغداد عراق احداث خواهد 
شد.امیرخســرو فخریان اظهارداشت: فروشگاه هاى 
زنجیره اى  در آینده بخش بیشترى از  بازار خرده فروشى  
کشور را در دست خواهد داشت که این رقم در برنامه 
ششم توسعه باید به 20 درصد ســهم بازار برسد و به 
نظر مى رسد که در مرحله بعد نیز فروشگاه هاى فضاى 

مجازى به شدت در کشور ما گسترش یابند.

یارانه، همچنان
45 هزار و500 تومان است

آنطور که رئیس جمهور اعالم کرده است دولت مبنایى 
براى افزایش یارانه نقدى ندارد. بر این اساس همچنان 
از حدود هفت سال گذشــته تاکنون و در ادامه، مبلغ 
پرداختى به یارانه بگیران 45هزار و 500تومان خواهد 
بود.رئ یس جمهور در تازه ترین اظهارات خود به گونه اى 
در این باره اتمام حجت کرده و گفته اســت که دولت 

مبنایى براى افزایش مبلغ یارانه هاى نقدى ندارد.

باالتر رفتن قیمت 
میوه هاى داخلى از وارداتى ها

رئیس اتحادیه بارفروشــان از بیشــتر بودن قیمت 
میوه هاى تولید داخل از میوه هــاى وارداتى از جمله 
موز خبر داد.حسن صابرى با اشاره به اینکه هم اکنون 
هرکیلو انار در میدان مرکزى میوه و تره بار دو هزار و 
500تا هفت هزار تومان عرضه مى شود، افزود: هرکیلو 
انگور بى دانه زرد از چهار هزار تا پنج هزار و 500 تومان، 
بِه از دو هزار و 500 تا شش هزارتومان ، کیوى هزار و 
500تا سه هزار و 500 تومان، خرمالو شمال از دو هزار 
و 500تا ســه هزارو 500 تومان ، خیار رسمى هزار و 
700تا سه هزارتومان ، سیب زرد لبنانى هزار و 300تا 
چهار هزار و 500 هزار تومان فروخته مى شود.صابرى 
با اشاره به افزایش صد تا 500 تومانى در قیمت انواع 
میوه گفت: هرکیلو نارنج بین 900 تا دو هزار و هندوانه 

بین 500 تا هزار و 700 تومان به فروش مى رسد. 

تکنسین هاى برتر ایران 
جذب بازار کار مى شوند

حمیدرضا ثابت نژاد، معاون پژوهش سازمان آموزش 
فنى و حرفه اى کشــور از برگزارى ســومین المپیاد 
تکنسین هاى ایران در دو مرحله مقدماتى و نهایى خبر 
داد و گفت: نفرات برتر و نخبه این المپیاد به واحدهاى 

اقتصادى معرفى و جذب بازار کار مى شوند.

بودجه سال آینده
19 آذر به مجلس مى  رود

 عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى از تقدیم 
الیحه بودجه 1397 از سوى دولت به مجلس در روز 19 
آذرماه خبر داد. اکبر رنجبرزاده افزود: قرار است طبق 
آیین نامه داخلى مجلس و هماهنگى هاى انجام شده، 
رئیس جمهور ضمن تقدیم الیحه بودجه ســال 97، 
گزارشى از چگونگى تدوین این الیحه به نمایندگان 

ارائه کند.

ویترین

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 
رونق تولیــد نیازمند رونق فروش و بازاریابى اســت، بر 
لزوم پرداخت تسهیالت از سوى بانک ها و فیلترى عمل 

نکردن آنها تاکید کرد.
رضا رحمانى با تاکید بر اینکه رونق تولید منوط به فروش 
و بازاریابى است، گفت: تولید و عرضه در کشور در شرایط 
قابل قبولى قرار دارد، اما در این جریان باید بحث تقاضا به 

عنوان اصل کار پیگیرى شود. 
رحمانى تصریح کرد: در مسیر تولید باید ارتباط بین صنایع 

بزرگ و کوچک برقرار شود.
وى با اشــاره به اختصاص 50 هزار میلیارد تومان اعتبار 

ابالغى توسط دولت در حوزه اشتغال بیان داشت: در این 
حوزه 20 هزار میلیارد تومان در قالب طرح فراگیر اشتغال 
وزارت تعاون، 10 میلیارد تومان جهت نوسازى و بازسازى 
صنایع و 20 هزار میلیارد تومان ویژه طرح هاى با پیشرفت 
بیش از 60 درصد و رونق تولید اختصاص یافته اســت و 
در کنار 1/5 میلیارد دالر اشتغال روستایى مى توان رشد 

اشتغال را شاهد بود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در 
ابتداى طرح رونق تولید، وضعیت پرداخت تسهیالت از 
سوى بانک ها رضایتبخش نبوده است، اما شرایط کنونى 

رو به بهبود است.

رئیس کل بیمه مرکزى گفت: در حال حاضر دولت الیحه 
حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه ها را به مجلس ارائه 

داده و در پروسه نوبت دهى قرار دارد. 
عبدالناصر همتى اظهار داشــت:این موضوع به زندگى 
میلیون ها نفر مربوط مى شود و در صورتى که در اولویت 
کارى مجلس قرار گیرد، مبلــغ کل بیمه ها تا 9 درصد 

کاهش پیدا مى کند.
وى درباره تغییر در نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
بیمه عمر و مشــکالتى که براى بیمه گذاران به وجود 
آمده است، گفت: این بحث درخصوص مالیات بر ارزش 
افزوده بیمه عمر در سازمان امور مالیاتى و شرکت هاى 

بیمه وجود دارد و نظر سازمان امور مالیاتى بر این است 
که مالیات بر ارزش افزوده همزمان با اقساط بیمه عمر 

پرداخت شود.
رئیس کل بیمه مرکــزى در ادامه اذعان داشــت: البته 
ما امیدواریــم هرچه زودتر این موضوع مطرح شــود و 
نمایندگان مجلس شوراى اســالمى نیز هرچه سریع تر 
الیحه مالیات بر ارزش افــزوده را تصویب کنند تا این 
بیمه ها از شمول آن خارج شوند. همتى تصریح کرد: در 
حال حاضر دولت الیحه حــذف مالیات بر ارزش افزوده 
بیمه ها را به مجلس ارائه داده و در پروســه نوبت دهى 

قرار دارد. 

کاهش مبلغ بیمه ها 
تا 9 درصد

رونق تولید منوط به رونق 
فروش و بازاریابى است

به اطالع کلیه متقاضیان محصوالت شرکت ایران خودرو مى رساند، شرایط فروش قسطى محصوالت ایران خودرو آغاز شد.در این روش فروش، صرفا مشتریانى امکان ثبت نام خواهند داشت که فاقد هرگونه چک برگشتى باشند. 

همزمان با انتظار اوپک براى مذاکرات دشــوارتر از حد 
انتظار در نشست هفته جارى وین، نگرانى هایى نسبت 
به کمبود عرضه بازار جهانــى در نتیجه تالش هاى این 
سازمان براى متعادل سازى عرضه و تقاضا و حمایت از 

افزایش قیمت ها وجود دارد.
اوپــک، روســیه و 9 تولیدکننــده دیگــر توافــق 
کرده انــد تولیــد نفــت را تــا مــارس ســال 2018 
حــدود 1/8 میلیــون بشــکه در روز کاهــش دهند و 
امروز دربــاره تمدیــد این توافــق مذاکــره خواهند 
کرد. بازار پیش از این انتظار داشت توافق کاهش تولید 
اوپک تا پایان سال 2018 تمدید شــود، اما تردیدهایى 
نســبت به این موضوع در چند روز گذشــته بروز کرده

 است.
عربستان سعودى که بزرگترین صادرکننده اوپک است، 
اعالم کرده که مایل اســت نفت حدود 60 دالر در هر 
بشکه معامله شود، زیرا این کشــور آماده عرضه سهام 
آرامکو در بازار مى شود و همچنین با کسرى مالى بزرگى 

مواجه است.
 منابع نزدیک بــه مذاکرات اوپک و روســیه به رویترز 
گفته اند مسکو مایل است لحن توافق تنظیم شود و شامل 
گزینه اى براى بازبینى توافق در صورت کاهش ســریع 

ذخایر جهانى باشد.

هدف از اجراى توافق کاهش تولید، بازگرداندن ســطح 
ذخایر نفت کشورهاى صنعتى به میانگین پنج ساله است. 
آمار نشان مى دهد که اوپک در نیمه راه رسیدن به چنین 
هدفى قرار دارد و منابع اوپک مى گویند این هدف ممکن 

است پس از ژوئن سال 2018 حاصل شود.
رویترز نیزدر گزارشى به نقل از منابع آگاه خبر داد پروژه 
بزرگ روسیه تحت اداره شــرکت اکسون موبیل براى 
افزایش تولید خود به میزان یک چهارم از ســال آینده 
آماده مى شود.این پروژه شامل توافق کاهش تولید جهانى 
نمى شود، اما این تحول به منزله مانعى براى تالش هاى 

روسیه در زمینه محدودیت تولید است.

مدیرکل تجهیز منابــع وزارت راه و شهرســازى گفت: 
محتمل ترین ســناریو درباره رشــد قیمت مسکن در هر 
فصــل، افزایش قیمت به انــدازه تــورم در همان فصل 
خواهد بود.بهروز ملکى گفت: صدور پروانه ســاختمان 
10 درصــد و ارزش افزوده بخش مســکن هفت درصد 
امسال در مقایسه با پارســال افزایش یافته است.بهروز 
ملکى افزود: با ساخت مســکن مهر و تزریق منابع نفتى 
به بخش مسکن در برخى سال ها تولید به شدت افزایش 
یافت به طورى که از ســال 89 تا 92 براى ساخت 750 
هزار واحد مســکونى پروانه ســاختمان صادر شد.وى 
گفت: در طرح جامع مســکن، برنامــه بلندمدتى به این 
بخش تا ســال 1405 دیده شــده اســت.ملکى افزود: 
مســکن اولى ها، بافت هاى فرسوده و ســکونتگاه هاى 
غیررســمى در این طرح دیده شــده اســت.وى گفت: 
شــمار ثبت نام کنندگان در صندوق پس انداز مسکن اولى 
به زودى به 300 هزار نفر مى رسد.مدیرکل تجهیز منابع 
وزارت راه و شهرســازى افزود: به متقاضیان مسکن اولى 
ســاخت مســکن در بافت هاى فرســوده تســهیالت 
هشــت درصدى داده مى شود و انبوه ســازان هم در این 
بافت ها مى توانند از این تســهیالت استفاده کنند.ملکى 
گفت: طرح جامع مسکن منتشر شده، اگرچه معتقدیم این 
طرح اشکاالتى دارد و باید به طور پیوسته مورد بازنگرى 
قرار گیرد.وى افــزود: تنها با پمپاژ پــول در یک بخش 

نمى توان کار مثبتى انجام داد و وظیفه دولت نهادسازى 
در حوزه مسکن اســت.وى افزود: محتمل ترین سناریو 
درباره رشد قیمت مســکن در هر فصل، افزایش قیمت 
به اندازه تورم در همان فصل خواهد بود.مدیرکل تجهیز 
منابع وزارت راه و شهرسازى گفت: در بازار اجاره مسکن تا 
پایان سال هم افزایشى نخواهیم داشت حتى ممکن است 
شاهد کاهش اجاره بها هم باشیم.وى گفت: قیمت خرید و 

فروش مسکن تا پایان آبان 10 درصد رشد داشته است و 
پیش بینى مى کنیم در زمستان در مقایسه با تابستان رشد 
10درصدى قیمت مســکن وجود داشته باشد.وى گفت: 
افزایش صدور پروانه ساختمانى در سال 96 نشانه افزایش 
تولید مسکن است.وى افزود: در آبان سال جارى48 هزار 
و 537 قرارداد خرید و فروش در سراســر کشــور منعقد

 شد. 

مذاکرات دشوار در انتظار اوپک دولت جهش قیمت مسکن را منتفى اعالم کرد

 شرایط فروش اعتبارى عادى محصوالت ایران خودرو با مشارکت شرکت لیزینگ خودروکار- ویژه آذر 96

خانواده 
محصول

کد 
کالس 
خودرو

قیمت مصوب رنگ قابل عرضهشرح خودرو
فروش (ریال)

پیش پرداخت 
(ریال)

تعداد 
چک ها

مبلغ هرچک 
(ریال)

تاریخ 
چک ها

موعد 
تحویل

پژو 405
298/699/000152/900/000سفید، مشکى، نقره اى، خاکسترى، متالپژو GLX 405 بنزینى25634

اهه
 6 م

چک
 4

47/120/000

1397/03/25
1397/09/25
1398/03/25
1398/09/25

30 روزه
30 روزه323/934/000165/800/00051/100/000مشکى، نقره اى، خاکسترى، متالپژو GLX 405 دوگانه سوز27222
22009SLX 405 60 روزه314/734/000161/100/00049/650/000نقره اى، خاکسترى متال، سفید، مشکىپژو

پژو 206
سفید، مشکى، خاکسترى،پژو 206 تیپ 260282

نقره اى، گیالسى، قرمز دوپوششه، صورتى، آبى 
کاسپین، یاسى متالیک

30 روزه333/000/000170/500/00052/530/000
60 روزه382/931/000196/000/00060/410/000پژو 206 تیپ 268155
27430V8 30 روزه391/423/000200/400/00061/750/000پژو 206 صندوقدار

سمند

20 روزه336/943/000180/000/00050/710/000رنگ هاى موجود امانىسمند LX EF7 پایه گازسوز29110
سمند LX EF7 پایه گازسوز29116

سفید، مشکى، خاکسترى، متال، آبى کبود، آبى رویال

30 روزه341/952/000180/000/00052/360/000
30 روزه317/920/000162/800/00050/150/000سمند LX EF7 بنزینى29212
60 روزه310/280/000158/800/00048/950/000سمند LX سال بنزینى29340
60 روزه381/306/000195/200/00060/150/000سورن ELX EV7 بنزینى57511

دنا
70101

دنا
30 روزه427/733/000219/000/00067/470/000سفید، مشکى، نقره اى، خاکسترى

30 روزه427/733/000219/000/00067/470/000سفید، آبى کبود70102

سفید، مشکى، نقره اى، خاکسترى، نارنجى، قرمز 30H Cross اتوماتیک72301دانگ فنگ
30 روزه455/243/000200/000/00082/480/000متالیک، آبى رویال متالیک

سفید، مشکى، نقره اى، خاکسترى، گیالسى، قرمز دو رانا 61006LXرانا
30 روزه346/917/000177/200/00053/550/000پوششه، یاسى متالیک

فروش اقساطى محصوالت ایران خودرو

شرکت چینى چرى در حالى در حدود 12 سال اخیر ایران 
را به بزرگترین مرکز فروش محصوالت خود در جهان 
تبدیل کرده که در این مدت ســرمایه گذارى الزم را در 
ایران نداشته، اما در مناطق دیگر از جمله سرزمین هاى 

اشغالى فلسطین سرمایه گذارى کرده است.
محصوالت چرى از اوایل دهــه 80 (1384) وارد بازار 
ایران شــده و از اواخر این دهه (1389) نیز این شرکت 
چینى وارد شراکت با شــریک ایرانى خود یعنى شرکت 

مدیران خودرو شد.
این خودروســاز چینى اگرچه نزدیک به 12 سال است 
که وارد بازار خودروى ایران شــده و این بازار را به اولین 
مقصد خودروهاى تولیدى خود تبدیل کرده اســت، اما 
هنوز از سرمایه گذارى واقعى و کامل در صنعت خودروى 
ایران در راســتاى ایجاد زنجیره تامین و تولید قطعات 
اصلى خودروهاى خود ســر باز زده است؛ به گونه اى که 
محصوالت این شــرکت همچنان به صورت قطعات از 
قطعه ســازان چینى خریدارى، به ایران حمل و پس از 
مونتاژ در مدیران خودرو، وارد بازار ایران مى شود. درصد 
داخلى سازى محصوالت چرى با وجود گذشت 12 سال 
از حضور در ایران همچنان به طور میانگین در حدود 20 

درصد است.
■■■

این رویکرد چرى در قبال ایران در حالى اســت که طبق 
اخبارى که برخى رسانه هاى خارجى منتشر کرده اند، این 
شرکت با وجود عدم سرمایه گذارى الزم و واقعى در ایران، 
با دیگر شرکت هاى خارجى در کشورهاى دیگر شراکت و 
سرمایه گذارى داشته و از جمله با یک شرکت صهیونیستى 
تحت برندهاى «کوانتوم» و «کوروس» وارد شراکت شده 
و اقدام به سرمایه گذارى به ویژه براى ایجاد مرکز تحقیق و 
توسعه براى طراحى و تولید خودروهاى هوشمند، خودران، 

تمام برقى و هیبریدى در فلسطین اشغالى کرده است.
■■■

در این شرایط این پرسش مطرح است که شرکت چرى 
که نزدیک به 12 ســال اســت از بازار ایران سود مى برد 
و به اعتقاد برخى کارشناســان، به واســطه بازار ایران پا 
گرفته و توانســته کار خود را توســعه دهد، چرا اقدام به 
ســرمایه گذارى هاى میلیون دالرى در کشورهاى دیگر 
کرده، اما از ســرمایه گذارى واقعى و درســت در صنعت 
خودروى ایران که اولین بازار فروش محصوالتش بوده 

خوددارى کرده است؟ 

رئیــس اتحادیه گوشــت گوســفندى از کاهش 
هزارتومانى قیمت این نوع گوشت در بازار خبر داد.

على اصغر ملکى بــا بیان اینکه قیمت گوشــت 
گوسفندى در بازار حدود هزار تومان کاهش یافته 
است، گفت: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه 
بدون دنبه تحویل به مغازه دار بین 37 تا 38 هزار 
تومان و تحویل به مشــترى بیــن 41 تا 42 هزار 
تومان اســت.  وى با اشــاره به اینکه تا زمانى که 
گوشت وارداتى وارد و به بازار عرضه مى شود، بازار 
از شرایط مطلوبى برخوردار است، اظهارداشت: با 
چنین شرایطى کمبودى نداریم و احتمال کاهش 
مجدد قیمت نیز وجود دارد.  رئیس اتحادیه گوشت 
گوســفندى اضافه کرد: مگر اینکه بارشى اتفاق 
بیافتد و حمل و نقل دچار مشکل شود که این مسئله 
قیمت ها را به طور مقطعى افزایش ده،د در غیر این 
صورت هیچ مشــکلى در بازار وجود ندارد.  ملکى 
همچنین  قیمت گوشت وارداتى را نیز کیلویى 33 

هزارتومان اعالم کرد.  

چرى؛ سرمایه گذارى در کشورهاى دیگر، فروش در ایران

کاهش قیمت گوشت گوسفندى

گوشت به کیلویى 
42هزارتومان رسید
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دانا کســى اســت که قدر خــود را بشناســد و در نادانى 
انسان این بس که ارزش خویش نداند. دشمن روى ترین 
افــراد نزد خــدا کســى اســت کــه خــدا او را بــه حال 
خود واگذاشــته تا از راه راست منحرف شــود و بدون 

موال على (ع)راهنما برود.

بدون شرح
منبع: ایران کارتون
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                 رزیتا غفارى از علت 
              کم کارى اش مى گوید: 
 از علت 
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از سینما عقب افتادم

13همه مى دانند کرانچار چقدر بزرگ استهمه مى دانند کرانچار چقدر بزرگ است
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فایرفاکس 

15
14آتش به جان کارگاه منبت کارى افتاد

11

افتاد ى منبتکا گاه کا جان به

للسسللعسل  داروى سرمــاخـوردگىسسع

 داروى سرمــاخـوردگى

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

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

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

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 

بازگشت انقالبِى ناکام به اصفهان!بازگشت انقالبِى ناکام به اصفهان!
 مصاف سپاهان- استقالل خوزستان؛  امروز در ورزشگاه نقش جهان مصاف سپاهان- استقالل خوزستان؛  امروز در ورزشگاه نقش جهان
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رزیتا غفــارى، بازیگــر با ســابقه ســینما و تلویزیون 
از جمله هنرمندانى اســت که پس از وقفــه اى طوالنى 

بار دیگر با چندین اثر عزم بازگشــت بــه تلویزیون را 
کرده اســت. رزیتا غفارى به صورت رســمى با بازى 

در ســریال به یاد ماندنى «در پناه تو» بــه کارگردانى 
حمیــد لبخنــده وارد عرصــه تلویزیــون شــد.

 موفقیــت غفــارى در این ســریال باعث شــد تا 
بار دیگــر حمیــد لبخنــده وى را براى نقشــى 

پر رنگ تــر از قبل یعنى براى بازى در ســریال 
«در قلب من» دعوت کنــد. پس از آن غفارى 

به یکــى از بازیگران خــوب تلویزیونى مبدل 
شــد و توانســت طى ســال هاى دهه 80 در 9 

اثر تلویزیونى بــه ایفاى نقش بپــردازد. از جمله معروف تریــن این آثار 
مى توان بــه «فصل زرد»، «همســفران»، «عمــارت فرنگى» و 

«تبریز در مه» اشــاره کرد. غفارى اما در عرصه ســینما کم کارتر 
بود. وى اولین بار در سال 1375 در فیلم سینمایى «هتل کارتن» به 

کارگردانى سیروس الوند به ایفاى نقش پرداخت و دو سال بعد براى 
فیلم پر سر و صداى«شوکران»ساخته بهروز افخمى انتخاب شد.

وى این روزها با چهار سریال و مجموعه تلویزیونى به عرصه بازیگرى 
در تلویزیون بازگشته و به همین مناسبت خبرگزارى میزان در گفتگویى 

به روند غیبت و حضــور دوباره این بازیگــر محبوب پرداخته
 است.

رزیتا غفارى از علت کم کارى اش مى گوید: رزیتا غفارى از علت کم کارى اش مى گوید: 

اهل رابطه هاى خاص اهل رابطه هاى خاص 
نبودم؛ از سینما عقبنبودم؛ از سینما عقب
 افتادم افتادم

شما 
همواره براى 

بــازى در مجموعه هاى 
تلویزیونى مورد تشــویق و استقبال 
قرار گرفته اید اما چندین ســال از این 
عرصه دور شدید. دلیل دورى شما چه بود و 
چطور بعد از این دورى دست پر به تلویزیون

 آمدید؟
به عنوان بازیگر حضور کمرنگى در تلویزیون داشتم اما فعالیتم 
در پشت صحنه تلویزیون پررنگ بود. به مدت سه سال درگیر 
کارگردانــى ســریال «ماماهوت» بودم که خوشــبختانه 
از شــبکه 2 ســیما پخش شــد و مردم از آن استقبال

 کردند.
دلیل اصلــى دورى شــما از بازیگرى، 
کارگردانى ماماهوت بود یا دلیل دیگرى 

هم داشتید؟
این سریال وقت زیادى از من مى گرفت 
و اتفاقًا در آن بازه زمانى پیشنهادات 
زیادى داشــتم اما نمى توانستم 
بــازى در آنهــا را قبــول

 کنم.
بعد از پایان تولید 

«ماماهــوت» 
مدت  بــه 
ل  یکســا
یگــر  د
بــازى  هم 
نکردیــد، 

لیل  د
دورى  ایــن 
یکساله چه بود؟

نمى خواستم به هر طریقى به تلویزیون برگردم و آثار به 
نحوى نبودند که نظر مرا براى بــازى جلب کنند تا اینکه اواخر ماه 
پیش چندین کار بســیار خوب در یک بازه زمانى به من پیشــنهاد 

شد.
شما در برهه اى از زمان حضور موفقى در سینما 
داشتید اما چند سالى است که دیگر در سینما 
بازى نمى کنید. آیا امسال فیلمى را براى فجر 

آماده دارید؟
متأســفانه امســال فیلمــى را براى حضــور در جشــنواره فیلم 
فجر نــدارم. مــن بــه شــخصه از ســینما فاصلــه نگرفته ام 
و دوســت هم نــدارم کــه فاصلــه بگیــرم امــا ســینما این 
روزهــا راهــى را مــى رود که بــه بازیگرانــى مثل مــن بازى

 نرسد.
دلیل این دورى میل شخصى شــما بود یا به 

اجبار کار نکردید؟
ســینما مارپیــچ اســت و رابطــه هــاى خــاص خــود 
را دارد و چــون من اهل ایــن بازى ها نبودم کمى از ســینما 

دور افتاده ام. 
پس شما هم به باندبازى در ســینما اعتقاد 

دارید؟
به هر حــال آدم هــا ترجیح مى دهنــد کنار هــم کار کنند و 
شــخص دیگرى را وارد گروه خود نکنند. اعضاى ســینما 
گروه هاى خودشــان را دارند و من چــون در هیچکدام از 

نتوانســتم در سینما این گــروه ها نبودم 
ى  ز چندانى داشته بــا

باشم.
در ایــن 
ن  میــا

بازیگرانى 
هســتند که در کنار 

کم کارى شما ساالنه شش فیلم 
در فجر دارند. نظر شما در مورد این مسئله 

چیست؟
امیدوارم هنرمندى که شش کار ســینمایى را همزمان در یکسال 
انجام مى دهند به دلیل توانایى اشــان با چنین اتفاقى روبه رو شده 
باشد زیرا بازى در شش فیلم کار بسیار ســختى است و توانایى به 

شدت باالیى نیاز دارد. 
این پرکارى گویا برخى بازیگران هم نسل شما 

را قربانى کرده است. اینطور نیست؟
اینطــور بگویم که مردم ما مــردم ناآگاهى نیســتند و به خوبى با 
همه چیز آشــنا هســتند و جاى خالى برخى بازیگــران را حس 
مى کنند. با وجود این، متأســفانه یا خوشــبختانه این رویه حضور 
محدود بازیگران همچنان ادامه دارد. خوشــبختانه براى آنهایى 
که پشت سر هم کار مى کنند و متأســفانه براى همدوره اى هاى 
من که با اینکه سال ها در ســینما کار کرده اند امروز کنار گذاشته 

شده اند.
شــما خودتان هیچ وقت به دنبال سوپراستار 

شدن نبودید؟
به این نوع سوپراستار شدن نمى شود زیاد دل بست در صورتى که 
بازیگران حرفه اى حتى اگر چندین سال بازى نکنند باز هم در میان 

مردم محبوب و در خاطره ها باقى خواهند ماند.
صحبت هایى مبنى بر انتخــاب بازیگران بر 
اساس تعداد فالوور آنها به میان آمده است. 

نظر شما در این مورد چیست؟

من 
بعیــد مى دانم 

که کارگردانان و یا فیلمسازان 
بخواهند از طریق تعداد الیک یا فالوور کسى 

وى را براى بازى انتخاب کنند. البتــه برخى بازیگران کمى 
شیطنت کرده و مى خواهند فالوور تقلبى جذب کنند تا انتخاب شوند 
اما به راحتى مى توان از تعداد الیک ها به حقیقى و تقلبى بودن آنها 

پى برد.
بعد از سال ها تجربه بازیگرى آیا هنوز هم به 
سیمرغ بلورین جشنواره فجر و یا سایر جوایز 

فکر مى کنید؟
اینکه یــک بازیگر به ســیمرغ بلوریــن فجر فکر نکند اشــتباه 
اســت زیرا هر بازیگــرى دوســت دارد در رتبه بــاالى کار خود 
قرار بگیرد اما ایــن را هم بگویم کــه گرفتن ایــن جایزه خیلى 
در آینده کارى بازیگــر تأثیرگذار نبوده و به نوعــى تعیین کننده

 نیست.
یعنى اگر یک بازیگر سیمرغ بگیرد سال آینده 

کارهاى بیشترى به او پیشنهاد نمى شود؟
همه اینها مقطعى است. همسر من در بخش طراحى گریم فعالیت 
مى کرد و توانست سیمرغ بلورین جشنواره را به خانه بیاورد اما این 
جایزه اتفاق خاصى را به همراه نداشــت و باعث پرکارتر شدن وى 

نشد.

اواخر هفته گذشته خبرى 
در مورد اکران فیلم سینمایى 

«ارادتمند، نازنین بهــاره، تینا» در 
کشور کانادا در رســانه ها منتشر شد. با 

گذشت 24 ساعت از آن خبر، به ناگهان تهیه 
کننده این فیلم ســینمایى اعالم کرد که پس 
از مشورت با مدیران ســینمایى بنا بر مالحظاتى، از 
نمایش این فیلم سینمایى عبدالرضا کاهانى صرف نظر کرده است. 
حاال سخنگوى شوراى صنفى نمایش، آب پاکى را روى دست عوامل 
«ارادتمند، نازنین بهاره، تینا»  ریخت و اعالم کرد که این فیلم 

اجازه هیچگونه اکران داخلى و خارجى ندارد.
فیلم سینمایى «ارادتمند، نازنین بهاره، تینا»  که سال 94 جلوى دوربین رفت، از 

همان ابتدا با حواشى بسیارى روبرو شد و در انتها به محاق توقیف رفت.
درباره اکران «ارادتمند، نازنین بهاره، تینا» در خارج از کشور، غالمرضا فرجى، سخنگوى 
شوراى صنفى نمایش به برنا مى گوید: «قرارداد فیلم و پروانه نمایش کاهانى به شوراى 
صنفى نمایش ارائه نشده و براى همین تا زمانى که این قرارداد در اختیار ما قرار نگیرد بدیهى 

است این فیلم اجازه هیچ گونه داخلى و خارجى اکران ندارد.»
نکته قابل توجه آن است که شوراى صنفى نمایش فقط در زمینه نظارت بر قراردادهاى 
پخش فیلم بین سینماداران و پخش کنندگان براى اکران داخلى مسئولیت دارد و تا به حال 

در زمینه اکران خارجى فیلم ها اعضاى آن اظهار نظر نکرده بودند.

فیلم کاهانى اجازه 
نمایش داخلى و خارجى ندارد

کیومرث پوراحمد، کارگردانى که دو سال بعد از «کفشهایم کو؟» هنوز نتوانسته فیلمى را بسازد تازه ترین حضورش در 
هیئت داوران جشنواره کامًال دولتى رشد را مجالى کرد براى گالیه از سیکل مدیریت سینما در کشور.

پوراحمد که عضو هیئت داوران بخش فیلم داستانى بلند جشنواره فیلم رشد است با اشاره به دوران مدیریت 
علیرضا زرین در کانون پرورشى فکرى کودکان و نوجوانان در اوایل انقالب گفت: وقتى آدمى را که خاصیت 
داشته باشد برمى دارند و انســانى بى خاصیت مى گذارند، سازمان از حیز انتفاع ساقط مى شود. کانون در 
گذشته خیلى فعال بود و فیلم هایش در سراسر ایران نمایش داده مى شد اما االن به سازمانى تبدیل 

شده که هرچند سال یک فیلم مى سازد.
او همچنین اظهار داشت: برخى از آنهایى که پشت میزها نشسته اند، مشغولیت دیگرى دارند و 
دغدغه سینما ندارند،  درحالى که ما با سینما زندگى مى کنیم و نفس مى کشیم اما آنها با سینما 

مدیریت و کاسبى مى کنند.
پوراحمد با مطرح کردن اینکه مسائلى مثل «خاله بازى» و «فامیل بازى» و «معامله 
کردن پست» در سیکل هاى مدیریتى سینما نضج یافته ابراز عقیده کرد: پست ها را 
به افرادى مى دهند که شایسته نیستند و فقط میزشان را چسبیده اند و دلشان  نه 
براى ایران، نه براى کودك ایران و... نمى سوزد. باید شرایطى مهیا شود که 
فیلمسازان فیلم بسازند. آنهایى که دغدغه دارند، امکانات ندارند، حمایت 

نمى شوند و یا سرمایه آنها جور نمى شود.
او با بیان اینکه بنیاد فارابى گفته خودم براى ساخت فیلمنامه ام 
سرمایه بیاورم و این در حالى است که به بعضى ها که نور چشمى  
هستند سرمایه مى دهند، درباره اینکه چرا مثل همیشه شاداب 
و سرحال نیســت گفت: در حال حاضر زمین خورده ام و 
مهره هایم آســیب دیده انــد و درد دارم. عالوه بر این 
موضوع، یک زمانى سالى یک فیلم مى ساختم اما 
االن هر پنج شش سال یک فیلم مى سازم. طبیعتًا 

کًال حالم خوب نیست.
پوراحمــد همچنین بیان کــرد: با عرض 
پوزش از برگزارکنندگان جشنواره فیلم 
رشــد باید بگویم کًال جشنواره ها 
اعم از جشنواره رشــد، فجرو...

هیچ تأثیرى بر بدنه ســینما 
نداشته اند، ندارند و نخواهند 

داشت.
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غالمرضــا فرجى، پورپور
شوراى  سخنگوى 
صنفى نمایش گفت: 
قرارداد فیلم سینمایى 
«وقتى برگشــتم» 
بسته شــد و این فیلم 
به همراه فیلم «آذر»  از 
صبح دیروز چهارشنبه 

به نمایش درآمد.
گفتنى است رضا کیانیان، 
افشین هاشــمى، الدن 
مستوفى، بیتا فرهى، رعنا 
آزادى ور و سروش صحت 
از جمله بازیگرانى هســتند 
که در فیلم «وقتى برگشتم» 
به نویســندگى و کارگردانى 
وحید موسائیان به ایفاى نقش 

پرداخته اند.
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«الك قرمز» سریال مى شود
نسخه سریالى «الك قرمز» به کارگردانى سیدجمال سید حاتمى براى شبکه 5 سیما تولید خواهد شد.

این سریال که در ادامه نسخه سینمایى این اثر است و نقش اصلى آن را دختر خانواده بازى مى کند 
که بعد از از هم پاشیدن خانواده خود ســعى دارد تا این خانواده را دور هم جمع کند و در آخر خود یکى از 

کارآفرینان مى شود.  قصه سریال «الك قرمز» با سینمایى آن متفاوت است و بحث قاچاق کاال در آن 
پررنگ تر خواهد بود. محتواى اصلى قصه ضررهاى قاچاق کاال و تأثیر مخرب آن روى خانواده هاست و 

تالش یک انسان براى امرار معاش و نجات زندگى خانواده اى را نشان مى دهد.
ممکن است تا همان بازیگران نسخه سینمایى در سریال 30 قسمتى «الك قرمز »هم حضور داشته 
باشند، اما این احتمال هم وجود دارد تا سن بازیگر نقش اصلى که همان دختر است تغییر کند و گروه 

تولید نتوانند بازیگر نسخه سینمایى را انتخاب کنند. 
«الك قرمز» فیلمى به کارگردانى سیدجمال سیدحاتمى، نویسندگى امیر عبدى و تهیه کننده کامران 

مجیدى محصول سال 1394 اســت. «الك قرمز» مضمونى اجتماعى دارد و در مورد خانواده، ارتباط 
والدین با فرزندان و معضالت جامعه است. پانته آ پناهى ها، پردیس احمدیه، بهنام تشکر و مسعود کرامتى 

بازیگران نسخه سینمایى «الك قرمز» هستند.

مران 
ب رتباطر

رامتى

رزیتا غفــارى، بازیگــر با ســابقه ســینما و تلویزیون 
وقفــه اى طوالنى از جمله هنرمندانى اســت که پس از

بار دیگر با چندین اثر عزم بازگشــت بــه تلویزیون را 
کرده اســت. رزیتا غفارى به صورت رســمى با بازى 

در ســریال به یاد ماندنى «در پناه تو» بــه کارگردانى 
حمیــد لبخنــده وارد عرصــه تلویزیــون شــد.

 موفقیــت غفــارى در این ســریال باعث شــد تا
بار دیگــر حمیــد لبخنــده وى را براى نقش
پر رنگ تــر از قبل یعنى براىبازى
«در قلب من» دعوت کنــ
بهیکــى از بازیگران خـ
شــد و توانســت طى
اثر تلویزیونى بــه ایف
م

شما 
همواره براى 

بــازى در مجموعه هاى 
تلویزیونى مورد تشــویق و استقبال 
قرار گرفته اید اما چندین ســال از این 
عرصه دور شدید. دلیل دورى شما چه بود و 
چطور بعد از این دورى دست پر به تلویزیون

 آمدید؟
به عنوان بازیگر حضور کمرنگى در تلویزیون داشتم اما فعالیتم 
در پشت صحنه تلویزیون پررنگ بود. به مدت سه سال درگیر 
کارگردانــى ســریال «ماماهوت» بودم که خوشــبختانه 
2از شــبکه 2 ســیما پخش شــد و مردم از آن استقبال

 کردند.
دلیل اصلــى دورى شــما از بازیگرى، 
کارگردانى ماماهوت بود یا دلیل دیگرى 

هم داشتید؟
این سریال وقت زیادى از من مى گرفت 
و اتفاقًا در آن بازه زمانى پیشنهادات 
زیادى داشــتم اما نمى توانستم 

لیل  د
دورى  ایــن 
یکساله چه بود؟

آثار به نمىخواستم به هر طریقى به تلویزیون برگردم و
نحوى نبودند که نظر مرا براى بــازى جلب کنند تا اینک
پیش چندین کار بســیار خوب در یک بازه زمانى به من

شد.
شما در برهه اى از زمان حضور موفقى
داشتید اما چند سالى است که دیگر
بازى نمى کنید. آیا امسال فیلمى را بر

آماده دارید؟
متأســفانه امســال فیلمــى را براى حضــور در جشــ
فجر نــدارم. مــن بــه شــخصه از ســینما فاصلــه
و دوســت هم نــدارم کــه فاصلــه بگیــرم امــا س
مثلم ان بازیگ ه ب که ود م ا اه ا بازىوزه  مــن

 بود یا به 

اص خــود 
ى از ســینما 

ما اعتقاد 

م کار کنند و 
ى ســینما 
هیچکدام از 
م در سینما 
انى داشته 

شم.
در ایــن 
ن  میــا

این پرکارى گویا برخى بازیگران هم نسل شما 
را قربانى کرده است. اینطور نیست؟

اینطــور بگویم که مردم ما مــردم ناآگاهى نیســتند و به خوبى با 
همه چیز آشــنا هســتند و جاى خالى برخى بازیگــران را حس 
مى کنند. با وجود این، متأســفانه یا خوشــبختانه این رویه حضور 
محدود بازیگران همچنان ادامه دارد. خوشــبختانه براى آنهایى 
که پشت سر هم کار مى کنند و متأســفانه براى همدوره اى هاى 
من که با اینکه سال ها در ســینما کار کرده اند امروز کنار گذاشته 

شده اند.
شــما خودتان هیچ وقت به دنبال سوپراستار 

شدن نبودید؟
به این نوع سوپراستار شدن نمى شود زیاد دل بست در صورتى که 
بازیگران حرفه اى حتى اگر چندین سال بازى نکنند باز هم در میان 

مردم محبوب و در خاطره ها باقى خواهند ماند.
صحبت هایى مبنى بر انتخــاب بازیگران بر 
اساس تعداد فالوور آنها به میان آمده است. 

نظر شما در این مورد چیست؟
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خ گذش ف اخ اواخر هفته گذشته خبرى ا
مورد اکران فیلم سینمایى  در

«ارادتمند، نازنین بهــاره، تینا» در 
کشور کانادا در رســانه ها منتشر شد. با 

4گذشت 24 ساعت از آن خبر، به ناگهان تهیه
کننده این فیلم ســینمایى اعالم کرد که پس

مشورت با مدیران ســینمایى بنا بر مالحظاتى، ازاز م
سینمایى عبدالرضا کاهانى صرف نظر کرده است.نننننممایش این فیلم س
شوراى صنفى نمایش، آب پاکى را روى دست عواملحاال سخنگوى ش
زنین بهاره، تینا»  ریخت و اعالم کرد که این فیلم«ارادتمند، ناز

اجا
فیلمس
همانابتدا
درباره اکران «اراد
شوراى صنفى نم
صنفى نمایش ارائ
است این فیلم اجا
نکته قابل توجهآ
پخش فیلم بین س
در زمینه اکران خا

فیلم کاهانى اجاز
نمایش داخلى و خارج

ز نتوانسته فیلمى را بسازد تازه ترین حضورش در 
ه از سیکل مدیریت سینما در کشور.

نواره فیلم رشد است با اشاره به دوران مدیریت 
 در اوایل انقالب گفت: وقتى آدمى را که خاصیت 
د، سازمان از حیز انتفاع ساقط مى شود. کانون در 
ن نمایش داده مى شد اما االن به سازمانى تبدیل 

شت میزها نشسته اند، مشغولیت دیگرىدارند و
زندگى مى کنیم و نفس مى کشیم اما آنها با سینما 

ى مثل «خاله بازى» و «فامیل بازى» و «معامله 
یتى سینما نضج یافته ابراز عقیده کرد: پست ها را 
 نیستند و فقط میزشان را چسبیده اند و دلشان  نه 
.. نمى سوزد. باید شرایطى مهیا شود که 
که دغدغه دارند، امکانات ندارند، حمایت 

جور نمى شود.
بى گفته خودم براى ساخت فیلمنامه ام 
حالى است که به بعضى ها که نور چشمى  
هند، درباره اینکه چرا مثل همیشه شاداب 
ت گفت: در حال حاضر زمین خورده ام و 
ــیب دیده انــد و درد دارم. عالوه بر این 
ک زمانى سالى یک فیلم مى ساختم اما 
پنج شش سال یک فیلم مى سازم. طبیعتًا 

حالم خوب نیست.
راحمــد همچنین بیان کــرد: با عرض 
پوزش از برگزارکنندگان جشنواره فیلم 
رشــد باید بگویم کًال جشنواره ها 
اعم از جشنواره رشــد، فجرو...

بر بدنه ســینما  هیچ تأثیرى
نداشته اند، ندارند و نخواهند 

داشت.
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غالمرضــا فرجى، 
شوراى  سخنگوى 
صنفى نمایش گفت: 
قرارداد فیلم سینمایى 
«وقتى برگشــتم» 
بسته شــد و این فیلم

به همراه فیلم «آذر»  از 
صبح دیروز چهارشنبه 

به نمایش درآمد.
گفتنى است رضا کیانیان، 
افشین هاشــمى، الدن 
مستوفى، بیتا فرهى، رعنا 
آزادى ور و سروش صحت 
از جمله بازیگرانى هســتند 
که در فیلم «وقتى برگشتم» 
به نویســندگى و کارگردانى

وحید موسائیان به ایفاى نقش 
پرداخته اند.
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سریالمىشودالك«««««الك ««««««««««««الك قرمز» سریال مى شودك قرمز سریال مى شودكقرمز»
 سریالى «الك قرمز» به کارگردانىسیدجمال سید حاتمى براى شنسخهس
سریال که در ادامه نسخه سینمایى این اثر است و نقش اصلى آناین س
داز از هم پاشیدنخانواده خودســعى دارد تا این خانواده را دورکه بعد
رینان مى شود.  قصه سریال «الك قرمز» با سینمایى آن متفاوتکارآفر
محتواى اصلىقصه ضررهاى قاچاق کاال و تأثیر مپررنگ گ تر خواهد بود.
شیک انسان براى امرارمعاش و نجاتزندگى خانواده اى رانشانتالش

30 قسمتى 0کن است تا همان بازیگران نسخه سینمایى در سریال ممک
شند، اما این احتمال هم وجود دارد تا سن بازیگر نقش اصلى که همباش
لید نتوانند بازیگر نسخه سینمایىرا انتخاب کنند. تول
الك قرمز» فیلمى به کارگردانى سیدجمال سیدحاتمى، نویسندگ«ال

1394 اســت. «الك قرمز» مضمونى اجتم 4جیدى محصول سال مج
لدین با فرزندان و معضالت جامعه است. پانته آ پناهى ها، پردیس احوال
زیگران نسخه سینمایى «الك قرمز» هستند.باز

م و ى م ى زی
بــازى در آنهــا را قبــول

 کنم.
بعد از پایان تولید 

«ماماهــوت» 
مدت  بــه 
ل یکســا

یگــر  د
بــازى  هم 
نکردیــد، 

روزهــا راهــى را مــى رود که بــه بازیگرانــى مثلم
 نرسد.

دلیل این دورى میل شخصى شــما
اجبار کار نکردید؟

ســینما مارپیــچ اســت و رابطــه هــاى خــا
را دارد و چــون من اهل ایــن بازى ها نبودم کمى

دور افتاده ام. 
پس شما هم به باندبازى در ســینم

دارید؟
هــم حــال آدم هــا ترجیح مىدهنــد کنار به هر

شــخص دیگرى را وارد گروه خود نکنند. اعضاى
گروه هاى خودشــان را دارند و من چــون در ه

گــروه ها نبودم  نتوانســتماین
ى  ز چندبــا

باش
د



سالمتسالمت 113098 سال چهاردهمپنج شنبه  9 آذر ماه   1396

استفاده مداوم از مسّکن هاى کاهنده درد با یک عارضه 
جانبى حتمى در اندام هاى مختلف بدن همراه است.

خوشــبختانه برخى از مواد غذایى این قابلیت را دارند 
که بدون ایجاد عارضه جدى روى دســتگاه گوارش، 
کاهش سردرد، درد مفاصل و یا سایر دردهاى آزاردهنده 

اثرگذار باشند.
*روغن زیتون: روغن زیتون داراى ترکیبات و خواص 
ضد التهابى است و اولئوکانتال موجود در آن دقیقًا مى 
تواند مانند ایبوپروفن عمل کند. درحدود ســه چهارم 

قاشــق غذاخورى روغن زیتون برابر با 200 
میلى گرم ایبوپروفن اســت. رژیم غذایى 

کشــورهاى حوزه دریاى مدیترانه 
که روغن زیتون یکى از 

مواد اصلى آن اســت، 
از مدت ها قبل 
سالمتى  براى 

انســان از جملــه 
کاهش خطــر ســکته مغزى، 

بیمارى هاى قلبى، سرطان سینه، سرطان 
ریه و برخى از انواع فراموشى مفید تشخیص داده شده 
بود. پژوهشــگران هنگامى متوجه این خاصیت روغن 
زیتون شدند که مشــاهده کردند روغن زیتون فرآورى 
نشده مانند ایبوپروفن موجب ناراحتى در قسمت عقب 

گلو مى شود.
*سیر: سیر به طور موقت مى تواند درد دندان شما را تا 
رسیدن نزد دندان پزشک کاهش دهد. آلیسین موجود 
در ســیر یک ترکیب آنتى بیوتیکى با خاصیت ضد درد 

موضعى است.
*قهوه: قهوه یک امدادگر براى کاهش درد عضالنى 
ناشى از ورزش است. نوشــیدن دو فنجان قهوه قبل از 
ورزش، مى  تواند تا 48 درصد درد عضالنى پس از ورزش 

را کاهش دهد. 
*ماهى قزل آال: امگا 3 موجود در این ماهى، التهاب و 
درد گردن و کمر را کاهش مى دهد. مطالعات نشان داده 
اند کسانى که دچار گردن دردهاى غیر جراحى هستند، با 

و 200 میلى گرم امگا 3 در دریافت هزار 
روز، 60 درصــد کاهش 
درد را گزارش کرده 
اند. عــالوه بر 
این، امــگا 3 
درد  خستگى، 
 ، نى عضال
خشــکى 

خــارش  و 
پوست، ســردرد، بى 
خوابى، شــکنندگى مو و ناخــن ها و عدم 
تمرکز را کاهش مى دهد و بــراى التیام بیمارى هاى 
قلبى عروقى، رماتیسم مفصلى، آسم و کاهش التهاب 

آرتریت روماتوئید موثر است
* زنجبیل: زنجبیل با افزایش ترشــح بزاق، افزایش 
ترشح شیره هاى گوارشى، کاهش اسید معده، افزایش 
حرکت روده ها و... تهوع را بهبود مى بخشــد. مصرف 
زنجبیل تهوع ناشى از باردارى، ماشین گرفتگى، عمل 
جراحى، شــیمى درمانى ناشى از ســرطان را کاهش 

مى دهد.

بهترین غذاها

بدترین غذاها

گوشت 
بوقلمون بــه دلیل 
داشتن میزان زیادى تریپتوفان 
به داشــتن خوابى راحت و کافى کمک 
خواهد کرد. تریپتوفان یک اسید آمینه ضرورى 
است که به آزادسازى مالتونین که نوعى هورمون القا 
کننده خواب است کمک مى کند. بجز گوشت بوقلمون، 
تریپتوفان در سایر غذاهاى غنى از پروتئین مانند گوشت مرغ، 
گوشت قرمز، پنیر، ماست،تخم مرغ و ماهى نیز یافت مى شود. 
بنابراین مصرف چنین غذاهایى قبل از زمان خواب، به داشتن 

خواب کافى و با کیفیت تر کمک خواهد کرد.
عالوه بر این، تحقیقات نشان داده که کمبود تریپتوفان باعث کمبود 
سروتونین خواهد شــد که عاملى براى کمبود خواب است. براى 
اثرگذارى بهتر، مى توان گوشت بوقلمون را به همراه مقدار کمى 
کربوهیدرات مصرف کرد. از خوراکى هاى دیگرى که مصرف آنها 
به داشتن خواب راحت کمک کننده مى کند، مى توان از خرما نام 
برد. طبق مطالعات انجام شده، میوه هاى داراى هسته سخت 
(مانند هلو، خرما، گیــالس و...) منبعى طبیعى از مالتونین 

هستند و مى توانند به افزایش خواب کمک کنند. 
مواد داراى منیزیم نیز به داشتن خوابى راحت کمک 
خواهند کرد. برخــى میوه ها ماننــد آووکادو و 
سبزیجات برگ ســبز اغلب حاوى میزان 
باالیى مــواد معدنــى و خصوصًا 

منیزیم هستند.

بــه طور 
کلــى باید ســعى 

کرد شام ســبک ترى خورد؛ 
به خصوص اگر زمــان خوردنتان، 

دیرتر و نزدیک به زمان خواب تان است. 
وعده هــاى غذایى دیروقت مشــکل آفرین 

هســتند زیرا نظم شــبانه روزى بدن (ســاعت 
بیولوژیک) و در نتیجه ســیکل خواب و بیدارى ما را 

بر هم مى زنند و همچنین به سیستم سوخت و ساز بدن 
آسیب وارد مى کنند.به منظور حفظ سالمت سیستم سوخت 

و ساز بدن و افزایش توانایى بدن در سوزاندن کالرى به بهترین 
نحو ممکن، بهتر است بیشتر کالرى مورد نیاز بدنمان را طى روز 
مصرف کنیم و به بدن اجازه دهیم که به مدت ده تا 12 ســاعت 
در طول شــب، بدون نیاز به تمرکز بر هضم و گوارش غذا، به 
استراحت بپردازد. بر همین اساس است که محققان تأکید دارند 
بهتر است وعده غذایى شام را تا قبل از ساعت 8 شب خورده 
باشید.  همچنین اگرچه نوشیدن یک فنجان قهوه پس از شام 

و قبل از خواب لذت بخش است، اما به دلیل داشتن کافئین، 
خواب را مختل خواهد کرد. شاید خیلى از افراد ندانند که 

کافئین عالوه بر قهوه در مواد دیگرى مانند شکالت، 
نوشــیدنى هاى انرژى زا و چاى وجــود دارد. 

بنابراین توصیه مى شود از مصرف این مواد 
قبل از رفتن به رختخواب اجتناب

 کنید.

گوشت
بوقلمون بــه دلیل 
داشتن میزان زیادى تریپتوفان 
به داشــتن خوابىراحت و کافىکمک 
خواهد کرد. تریپتوفانیک اسید آمینه ضرورى

است که به آزادسازى مالتونین که نوعى هورمون القا 
کننده خواب است کمک مى کند. بجز گوشت بوقلمون، 
تریپتوفان در سایر غذاهاى غنى از پروتئین مانند گوشت مرغ، 
گوشت قرمز، پنیر، ماست،تخم مرغ و ماهى نیز یافت مى شود. 
بنابراین مصرف چنین غذاهایى قبل از زمان خواب، به داشتن 

خواب کافى و با کیفیت تر کمک خواهد کرد.
عالوه بر این، تحقیقات نشان داده که کمبود تریپتوفان باعث کمبود 
سروتونین خواهد شــد که عاملى براى کمبود خواب است. براى 
کمى اثرگذارى بهتر، مىتوان گوشت بوقلمون را بههمراه مقدار

کربوهیدرات مصرف کرد. از خوراکى هاى دیگرى که مصرف آنها 
نام به داشتنخواب راحت کمک کننده مى کند، مى تواناز خرما

برد. طبق مطالعات انجام شده، میوه هاى داراى هسته سخت 
(مانند هلو، خرما، گیــالس و...) منبعى طبیعى از مالتونین 

هستند و مى توانند به افزایش خواب کمک کنند. 
مواد داراى منیزیم نیز به داشتن خوابى راحت کمک 
خواهند کرد. برخــى میوه ها ماننــد آووکادو و 
سبزیجات برگ ســبز اغلب حاوى میزان 
باالیىمــواد معدنــى و خصوصًا 

منیزیم هستند.

بهترین غذاها   بهترین غذاها   بهترین غذاها   بهترین غذاها   بهترین غذاها

طور 
ى باید ســعى 

شام ســبک ترى خورد؛ 
صوص اگر زمــان خوردنتان، 

ر و نزدیک به زمان خواب تان است. 
ه هــاى غذایىدیروقت مشــکل آفرین

ـتند زیرا نظم شــبانه روزى بدن (ســاعت 
در نتیجه ســیکلخواب و بیدارى ما را ژیک) و

م مى زنند و همچنین به سیستم سوخت و ساز بدن 
ب وارد مى کنند.به منظور حفظ سالمت سیستم سوخت 

ز بدن و افزایش توانایى بدن در سوزاندن کالرى به بهترین 
 ممکن، بهتر است بیشتر کالرى مورد نیاز بدنمان را طى روز 
2ف کنیم و به بدن اجازه دهیم که به مدت ده تا 12 ســاعت 
ول شــب، بدون نیاز به تمرکز بر هضم و گوارش غذا، به 
احت بپردازد. بر همین اساس است که محققان تأکید دارند 
از ساعت 8 شب خورده  8 است وعده غذایى شام را تا قبل
د.  همچنیناگرچه نوشیدنیک فنجان قهوه پس از شام
ل از خواب لذت بخش است، اما به دلیل داشتن کافئین، 

افراد ندانند که  برا مختلخواهد کرد. شایدخیلى از
ین عالوه بر قهوه در مواد دیگرى مانند شکالت، 

ــیدنى هاى انرژى زا و چاى وجــود دارد. 
ین توصیه مى شود از مصرف این مواد 

 از رفتن به رختخواب اجتناب
د.

دترین غذاها
ها  ب
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ین 
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خوراکى هاى مفید براى داشتن خواب راحتخوراکى هاى مفید براى داشتن خواب راحت
 عسل : عسل :

اگر مى خواهید با از دست دادن حافظه و زوال عقل اگر مى خواهید با از دست دادن حافظه و زوال عقل 
مبارزه کنید، خوردن روزانه یک قاشق چایخورى مبارزه کنید، خوردن روزانه یک قاشق چایخورى 

عسل چاره آن است چراکه این ماده شیرین حاوى عسل چاره آن است چراکه این ماده شیرین حاوى 
گلوکز است؛ اما آنچه در زمینه ارتباط عسل و خواب گلوکز است؛ اما آنچه در زمینه ارتباط عسل و خواب 

مهم است اینکه گلوکز ترشح اورکسین را در مغز مهم است اینکه گلوکز ترشح اورکسین را در مغز 
مسدود مى کند. 

 بادام و گردو : بادام و گردو :
هر دو منابع خوبى از تریپتوفان و هر دو منابع خوبى از تریپتوفان و 

منیزیم هستند و خوردن یک مشت منیزیم هستند و خوردن یک مشت 
کوچک از آنها قبل از خواب مى تواند کوچک از آنها قبل از خواب مى تواند 

به آرامش سیستم عصبى و منظم به آرامش سیستم عصبى و منظم 
نگه داشتن ریتم ضربان قلب هنگام نگه داشتن ریتم ضربان قلب هنگام 

خواب کمک کند.خواب کمک کند.

 پنیر و بیسکویت هاى  پنیر و بیسکویت هاى 
بدون شکر :بدون شکر :

کلسیم موجود در محصوالت کلسیم موجود در محصوالت 
لبنى مى تواند به مغز براى تولید لبنى مى تواند به مغز براى تولید 

مالتونین کمک کند. این ماده مالتونین کمک کند. این ماده 
شیمیایى خواب آور است.شیمیایى خواب آور است.

درمان هاى قدیمى ســرماخوردگى مانند عسل و چاى 
لیموترش، بسیار بهتر از داروهاى سرماخوردگى هستند. 

بنابه اعتقاد متخصصــان کودکان، بهتر اســت والدین 
هنگام سرماخوردگى کودکان خود، همان درمان سنتى 
سرماخوردگى را که شامل مصرف عسل و چاى لیموترش، 
نوشیدنى فراوان و استراحت است، به کار برند. در واقع از 
هر 10 سرماخوردگى، 9 مورد آن عفونت ویروسى است 

که نیازى به آنتى بیوتیک ندارند.
وقتى کودکان گرفتار سرفه هاى ناشى از سرماخوردگى 
مى شــوند، والدین به ســرعت براى آنها شــربت سینه 

مى خرند. اما این نوع داروها حاوى ضداحتقان  بینى، 
آنتى هیســتامین و ســرکوب کننده هاى سرفه 
هستند که مصرف زیاد آنها عوارض جانبى داشته 

و یا بدن کودکان را سمى مى کنند. 
اما چــاى لیموترش و عســل، مصــرف مایعات 
زیاد و اســتراحت کافى، بهتریــن گزینه درمان 

سرماخوردگى اســت. چاى لیموترش و عســل، تولید 
اسیدمعده را افزایش داده و به هضم غذا کمک مى کنند و 
از آنجایى که ادرارآور هستند، میکروب هاى سرماخوردگى 
را با سرعت بیشــترى از بدن، بیرون مى رانند. همچنین 
لیموترش، حاوى ویتامین C اســت و با تقویت سیستم 
ایمنى بدن، ســرعت بهبود ســرماخوردگى را افزایش 

مى دهد.

ش و عسل، داروى سرماخوردگى
چاى لیموتر

کار برند. در واقع از 
نت ویروسى است 

ى از سرماخوردگى 
آنها شــربت سینه 

احتقان  بینى، 
هاى سرفه 
بى داشته 

رف مایعات 
زینه درمان

ایمنى بدن، ســرعت بهبود ســرماخوردگى را افزایش
مى دهد.

نمک  به طور باور نکردنى در رشد و تقویت 
موها مؤثر اســت. افرادى که از ریزش 
موها رنج  مى برند، اغلب از افراد گوناگون 
مى شنوند که اســتفاده از نمک دریایى 
مى تواند به طور طبیعى به رشــد دوباره 

موهاى شان کمک کند.
نمک خواص ویژه اى دارد که براى حفظ 
زیبایى بسیار تأثیرگذار و قدرتمند است. 
با استفاده از این ماده طبیعى مى توانید 
زیبایى پوســت و موى خود را ذخیره و 

حفظ کنید.
از تسکین و التیام انواع اگزماى پوستى 
گرفته تا نرم و لطیف کردن موها، اضافه 
کردن نمک براى دنبال کــردن برنامه 
زیبایى شما بســیار کارآمد و مؤثر است 
و مى توانــد ایده جالب و عالى باشــد. 
اما گذشــته از تمام این موارد، آیا باور 
مى کردید اضافه کردن نمک به شامپوى 
هم مى تواند مشکالت و معضالت مو را 
به طرز چشمگیرى کاهش دهد و یا حتى 

برطرف کند؟ 
کافى اســت این مطلب را دنبال کنید تا 
خودتان به مزایاى مفید آن در جهت بهبود 
شرایط و سالمت موهاى تان آشنا شوید.

*نمک به رشد موها کمک مى کند
نمک به طور باور نکردنى در رشد و تقویت 
موها مؤثر اســت. افرادى که از ریزش 
موها رنج  مى برند، اغلب از افراد گوناگون 
مى شنود که اســتفاده از نمک مى تواند 
به طور طبیعى به رشد دوباره موهاى شان 
کمک کند. اما روش راحت ترى هم براى 
استفاده از نمک و  اســتفاده از فواید آن 

وجود دارد. 
*نمک به از بین رفتن شوره ســر کمک 

مى کند
شوره سر، پوسته هاى ریز و سلول هاى 
پوســتى مرده روى پوست سر هستند 
که بیشتر اوقات به دلیل نقص و عملکرد 
ناصحیح گردش خون به وجود مى آیند. 
نمک دریا توانایى این را دارد تا گردش 
خون را تحریک کند و موجب تشدید و 

فعال شدن آن شود.
این موضوع براى حفظ سالمت پوست 
سر و کاهش میزان شوره هاى آن بسیار 
مهم و حیاتى اســت. این  کار از پوست 
 سرتان حفاظت مى کند و کمک مى کند 
از ناراحتى هاى پوستى مثل رشد قارچ ها 

پیشگیرى شود.
*نمک کمک مى کند تا از دست موهاى  

چرب خالص شوید
چربى پوست سر و موها به دلیل ترشح 
بیش از حد غده هاى چربى اســت. شما 
مى توانید این معضل را با استفاده از نمک 

حل و برطرف کنید.

تحقیق جدید نشــان مى دهد خوردن 
صبحانه سرشار از قارچ منجر به حس 
گرسنگى کمتر و احساس سیرى بیشتر 

مى شود.
محققان عنوان مى کنند قارچ مى تواند 
در برخى وعده هاى غذایى جایگزین 
گوشت شود. آنها مى گویند جایگزین 
کردن قارچ به جاى گوشت، در برخى 
وعده هاى غذایى فایده غذایى دارد و 
هم به حس سیرى بیشتر کمک مى کند.
از آنجایى که به نظر مى رسد پروتئین 
ســیرکننده ترین ماده مغذى است، 
محققان به بررســى تطبیــق قارچ 
و گوشــت از لحاظ میــزان پروتئین 
برآمدند. نتایج نشان داد تفاوت قابل 
توجهى از لحاظ میزان ســیرى بین 
مصرف قارچ و گوشــت وجود دارد. 
شرکت کنندگان مصرف کننده قارچ در 
صبحانه در مقایسه با شرکت کنندگان 
مصرف کننده گوشت در صبحانه، حس 

گرسنگى کمتر و سیرى بیشترى را 
گزارش کردند. 

نمکبهطورباورنکردنىدررشدوتقویت

بهترین و بدترین خوراکى ها قبل از خواببهترین و بدترین خوراکى ها قبل از خواب
محققان مى گویند براى داشتن خوابى راحت تر و باکیفیت تر و همچنین حفظ سالمت روانى و جسمانى خود باید عادات غذایى قبل از خواب شبانه 

خود را اصالح کنید. به این منظور آنها برخى از بهترین و بدترین غذاهایى را معرفى کرده اند که بر خواب اثر
 مى گذارند.

قبل از حمام به شامپوى خود 
نمک اضافه کنید

صبحانه حاوى 
قارچ؛ سیرى بیشتر 

گرسنگى کمتر

وو م

 موز : موز :
موز عالوه بر منیزیمموز عالوه بر منیزیم

 داراى پتاسیم نیز هست و  داراى پتاسیم نیز هست و 
آرامش بخش و آرامش بخش و 

تسکین دهنده طبیعىتسکین دهنده طبیعى
 ماهیچه ها هم به شمار  ماهیچه ها هم به شمار 

مى رود.مى رود.

  ویتامین هاى مؤثر در بهبود 
  سالمت پوست و مو کدامند؟

اصول اولیه در مــورد ویتامین ها و 
نقش آنها در تأمین سالمت پوست 

را نباید نادیده گرفت.
اولیــن نکتــه اى که بســیارى از 
متخصصان ســالمت، به شــما 
به منظور داشــتن پوســتى سالم 
توصیه مى کنند، محــدود کردن 
قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء 
بنفش مضر خورشــید و اســتفاده 
از ضــد آفتــاب محافظ پوســت

است.

■  ویتامین A: اگر پوست شما 
به سرعت خشک مى شود، احتماًال 
دچار کمبود ویتامین A شده است. 
این ویتامین را مى توانید روزانه 
از طریق مصــرف غذاهایى 
مانند سیب زمینى، هویج 
ســبزیجات  و 
دار  بــرگ 
تأمین کنید. 
تحقیقــات 
داده  نشان 
اســتفاده از 

لوسیون هاى حاوى ویتامینA بر 
روى پوســت به کنترل شدن آکنه 
و کاهــش چین و چــروك کمک 

مى کند.

■  ویتامیــن Bکمپلکــس: 
ویتامینB کمپلکس حاوى بیوتن 
اســت. (بیوتن ماده شــکل دهنده 
ناخن هــا، پوســت و ســلولهاى 
 B مــو اســت.) کمبــود ویتامین
کمپلکس در رژیــم غذایى باعث 
ریزش مو مى شــود. کــرم هاى 
موضعى و پمادهاى ساخته شده با 
ویتامین هاى گــروه B مى توانند 
ســلول هــا را هیدراته کــرده و 
درخششى خاص به پوست بدهند. 
همچنین تحقیقات نشــان داده که 
استفاده از این کرم ها خاصیت ضد 

التهابى نیز دارد.

■  ویتامین C: ایــن ویتامین 
بــه تولیــد کالژن کمــک مــى 
کنــد. کالژن پروتئینــى اســت 
کــه در ماتریکس خارج ســلولى 

جانــوران وجــود دارد. ایــن ماده 
فراوان ترین پروتئین بدن محسوب 

مى شود. 

■  ویتامین E: براى داشــتن 
پوســتى نرم و صاف، ســعى کنید 
آجیل، زیتون و اســفناج که سرشار 
از این ویتامین هســتند را به رژیم 
غذایى خــود اضافه نماییــد. این 
ویتامین نه تنها به داشــتن پوستى 
نرم به شــما کمک مــى کند بلکه 
باعث مى شــود موهایى محکم تر 
با درخششــى خاص را از آن خود 

کنید.

■  ویتامیــن K: بــراى محو 
کردن تیرگى هاى پوست و چین و 
چروك ها به دنبال کرم هاى حاوى 
این ویتامین باشید. گرچه رژیم هاى
 غذایى حــاوى ویتامین K، به رفع 
کمبود این ویتامین کمک مى کنند 
ولى بهترین راه بــراى تأمین آن، 
استفاده موضعى پماد و یا کرم هاى 

حاوى ویتامین K  است.

سرماخوردگ
شوعسل،داروى

چاىلیموتر

اده 
وب

تن
نید 
شار 
یم

ین 
تى 
که 
 تر

خود 

حو 
ن و 
وى 
اى
فع 
نند
ن، 
اى

شرکت کنندگان مصرف کننده قارچ در 
صبحانه در مقایسه با شرکت کنندگان 
مصرف کننده گوشت در صبحانه، حس 

گرسنگى کمتر و سیرى بیشترى را 
گزارش کردند. 

است.

اگ ا: A ویتامینA و■ 
به سرعت خشک مى
دچار کمبود ویتامین
ویتامین را مى این
طریق مصــ از
مانند سیب
و

ن: روغن زیتون داراى ترکیبات و خواص
ت و اولئوکانتال موجود در آن دقیقًا مى
چه چهارم پروفن عمل کند. درحدود ســ

رىروغن زیتون برابر با 200
ىایى روفن اســت. رژیم غذ

هانه وزه دریاى مدیتر
ن یکى از
ســت، 

ى
لــه 

 ســکته مغزى، 
سینه، سرطان لبى، سرطان

نواع فراموشى مفید تشخیص داده شده
گران هنگامى متوجه این خاصیت روغن
 مشــاهده کردند روغن زیتون فرآورى
پروفن موجب ناراحتى در قسمت عقب

یک متخصص پوســت و مو با بیان اینکه 
بیمارى خشکى پوست ممکن است در هر 
ســنى رخ دهد، عامل ژنتیک را مهمترین 

علت این اتفاق دانست.
امیرهوشنگ احسانى افزود: عوامل ژنتیکى 
عامل مهمى  در بروز خشــکى پوست است 
اما عواملى چــون تماس با گــردو خاك، 
شستشوى زیادى، شــرایط آب و هوایى و 
وسواس به تمیزى نیز مى تواند در این تشدید 

یا بهبود خشکى پوست کمک کند.
وى با اشاره به اینکه نوع تغذیه هم مى تواند 
در بروز خشــکى پوســت مؤثر باشد، ادامه 

داد: عــدم مصرف ســبزیجات و همچنین 
میوه باعث کاهــش ویتامین هاى مورد نیاز 
ترمیم پوست در بدن مى شود که کاهش این 
ترکیب به همراه عوامل ژنتیکى و همچنین 
عواملى که گفته شد مى تواند سبب افزایش 

خشکى پوست شود.
احسانى اضافه کرد: خشــکى پوست قابل 
درمان نیســت اما مى توان آن را با استفاده 
از کرم هــاى مرطوب کننده و اصالح تغذیه 
 E و همچنین مصرف گــروه ویتامین هاى

کنترل کرد.
این متخصص پوست و مو بابیان اینکه بروز 

خشکى پوست مى تواند در هر سنى رخ دهد، 
اظهارداشت: خشکى پوســت در هر سنى 
مى تواند رخ دهد امــا رعایت یا عدم رعایت 
عواملى که گفته شــد، مى تواند تفاوت بروز 

آن را تعیین کند.
وى با اشاره به اینکه پیشرفت این بیمارى 
ارتباطى به ســرطان پوســت ندارد، تأکید 
کرد: پیشــرفت این بیمارى تنها منجر به 
بروز خارش، زخم و عفونت و اگزماى شدید 
پوستى مى شود. این بیمارى در هر درجه اى 
که باشد قابل کنترل است و ارتباطى هم به 

سرطان پوست ندارد. 

خشکى پوست درمان ندارد

ُمسّکن هاى بدون 
عارضه در آشپزخانه
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نصف جهان  پرســپولیس فردا با تیمى دیدار دارد که در 
سال هاى اخیر حســابى از ناحیه این تیم مورد آزاد قرار 
گرفته است. ذوب آهن اصفهان نشان داده تیمى نیست 
که به راحتى اجــازه عبور و پیروزى را بــه آماده ترین 

پرسپولیس سال هاى اخیر بدهد.  
 در مهمترین بازى هفته چهاردهم لیگ برتر از ساعت 
15 روز جمعه ذوب آهن و پرسپولیس در ورزشگاه آزادى 
به مصاف هم مى روند. قرمزپوشــان تهرانى در هفته 
سیزدهم دستاورد بزرگى کسب کردند و دوئل باالنشینان 
را در خانه پارس جنوبى از ایــن حریف بردند و به هفت 
هفته صدرنشــینى پى درپى رقیب تازه واردشان پایان 
دادند. با این وصف، شاگردان برانکو از این پس باید نه 
فقط از عنوان قهرمانى فصل پیش خود دفاع کنند که از 
جایگاه فعلى خود نیز محافظت کنند. در اولین گام از این 
مأموریت دشوار آنها حریف سرسختى چون ذوب آهن را 

پیش روى خود مى بینند.
برخالف پرسپولیس که پس از بازگشت به صدر جدول 
هفته خوشى را پشت سر گذاشته اوضاع در روزهاى اخیر 
بر وفق مراد سبزپوشان اصفهانى نبوده است زیرا آنها با 
گلى که در دقایق پایانى دیدار با فوالد از هفته سیزدهم 
لیگ برتر دریافت نمودند باخت تلخى را در ورزشــگاه 
نقش جهان تجربه کردند. شاگردان امیر قلعه نویى دیگر 
امیدى ندارند که تا قبل از فرارسیدن تعطیالت نیم فصل 
در بین مدعیان قرار بگیرند و اگر نتوانند در این 2 هفته 
باقیمانده از دور رفت به اندوخته امتیازى شــان بیفزایند 
حتى سقوط شان به نیمه پایینى جدول چندان اتفاق دور 
از ذهنى نخواهد بود. از آنجا که قرار گرفتن ذوب آهن در 
بین مدعیان تا اطالع ثانوى مقدور نیســت سبزپوشان 

باید مراقب باشــند تا از یک تیم میانه جدولى به تیمى 
پایین جدولى تغییر وضعیت ندهنــد به خصوص که با 
توجه به امتیازات زیادى که آنها در هفته هاى گذشــته 
از دســت داده اند فاصله خیلى مطمئنى هم با تیم هاى 

پایین جدولى ندارند.
آخرین رویارویى پرســپولیس و ذوب آهن در ورزشگاه 
آزادى به هفته ماقبــل پایانى لیگ گذشــته و زمانى 
برمى گردد که 2 تیم نهم اردیبهشــت ســال جارى به 
تساوى ُپرگل سه بر سه برابر یکدیگر رضایت دادند. در 
آن مقطع، پرسپولیس قهرمانى خود در لیگ شانزدهم را 
قطعى کرده بود اما کورس رقابت نفسگیر ذوب آهن با 
تیم همشهرى براى کسب ســهمیه پلى آف احتمالى 
لیگ قهرمانان همچنان ادامه داشــت. تقســیم امتیاز 
با پرسپولیس در آن مســابقه براى ذوب آهن موقتًا به 
قیمت از دست دادن رتبه چهارمى به نفع سپاهان تمام 
شــد هرچند که در نهایت این تیم جایگاه خود را پس 
گرفت و از آن یک امتیاز به خوبى استفاده کرد.هواداران 
پرســپولیس در دیدار فصل گذشــته ایــن تیم مقابل 
ذوب آهن با توجه به بازى ضعیف تیم شــان به شدت 
نســبت به بازیکنان موضع گرفتند و با تشــویق ها و 
شعارهاى جهت گرفته ى خود روى سکوها از خجالت 
بازیکنان درآمدند؛ همان دیــدارى که علیرضا بیرانوند 
در پایان آن با حضــور در میکســدزون و اعالم اینکه 
بى غیرت نیست و از پرسپولیس خواهد رفت و در ادامه در 
کنایه هایى با گفتن جمالتى مثل خواب این قهرمانى را 
هم نمى دیدند به مقابله به مثل با آنها پرداخت.بازیکنان 
پرسپولیس البته چند روز بعد متفق القول از این حرکت 
خود ابراز پشیمانى کردند و از آن به عنوان یک تصمیم 

اشــتباه نام بردند. هواداران ســپاهان هم که امیدوار 
بودند پرســپولیس در آن دیدار پیروز شود حسابى علیه 
ســرخ ها موضع گرفتند و فوتبال پاك را به آنها یادآور 
شدند. تساوى ذوب آهن- پرســپولیس در نهایت و با 

توجه به اتفاقات دیدار پایانى لیگ به زیان سپاهان شد.
اگرچه تکرار نتیجه هفت ماه قبل به احتمال زیاد به منزله 
تداوم صدرنشینى پرسپولیس خواهد بود اما قرمزهاى 
پایتخت امیدوارند تا این بار میهمان اصفهانى را دست 
خالى به خانه بدرقه کنند و جایگاهشــان را در باالترین 
نقطه جدول بیش از پیش مستحکم نمایند. در عوض، 
سبزپوشان اصفهانى در صورتى که بتوانند از میزبانشان 
در ورزشــگاه آزادى امتیاز بگیرند راه را براى بازگشت 
پارس جنوبى به صدر فراهم مى کنند که کامًال همزمان 
با این مسابقه و چند کیلومتر آن طرف تر در پایتخت به 

مصاف تیِم نه چندان آماده نفت تهران مى رود.
از زمان حضــور برانکو در پرســپولیس این باشــگاه 
طلسم هاى فراوانى راشکسته اســت که از مهمترین 
آنها مى توان به شکست دادن سپاهان در اصفهان و یا   
کردن طلسم جهنم تبریز به بهشت پرسپولیس سخن 
گفت؛ پرسپولیس سال ها بود که در تبریز طعم پیروزى 
را نچشیده بود و اغلب بازى هاى خود در این شهر را با 
شکست به پایان مى رساند اما با حضور برانکو تبریز به 
بهشت پرسپولیس تبدیل شده است و آنها در یک آمار 
فوق العاده هر بار و براى بازى با هر کدام از نماینده هاى 
تبریز به این شهر سفر کرده اند به جز یک مورد که برابر 
تراکتورسازى با تســاوى بدون گل خاتمه یافت مابقى 
بازى هاى خود را با برد پشت سر گذاشته اند؛ آنها براى 
این فصل نیز برابر هر دو تیم تبریزى در این شــهر به 

میدان رفته اند که باز هم هر دو تیم را با شکست روبرو 
کرده اند.در میان تمام این طلسم ها که پرسپولیس در 
سال هاى گذشــته موفق به شکســتن آنها شده است 
همچنان یک طلسم باقى مانده که حتى برانکو هم موفق 
به شکستن آن نشده و آن هم ذوب آهن اصفهان است 
که همچنان در برابر آماده ترین پرســپولیس یک دهه 
گذشته تن شکست نداده است.از زمان حضور برانکو تا 
کنون پرسپولیس و ذوب آهن پنج بار به مصاف هم رفته 
اند که حاصل آن سه باخت و دو مساوى براى پرسپولیس 
بوده است؛ صراحتًا مى توان گفت از زمان حضور برانکو 
در پرسپولیس هیچ تیمى به اندازه ذوب آهن آن ها را آزار 
نداده است و باید دید برانکو که تاکنون موفق به شکستن 
همه طسم ها شده باالخره چه زمانى از پس ذوب آهن 
بر خواهد آمد ذوب آهنى که این فصل امیر قلعه نویى را 
باالى سر خود مى بیند و البته حال و روز خوشى هم ندارد 
و این شاید بهترین فرصت براى پرسپولیس باشد تا انتقام 
همه شکست هاى قبلى را از حریف اصفهانى خود بگیرد.

اما نکته اى در مــورد تقابل امیر قلعه نویى ســرمربى 
سبزپوشان اصفهانى با پرسپولیس تهران:

قلعه نویى بــراى بیســت و نهمین بــار در طول عمر 
مربیگرى خود به مصاف پرسپولیس مى رود. 

تا قبل از بازى این هفته، امیر قلعه نویى 28 بار به عنوان 
ســرمربى روى نیمکت حریفان پرســپولیس نشسته 
اســت. او در این مدت هدایت برق تهران، اســتقالل 
اهواز، استقالل تهران، مس کرمان، سپاهان اصفهان 
و تراکتورسازى تبریز را برابر پرسپولیس عهده دار بوده 
است. قلعه نویى در این  28 رویارویى  با پرسپولیس در 7 
بازى به برترى رسیده، 6 بار شکست خورده و 15 تساوى 

نیز کسب کرده است.
 در طول این 28 بازى شاگردان قلعه نویى 25 بار دروازه 
پرسپولیس را باز کرده اند و در مقابل پرسپولیسى ها فقط 
21 بار موفق به گلزنى متقابل شده اند. این تفاضل باال 
به دلیل چند برد پرگل تیم هاى ژنرال مقابل سرخپوشان 

به دست آمده است.
 قلعه نویى تا به حال 14 بار استقالل را برابر پرسپولیس 
هدایت کرده که حاصل آن 3 برد، دو شکست و 9 تساوى 
خسته کننده بوده است. او با ســپاهان 5 بار، با تراکتور 
5 بار، با اســتقالل اهواز دو بار و با بــرق تهران و مس 

کرمان یک بار مقابل پرسپولیس قرار گرفته است.
 قلعه نویى تا به حال 3 بار با اســتقالل، 2 بار با تراکتور و 
2 بار با سپاهان، پرســپولیس را شکست داده است. در 
عوض 2 بار با استقالل، یک بار با برق تهران، یک بار با 
استقالل اهواز یک بار با سپاهان و یک بار هم در دیدار 
آخر با تراکتورسازى به پرسپولیس باخته که البته باخت با 

سپاهان در ضربات پنالتى حادث شده است.
ژنرال براى نخســتین بار تقابل با پرسپولیس را روى 
نیمکت ذوب آهن تجربه مى کند. بایــد دید این دیدار 
که براى هر دو تیم حائز اهمیت است با شکستن رکورد 
6 بازى نباختن سرخپوشان مقابل ســرمربى ذوبى ها 
همراه خواهد بود یا این حســرت به دیدار هفتم خواهد 
رســید. ذوب آهن نیاز به ترمیــم جایگاهش در جدول 
دارد و پرســپولیس در این نبرد به دنبال کسب 3 امتیاز 
و نزدیک شدن به قهرمانى نیم فصل است. پیروزى بر 
برانکو هم مى تواند تکان خوبــى به ذوبى ها در جدول 
رقابت ها بدهد و هم اینکــه آنها را براى بردهاى بعدى 

تهییج کند.

تهمت عادل
 فرامـــوش نشود

معاوضه
 سجاد و تبریزى؟

نصف جهان رســانه هاى پرسپولیسى در روزهاى 
اخیر هجمه زیــادى را در مورد ســرور جباروف 
در رابطــه بــا صحبت هــاى او در مــورد دیدار 
ایران- ســوریه به راه انداخته اند. بد نیســت آنها 
فراموش نکنند که عادل فردوسى پور آغاز گر این 
بحث بود و ابتدا او بود که به شــک و شبهه اش را 
در رابطه با دیدار تیم هاى ملى ازبکســتان و قطر 

مطرح کرد.
بخشى از گفتگوى اخیر عادل فردوسى پور با سرور 
جپاروف راجع به بازى هــاى انتخابى جام جهانى 
در دو دوره اخیر باعث ایجاد جنجالى عجیب شده 
است. بالفاصله پس از اینکه جپاروف سئوال عادل 
را با سئوالى مشابه پاسخ داد حمالت علیه بازیکن 
ازبکســتانى اســتقالل در فضاى مجازى شروع 
شد. کانال هاى هوادارى پرســپولیس او را متهم 
به تهمت زنى علیه فوتبال ایــران کردند و کانال 
روزنامه پیروزى هم با انتشار چند مطلب انتقادى 
پیاپى خواهان رفتن او از ایران شد! عجیب اینکه در 
مطالب این کانال هیچ اشاره اى به آغاز این بحث 
توسط فردوسى پور نشد و این جپاروف بود که براى 
دفاع از فوتبال کشور خود مورد حمله و انتقاد قرار 
گرفت. با جوى که علیه جپاروف ایجاد شده آیا این 
اتهام را نمى توان درباره فردوســى پور هم مطرح 
کرد؟ آیا او تیم ملى ازبکســتان را در مقابل چشم 
کاپیتانش به تبانى متهم نکرد؟ سئوال او چه تفاوتى 

با سئوال جپاروف داشت؟
با بازنشــر این مطالب علیه جپاروف در کانال ها و 
صفحات مجازى هوادارى پرســپولیس، انتقادها 
علیه او بیشــتر شــد و مراجعه به صفحــه او در 
اینســتاگرام نشــان مى دهد که او به شدت مورد 

توهین و فحاشى قرار گرفته است. 

باشگاه استقالل نســبت به خبر معاوضه مهاجم 
این تیم با بازیکن ذوب آهن در نیم فصل واکنش 

نشان داد. 
 با نزدیک شدن به نیم فصل رقابت هاى لیگ برتر و 
باز شدن پنجره زمستانى بازى ها، تیم هاى مختلف 
به دنبال تغییرات مورد نظرشــان هستند و در این 

میان بازار شایعات هم داغ است.
طى روزهاى گذشته شــایعاتى مبنى برمعاوضه 
سجاد شــهباززاده، مهاجم اســتقالل با مرتضى 
تبریزى کــه در ذوب آهن حضــور دارد به گوش 

مى رسید.
پندار توفیقى، مسئول نقل و انتقاالت استقالل در 
این باره اظهار داشت: هنوز نامه اى از هیچ باشگاهى 
براى جذب به دست ما نرســیده است هر تیمى 
خواهان جذب بازیکنان ماست باید به باشگاه نامه 
بزند. تاکنون که با شما صحبت مى کنم براى هیچ 

بازیکنى درخواستى نیامده است. 

نصف جهان  طبق اخبار یکى دو روز اخیر خبرگزارى ها و سایت هاى ورزشى، برگزارى بازى در 
زمین بى طرف از دستور کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال آسیا خارج شد.

کمیته اجرایى کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد تصمیم دارد فرمت فعلى دیدارهاى رفت و 
برگشت را بر اساس قوانین این رقابت ها حفظ کند. (منظور از حفظ فرمت فعلى، انجام بازى ها 

به صورت رفت وبرگشت است)
این اطالعیه به این معناست که بعد از دو سال برگزارى مسابقات در زمین هاى بى طرف که 
معضالت زیادى براى تیم هاى مختلف و البته در آمد زایى فدراسیون فوتبال آسیا داشت کمیته 
اجرایى مسابقات بعد از بررسى گزینه هاى مختلف و پیشنهادى جدید تصمیم گرفته تا مسابقات 
لیگ قهرمانان آســیا را به فرمت اصلى خود که مورد حمایت جانى اینفانتینو، رئیس فیفا است 

برگرداند تا یکى از دستورات مهم فیفا مبنى بر جدایى فوتبال از سیاست را اجرایى کرده باشد.
بر اساس تصمیم جدید فدراسیون فوتبال آسیا باشگاه ها وظیفه دارند تا مسئوالن دولتى خود 
را براى برگزارى این دیدارها متقاعد کنند و در غیر این صورت دو گزینه انصراف از مسابقات و 
حضور در منطقه شرق آسیا را پیش رو دارند. بعد از جلسه کمیته اجرایى، رسانه هاى عرب مطالب 
مختلفى در این باره نوشته و تصمیم کمیته اجرایى را زیر سوال برده اند. البته این بخش از بیانیه 
AFC دستورى نیست و مشخص نیست که گزینه هایى که در رسانه هاى عربستانى گمانه زنى 
شده اند در نهایت به سر انجام خواهند رسید یا فشار مجدد عربستان تغییرات تازه اى در برگزارى 

مسابقات ایجاد مى کند.
اى اف سى همچنین با تصمیم کمیته مسابقات براى فرستادن نمایندگان عالى رتبه براى میانجى 
گرى بین کشورهاى متخاصم و پیدا کردن راه حلى براى برگزارى مسابقات که به طور معمول 

به طور رفت و برگشت برگزار مى شود، موافقت کرد.
البته در بیانیه کمیته اجرایى اشاره اى به نام ایران نشده و تنها از سه کشور عربستان، قطر و امارات 
که در مخاصمه جدى هستند، نام برده شده که على کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال در 
این باره به خبرگزارى هاى کشورمان گفته نیاوردن نام ایران مشکل خاصى نیست و ایران هم 

شامل تصمیمات اخیر کمیته اجرایى 
خواهد شد. 

با توجه به قرعه کشى لیگ قهرمانان 
آسیا که هفته آینده برگزار خواهد شد، 
به نظر مى رسد گزینه حضور تیم هاى 
عربســتانى و اماراتى در منطقه شرق 

آســیا براى فصل آینده مسابقات 
حداقل دور از دســترس باشد و 
این کشــورها فعال نمى توانند 
به انتخاب این گزینه براى سال 

2018 فکر کننــد و باید امیدوار 
باشــند تا تکلیف این موضوع تا پیش از قرعه 

کشى 15 آذر ماه مشخص شود.
اما با توجه به همه تصمیمات و بیانیه ها،ســعودى ها به تصمیم 
اخیر کنفدراسیون فوتبال آسیا واکنش نشان دادند. آنها گفته اند 
که قبول نمى کنند در خاك ایران با تیم هاى ایرانى به میدان بروند.

دیروز هم در خبرى تجب آور  و مشکوك توسط یک روزنامه پرنفوذ 
سعودى اعالم شد که بازى تیم هاى ایرانى و عربستانى در زمین بى 
طرف برگزار مى شود. این روزنامه همچنین از حضور کفاشیان در 

جلسه روز گذشته اظهار تعجب کرده است! 
 باوجود اینکه على کفاشیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال 

ایران و عضو کمیته اجرایى کنفدراســیون فوتبال آســیا 
اخیر اعــالم کرد تیــم هــاى ایرانى و عربســتانى 

در خاك خودشــان از همدیگر میزبانى مى کنند امــا روزنامه پرنفوذ 
الشــرق االوســط در گزارشــى اعالم کــرد که 

لغــو بــازى در زمیــن بــى طرف شــامل 
تیم هاى ایرانى و عربستانى نمى شود.

 به گزارش روزنامه نصــف جهان، این 
گزارش الشرق االوسط که معموال اخبار 
محرمانه و موثقى را منتشــر و بعدها صحت 
برخى اخبار ورزشى اش هم به اثبات رسیده ما را 

نگران مى کند که در ادامه با فشارى 

که سعودى ها با همه قوا 
بر کنفدراسیون فوتبال آسیا 

خواهند آورد، موضوع بازى در 
زمین بى طرف مجددا براى ایران 

عملیاتى شود.

ذوب آهن متخصص آزار
 پرسپــولیس!

مبارزه سرخ و سبز فردا در آزادى

قلعه نویى 
براى بیست و نهمین بار در 

طول عمر مربیگرى خود به مصاف 
پرسپولیس مى رود. تا قبل از بازى 
این هفته، امیر قلعه نویى 28 بار به 

عنوان سرمربى روى نیمکت
 حریفان پرسپولیس 

نشسته است

د

ب ر ب 28 ویى یر ین
عنوان سرمربى روى نیمکت

حریفان پرسپولیس
نشسته است

 ح

سعودى ها  با همه قوا به AFC  فشار مى آورند

این جنگ هنوز ادامه دارد

ت

ته اجرایى

 قهرمانان 
خواهد شد، 
تیمهاى  ر
طقه شرق

سابقات 
شد و 
نند 
سال 

یدوار 
وع تا پیش از قرعه 

ود.
ت و بیانیه ها،ســعودى ها به تصمیم 
سیا واکنش نشان دادند. آنها گفته اند 
یران با تیم هاى ایرانى به میدان بروند.

 و مشکوك توسط یک روزنامه پرنفوذ 
یم هاى ایرانى و عربستانى در زمین بى 
زنامه همچنین ازحضور کفاشیان در 

ب کرده است! 
ن نایب رئیس فدراسیون فوتبال 

کنفدراســیون فوتبال آســیا 
ـاىایرانى و عربســتانى

ووووفوذفوذ ن ررپرپر پرن پرنپ در خاك خودشــان ازهمدیگر میزبانى مى کنند امــا روز روزنامهنامه
ه که که الشــرق االوســط در گزارشــى اعالم کــرد

لاململ لغــو بــازى در زمیــن بــى طرف شــ
تیم هاى ایرانى و عربستانى نمى شود.

ناینینن  به گزارشروزنامه نصــف جهان،
گزارش الشرقاالوسط که معموال اخبااررر
محرمانه و موثقى را منتشــر و بعدها صحتت
برخى اخبار ورزشى اش هم به اثبات رسیده ما رارا

شا فششارىارىارى نگران مى کند که در ادامه ب

همه قوا سعودى ها با که
بر کنفدراسیون فوتبال آسیا 

خواهند آورد، موضوع بازى در 
زمین بى طرف مجددا براى ایران 

عملیاتىشود.
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نصف جهــان امروز نقش جهان و ســپاهان 
میزبان یک چهره ویژه هســتند. مردى که 
با شــعار انقالب در سپاهان فصل پیش گام 
به اردوگاه زرد گذاشــت و فرجام انقالبش 
چیزى جز اخراج از ایــن تیم نبود.این اولین 
مصاف عبداهللا ویســى با ســپاهان پس از  
اخراج از اصفهان است و قطعا گواردیوالى 
وطنى بــه انتقامى بــزرگ در ایــن دیدار 

مى اندیشد.
 ســپاهان  ســاعت 15 و 15 دقیقــه 
امــروز در ورزشــگاه نقــش جهــان 
خوزســتان  اســتقالل  مصــاف  بــه 

مى رود.  
در واپسین روزهاى سال 95 بود که عبداهللا 
ویسى جاى خود روى نیمکت سپاهان را به 
زالتکو کرانچار داد تا پس از موفقیت بزرگى 
که در لیگ پانزدهم با قهرمانى اســتقالل 
خوزســتان به دســت آورد رؤیایش براى 
ساختن سپاهانى متناسب با ایده آل هاى خود 
را بر باد رفته ببیند. حاال پس از آن وداع تلخ، 

ویسى به اصفهان بازمى گردد تا 
در ورزشگاه نقش جهان رو 

در روى تیمى قرار بگیرد 

که 
آرزو داشــت تا چندین 
ســال روى نیمکتش 
باقى بمانــد و تغییرات 
مدنظــر خــود را در آن 
اعمــال کنــد. در این 
فاصله، البته ســرمربى 
فصــل پیش ســپاهان 
یک بار هــم براى دیدار 
با ذوب آهن به اصفهان 
آمد که ضمــن آن تیِم 
تحت هدایتش شکست 
ســنگین و ویرانگرى را 
در ورزشگاه فوالدشهر 
متحمل شــد اما ویسى 
امروز بــراى اولیــن بار 
پس از جدایى از سپاهان 
روبــروى این تیــم قرار 

مى گیرد.
قبــل از آغاز  

این رویارویى و  در هفته سیزدهم 
رقابت هاى لیگ برتر، سپاهان 
قافیه را به صنعت نفت واگذار 
کرد. ســاعتى پس از باخت 
دراماتیــک ســپاهان در 
آبادان، استقالل خوزستان 
پیکان را در اهواز برد تا از 
باخت رقیــب اصفهانى 
به بهتریــن نحو براى 
فاصلــه  کاهــش 
امتیازى بــا این تیم 
اســتفاده کرده باشد. 

استقالل خوزستان 
بــا اینکــه 

هنوز 2 پله پایین تر از ســپاهان ایســتاده 
اســت اما اکنون تنها یک امتیــاز کمتر از 
حریف مســتقیمش دارد. با ایــن اوصاف، 
این دیــدار را حتى مى توان یــک تقابل 6 
امتیازى به حســاب آورد زیــرا هر یک از 
این 2 تیــم این امکان را دارند تا به شــرط 
واریز حداکثــر امتیازات بازى به حســاب 

ا خــود موقعیت شــان  ر

نســبت به رقیب بهبود دهند. بــا توجه به 
آنکه ســپاهان در ایــن مســابقه از امتیاز 
میزبانى برخــوردار اســت طبیعتــًا الزام 
بیشــترى براى کسب هر ســه امتیاز بازى 

دارد.
  آخرین مرتبه اى که آبى پوشان خوزستانى 
در اصفهــان به مصــاف ســپاهان رفتند، 
نتیجه بازى را با نتیجــه 3 بر 1 و در یکى از 
درخشان ترین روزهاى ویســى به عنوان 
سرمربى ســپاهان واگذار کردند، اما ویسى 
که به عنوان سرمربى قهرمان وارد شده بود 
و تغییرات زیادى را پس از حضور در اصفهان 
ایجــاد کــرده بــود، در نهایت 
نتوانســت فصل را با این تیم به 
اتمام برساند و از کار کنار گذاشته 

شد.
با اینکــه نتایج ســپاهان در فصل 
جارى بســیار پایین تر از ســطح 
توقعــات بوده اســت، اما براى 
هواداران این تیــم چندان هم 
تازگى ندارد زیرا فصل گذشته 
نیز مشــابه این شرایط شامل
 حال تیم اصفهانــى بود. به 
عبــارت بهتــر، در 13 هفته 
آغازین لیگ شــانزدهم هم 
ســپاهان پنج مرتبه مقابل 
تیم هاى پدیده، نفت آبادان، 
پرســپولیس، ذوب آهن و 
گســترش فوالد متحمل 
شکست شــده بود با این 
تفاوت کــه باخت پنجم 
سپاهان یک هفته زودتر 
یعنى در هفته دوازدهم 

رقم خورد.
 طالیــى پوشــان در 
حال حاضر با کســب 
14 امتیاز از 13 بازى 
در رتبه یازدهم جدول 
رده بندى قرار دارند 
اســتقالل  تیــم  و 
خوزستان هم با یک 

امتیاز کمتر تنها یک رتبه با سپاهان فاصله 
دارد و با توجه به کسب 7 امتیاز از سه دیدار 
گذشــته امیدوارانه به نقش جهان رســیده 

است.
ویســى تقریبا در مــدت 9 مــاه حضور در 
فوتبــال اصفهان خاطرات شــیرین و البته 
عمدتا تلخــى را با ســپاهان تجربه کرد و 
بارها جــو ســکوها را نیز علیــه خودش

 مــى دیــد. ســرمربى فعلى اســتقالل 
خوزســتان تحت تاثیر فشــارهاى موجود 
یک بار نیز به صورت رســانه اى و تبلیغاتى
 اســتعفا داد و البته پس از اینکه اســتعفاى 
او پذیرفته نشــد، چند هفته بعــد کرانچار 
را جایگزین خود دید. از همین رو ویســى 
بى شــک امروز بــا انگیزه هــاى فراترى 
نســبت به ســایر دیدارهــا بــه اصفهان 
باز خواهد گشــت و امیدوار اســت دومین 
شکســت فصــل را در ایــن ورزشــگاه 
پــس از پیکان بــه تیم ســابقش تحمیل 

کند. 
ویسى در دوران بازى خود هم در دو مقطع 
4 و 3 ســاله عضو ســپاهان بود و به نوعى 
از پیشکســوتان این تیم محسوب مى شود 
ولى به نظر مى رســد خاطــرات تلخى که 
از این تیم در ذهن دارد بیــش از خاطرات 

شیرینش باشد.
 به گــزارش نصف جهــان ،نبــرد امروز 
یــک دیــدار بــه شــدت انتقامــى براى

 عبدا... اســت. مردى که مرتبا تاکید داشت 
که ســپاهان به انقالب نیــاز دارد حاال به 
عنوان یــک انقالبــى ناکام مــى خواهد 
هر طور شــده با پیــروزى بر ســپاهان و 
کرانچار نشــان دهد که اخراجش اشــتباه 
بزرگ مدیران ســپاهان بوده اســت. قطعا 
کرانچار نیز حساســیت هاى ایــن دیدار را 
مى داند و دوســت ندارد نتیجه این رقابت 
را به مربى مثل ویســى واگذار کند. نتیجه 
اى غیــر از برد بیش از هــر زمانى کرانچار 
و مدیــران ســپاهانى را در مخمصه قرار 
مى دهد و فشار هواداران بر این تیم بیشتر 

مى شود. 

بازگشت انقالبِى ناکام به اصفهان!

ذوبى ها هم از آن بطرى 
راضى نیستند!

دورى نویدکیا از ترکیب 
سپاهان   

سیدسیروس پورموسوى سرمربى تیم فوتبال فوالد 
خوزستان با بیان اینکه بعضى ها از اوج گرفتن این تیم 
هراس دارند، گفت: پیگیر اتهاماتى که زده اند هستم و 

باید در دادگاه جوابگو باشند.
*پیدا شدن بطرى حاوى مایع خاص در پشت دروازه 
شما در بازى با ذوب آهن حسابى سر و صدا به پا کرد. 

باالخره این بطرى را چه کسى آنجا گذاشته بود؟
ورزشگاه نقش جهان دوربین مداربسته دارد و بهتر 
است بروند فیلم این دوربین ها را چک کنند. اینکه 
نمى شود نیم ســاعت بعد از بازى تصویرى از یک 
بطرى در یک اتاق منتشر کنند و بگویند این را از پشت 
دروازه فوالد برداشته ایم. چرا همان موقع که بطرى را 
پیدا کردند، از کنار زمین عکس نگرفتند؟ این جریانى 
است که علیه فوالد آغاز شده و شاید بعضى ها از اوج 
گرفتن تیم ما هراس دارند که اینگونه حاشیه سازى 
مى کنند. بارها از بازیکنانم خواسته ام به این مسائل 
توجه نکنند. ضمن اینکه پیگیرى قضایى را به وکیلم 

سپرده ام تا ما با تمرکز کامل به لیگ ادامه بدهیم.
*آیا شما از وجود این بطرى بى اطالع بودید؟

بازیکنان ما قبل از شروع مسابقه حتى فرصت نکردند 
وارد زمین شوند تا شرایط چمن را بررسى کنند. وقتى 
هم براى گرم کردن وارد زمین شدیم، تیم حریف و 
نمایندگان فدراسیون حضور داشتند. در نیمه دوم هم 
حامد لک یک مقدار دیر وارد زمین شد چون رفته بود 
لباســش را عوض کند. لک وقتى وارد زمین شد که 
همه بازیکنان، ناظران و مســئوالن حضور داشتند. 
چطور مى شــود او با خودش بطرى برده باشد؟ اگر 
چیزى دست لک بود قطعا همه آنرا مى دیدند. انتظار 
داریم به این مسئله رسیدگى شود. اتهامى وارد شده 
اســت و آقایان باید در دادگاه جوابگو باشند. باشگاه 

فوالد هم باید پیگیر باشد.
*باشــگاه ذوب آهن هم بعد از این قضیه ســکوت 

کرده است.
بله، مطمئنم مســئوالن ذوب آهن هم از این قضیه 
راضى نیستند. اینکه یک نفر برداشته و از یک بطرى 

در مکان دیگرى عکس گرفته، کار درستى نیست.
*آیا با امیر قلعه نویى ســرمربى ذوب آهن در این 

ارتباط صحبتى داشتید؟
براى قلعه نویى احترام زیادى قائلم. به ایشان گفتم که 
ما هم این موارد را تایید نمى کنیم. من شفاف اعالم 
کرده ام هرکســى علیه ما مدرك و مستنداتى دارد، 
بیاورد و پیگیر باشــد. من هم به کمیته اخالق یا هر 
دادگاهى که الزم باشــد مى روم. اگر اتهام زنندگان 
توانستند با مستندات، ادعایشان را ثابت کنند که هیچ 
وگرنه من هم اعاده حیثیــت مى کنم و تا آخر ماجرا 

پیش مى روم.

پزشک تیم فوتبال سپاهان اعالم کرد که رسول 
نویدکیا دو بازى آینده این تیم را از دســت داده 

است. 
عباس ربیعى در گفتگویى، در خصوص وضعیت 
مصدومان سپاهان گفت: رســول نویدکیا دچار 
کشیدگى عضالت ران شــده است و در دو بازى 
آینده (تــا پایان نیم فصل اول لیــگ برتر) غایب 
خواهد بود. رافائل بازیکن برزیلى ما هم کماکان 
مصدوم است و به بازى برابر استقالل خوزستان 

نمى رسد.
ربیعى در خصــوص وضعیت عــزت ا... پورقاز و 
میالد سرلک نیز اظهار داشت: پورقاز مى تواند با 
صالحدید کادر فنى در بازى با استقالل خوزستان 
به میدان برود. سرلک هم در دو سه روز اخیر با تیم 

تمرین و به این بازى خواهد رسید. 

على پروین
 با توپ پر به 
کرمانشاه رفت 

چهره شاخص پرسپولیسى ها به 
منظور کمک بــه زلزله زدگان 
کرمانشاهى راهى مناطق زلزله 
زده شــد. به گــزارش جام جم 
آنالین، گفته مى شود على پروین 
در حالى راهى کرمانشاه شده است 
که 60 کانکــس و چندین کامیون 
حاوى وسایل گرمایشى با خود برده 
است.  پس از على دایى حاال نوبت 
به یک پرسپولیســى دیگر 
اســت تا کمک هاى 
گسترده اى براى 
زدگان  زلزلــه 
کرمانشــاهى 

فراهم کند.

 مصاف سپاهان- استقالل خوزستان؛ امروز در ورزشگاه نقش جهان

چه کسى گفت «باید ببازى» ؟! 
«بباز علیرضا، باید ببازى چون حریف بعدى اسرائیلیه!....» 

علیرضا کریمى هنوز ســوژه اصلى ورزش ایران است، کشتى گیرى 
که به منظور عــدم رویارویى با حریف رژیم صهیونیســتى به حریف 

خود باخت.
بباز علیرضا حاال به یکى از ترندهاى توییتر تبدیل شده است. اما این 
جمله را چه کسى به علیرضا کریمى در حین کشتى گرفتن با کشتى گیر 
روس گفت؟ علیرضا رضایى سرمربى تیم امید چنین جمله خبرسازى 

را به زبان آورده است.
وى دیروز گفتگویى را با ایســنا انجام داده و گفت: « وقتى شب قبل 
از مسابقه فهمیدیم که برنده کشــتى کریمى با حریف روس به برنده 

نمایندگان آمریکا و اســراییل برخورد مى کند، اصــال فکرش را هم 
نمى کردیم که کشــتى گیر آمریکایى در این مصاف شکست بخورد. 
2مســابقه این وزن تقریبا به صورت همزمان آغاز شد و کریمى هم 
با انگیزه باال و جنگندگى خودش تا آســتانه شکســت حریف روس 
پیش رفت. تقریبا 5دقیقه از زمان کشتى ســپرى شده بود که به من 
اطالع دادند، کشتى گیر اســراییلى برنده شده اســت. در آن شرایط 
بهترین تصمیم این بود که کریمى بازنده شــود تــا از رویارویى او با 
نماینده رژیم صهیونیســتى جلوگیرى کنیم. بهترین تصمیم ممکن 
در آن شرایط شکســت علیرضا مقابل نماینده روس بود. لحظه اول 
به خود من هم شوك وارد شد اما سریعا تصمیم گرفتم که به کریمى 

بگویم نتیجه را واگذار کند. اگر کشــتى گیر ما در 
این مسابقه برنده مى شــد و در دور بعدى طبق 
قوانین جمهورى اسالمى ایران مقابل نماینده 
رژیم صهیونیســتى به روى تشک نمى رفت، 
اتفاقات خیلى بدى براى کشتى ما رخ مى داد. 
در آن صورت کشتى گیر روس حذف مى شد 
و آنها به دنبال این مى افتادند تا با استفاده از 
قدرت خود کشتى ایران و علیرضا کریمى را 

با محرومیت سنگین روبه رو کنند.»

هافبک 
ملى پوش 
سپاهان اعتقاد 
در  تیمــش  دارد 
آینده شرایط بهترى پیدا 
مى کند و در نیــم فصل دوم 
به رده هــاى باالیــى جدول 
مى رســد. علــى کریمــى در 
گفت و گویى درباره شــرایط این 
روزهاى سپاهان، کار کردن دوباره 
با زالتکو کرانچار، نگرانى هواداران 
بابت شرایط این تیم، حضورش 
در اردوهاى تیم ملــى و برخى 
مسائل دیگر صحبت هایى انجام 
داد که ماحصــل آن را در ادامه 

مى خوانید:
*تیم ما بازى هاى خوبى انجام 
مى دهد اما در نتیجه بدشانس 
هستیم. متاســفانه در اکثر 
بازى ها توپ هایمان وارد 
دروازه نمــى شــود. مى 
دانیم که ایــن نتایج در 
حد سپاهان نیست اما 
قطعا در آینده با ایجاد 

هماهنگى بیشــتر میان نفرات و تقویت تیم در نیم فصل 
شرایط براى ما بهتر مى شود و همه چیز خوب مى شود.

*این سومین دوره اى است که با کرانچار کار مى کنم. در 
گذشته یک بار در سپاهان، یک بار در دیناموزاگرب و حاال 
دوباره در سپاهان او مربى ام است. قرار بود یک بار هم در تیم 
امید شاگرد او شوم اما این اتفاق رخ نداد. کرانچار مربى است 
که نیاز به تعریف و تمجید ندارد و همه مى دانند چقدر بزرگ 
اســت. او کارش را خیلى خوب بلد است و قطعا در آینده به 

موفقیت هاى بیشترى با سپاهان مى رسد.
*در بازى گذشــته با صنعت نفت آبادان ما همه کار براى 
بردن انجام دادیم اما تیم صنعت نفت با 3 ضربه ایستگاهى 
به گل رسید. اگر نبوغ بازیکنى مثل کرار جاسم نبود، قطعا 
صنعت نفت برنده نمى شــد. ما در این بازى 7، 8 موقعیت 
گلزنى داشتیم اما نتوانستیم استفاده کنیم و واقعا حق مان 
شکست نبود. ضمن اینکه داور بازى نیز روى عملکردمان 

بسیار تاثیرگذار بود.
*من هیچ وقت دوست نداشــتم درباره داورى حرف بزنم 
اما در بــازى با صنعت نفــت واقعا به من فشــار آمد. داور 
سوت هایش را کامال یک طرفه زد و اگرچه روى صحنه هاى 
گل تاثیر نداشت اما با خطاهاى بى موردى که مى گرفت، 
تمرکز ما را برهم مى زد. برایم جالب بود که کرار جاسم در 
چند صحنه تمارض کرد و داور خطا گرفت. جالب اینکه شیمبا 
چند بار با آرنج بینى بازیکنان ما را خون انداخت اما خبرى از 
خطا نبود. متاسفانه همه سوت هاى این مدلى به سود صنعت 

نفت زده شد و واقعا اعصاب ما خرد شده بود.

*هواداران سپاهان خیالشان راحت باشد که شرایط را تغییر 
مى دهیم. مــن از این هواداران خوب تشــکر مى کنم که 
همواره حامى مان بودند. از آنها مى خواهم بازهم به حمایت 
شــان ادامه دهند تا بتوانیم روزهاى خوبى را براى آنها به 
ارمغان بیاوریم. آنها نگران نباشند، در نیم فصل دوم خیلى 

چیزها تغییر مى کند.
*مهدى شــریفى بازیکن بســیار ارزشــمندى است که 
هم بازى ام نیز بوده؛ او بسیار توانمند است و خوشحالم که به 
سپاهان برمى گردد. قطعا با حضور مهدى شریفى که خدمت 
ســربازى او را از ســپاهان دور کرد، قدرت تیمى ما بیشتر 

مى شود و مى توانیم بهتر کار کنیم.
* من در حال حاضر تمام تمرکزم روى بازى در سپاهان و تیم 
ملى است اما آرزوى هر بازیکنى حضور در فوتبال اروپا است. 
بعد از جدایى از لیگ کرواسى بازهم عالقه مند بودم که در 
اروپا به فوتبالم ادامه دهم اما شرایط مهیا نشد و به تیمى که 

همیشه از کودکى دوستش داشتم، سپاهان برگشتم. 
با این حال دوست دارم به اروپا برگردم و 

در تیم هاى بزرگ بازى کنم. نهایت 
تالشم را انجام مى دهم تا این 

شرایط پیش بیاید و امیدوارم 
موفق شوم.

همه مى دانند کرانچار چقدر بزرگ است

ختن سپاهانى متناسب با ایده آل هاى خود ساخ
ر باد رفته ببیند. حاال پساز آن وداع تلخ،را بر
به اصفهان بازمى گردد تا ویس سى
و ورزشگاه نقش جهان رو در
تیمى قرار بگیرد در روى

یر ى
 آغاز قبــل از

هافبک 
ملى پوش 
سپاهان اعتقاد 
در  تیمــش  دارد 
آینده شرایط بهترى پیدا 
مى کند و در نیــم فصل دوم 
به رده هــاى باالیــى جدول
مى رســد. علــى کریمــى در
گفت و گویى درباره شــرایط این
روزهاى سپاهان، کار کردن دوباره
با زالتکو کرانچار، نگرانى هواداران
بابت شرایط این تیم، حضورش
در اردوهاى تیم ملــى و برخى
مسائل دیگرصحبت هایى انجام
داد که ماحصــل آن را در ادامه

مى خوانید:
*تیم ما بازى هاى خوبى انجام
مىدهد اما در نتیجه بدشانس
هستیم. متاســفانه در اکثر
بازى ها توپ هایمان وارد
دروازه نمــى شــود. مى
دانیم که ایــن نتایج در
حد سپاهان نیست اما
قطعا در آینده با ایجاد

فص نیم هماهنگى بیشــتر میان نفرات و تقویت تیم در
شرایط براى ما بهتر مى شود و همه چیز خوب مى شود.
*این سومین دوره اى است که با کرانچار کار مى کنم
گذشته یک بار در سپاهان، یک بار در دیناموزاگرب و
دوباره در سپاهان او مربى ام است. قرار بود یک بار هم در
امید شاگرد اوشوم اما ایناتفاق رخ نداد. کرانچار مربىا
که نیاز به تعریف و تمجید ندارد و همه مىدانند چقدر بز

همه مى دانند کرانچار

دورى نویدکیا از ترکیب
سپاهان  

ى ر
براى قلعه نویى احترام زیادى قائلم. به ایشان گفتم که 
ما هم این موارد را تایید نمى کنیم. من شفاف اعالم 
کرده ام هرکســى علیه ما مدرك و مستنداتى دارد، 
پیگیر باشــد. من همبه کمیته اخالق یا هر بیاورد و
زنندگان دادگاهىکه الزم باشــد مى روم. اگر اتهام

توانستند با مستندات، ادعایشان را ثابت کنند که هیچ 
وگرنه من هم اعاده حیثیــت مى کنم و تا آخر ماجرا 

پیش مى روم.

که رسول کرد سپاهان اعالم پزشک تیم فوتبال
بازى آینده این تیم را از دســت داده نویدکیا دو

است. 
عباسربیعى در گفتگویى، در خصوص وضعیت
مصدومان سپاهان گفت: رســول نویدکیا دچار
کشیدگى عضالت ران شــده است و در دو بازى
آینده (تــا پایان نیم فصل اول لیــگ برتر) غایب
خواهد بود. رافائل بازیکن برزیلى ما هم کماکان
مصدوم است و به بازى برابر استقالل خوزستان

نمى رسد.
ربیعى در خصــوص وضعیت عــزت ا... پورقاز و
میالد سرلک نیز اظهار داشت: پورقاز مى تواند با
صالحدید کادر فنى در بازى با استقالل خوزستان
به میدان برود. سرلک هم در دو سه روز اخیر با تیم

تمرین و به این بازى خواهد رسید. 

ر ر
چهره شاخص پرسپولیسى ها به 
منظور کمک بــه زلزله زدگان 
کرمانشاهى راهى مناطق زلزله 
زده شــد. به گــزارش جام جم 
آنالین، گفته مى شود على پروین 
در حالى راهى کرمانشاه شده است 
0که 60 کانکــس و چندین کامیون 
حاوى وسایل گرمایشىبا خود برده 
است.  پس از على دایى حاال نوبت 
به یک پرسپولیســى دیگر 
اســت تا کمک هاى 
گسترده اى براى 
زدگان  زلزلــه 
کرمانشــاهى 

فراهمکند.

ــراییل برخورد مى کند، اصــال فکرش را هم 
ى گیر آمریکایى در این مصاف شکست بخورد. 
ریبا به صورت همزمان آغاز شد و کریمى هم 
ى خودشتا آســتانه شکســت حریفروس

قه از زمان کشتى ســپرى شده بود که به من 
ر اســراییلى برنده شده اســت. در آن شرایط 
 که کریمى بازنده شــود تــا از رویارویى او با 
ســتى جلوگیرى کنیم. بهترین تصمیم ممکن 
ت علیرضا مقابل نماینده روس بود. لحظه اول 
ارد شد اما سریعا تصمیم گرفتم که به کریمى 

بگویم نتیجه را واگذار کند. اگر کشــتى گیر ما در 
این مسابقه برنده مى شــد و در دور بعدى طبق 
قوانین جمهورى اسالمى ایران مقابل نماینده 
به روى تشک نمى رفت،  صهیونیســتى رژیم
اتفاقات خیلى بدى براى کشتى ما رخ مى داد. 
در آن صورت کشتى گیر روس حذف مى شد 
و آنها به دنبال این مى افتادند تا با استفاده از 
قدرت خود کشتى ایران و علیرضا کریمى را 

با محرومیت سنگین روبه رو کنند.»

زر
ده به 

براى 
گاهى

 قطعا 
عیت

مان 
دمان 

 بزنم 
 داور 
هاى

فت، 
م در 
شیمبا
ى از
نعت

ى رز ر ی نب زی ىب ری ى ه
توانمند است و خوشحالم که به  هم بازى ام نیز بوده؛ او بسیار
سپاهان برمى گردد. قطعا با حضور مهدى شریفى که خدمت 
ســربازى او را از ســپاهان دور کرد، قدرت تیمى ما بیشتر 

مى شود ومى توانیم بهتر کار کنیم.
* من در حال حاضر تمام تمرکزم روى بازى در سپاهان و تیم 
ملى است اما آرزوى هر بازیکنى حضور در فوتبال اروپا است. 
بعد از جدایى از لیگ کرواسى بازهم عالقه مند بودم که در 
اروپا به فوتبالم ادامه دهم اما شرایط مهیا نشد و به تیمى که 

همیشه از کودکىدوستش داشتم، سپاهانبرگشتم.
با این حال دوست دارم به اروپا برگردم و 

در تیم هاى بزرگ بازى کنم. نهایت 
انجام مى دهم تا این تالشم را

شرایط پیش بیاید و امیدوارم 
موفق شوم.

بز ر چ ى و ر جی و ری ب ز ی
اســت. او کارش را خیلى خوب بلد است و قطعا در آیند

موفقیت هاى بیشترى با سپاهان مىرسد.
*در بازى گذشــته با صنعت نفت آبادان ما همه کار ب
3بردن انجام دادیم اما تیم صنعت نفت با 3 ضربه ایستگا
ق جاسم نبود، به گلرسید. اگر نبوغ بازیکنى مثل کرار
8 موقع ،8 7صنعت نفت برنده نمى شــد. ما در این بازى 7
گلزنى داشتیم اما نتوانستیم استفاده کنیم و واقعا حق
شکست نبود. ضمن اینکه داور بازى نیز روى عملکرد

بسیار تاثیرگذاربود.
*من هیچ وقت دوست نداشــتم درباره داورى حرف
اما در بــازى با صنعت نفــت واقعا به من فشــار آمد.
سوت هایشرا کامال یک طرفهزد و اگرچه روى صحنهه
گل تاثیر نداشت اما با خطاهاى بى موردى که مى گر

جاسم تمرکز ما را برهم مى زد. برایم جالببود که کرار
چند صحنه تمارض کرد وداور خطا گرفت. جالباینکه ش
چند بار با آرنج بینى بازیکنان ما را خون انداخت اما خبر
خطا نبود. متاسفانه همه سوت هاى این مدلى به سود صن

نفت زده شد و واقعا اعصاب ما خرد شده بود.
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«بیژن قیصر» 25 ساله بر اثر شــلیک سه گلوله به 
سر از ســوى پلیس آمریکا پس از ده روز، جان خود 

را از دست داد.
به گزارش «ان بى ســى نیوز»، پلیس مى گوید این 
اتفاق در 17 نوامبر (26 آبان) در ویرجینیاى شمالى و 
در «جورج واشنگتن پارك وى» پس از آن روى داده 
است که بیژن پس از تصادف از صحنه گریخته و به 

فرمان ایست توجهى نکرده است.
بیژن فارغ التحصیل دانشگاه بوده و در شرکت پدرش 

به عنوان حسابدار فعالیت داشته است.

خانواده او گفته اند او در آن زمان هیچ اسلحه اى به 
همراه نداشته و علت قتل او هنوز مشخص نیست، 
اگرچه هیچ اســتداللى نمى توانــد اقدامات یکى 
از افســران پلیس را که در این عمــل تصورناپذیر، 
دخیل اســت، توجیه کند. آنها مــى گویند او ایرانى 
متولــد آمریکاســت و به شــدت ضد خشــونت

 بوده است.
FBI روز سه شنبه مرگ این جوان را تأیید کرده اما 
به دلیل جریان داشتن تحقیقات، اطالعات بیشترى 

ارائه نداده است.

4 راننده کامیون که اهل اســتان اصفهان بودند ساعت 
18 روز سه شــنبه در جاده حارث آباد ســبزوار به  علت 
اختالف هاى قبلى با هم درگیر شــدند که منجر به قتل 

یکى از آنها شد.
در درگیرى بین چهار راننده، دو راننده کامیون به شدت 

مجروح شدند.
دو راننده کامیون که خونریزى شــدیدى داشــتند به 
بیمارســتان انتقال یافتند. تالش پزشکان براى نجات 
یکى از آنان مؤثر واقع نشــد و وى جان خود را از دست 
داد اما مجروح دیگر درگیرى که گویا در حالت کما قرار 

دارد تحت مراقبت هاى ویژه پزشکى قرار گرفته است.
فرمانده انتظامى  ســبزوار در این باره اظهار داشــت: 

درگیرى چهار راننده کامیــون در فاصله 15 کیلومترى 
سبزوار به روداب و در جاده حارث آباد رخ داد. دو متهم به 
قتل با یک دستگاه تریلر از صحنه گریختند. با گزارش 
موضوع به پلیس110 تحقیقات گسترده براى دستگیرى 

آنان آغاز شد.
سرهنگ سید محمد هاشــمى افزود: دو متهم پرونده 
که دچار عذاب وجدان شــده بودند در مشهد خود را به 
پلیس معرفى کردند. تحقیقات دربــاره علت درگیرى 
این چهــار راننــده کامیون کــه بررســى هاى اولیه 
نشــان مى دهد از قبل با هم اختالف داشــته اند، براى 
روشن شــدن علت دقیق درگیرى منجر بــه قتل ادامه

 دارد.

افســر آماده منطقه 4 عملیات سازمان آتش نشــانى تهران گفت: یک 
کارگاه بزرگ منبت کارى در بزرگراه آیت ا... سعیدى نیمه شب دوشنبه 

در آتش سوخت.
على مددى اظهار داشت: با اعالم آتش سوزى در یک کارگاه بزرگ منبت 
کارى به ســامانه 125، بالفاصله آتش نشانان دو ایستگاه ساعت 1و45 
دقیقه بامداد سه شنبه  به  بزرگراه آیت ا... ســعیدى، نرسیده به بزرگراه 
آزادگان، خیابان همدانیان اعزام شدند. وى گفت: یک باب کارگاه منبت 
کارى به مساحت تقریبى 1000 متر مربع مملو از چوب و الوار در ساعتى 

بعد از نیمه شب دوشنبه بنا به دالیل نامعلومى دچار آتش سوزى شد. 
مددى با اشاره به اینکه با گذشــت زمان، حجم آتش سوزى نیز افزایش 
یافته و شعله هاى آتش به سرعت به نقاط مختلف کارگاه سرایت مى کرد، 

افزود: آتش نشانان بالفاصله با رعایت کامل نکات ایمنى، از چند جهت 
با استفاده از لوله هاى آب پرفشار آتش نشانى به مقابله با شعله هاى آتش 

پرداختند. 
مددى در ادامه گفت: تالش مضاعف آتش نشــانان سرانجام نتیجه داد 
و آنان در کمترین زمان ممکن، شــعله هاى آتــش را تحت کنترل خود 
درآوردند و عالوه بر خارج کردن چندین سیلندر گاز 11 کیلویى از میان 
آتش، از ســرایت آن به اطراف و همچنین به بار آمدن خسارات سنگین 

جلوگیرى کردند.
وى گفت: علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان آتش نشانى منطقه در 
حال بررسى است و خوشبختانه در این حادثه به هیچیک از کارگران این 

کارگاه آسیب جانى نرسید.

مدیرعامل سازمان آتش نشــانى و خدمات شهردارى 
شهرکرد از جان باختن مرد 50 ســاله براثر فرو ریختن 
سقف طویله اى واقع در منزل مسکونى اش در شهرکرد 

خبر داد.
مجید علیپور افزود: عصر روز سه شنبه بر اثر فروریختن 
ســقف طویله در خیابان 17 شهریور شــهرکرد که از 

استحکام کافى برخوردار نبود، یک مرد 50 ساله در زیر 
آوار گرفتار شــد. وى ادامه داد: با حضور مأموران آتش 
نشانى در محل حادثه، پیکر نیمه جان فرد گرفتار در زیر 
آوار آزادسازى و در اختیار کارشناسان اورژانس قرار گرفت 
که به دلیل شــدت جراحات وارده جان خود را از دست

 داد.

سارقان یک دستگاه خودرو در تهران وقتى متوجه وجود 
نوزاد در خودرو شــدند، در تماس با پلیس خودرو و نوزاد 

را پس دادند.
سه شنبه شب مردى در تماس با مأموران پلیس تهران  
از ســرقت خودرویش خبر داد. این مرد که هراسان بود 
در شکایت خود مدعى شــد فرزند شیرخوارش در داخل 
خودرو بوده و ســارقان خودرو را به همــراه کودك به 

سرقت برده اند. 
با توجــه  به حساســیت موضــوع و وقــوع حادثه اى 
مشــابه که در تاریخ 29تیر ماه ســال جارى در تهران 
روى داد و دختر بچه هشــت ماهه اى به نام «بنیتا» در 
حالى که در خودروى پدرش قرار داشــت ربوده شــد و 
شش روز بعد جســدش در خودروى رها شده در شرق 
پایتخت پیدا شــد، موضوع به اطالع بازپرس کشــیک 
دادســراى جنایى تهران رســید و وى با دستور ویژه به 
پلیس آگاهى، خواســتار رســیدگى فورى به موضوع

 شد. 

هنوز ســاعتى از ربودن خودرو به همراه نوزاد نگذشته 
بود که فردى در تماس با پلیس مدعى شــد خودرو را به 
همراه کودك در یکى از خیابان هاى مرکزى تهران رها 
کرده است. با حضور مأموران خودرو در حالى که کودك 
در داخل آن ســالم بود کشــف و تحویل پدر و مادرش 

شد.
تحقیقات براى شناسایى سارقان خودرو ادامه دارد.

بازخوانى پرونده  جنجالى قتل همسر «ناصر محمد خانى» پس از 7 سال

باالخره «شهال جاهد» قاتل «الله»بود؟!
دهم آذرماه سالروز قصاص «شهال جاهد» است، زنى 
که متهم به قتل «الله ســحرخیزان»، همسر «ناصر 
محمدخانى» بود و پس از کش و قوس هاى فراوان و 
جنجال رسانه اى طى هشت سال، سرانجام در محوطه  

زندان اوین، صندلى زیر پایش کشیده شد. 
با آمدن فرزندان از مدرســه به خانه، جســد غرق به 
خون الله، همســر ناصر محمدخانى از ستارگان دهه  
60 فوتبال ایران در خانه  شــماره  46 خیابان گل نبى 
میدان کتابى مشاهده شد و پلیس در جریان حادثه قرار 
گرفت؛ قتل ساعت 10 صبح هفدهم خردادماه سال 81 

اتفاق افتاده بود.
بررسى هایى که به دستور قاضى این پرونده انجام شد، 
نشــان داد که مقتول با 27 ضربه چاقو به قتل رسیده 
است. احتمال داده شد ضاربان دو نفر و یکى از آنها زن 
و دیگرى مرد بوده است. ضربات به دو شکل مختلف 
به بدن قربانى وارد شده و ضرباتى که تعداد آنها بیشتر 
بوده، به دو پاى وى و ضربــات کمتر و عمیقى هم به 

سینه  او وارد شده است.
در محل حادثه ته سیگارهایى هم پیدا شد که اثر رژ لب 
روى آنها دیده مى شد و احتمال در میان بودن پاى یک 

متهم زن در این پرونده را قوت مى بخشید. 
هفدهم تیرماه سال 81، شهال جاهد که بعدها مشخص 
شد همسر صیغه اى ناصرمحمدخانى است، به عنوان 
تنها متهم پرونده بازداشت شد و راز چهار سال زندگى 
پنهانى با این مرد را برمال کرد. شهال، قتل را انکار کرد 
و براى تحقیقات بیشــتر تا اسفند 81  در دایره  ویژه در 

اختیار پلیس آگاهى قرار گرفت.
در این میان، هم موضوع تعدد ضربات وارده و هم وجود 
ته سیگارهاى برجاى مانده در صحنه  جنایت مواردى 
بودند که شــهال جاهد بارها عنوان کرد که یک زن از 
نظر روانى نمى تواند این تعداد ضربه را وارد کند، چون 
به هم مى ریزد و همه مى دانند که من سیگارى نیستم؛ 
ادعایى که خواهرش پس از اجراى حکم قصاص، مهر 
تأیید بر آن زد و تأکید کرد که حتى بوى ســیگار هم 

شهال را آزار مى داد!
بهمن ماه همان سال، بازپرس پرونده دستور مالقات 
متهمه با همسرش یعنى ناصر را در حیاط اداره  آگاهى 
تهران را صادر کــرد. مالقاتى که پرونــده را وارد فاز 
جدیدى کرد. درست یک ســاعت بعد از این مالقات، 
شهال سرانجام قفل سکوت را شکست و گفت: «من 

الله را کشتم!»
شهال در بهار 82 در دادگاه گفت: «ناصر به من گفت 
یک ماه دیگر سالمرگ الله اســت. اگر قتل را گردن 
نگیرى آنها مرا بازداشــت مى کنند. ناصر به من گفت 
براى گرفتن رضایت از اولیاى دم یعنى دو پسرش و پدر 
و مادر الله تمام ســعى خود را خواهد کرد. فقط براى 
اینکه ناصر بیشــتر از این اذیت نشود، به قتل اعتراف 

کردم.» 
شــهال همان روز به خبرنگاران گفت: «همان روزي 
که بازداشت شدم و سئوال پیچم کردند اعتراف کردم 
و گفتم جرم من عشــق من اســت، اما هیچکدامتان 

نفهمیدید. من می خواســتم ناصر فقط مال من باشد. 
وقتی عکس ناصر را با چشــم بند و دستبند و صورتی 
شکسته در روزنامه ها دیدم سه روز تمام در بازداشتگاه 
گریه می کردم. وقتی ناصر خواســت مرا ببیند و با من 
حرف بزند، نمی دانید چه حالی داشتم و باالخره قدرت 
عشق مرا وادار کرد اعتراف کنم! وقتی فهمیدم مرگ 
و زندگــی ناصر به اعتراف من بســتگی دارد از خودم 

گذشتم. گفتم من قاتل الله هستم.»
تنها حلقه  مفقــوده ماجرا این بود که شــهال چگونه 
وارد منزل مقتول شــده اســت! که اظهارات ناصر، 
این معما را حل کرد؛ او گفت: «شــهال با اســتفاده از 
کلیدي که داشــت، مخفیانه به خانه مــا می آمد و از 
پنجره  داخل اتــاق را نگاه می کرد و صبــح روز بعد، 
او تمــام جزئیات آن شــب را برایــم تعریف می کرد 
و زمانی که با "تعجب می پرســیدم ایــن چیزها را از 
کجا می دانــی، می گفت:به من الهام می شــود، من 
در خواب ایــن چیزها را دیــده ام!" اما یک شــب به 
او شــک کردم و بــه طــرف پنجره بهارخــواب که 
همیشــه بســته بود، رفتم. در کمال تعجب دیدم که 
پنجره باز اســت، فهمیدم کار شهالســت و شب ها 
مخفیانه از آنجــا ناظر اعمال و گفتار من و همســرم

 بوده است!» 
اما ماجرا به اینجا ختم نشد و در سال 83، شهال دست 
به انکار اعترافات زد و گفت: «من عاشقم، نه قاتل! روز 
حادثه یکى از دوستان ناصر با من تماس گرفت و گفت 
در خانه ناصر اتفاقاتى افتاده است. به خانه ناصر رفتم. 
زنگ زدم کســى در را باز نکرد، باال رفتم، در آپارتمان 
باز بود، واردکه شــدم دیدم جســد الله غرق در خون 
روى زمین افتاده اســت. فقط یک پتو روى او کشیدم 
و از خانه خارج شدم. از من نپرسید قاتل کیست، چون 

نمى دانم!»
طى سال هاى 84 تا 86، بررسى هاى مکرر روى این 
پرونده ســه هزار و 500 صفحه اى صورت گرفت و از 
مجموع 27 قاضى رسیدگى کننده به پرونده، 20 تن از 
آنان شهال را گناهکار دانسته و فقط هفت نفر به برائت 

این زن رأى داده بودند.
23 بهمن ماه 86 بــود که رئیس وقت قــوه قضائیه، 
آیت ا... هاشمى شــاهرودى طى حکمى کم سابقه از 
حق قانونى خود براى نقض احکام قصاص اســتفاده 
کرد و رأى صادره درباره  شهال را خالف شرع و قانون 
دانست و لغو و دستور رســیدگى پرونده در شعبه  هم 
عرض را صادر کرد و به این ترتیب حکم قصاص لغو

 شد!
ســرانجام طــى ســال هاى 87 و 88، رأى آخرین 
دادگاه هاى کیفرى و دیوان عالى کشور به محکومیت 
شــهال و اعدام با طنــاب دار صــادر و پرونده جهت 
استیذان به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شد. بیست 
و سوم شــهریورماه 89 بود که شــهال در نامه اى به 
رئیس قوه قضائیه از وى خواســت تکلیفش را روشن 
کند و به 9 ســال حبس او با قصاص یــا تبرئه پایان 
دهد. 16 آبــان 89 حکم اعــدام تأیید شــد و پس از 

آنکه هشــتم آذرماه به صورت غیررســمى 
اعــالم شــد، دو روز بعد یعنى دهــم آذرماه، 
ســاعت 4 بامداد در زندان اوین بــه اجرا در

آمد!

شهالیک قربانى بود
اکنون در آستانه  هفتمین سالگرد اعدام «شهال 
جاهــد» که در نهایــت با اصرار زیــاد انجام 
شــد، انصاف نیوز این پرونــده را در گفتگو با 
«عبدالصمد خرمشاهى»، وکیل او، بازخوانى 

کرده است که در پى مى آید:
چه اتفاقى افتاد که منجر به 

صدور حکم قصاص شد؟
از آنجایى که اعتبار امــر مختومه پیدا کرده و 
حکم  اجرا و قاضى فارغ شــده است، اگر من 
بگویم حکم اشــتباه بوده االن  کار من اشتباه 
اســت. دیگر نمى توانیم بگوییــم او معاون یا 
مباشر بوده، چون از نظر قضائى تمام شده است. 
اما یک موضوع، نظر شخصى من است که آن 
زمان پیگیرى کردم و ادامه دادم؛ هر شعبه اى 
که ما مى رفتیم مى گفتند: «ول کن دیگر چقدر 
دفاع مى کنى!» حتى سعید مرتضوى، دادستان 
وقت تهران یک روز در جمع خبرنگاران گفته 
بود: خرمشــاهى هر کارى  کند «جاهد» را تا 
سال 83 باالى دار مى بریم. پس البد و حتمًا 
این پرونده مسائلى داشــته که بارها حکم آن 
نقض مى شــده، چندین بار به دیوان رفت و 

نقض شد و دوباره بازگشــت و چندین قاضى 
نظرشان بر برائت شهال بود. مادرالله بارها به 
من زنگ  زد و گفت: «آقاى خرمشاهى چقدر از 
این دفاع مى کنى»، گفتم مادامى  که قانون به 
من این اجازه را بدهد. زمانى،  خود شهال نامه به 
قوه قضائیه نوشت که «من را اعدام کنید!»، اما 
آنها قبول نکردند و گفتند وکیلت باید بنویسد. 
تــا االن چنیــن پرونده اى 

داشته ایم؟
نه! اتفاقــًا خود قوه قضائیه هــم هیچ تمایلى 
نداشــت، اما وقتى خــود متهم درخواســت 
مى کند، وکیل دیگر ســمتى ندارد. شــهال 
گفــت: «من از این وضعیت خســته شــدم. 
اگر بــه آنجا بــروم شــاید بتوانــم رضایت 

بگیرم.»
شهال چه چیزى دیده بود که 
امیدوار بود اگر براى قصاص 
برود شــاید بتواند رضایت 

بگیرد؟
او مى گفت که ناصر به او گفتــه پاى اجراى 
حکم بیا، من برایت رضایت مى گیرم. من گفتم 
بعید مى دانم، چراکه ناصر سمتى ندارد و جزو 
اولیاى دم محسوب نمى شود و دیگر به خودت 
مربوط است. شهال گفت:«اگر 5 درصد هم این 
احتمال به یقین بپیوندد[راضى ام] من دیگر از 

زندان خسته شدم.»
شهال جاهد قاتل بود؟

این اعتبار امر مختومه اســت، امــا نه! از نظر 
من، شــهال قاتل نبود، حداکثــر اتهامى که 
مى توانست تحت پیگرد قرار دهد، معاونت در 

قتل بود، نه مباشر!
پاى خود آقــاى محمدخانى 

وسط نبود؟
نه! او نقشى نداشــت، اما بى تفاوت هم بود. در 
پرونده  که مى خواندم، پس از آنکه به محمدخانى 
اطالع داده مى شــود که زودتــر باید به تهران 
برگردى، چون همسرت تصادف کرده است، او 
ناگزیر به ترك تیم پرسپولیس در اردوى آلمان 
و راهى تهران مى شــود! در هوایپما وحید قلیچ 
که او را همراهى مى کــرده، با خبر قتل الله در 
روزنامه مواجه مى شود و مى گوید: «ناصر زنت 
را کشتند!»، اما گویا ناصر با بى تفاوتى مى گوید: 
«عه کشتنش؟!». یعنى شــاید یک چیزهایى 
مى دانســته! چون هرکس دیگر بود، با شنیدن 
این خبر، قاعدتاً شوکه مى شد و خود را به زمین و 
هوا مى زد! طبق ادعاهاى که در این باره مطرح 
شد این موضوع براى ناصر گویا مهم نبوده، به 
طورى که به یک نفــر مى گوید: «مارك هاى 
من رو چه کار کردى و مــن فالنقدر مارك از 
تو طلبکارم!» و در ادامه هــم که وارد فرودگاه 
مى شوند باز بحث بر سر مارك بوده، اما در میان 
جمعیت که مى آید ناراحت دیده مى شود! به هر 
حال تمام شــد و ناصر هم مقصر بود؛ همیشه 

مى گویم شهال، یک قربانى بود. 

آتش به جان کارگاه منبت کارى افتادترس سارقان خودرو از تکرار پرونده «بنیتا» 

پلیس آمریکا «قیصر» را کشت درگیرى مرگبار 4راننده کامیون  

جان باختن م رد 50ساله زیر آوارِ طویله
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چند روزى مى شود که نســخه ى تکامل یافته و بسیار قدرتمند مرورگر 
موزیال با نام فایرفاکس Quantum منتشر شده است. این نسخه، ارائه 
کننده ى سرعت به مراتب بهتر، ظاهر جدیدتر و همچنین مصرف کمتر 
از منابع کامپیوت کاربرانش است. به ادعاى موزیال، فایرفاکس کوانتوم 
سریع ترین نسخه ى مرورگر فایرفاکس است و سرعت 2 برابرى را نسبت 

به نسخه اصلى خود که شش ماه پیش عرضه شده بود ارhئه مى کند.
با استفاده از این مرورگر شما مى توانید صفحات مورد عالقه خود را تنها با 
یک کلیک در حساب Pocket خود ذخیره کنید، از حالت شب استفاده 
کنید تا نمایشگر کامپیوترتان فشار کمترى به چشمان شما وارد کنند و از 
افزونه هاى رایگان فایرفاکس لذت ببرید. نکته جالب اینجاست که این 
مرورگر در مقایسه با مرورگر کروم از حافظه رم کامپیوتر شما استفاده ى 
کمترى مى کند و مى توانید به لطف آن هــا چندین تب را بدون هرگونه 
اختالل در وب گردیتــان، کنار یکدیگر به اجــرا دربیاورید. اما وضعیت 

سفارشى سازى این مرورگر به چه شکل است؟
اگر شما هم مرورگرتان را به نسخه کوانتوم آپدیت کرده اید، باید بدانید که 
چندین راه براى سفارشى سازى آن وجود دارد. این روش ها در نسخه هاى 
قدیمى تر فایرفاکس کارساز نیستند و باید مطمئن باشید که مرورگرتان 

به این نسخه آپدیت شده است. براى اینکار ابتدا مرورگرتان را اجرا کنید، 
سپس به مســیر Menu > Help > About Firefox بروید. 
چک کنید تا مطمئن شوید مرورگر شــما به آخرین نسخه به روز شده 
باشــد. اگر اینچنین نبود خود مرورگر به صورت خودکار به روز خواهد 
شد؛ اگرچه مى توانید از طریق وب ســایت موزیال نیز به صورت دستى 

آن را دانلود کنید.
پس از آپدیت نسخه مرورگرتان به فایرفاکس Quantum ، بر روى 
منوى همبرگرى در سمت راســت باالى صفحه کلیک کرده، سپس 

گزینه ى Custumize را انتخاب کنید. 
1) سفارشى سازى فاصله در نوار آدرس

زمانى که شما پنجره  سفارشى سازى را باز کنید، جهبه هاى سفید رنگى 
را در دو سمت چپ و راســت نوار آدرس مرورگر خود مشاهده مى کنید. 
شما مى توانید در آن فضا یکى از گزینه هایى که در صفحه موجود است 
را اضافه کنید. به صورت پیشفرض، شما دو فضاى انعطاف پذیر را در دو 
سمت نوار آدرس مشاهده خواهید کرد، اما مى توانید در صورت لزوم هر 
کدوم از آن ها را به سمت بیرون بکشــید تا حذف شوند. شما همچنین 
مى توانید آیکون این فضاى انعطاف پذیر را نیــز حذف کنید تا به جاى 

آن ها آیکون هاى دیگرى قرار گیرند.
2) دکمه هاى جدید

در فایرفاکس Quantum شــما 
مى توانید برخى از دکمه هاى جدید را به 

منظور اضافه کردن به نوار اصلى مرورگر 
مشــاهده کنید. این دکمه ها شامل یک 

دکمه ى Forget (فراموشى) مى شوند که 
به شما اجازه مى دهد در کمترین زمان ممکن و با 

 History فشردن یک دکمه بتوانید سابقه ى مرور یا
مربوط به چند دقیقه و چند ساعت پیش مرورگر خود را پاك 

کنید. شما مى توانید یک جعبه جداگانه جستجو را اگر مى خواهید به 
 Email نوار اصلى اضافه کنید. دیگر گزینه هاى مفید شامل یک دکمه
Link و یک شرتکات براى دسترسى به منو تنظیمات نیز در اینجا دیده 
مى شود. هرکدام از این موارد را که خواستید، مى توانید با یک درگ دراپ 

ساده از صفحه سفارشى سازى برداشته و به داخل نوار بیاندازید.
3) تم هاى آپدیت شده

 Quantum احتماال برخى از افزونه هاى قدیمى شما در فایرفاکس

دیگر کار نمى کننــد. اگر یکى از 
آن ها یک تم بوده اســت، شــما مى توانید یکى از تم هاى جدیدى که 
فایرفاکس ارائه مى کنــد را انتخاب کنید. دکمــه ى Themes را از 
زیر پنجره Custumize انتخاب کنید تا یک تم جدید بیابید. شــما 
مى توانید یکى از آن ها را به عنوان تم پیشفرض انتخاب کنید یا بر روى 
”Get More Themes“ کلیک کنید تا تم هاى بیشترى به نمایش 

درآیند.

C Toolbox3 نام جعبه ابزارى بســیار 
قدرتمند و کامل براى گوشى هاى اندرویدى 
اســت که امکانات بســیار زیادى در اختیار 

کاربران قرار مى دهد.
شــاید تا به حال به این موضوع فکر کرده 
باشید که از یک نرم افزار استفاده کرده و تمام 
نیازهاى خود را با استفاده از همین نرم افزار 
رفع کنید. انجام این کار باعث خواهد شــد 
تا شــما نیازى به نصب کردن نرم افزارهاى 
متعدد روى گوشى همراه خود نداشته باشید 
و نرم افزارى که نصب کرده اید، این امکان را 
داشته باشد تا خواســته هاى شما را تا حدود 
 3C Toolbox زیادى پوشش دهد. برنامه
، به عنوان یکى از قدرتمندترین و کامل ترین 
نرم افزارهــا در همین زمینه اســت و از آن 
به عنوان یک جعبه ابــزار کامل و حرفه اى 
یاد مى شــود که با نصب آن روى گوشــى 
همراه خــود مى توانید به امکانات بســیار 
عالــى و گســترده اى دسترســى داشــته 

باشید.
C Toolbox Pro :3 قابلیت هاى نرم افزار  

تهیه  نسخه   پشتیبان از اطالعات و برنامه ها 

به صورت خودکار و دستى
امکان حذف برنامه هاى پیش فرض نصب 
شده بر روى گوشى شــما به صورت دسته 

جمعى و تکى
 ،CPU مشاهده و بررسى میزان استفاده از

شبکه و حافظه
بستن برنامه هایى که میزان زیادى از سى پى 

یو و رم استفاده مى کنند
APN امکان ریستارت کردن گوشى و

خواندن Log cat در گوشى هاى جلى بین
مدیریت برنامه هایى که هنگام روشن کردن 

(START UP) گوشى اجرا مى شوند
دارا بودن ویجت متن با ســایزهاى مختلف 

براى مدیریت قابلیت هاى برنامه
نمایش اطالعات باترى، پردازنده، حافظه و 

درجه حرارت در نوار وضعیت
دارا بــودن بخش تقویت کننــده حافظه و 

تسک کلینر
بهینه ســازى برنامه هاى کاربردى و پایگاه 

داده
ویرایشــگر sysctl و Build.prop در 

حالت پایه و پیشرفته

امکان تنظیم اولویت نقطه دسترسى
پاك ســازى آســان DALVIK کش و 

حافظه نهان
پیدا کردن ســریع برنامه هاى تخلیه باترى 

شما
انتقال برنامه هــا از ممورى کارت به حافظه 

و یا بر عکس
امکان کپى، چســباندن، حــذف، انتقال و 
اســتخراج فایل ها به صورت دسته جمعى 

و تکى
تغییر مجوز فایل ها و پوشه ها + ده ها ویژگى 

دیگر
 3: C Toolbox تغییرات نسخه جدید

اضافه شدن نوار نیمه شفاف براى دسترسى 
به اطالعات مختلف

اضافه شدن کانال آلفا به مکالمه هاى رنگى
اضفه شدن نام به شارژهاى مختلف
اضفه شدن ویجیت آمارگیر اینترنت

اضافه شدن ویجیت گزارش دهنده وضعیت 
GPU ، فرکانس ســى پى یو ،و سیگنال 

واى فاى
رفع تعدادى از مشکالت جزئى

فایرفاکس Quantum را
 با 3 روش سفارشى کنید

 قرار گیرند.

Qu شــما 
اى جدید را به 

اصلى مرورگر  ر
مه ها شامل یک

وشى) مى شوند که 
مترین زمان ممکن و با 

History سابقه ى مرور یاy
د ساعت پیش مرورگر خود را پاك 

اگر مى خواهید به  را ازجعبه جداگانه جستجو یک اگر د کنن نم کار دیگر

محققان شــرکتى در کره جنوبى یک 
تقویت کننــده باتــرى از جنس گرافن 
ساخته اند که مى تواند فقط در 12 دقیقه 
تلفن همــراه را بطور کامل شــارژ کند. 
این فناورى مى تواند روزى باعث شود 
که تلفن همراه شــما پنج برابر سریعتر 

شارژ شود.
این فناورى با استفاده از ’ماده جادویى‘ 
گرافن ساخته مى شود؛ گرافن یک الیه 
فوق نــازك از کربن بــه ضخامت یک 
اتم اســت که 200 برابر مستحکم تر از 

فوالد است.
به گفته محققان، توپ هایى از این ماده 
مى تواند ظرفیت یک باتــرى لیتیوم-

یونى را تقریبا 45 درصد افزایش و زمان 
شارژ آن را به اندازه چشمگیرى کاهش 

دهد.
در حال حاضر شــارژ باترى هاى لیتیوم 
یونى حدود یک ســاعت طول مى کشد 
اما شرکت سامســونگ ادعا مى کند که 
این زمان را با افزودن توپ هاى گرافنى

 مى توان به 12 دقیقه کاهش داد.
این شرکت امیدوار است که اختراع آن 
روزى بتواند به ابــداع باترى هایى براى 
خودروهاى برقى کمــک کند که عمر 
طوالنى داشته باشــند و به اندازه قابل 
مالحظه اى سریعتر از مدل هاى فعلى 

شارژ شوند.

نرم افزار Groupy ایده اى خوب براى گروه بندى کردن 
اپلیکیشــن ها و پنجره هاى مختلف در قالب یک پنجره 
 Groupy است. استفاده از رابط کاربرى ویندوز با برنامه

راحت تر مى شود.
اوایل سال جارى اعالم شد مایکروسافت، مشغول کار بر 
روى پوسته اى جدید براى ویندوز 10 است. با افزوده شده 
این پوســته جدید کاربران خواهند توانست چندین تب را 
به پنجره هاى ویندوز اضافه کنند. اســتفاده از این قابلیت 
تقریبا با تمامى نرم افزارهاى ویندوزى امکان پذیر اســت. 
اگر دوســت ندارید تا زمان پیاده ســازى این پوسته جدید 

توسط مایکروســافت و دریافت آپدیت به صورت رسمى 
منتظر بمانید، مى توانید با نرم افزار Groupy شــرکت 

Stardock عملکرد یکسانى را تجربه کنید.
با استفاده از اپلیکیشن Groupy مى توان چندین نرم افزار 
را به شیوه اى نوین ســازماندهى کرد و آن ها را به صورتى 
مرتب، در قالب گروه هایى جداگانه قــرار داد. مى توان به 
کمک تکنیک کشیدن و رها کردن، چندین برنامه را درون 
یک پنجره در کنار هم قرار داد تا براى دسترسى سریع، به 

هرکدام یک تب در آن پنجره اختصاص پیدا کند.
این نرم افزار کاربردى ویندوز بــراى کاربرانى که همواره 

تعداد زیادى برنامه را با یکدیگر اجرا کرده و مورد استفاده قرار 
مى دهند بسیار مفید است. اضافه کردن یک تب جدید بسیار 
سریع و راحت است. با این برنامه مى توان هر تعداد اپلیکیشن 
مرتبط با یکدیگر را در یک دسته بندى جداگانه قرار داد. یکى 
دیگر از امکانات نرم افزار Groupy قابلیت پیش نمایش 
محتواى هر تب با بردن ماوس بر روى آن ها است. در حال 
حاضر نسخه بتا این برنامه منتشر شده است و عرضه نسخه 
پایدار آن کمى زمان مى برد. براى دریافت اطالعات بیشتر 
و دانلود برنامه به وب سایت شرکت Stardock مراجعه 

کنید.

شارژ تلفن همراه 
در 12 دقیقه

رابط کاربرى ویندوز را متحول کنید

شرکت اپل اختراع جدیدى را به ثبت رساند که دربرگیرنده 
طرح یک گوشى جدید آیفون با قابلیت تا شدن است.

 این شــرکت با عرضه گوشــى آیفــون X  باالخره از 
به کارگیرى نمایشــگرهاى LCD در 

گوشــى هاى آیفون دست کشید و 
 OLED به سراغ فناورى جدید
رفت. اکنون به نظر مى رسد اپل به 
دنیاى اکتشاف فناورى هاى مختلف 

براى ساخت نمایشگرهاى جدید وارد 
شده است و نمایشگرهاى تاشو یکى 
از گزینه هاى این شــرکت محسوب 

مى شوند. 
در اطالعات منتشر شده توسط دفتر ثبت 
اختراعات آمریکا براى توصیف شــکل 
ظاهرى این گوشى جدید آمده است:«مانند 

یک کتاب باز و بسته مى شود.»
همچنین این اختراع به طور خالصه چنین 

توصیف شــده است: «این دســتگاه مى تواند 
نمایشگر انعطاف پذیر داشــته باشد. ممکن است 

بخشى از نمایشگر قابلیت خم شدن داشته و امکان تا 
شدن گوشى را فراهم کند.»

بر اساس اطالعات منتشر شده ممکن است از این فناورى 
در ساخت لپ تاپ یا ســایر محصوالت شرکت اپل نیز 

استفاده شود. 

از آنجا که ظاهرا همکارى اپل با شرکت سامسونگ روبه 
پایان بوده و امیدى به ادامه آن نیست، انتظار مى رود اپل 
براى ساخت نسل جدید گوشى هاى تاشو با شرکت ال جى 
همکارى کند. در حال حاضر سامسونگ نمایشگر گوشى 
آیفون X را تولید مى کند اما گفته مى شود اپل در تالش 
است تا شریک کارى جدیدى را براى تولید محصوالت 

خود بیابد.

شرکت اپل حق اختراع یک گوشى آیفون تاشو را ثبت کرد

سامسونگ گلکسى اس 8 قرمز رنگ براى اولین بار 
در یک تیزر ویدیویى مشاهده شد و سپس منابع خبرى 
مختلف، عرضه آن در آینده اى نه چندان دور را تأیید 
کردند. اما امروز سامســونگ به صورت رسمى این 
مدل جدید را در کشورخود، یعنى کره جنوبى رونمایى 
و عرضه کرد و در ادامه شــاهد ورود آن به بازارهاى 

منتخب نیز خواهیم بود.
سامســونگ در ایــن باره 

مى گوید:
این رنــگ لوکس جدید، 
ظرافت و زیبایى بدنه فلز 
و شیشه اى گلکسى اس 
8 را دو چندان کرده و با 
تحریک حس زیبایى 
شــناختى مخاطبان، 
مى توانــد نظر طیف 

وسیعى از کاربران با سالیق مختلف را به خود جلب 
کند. 

بد نیست بدانید که این در واقع هفتمین رنگ رسمى 
گلکسى اس 8 به شــمار مى رود و پیش از این شاهد 
عرضه گوشى مذکور در رنگ هاى مشکى، خاکسترى، 

آبى، نقره اى، طالیى و صورتى، بوده ایم.

گلکسى اس 8 قرمز رنگ 
رسماً عرضه شد

جعبه ابزارى براى اندرویدى ها

Xفــون X  باالخره از 
L در

د 
ى 
ب 

ثبت 
ـکل 
«مانند 

ه چنین 
ه مى تواند 

د. ممکن است 
 داشته و امکان تا 

براى ساخت نسل جدید گوشى هاى تاشو با شرکت ال جىاستفاده شود. 
همکارى کند. در حال حاضر سامسونگ نمایشگر گوشى
تولید مى کند اما گفته مى شود اپل در تالش Xآیفون X را
است تا شریک کارى جدیدى را براى تولید محصوالت 

خود بیابد.

تبلت لنوو موتو تب با قابلیت هاى متنوع 
و سخت افزارى قدرتمند رونمایى شد.  

اگرچه ایــن روزها فــروش تبلت ها به 
شــکل قابل توجهى کاهش پیدا کرده 
است، اما هنوز هم بســیارى از کاربران 
براى تماشاى ویدیوها یا انجام کارهاى 
مختلف، بــه گجت هایى با نمایشــگر 
بزرگ احتیــاج دارند. لنــوو موتو تب با 
بهره گیــرى از صفحه نمایشــى 10,1 
اینچى با وضوح 1200×1920، احتماال 
نیاز این دسته از افراد را برطرف خواهد 

کرد.
کاربــران به واســطه دوربین پشــتى 
8 مگاپیکســلى و دوربیــن جلویى 5 
مگاپیکســلى مى توانند لحظات جذاب 
خود را بــا کیفیتى مطلــوب ثبت کنند. 
با وجود تراشــه اســنپدراگون 625 با 
پردازنده اى هشت هسته اى، 2 گیگابایت 
رم و 32 گیگابایت حافظــه داخلى نیز 
مشــکلى در پردازش اطالعات وجود 

نخواهد داشت.
اما شــاید بتوان نقطه قــوت این تبلت 
جدید را باترى بــزرگ 7 هزار میلى آمپر 
ســاعتى آن در نظــر گرفــت. در این 
صورت کاربران با یک بار شــارژ کامل، 
براى مدتى طوالنى قادر به اســتفاده از 
دستگاه خواهند بود. از دیگر ویژگى هاى 
محصول پیش رو مى تــوان به اندروید 
نوقا، سنسور اثر انگشــت، پشتیبانى از 
 Kids Mode و حالت LTE شبکه
براى تعیین ســطح دسترسى کودکان 

اشاره کرد.
هم اکنون تبلت لنــوو موتو تب با قیمت 
 AT&T 300 دالر از طریق وب سایت

به فروش مى رسد.

تبلت 
لنوو موتو تب
 از راه رسید

روز 25 نوامبر تعداد گیم هاى فروخته شــده پوکمون گو از مرز 
300 میلیون گذشت. این رقم شامل تمام گیم هاى زیرمجموعه 
پوکمون گو مى شود و حاال این گیم از نظر تعداد بعد از سوپرماریو در 

رده دوم جهانى ایستاده است.
 ســوپرماریو تا کنون 311 میلیون فروخته است (منظور پلتفرم 
دو و سه بعدى اســت و اگر مثال «ماریو کارت» هم بدان افزوده 
شــود رقمى بیش از 529 میلیون گیم را در بر مى گیرد.) و از نظر 
مقایسه اى با ســایر گیم هاى مطرح دنیا باید گفته شود که بازى 
Grand Theft Auto و Call of Duty حدود 50 میلیون فروش 

داشته اند.
پوکمون گو شــانس این را دارد که از ســوپرماریو باالتر بزند و 
 Ultra Sun and Ultra نسخه هاى اخیر سه بعدى خود به نام هاى

moon فروش خوبى داشته است.

گفتنى است عرضه «سوپرماریو اودیسه» روى کنسوِل سوئیچ 
فوق العاده بود و در 3 روز اول 2 میلیون فروش داشت.

نینتندو به عنوان مالک پوکمون گو مى خواهد بازى مذکور را روى 
سوئیچ راه اندازى کند اما زمان آن معلوم نیست.

به گفته کارشناسان در دنیاى گیم فعال رقابت میان پوکمون گو 
(متعلق به نیانتیک) و سوپرماریو (متعلق به نینتندو) به طرز عجیبى 
ادامه داشته و دنیاى گیم و گیم بازان را به خود مشغول کرده است.

فروش 300 میلیون گیم 
پوکمون گو و رقابت تنگاتنگ 

با سوپرماریو
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 این بار فرصتى دست داد تا در بیست و سومین نمایشگاه بین المللى کامپیوتر و اتوماسیون ادارى اصفهان، با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفتگو داشته باشیم.
حمید عالقمندان، علت مشارکت شرکت توزیع برق استان اصفهان در قالب برپایى غرفه در بیست و سومین نمایشگاه بین المللى کامپیوتر و اتوماسیون ادارى را در دو حوزه ارائه خدمات به صورت 
الکترونیکى و قرائت کنتور به صورت غیرحضورى، بسیار مرتبط با این نمایشگاه اعالم کرد و گفت: ما هر روز تالش بیشترى براى ارائه خدمات شرکت توزیع برق استان اصفهان در بسترالکترونیک و 

غیرحضورى داشته ایم، به گونه اى که امروز ارائه خدمات و فروش انشعابات و خدمات پس از فروش به صورت کامًال غیرحضورى و از بستر تلفن و اینترنت صورت مى پذیرد.
وى افزود: نکته مهم آن است که در دو شرکت توزیع برق استان و شهرستان به طور کامل از طریق مرکز سمیع (مکالمه به جاى مراجعه) خدمات مختلف ارائه مى شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان اظهار داشت: تا امروز کنتور ده هزار مشترك دیماندى در شرکت توزیع برق استان اصفهان از طریق طرح فهام به صورت غیرحضورى قرائت مى شود. 
این در حالى است که سعى داریم با ارتباط با شرکت هاى آبفا و گاز، خدمات هماهنگ براى قرائت کنتور از طریق فهام برقرار شود و این رسالت شرکت هاى خدماتى است که براى ارائه خدمات یکسان 

هماهنگى داشته باشند.
مهندس عالقمندان از مردم استان اصفهان که در تابستان با شرکت توزیع برق استان اصفهان همراهى داشتند تشکر کرد و گفت: در شرکت توزیع برق استان اصفهان با همکارى مردم، رشد پیک بار 

ما کمتر از 3 درصد بود. این در حالى است که رشد پیک بار کشور در تابستان امسال 6 درصد بود.
وى همچنین از مردم استان خواست این بار با استفاده بهینه برق، با کاهش هزینه برق به اقتصاد خانواده کمک کنند و رعایت صرفه جویى در مصرف برق را به صورت مستمر مدنظر داشته باشند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان از اجراى 25 میلیارد تومان پروژه برق در 23 شهرستان استان تا دهه فجر امسال خبر داد و گفت: طرح فهام یکى از پروژه هاى دهه فجر امسال  است، که 
با اجراى آن الکترونیکى کردن قرائت کنتور در چارچوب اقتصاد مقاومتى محقق شده و قرائت کنتور در این طرح از ده هزار به 15 هزار کنتور خواهد رسید.

مهندس عالقمندان، نیاز به توازن و اجراى عدالت در ارائه خدمات به شهرستان ها را یادآور شد و گفت: ما در استان اصفهان به شدت نیازمند توازن و اجراى عدالت در ارائه خدمات در بین شهرستان هاى 
استان بوده و همه دستگاه ها و حوزه ها باید مدنظر باشند.

***
مدیر دفتر فناورى اطالعات و ارتباطات شرکت توزیع برق استان اصفهان هم در حاشیه برگزارى بیست و سومین نمایشگاه بین المللى کامپیوتر و اتوماسیون ادارى گفت: مباحث دولت الکترونیک، 

ارائه خدمات، اینترنت اشیاء و کنتور هوشمند و... از اهداف شرکت در این نمایشگاه بود.
نوشین خجسته پورفرد اظهار داشت: طرح ملى فهام در شرکت توزیع برق استان اصفهان با هدف فراهم شدن بستر اصالح الگوى مصرف، امکان اعمال مدیریت بار توسط بهره بردار شبکه در شرایط 
عادى و اضطرارى، کاهش دخالت و خطاى نیروى انسانى در قرائت و صدور قبض و بهبود وصول مطالبات، کاهش تلفات غیرفنى و مشخص سازى و مانیتورینگ تلفات فنى شبکه توزیع، افزایش 
کیفیت خدمات، کاهش زمان خاموشى و نظارت بر کیفیت برق، ایجاد بستر براى گسترش اســتفاده از تولیدات پراکنده و انرژى هاى نو، بهینه کردن هزینه هاى بهره بردارى و نگهدارى شبکه هاى 

توزیع و... اجرایى مى شود.
وى ادامه داد: در راستاى اهداف صنعت برق براى ایجاد شبکه هوشمند انرژى، طرح ملى فهام به عنوان سیستم اندازه گیرى هوشمند انرژى کشور تعریف 

شده، که در قالب آن براى کلیه مشترکین برق، کنتور هوشمند نصب خواهد شد.
خجسته پورفرد گفت: در طول پنج روز برپایى نمایشگاه، مردم از غرفه شرکت توزیع برق استان اصفهان بازدید 

و با فعالیت هاى انجام شده در بستر اینترنت بیش از پیش آشنا شدند.

سارا داودى 
دوم ابتدایی

 پارمیس کاوه 
دوم ابتدایی

 سحر بهرامیان 
سوم ابتدایی

  فاطمه قاسمى 
سوم ابتدایی

   اسما قاسمى 
چهارم ابتدایی

 تینا امیدى
 سوم راهنمائی

آرمان جعفرى
اول ابتدایى

عباس سلمانیان
چهارم ابتدایى

محمد امین جهان نما
چهارم ابتدایى

عباس جعفرى
پنجم ابتدایى

  فاطمه بهرامیان 
دوم دبیرستان

  شیواآسوده
 اول دبیرستان

مائده  جهان نما
  اول دبیرستان

  پریسا جعفرى 
سوم دبیرستان

مراسم تجلیل از 
دانش آموزان و دانشجویان ممتاز امور برق سمیرم برگزار مى شود

از دانش آموزان و دانشجویان ممتاز امور برق شهرستان 
سمیرم تجلیل خواهد شد. 

مهندس جهان نما مدیر امور برق سمیرم ضمن اعالم این 
خبر، به نقش تشــویق در ایجاد انگیزه و روحیه در دانش 

آموزان و دانشجویان اشاره نمود..
وى در ادامه به تشریح فعالیت هاى صورت گرفته در امور 

برق سمیرم در سال 96 به شرح ذیل پرداختند:
1- برق رســانی به روستاي شــاملو در بخش دنا کوه با 

اعتباري بالغ بر 565 میلیون ریال.
2- برق رسانی به روستاي کاکا آباد در بخش وردشت با 

صرف اعتبار 720 میلیون ریال.
3- برق رسانى به روســتاى صولک در بخش وردشت با 

اعتبارى بالغ بر 1 میلیارد و 800 میلیون ریال.
4- برق رسانى به روستاى ماچانلو در منطقه پادنا با صرف 

اعتبار 1 میلیارد و 500  میلیون ریال.
5- بهسازي شبکه و پست هوایی روستاي خینه در بخش 
پادنا و اجراي 2350 متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف، 
با صرف مبلغ 1میلیارد و 100 میلیون ریال، به منظور رفع 
افت ولتاژ، کاهش تلفات انرژي و افزایش ضریب اطمینان 

شبکه.
6- جابجایی و بهسازي شبکه فشار متوسط ورودي شهر 
کمه به طول 300 متر و بــا اعتباري به مبلغ 200 میلیون 

ریال.
7- جابجایی و بهسازي شبکه فشار متوسط ورودي شهر 
سمیرم به فاصله حدود 600 متر و مبلغ 340 میلیون ریال 
به منظور ادامه طرح تعریض ورودي شهر سمیرم توسط 

شهرداري.
8- بهره برداري از روشنایی بلوار ورودي شهر سمیرم به  

طول 1000 متر و مبلغ 480 میلیون ریال.
9- احداث شبکه فشار ضعیف و روشنایی مسکن مهر شهر 
حنا به طول 1500 متر و اعتباري بالغ بر 750 میلیون ریال.

10-احداث شبکه فشــار ضعیف و روشنایی مسکن مهر 
شهر کمه به فاصله 800 متر و با صرف اعتبار 350 میلیون 

ریال.
11-بهسازي شبکه فشار ضعیف و پست هوایی شهر ونک 
به طول 100 متر و با اعتباري به مبلغ 500 میلیون ریال، به 

منظور رفع افت ولتاژ و کاهش تلفات انرژي.
      12- نصب ترانس و احداث شبکه فشار متوسط و فشار 
ضعیف جمعا به طول 2400متر، در روستاي رهیز با اعتباري 
بالغ بر 500 میلیون ریال به منظور بهســازي شبکه برق 
رسانی، رفع افت ولتاژ و کاهش تلفات انرژي در این روستا.

 13-بهسازي و تبدیل سیم به کابل پست هوایی و شبکه 
فشار ضعیف و فشار متوسط شهر حنا ( محله امامزاده ) به 
طول 3100 متر با اعتبار حدود 400 میلیون ریال، به منظور 

کاهش تلفات انرژي و رفع افت ولتاژ.
14-جابجایی ترانسفورماتور شهرك آبشار شهر سمیرم با 
اعتباري بالغ بر 200 میلیون ریال به منظور رفع افت ولتاژ و 

کاهش تلفات انرژي در این شهرك. 
15-بهسازى شبکه فشار متوسط روستاى چشمه رحمان 

در بخش وردشت با صرف اعتبار 710 میلیون ریال.
مدیر امور برق شهرستان ســمیرم افزود در 8 ماهه سال 
جارى تعداد 442 مشترك به مشترکین امور برق سمیرم 
اضافه گردیده که تعداد 201 مشترك شهرى، 182 مشترك 
روستایى، 27 مشترك دیماندى، 27 مشترك شهرى و 5 

دستگاه کنتور معابر مى باشد. 
که بــا جذب این تعداد مشــترك تعداد کل مشــترکین 

شهرستان سمیرم به 25312 عدد مشترك رسید. 
در ادامه آقاى مهندس جهان نما ضمن اشاره به راه اندازى 
مرکز سمیع در سال 96 به همت مدیر عامل شرکت توزیع 
برق استان در راســتاى خدمات غیر حضورى و سریع به 
مشترکین، افزود: تمامى مشترکین در کل سطح شهرستان 
سمیرم که شامل چهار بخش مرکزى، وردشت، دناکوه و 
پادنا مى باشد، مى توانند با شماره گیرى 37121 کلیه در 

خواست هاى خود را ( اعم از در خواست انشعاب 

، جابجایى کنتور، تغییر نام و ... )  به صورت غیر حضورى 
دریافت نمایند.

ایشان عملکرد واحد آموزش و ایمنى را خوب توصیف نمود 
و عنوان کرد در سال جارى 118 مورد نقاط خطر ساز و در 
حریم شبکه هاى توزیع شناسایى و پیگیرى الزم جهت 
رفع خطر، صورت گرفته است. همچنین آموزش اصناف و 
حضور در مساجد و هیئات مذهبى ویژه ماه محرم و آموزش 

خطرات شبکه از دیگر اقدامات این واحد مى باشد.  
مدیر امور برق شهرســتان ســمیرم در بخش دیگرى از 
ســخنان خود به بیان فعالیت هاى واحد بهــره بردارى 
پرداختند و تصریح نمودند با تدابیــر و اقدامات بى وقفه و 
تالش همکاران و با الطاف الهى میزان خاموشى هاى این 
شهرستان به ازاى هر مشترك 0/91 دقیقه در روز مى باشد 
که از شاخص شهرستان نیز پیشى گرفته است. در این راستا 
مبلغ 630 میلیارد ریال اعتبار صرف تعمیرات شبکه هاى 

برق شهرستان سمیرم گردید.
وى افزود در راستاى ترویج فرهنگ صرفه جویى و مصرف 
بهینه انرژى فعالیتهاى واحد مدیریت مصرف به شــرح 

ذیل مى باشد:
آموزش تعداد 530 خانوار بصورت چهره به چهره.
آموزش مجموع 980 دانش آموز در 17 مدرسه.

برگزارى همایش مدیریت مصرف انرژى ویژه بانوان خانه 
دار و فرزندانشان.

برکنارى المپ هــاى پر مصرف بیش از 30 مشــترك 
تجارى.

برگزارى دوره هاى آموزشــى ویژه طــرح رایگان برق 
مشترکین کشاورزى. 

حضور اتوبوس مدیریت مصرف در منطقه پادنا و آموزش 
مشــترکین کشــاورزى، ویژه طرح 

مصرف رایگان برق. 
آقاى مهنــدس جهان نما در ادامه به بیــان فعالیت هاى 
فرهنگى صورت گرفته در راســتاى ایجاد فضاى معنوى 
و بانشاط در ســال 96 پرداخت و تصریح کرد، برگزارى 
مسابقات قرآنى، برگزارى جلسات مداوم شوراى فرهنگى، 
برگزارى مراسم زیارت عاشورا و مراسم هاى عزادارى در 
ماه محرم و صفر،برگزارى سلسله سخنرانى هاى مذهبى و 
نشست بصیرتى، برگزارى جلسه قرائت و تفسیر قرآن ویژه 
ماه صفر، برگزارى جلسات پرســش و پاسخ با همکاران، 
برگزارى مراسم جشــن ویژه اعیاد مذهبى، دیدار با امام 
جمعه و علماى شهر، دیدار با مسئولین شهر سمیرم، دیدار با 
خانواده شهدا در هفته دولت و دیدار با بازنشستگان این امور، 
برگزارى مسابقات ورزشى در بین همکاران، حضور مستمر 
در مراسم هاى فرهنگى شهر سمیرم، برگزارى اردوهاى 
طبیعت گــردى، پرپایى غرفه هــاى مدیریت مصرف و 
آموزش مرکــز ســمیع( 37121 ) در روز جهانى قدس و 
توزیع برشورهاى آن در نماز جمعه و نماز عید فطر و ...، از

 برنامه هاى فرهنگى این امور مى باشد. 
مدیر امور برق شهرســتان ســمیرم در بخــش پایانى 
صحبتهاى خود به فعالیت هاى صــورت گرفته در حوزه 
لوازم اندازه گیرى اشــاره کرد و افــزود: نصب تعداد 230 
دستگاه کنتور هوشــمند فهام با قابلیت کنترل از راه دور، 
تعویض تعداد 350 دستگاه کنتور تک فاز و سه فاز و تست 
تعداد حدود 3200 دستگاه کنتور تک فاز، دیماندى  و سه 

فاز عادى، از مهمترین فعالیت هاى این واحد مى باشد. 

دانش آموزان دانش آموزان 
و دانشجویان ممتاز امور برق سمیرمو دانشجویان ممتاز امور برق سمیرم

قرائت غیر حضورى کنتور 10 هزار مشترك استان اصفهان


