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نفس گرفته شهردر انتظار بارندگى فردا و پس فردانفس گرفته شهردر انتظار بارندگى فردا و پس فردا
هواى اصفهان امروز در وضعیت خطر قرار داردهواى اصفهان امروز در وضعیت خطر قرار دارد
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جرم گوش را خــــــــــارج کنیم یا نه؟ حماسه ساز ملبورن مجرى تلویزیون شد!احداث 3 شهرك صنعتى تخصصى در نصف جهانبازگشت محمود دینى این بار در پشت دوربین سنگ تاریخى 700ساله  غیب شد! ورزشاستانفرهنگ جهان نما

بهترین خوراکى ها 
براى پیشگیرى از 

سرماخوردگى 

اصفهان را با نورپردازى متفاوت ببینید
3
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آسیب دیدن 300 خانه روستایى 
در فریدونشهر

نامه مهم براى استفاده از 
طبقه دوم نقش جهان!

فروش بنزین
 4000 تومانى 

در سوپر مارکت ها!
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 نمایندگان
 قانون را اصالح کنند 

تا به اجازه  رهبرى 
نیاز نباشد

گزینه هاى غذایى سرشار از 
زینک (روى)، منج ر به کاهش عالیم 

سرماخوردگى و آنفلوآنزا و تقویت 
سیستم ایمنى بدن مى شود. ماده 
معدنى زینک براى رشد و ترمیم...

حضــرت آیــت ا... خامنــه اى، رهبــر معظم
انقالب اسالمى در جلســه درس خارج فقه شان 
نکاتى را دربــاره قانــون منع بــه کارگیرى 
بازنشســتگان بیــان فرمودند. متــن کامل
بیانــات رهبــر انقالب کــه دیــروز در پایگاه
اطالع رســانى ایشان درج شــد را در صفحه 2 

بخوانید.
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استفاده از فناورى هاى پیشرفته براى آرامش بخشیدن به اصفهان در دهه فجر و نوروز98

«خیریت»  در حوالى پرسپولیس!
ماجراهاى طارمى و پرســپولیس تمامى ندارد. انگار از روزى که این 
جوان بوشهرى به تهران آمد و پایش را به باشگاه پرسپولیس گذاشت، 
بند نافش را به این تیم دوختند طورى که هر وقت از  جمع سرخپوشان 
پایتخت جدا مى شود و به تیم دیگرى مى پیوندد، هنوز نرفته صحبت 

از برگشتنش مى شود...
2
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در صفحه 5 بخوانید

یــارانه نقدى
 در سال 98 

دو برابر مى شود؟

شهرام شکوهى از دنیاى خوانندگى خداحافظى مى کند؟

ایجاد جاذبه در بافت هاى فرسوده براى احیــاى شهر
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پورعلى گنجى؛ پورعلى گنجى؛ 
بمب نقل وانتقاالتى بمب نقل وانتقاالتى 

پرسپولیس؟پرسپولیس؟

شهردارى نصرآباد در نظر دارد به استناد بند سوم صورتجلسه مورخ 97/05/27 
شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى مرحله دوم مزایده عمومى فروش 1 قطعه 
زمین با کاربرى مسکونى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1397/10/02 
جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر به شهردارى مراجعه نمایند. 
آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان وقت ادارى روز دوشنبه 97/10/03 

مى باشد.
* شهردارى در رد و قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده  مى باشد.
* پرداخت وجه زمین به صورت نقد و اقساط مى باشد.

تلفن تماس: 03146655650

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

نوبت اول

دهیارى دوشخراط در نظر دارد نسبت به فروش کتیرا (از نوع 
خرمنى) به میزان تقریبــى 3200 کیلوگرم از طریق مزایده 

عمومى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند از تاریخ 97/09/14 تا تاریخ 97/09/20 
جهت دریافت اسناد مزایده به دهیارى دوشخراط به نشانى 
شهرستان خوانسار- روستاى دوشخراط مراجعه و یا با شماره 

تلفن 09130141794 تماس حاصل نمایند.

آگهى مزایده

حسن اسدى- دهیار روستاى دوشخراط

نوبت اول

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت  اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1397/09/24
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1397/09/25

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 384)

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

(ریال)

انجام امور ادارى و خدمات عمومى آبفا 218- 3- 97
6/227/032/730311/351/000جارىمنطقه فوالدشهر (با ارزیابى کیفى)

انجام امور ادارى و خدمات عمومى آبفا 219- 3- 97
7/507/680/768375/384/000جارىمنطقه برخوار

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/09/14

ضایعه تأثر برانگیز درگذشت مادر بزرگوار جنابعالى موجب تألم و تأسف عمیق 
شد. بى گمان فقدان مادر، واقعه اى دردناك و غیر قابل وصف است که تحمل 
آن به سادگى میسر نخواهد بود. آرزو مى کنیم وسعت صبر شما و بازماندگان 

آن عزیز از دست رفته اندکى از این غم جانکاه بکاهد.
ضمن عرض تسلیت به جنابعالى و خانواده داغدارتان، از خداوند متعال، غفران 
و علو درجات براى آن مرحومه و سالمتى و شکیبایى براى شما و بازماندگان 

خواهانیم.

همکار محترم،  جناب آقاى مرتضى رمضانى راد

ایرج ناظمى- روزنامه نصف جهان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارج کنیم یا نه؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ خخا خـخ جرم گوش ر
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ماجراىماجراى
 «آچمز» شدن  «آچمز» شدن 
هومن برق نورد هومن برق نورد 
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م 

ا سالمتگش
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بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى
 درباره قانون منع به کارگیرى بازنشستگان

«خیر
ماجراهاى
جوانبوشه
بند نافش ر
پایتخت جد
از برگشتنش

ى
9

ود؟

طارمى به مرزهاى ایران نزدیک مى شود
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این روزها شاهد بروز پدیده اى جدید و عجیب به نام «قاچاق 
داخلى سوخت» هستیم به طورى که به دلیل کمبود سوخت 
در برخى شهرها و اســتان ها که عمدتاً هم مرزى هستند، 
بنزین 1000تومانى از سوپرمارکت ها و مغازه هاى اصناف 
دیگر سربرآورده و با قیمت هاى چهار تا شش برابر فروخته 
مى شود. در این زمینه نایب رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس 
مى گوید: در سفرى که اخیراً به چابهار داشتم متوجه شدم که 
در سوپرمارکت هاى چابهار بنزین دقیقاً چهار برابر نرخ قانونى 
داخل جایگاه هاى سوخت، یعنى با نرخ 4000تومان، به دست 
مصرف کننده مى رسد.  معصومه آقاپورعلیشاهى مى افزاید: 
معموًال این دالالن ســوخت، بنزین را در گالن هاى 20 و 

30لیترى عرضه مى کنند. یعنى با هربار فروش بین 60هزار 
تا 90هزارتومان سود عایدشان مى شود. البته متأسفانه این 
ســوپرمارکت ها خود به عنوان واسطه قاچاق نقش آفرینى 
مى کنند، چراکه بررسى هاى میدانى نشان داد قاچاقچیانى 
که بنزین را به خارج از کشــور مى برند و یا در لب مرز اقدام 
به فروش بنزین مى کنند، مشتریان پروپاقرص این دالالن 
هستند. آقاپور عنوان مى کند: پس از مدتى مشاهده شد که 
تویوتاهاى دوکابین که ویژه حمل کاال هستند به طور عمده 
این گالن ها را با رضایت تمام 4000تومان خریدارى کردند، 
چون تا ساعاتى بعد آن را با قیمت هاى باالتر و نزدیک به ده 

 هزارتومان در لب مرز به فروش مى رسانند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پیشنهاد طرح 
افزایش میزان یارانه نقدى به 91 هزار تومان در بودجه 

سال 98 خبر داد.
 حسینعلى حاجى دلیگانى با بیان اینکه میزان یارانه نقدى 
از زمان اجراى این قانون افزایش نیافته است، گفت: قطعًا 
نمایندگان پیشنهاد طرح افزایش میزان یارانه نقدى در 
بودجه ســال 98 را مطرح مى کننــد. وى درباره میزان 
افزایش یارانه نقدى در سال آینده، افزود: با توجه به تورم 
و افزایش قیمت کاال ها، یارانه نقدى حداقل باید به میزان 

دو برابر افزایش یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: قرار 

بود تا با اجراى هدفمندى یارانه ها، قیمت فراورده هاى 
نفتى باال رود و درآمد دولــت از این طریق افزایش یابد؛ 
مردم نیز با مدیریت مصرف و دریافت یارانه نقدى متضرر 

نشوند و چیزى از دست ندهند.
نماینده شاهین شــهر و میمه تصریح کرد: از آن زمان 
تاکنون قیمــت بنزین از لیتــرى 100 تومان به 1000 
تومان افزایش یافتــه و درآمد دولت نیز بــاال رفته اما 
میزان یارانــه نقدى از زمان اجرا تاکنــون ثابت مانده و 
افزایش نیافته است؛ بنابراین نمایندگان پیشنهاد طرح 
افزایش یارانه نقدى در بودجه سال 98 را مطرح خواهند 

کرد.

فروش بنزین 4000 تومانى 
در سوپر مارکت ها!

یارانه نقدى در سال 98 
دو برابر مى شود؟

آمریکا بداند...
حسـن روحانى رئیس جمهور دیروز در   انتخاب|
سفر استانى خود به سمنان گفت: آمریکا بداند نفتمان را 
فروخته و خواهیم فروخت و قادر نیستند جلوى صادرات 
نفت ما را بگیرند. روحانى تصریح کرد: آمریکا اگر روزى 
بخواهد جلوى صادرات نفت ایران را بگیرد نفتى از خلیج 

فارس صادر نخواهد شد.

زنان را به تنهایى راه ندهید
آیـت ا... یزدى، عضو شـوراى نگهبان در    ایلنا |
جمع طالب حقوقدان از سراسر کشور بیان کرد: مواظب 
کیدهاى برخى از روابط جنسیتى باشید؛ خانم ها نقش و 
جایگاه بسـیار عظیمى در اسـالم دارند و حق بزرگى بر 
انسـان دارند ولى همین خانم ها هم مـى توانند با برخى 
کیدها روى روند قضائى تأثیرگذار باشند؛ حقوقدانان! زنان 
را در محل کارتان به تنهایى راه ندهید تا بتوانید این روابط 
را کنترل کنید. آیت ا... یزدى تصریح کرد: دنیاى امروز به 
شکلى اسـت که پیر و جوان را هم با خود همراه شیطان 

مى کند زیرا ریسمان هاى شیطان بسیار قوى هستند.

کسى در پستو تصمیم نگیرد
  خبرگزارى دانشجو | رحیـم پورازغـدى، 
عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى تصریح کرد: امر به 
معروف یعنى نهاد هاى رسمى و نظام و حکومت دقیق کار 
کنند نه اینکه هزار میلیارد تومان در جیب فالنجا جابه جا 
شود و بگویند ما نفهمیدیم. عضو شـوراى عالى انقالب 
فرهنگى با بیان اینکه امر به معروف و نهى از منکر یعنى 
اینکه کسى نتواند در پسـتو تصمیم بگیرد و یا هر کسى 
که مسئولیت دارد، پاسخگو باشد، تصریح کرد: هر کسى 
ثروتى دارد باید بگوید آن را از کجا آورده و باید پاسخ دهد.

کورش در صدر تاریخ نیست
  چمدان| سـردار محمـد رضـا نقـدى، معـاون 
فرهنگى اجتماعى سـپاه پاسـداران انقالب اسالمى در 
واکنش به نحوه انتشـار سـخنانش توضیحات جدیدى 
در زمینـه کـورش مطرح کرده اسـت. سـردار نقـدى از 
جمله نوشت: کورش، هرگز شخصّیت برجسته و بزرگى 
نبوده که بتـوان او را در رأس و صدر تاریخ ایران نشـاند، 
بلکه حقیقـت آن اسـت کـه سرچشـمه و ریشـه  آن به 
بزرگانى چون پیامبر الهى حضرت زرتشت (علیه السالم) 
خواهد رسـید و اوسـت که بر تارك تاریخ ایران باستان، 

مى درخشد.

خسارت آبى
محمدمهدى جوادیـان زاده، مدیرعامل    ایسنا|
شرکت سـهامى آب منطقه اى یزد در دیدار مدیران آب 
و برق این اسـتان با امام جمعه یزد با اشـاره بـه اینکه از 
اسفندماه سال گذشته تاکنون شـاهد تعرضات بسیارى 
به خط لولـه آب انتقالـى به اسـتان یزد هسـتیم،  اظهار 
کرد: تا کنون 28مورد تعرض به خط لوله آب یزد صورت 
گرفته که چهار میلیـارد و 200 میلیون تومان خسـارت 

وارد کرده است.

پایگاه تفریحات آزادانه 
  افکارنیوز | آیـت ا... سـید احمـد علم الهـدى 
نماینده  ولى فقیه در خراسان رضوى و امام جمعه مشهد 
در جمع اعضاى سـتاد نماز جمعه سـارى با بیـان اینکه 
مازندران با وضعیت خاصى که دارد عرصه شدید منکرات 
شرعیه اسـت، گفت: مازندران پایگاه تمام خوش گذرانى 
و تفریحات افرادى است که خودشـان را در یک فضاى 

بازمى بینند که آزادانه هر کار بخواهند مى کنند.

حمایت جدى از آقاى منتقد
روزنامـه «کیهـان»، حذف    کافه سینما |
آرش ظلى پور، منتقد بگومگو کننده با مسـعود فراستى 
از صداوسـیما را، «اقدامى انقالبى» خوانـد. در روزهاى 
گذشـته، تقریبـاً تمام رسـانه هاى جریـان اصولگـرا، از 
منتقد[سـینمایى] این جریان، پـس از برنامه  تلویزیونى 
ظهر جمعه، حمایت کرده اند. حمایتى همه جانبه که درباره  

کمتر شخصیتى در این حد گسترده، شاهدش بوده ایم.

خبرخوان
رکوردشکنى «بینوایان» 

«بینوایــان» که پــس از «الیور    صبا |
توئیســت»، دومین نمایش موزیــکال ایرانى به 
شمار مى آید، درحالى که اجراهایش هنوز به نیمه 
نرسیده است، رکورد فروش بلیت تاریخ تئاتر کشور 
را شکست. تا به امروز 80 هزار نفر اقدام به خرید 
بلیت هاى این نمایش کرده اند. به نظر مى رسد تا 
اینجاى کار، «بینوایان» نزدیک به هشت میلیارد 
تومان فروش داشته است. پارســا پیروزفر، نوید 
محمدزاده، پریناز ایزدیار، سحر دولتشاهى، هوتن 
شکیبا، اشــکان خطیبى و امیرحسین فتحى به 
همراه حدود 300 بازیگر، خواننده و نوازنده در این 

اجرا حضور دارند.

بازار گسترده قاچاق
رئیــس انجمــن واردکننــدگان    مهر |
فرآورده هاى آرایشى و بهداشتى ایران، یکى از تبعات 
بسته شدن مسیر واردات کاالهاى آرایشى و بهداشتى 
را، افزایش قاچاق این محصوالت عنوان کرد و گفت: 
99 درصد کاالهاى آرایشى و بهداشتى که به صورت 
قاچاق در بازار داخلى وجود دارد، تقلبى اســت و این 

مسئله سالمت مردم را تهدید مى کند.

نتیجه رابطه نادرست 
قرایــی مقدم، کارشــناس    رویداد24 |
اجتماعى با اشاره به عوامل ایجاد طالق تصریح 
کرد: تحقیقاتى در کرج روى 150 دختر و 150 پسر 
که با هم دوست بودند و رابطه جنسى داشتند انجام 
دادیم، از تمامى آن پسرها ســئوال کردیم که آیا 
حاضر هستید با این دختران ازدواج کنید؟ 96 درصد 
از آنها گفتند نه، مگر عقلمان را از دست داده ایم! 4 
درصد از آنها نیز گفتند باید فکرکنیم. قرایی مقدم 
ادامه داد: بســیارى از دختران به من می گفتند ما 
می ترسیدیم او را از دســت بدهیم به همین دلیل 
رابطه جنسى برقرار کردیم، من به آنها گفتم شما 
همان زمان که اجازه ایجاد رابطه جنسى را دادید، 

او را از دست دادید. 

الیحه منع حیوان آزارى 
معــاون  ظهرابــى،  حمیــد    فارس|
محیط طبیعى سازمان محیط زیست از نهایى شدن 
الیحه منع حیوان آزارى در کمیســیون زیربنایى 
دولت خبر داد و گفت: در خصوص حیوان آزارى، 
فشــار آوردن به حیوانات، جنــگ انداختن میان 
آنها، بهره کشى و گرســنه نگهداشتن حیوانات، 
قانون تدوین شده و به عنوان جرم قابل پیگیرى 

مى شود.

سن تن فروشى پایین آمده
فرشته روح افزا، مدیر طرح و    رویداد24 |
برنامه و تدوین سیاست شوراى فرهنگى اجتماعى 
زنان و خانواده خاطرنشــان کرد: متأســفانه سن 
تن فروشى دختران براســاس آمارهایى که ارائه 
مى شود، پایین آمده است. همچنین سن دوستى 
دختران و پسران نیز کاهش پیدا کرده و به سنین 
دبستان رسیده اســت. بنابراین دختران در سنین 
13 سال موضوعات جنسى را متوجه مى شوند و 
به دنبال آن نیز مى روند و قطعًا در این سن نیاز به 

جنس مخالف و زوج دارند.

مسافران هواپیما کم شدند
دبیــر انجمــن شــرکت هاى    چمدان|
هواپیمایى از کاهش تعداد مسافران شرکت هاى 
هواپیمایى در مهر ماه امسال نسبت به سال گذشته  
خبر داد وگفت: متأسفانه در مهرماه امسال نسبت 
به مهرماه سال گذشــته با کاهش 33 درصدى 
مسافرانى که از حمل و نقل هوایى استفاده مى کنند، 
روبه رو بودیم که بخشى از این کاهش به افزایش 
نرخ ارز باز مى گردد که ســبب شــده مردم سفر 
هوایى، سفر خارج از کشور و...  را از سبد هزینه هاى 

خود خارج کنند.

حضرت آیت ا... خامنه اى، رهبر معظم انقالب اسالمى در 
جلسه درس خارج فقه شان نکاتى را درباره قانون منع به 
کارگیرى بازنشستگان بیان فرمودند. متن کامل بیانات 
رهبر انقالب که دیروز در پایگاه اطالع رسانى ایشان درج 

شد به شرح زیر است:
معظم له: دیروز یکى از آقایان بعد از درس تشریف آوردند 

ـ بعد از درس که مى بینید همینطور ُیسرعوِن إلینا  جلوـ 
ـ  و با اوقات تلخى تمام گفتند  [خنده  معظم له و حضار]ـ 
که این بازنشسته هایى که طبق قانون باید برکنار بشوند، 
اینها را برمى گردانند و این را به پاى شــما مى نویسند، 
یعنى به پاى من. [البته] این محبت اســت، این نشان 
دهنده  این اســت که این برادرمان نسبت به اینکه یک 

چیزى را به ما نســبت مى دهند که ایشان نمى پسندد، 
ناراحت اســت. منتها اشــکالش این بود که سر من داد 
مى کشید [خنده  معظم له و حضار]. من هم به ایشان یک 
قدرى تند گفتم آقا! چرا داد مى کشــید؟! به هر حال ما 

خواستیم از ایشان هم معذرت خواهى کنیم.  
طلبه: من معذرت مى خواهم. ببخشید.

معظم له: خیلى خب، ما هم از شما معذرت مى خواهیم.
این قانون بازنشســتگان، یک قانون بسیار خوبى است. 
این از آن قوانینى است که ما به آن احتیاج داشتیم، جایش 
هم خالى بود. این قانون در واقع حلقه  بسته  مدیریتى را 
که گاهى اوقات در بعضى از جاها سال هاى سال طول 
مى کشد، این حلقه  مدیریتى بســته را باز مى کند، مى 
شکند، راه را براى جوان ها مى گشاید که بتوانند خودشان 
را برسانند به مراکز مدیریتى. بنابراین اصل قانون، قانون 
خوبى اســت منتها اطالق قانون، اطالق درستى نیست 
یعنى اینکه هر بازنشســته اى باید به کار گرفته نشود، 
این اطالق درست نیســت. چون بعضى از افراد هستند 
بله، مثًال 30 ســال هم خدمت کرده اند، بازنشسته هم 
شده اند، فرض کنید که بیست ســاله بوده، هجده ساله 
بوده استخدام شده، حاال هم یک مردى چهل و هشت 
ساله، پنجاه ساله است، وقت کارش است و تجربه  خوبى 
هم پیدا کرده، جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون 
این را هم شامل مى شود اما شمول قانون نسبت به این 
جور آدم هایى که کم و بیش پیدا مى شوند، ممکن است 
زیاد هم نباشند، درست نیست. خب حاال [آن] مسئول، 
آن مدیر چه کار کند برخالف قانون؟ اینجا به فکر والیت 
فقیه مى افتند که باالخره ولى فقیه اجازه بدهد. مى آیند از 
ما سئوال مى کنند، ما هم مواردى را، بنده اینهایى را که 
[نسبت به آنها] مى آیند سئوال مى کنند که نمى شناسم، 
مگر بعضى معدودشان را؛ ممکن است دو نفر، سه نفرشان 
را بشناسیم؛ معدودى از آنها را مى شناسیم، آنهایى را هم 
که نمى شناسیم، اگر به آن مدیر اعتماد داشته باشیم قبول 
مى کنیم. مسئله این است و اّال اصل این قانون، قانون 
خوبى است، باید هم اجرا بشود و بهترش هم همین است 
که خود نمایندگان محترم مجلس قانون را جورى ترتیب 
بدهند و اصالح کنند که دیگر این اشکاالت پیش نیاید، 

مجبور نشوند که به اجازه  رهبرى متوسل بشوند.

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى درباره قانون منع به کارگیرى بازنشستگان

 نمایندگان، قانون را اصالح کنند 
تا به اجازه  رهبرى نیاز نباشد

رئیس مؤسسه آموزشى و پژوهشــى امام خمینى (ره) 
در اختتامیــه اولیــن دوره تربیت مــدرس جامع طرح 
والیت با اشــاره به اینکه در دروس سنتى حوزه بحث 
والیت فقیه فقط در بخش کوچکى از کتاب مکاســب 
که شیخ انصارى به آن اشاره اى کرده، مطرح مى شود، 
ادامه داد: با اینکه مسئله والیت فقیه رکن نظام اسالمى 
است اما در دروس ســنتى حوزه چندان به آن پرداخته 

نمى شود.

به گزارش «انتخاب»، آیــت ا... مصباح یزدى در ادامه 
با بیان اینکه یکى از رؤســاى جمهور ســابق کشور در 
ســخنرانی خود گفته بود والیت فقیه چــون در قانون 
اساسى آمده مورد قبول ماســت، گفت: چطور ممکن 
است دین نسبت به ضرورى ترین مسائل حیاتى جامعه 

نظرى نداشته باشد؟! 
آیت  ا... مصباح یزدى افــزود: وجود اصل نظام واجب و 
اختالل در آن حرام اســت، لذا هرچه موجب اختالل در 

نظام مى شود، باطل است؛ حال آیا ممکن است دین در 
مورد اصل نظام که امرى ضرورى اســت، نظرى نداده 
باشد؟  وى در ادامه گفت: با وجود این، همچنان عده اى 
دین را منحصر در نماز و روزه مى دانند! بر اســاس نظر 
ایشــان، اگر امر به معروف و نهى از منکر هم جزو دین 
باشد، منوط به شرایطى اســت که در بسیارى از اوقات 

فراهم نیست.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: 

این شبهات تدریجاً به اینجا منتهى می شود که چه کسى 
گفته ما باید جمهورى اسالمى داشــته باشیم؟! مردم 
انقالب کردند تا استبداد از بین برود و حکومت جمهورى 
برقرار شود؛ چه کسى گفته باید اسالم هم باشد؟! حتی 
ممکن است گفته شود باید دوباره رفراندوم برگزار کنیم 
تا ببینیم اصًال مردم اسالم را هم مى خواهند یا نه! بر این 
اساس اگر مردم گفتند اســالم را نمى خواهیم، آیا باید 

اسالم را کنار گذاشت؟!

حاال دیگر شنیدن داستان «دخانیات و تهدید سالمت»، 
بیش از اندازه تکرارى و خســته کننده شده است. چون 
همواره و در مقاطع مختلف همه از مضرات ســیگار و 
قلیان مى گویند اما ســرانجام هیــچ نتیجه اى حاصل 
نمى شــود و ما همچنان بــا افزایش تعــداد بیماران و 
مرگ هاى ناشى از مصرف دخانیات در کشور مواجه ایم. 
آنطور که آمارها نشــان مى دهد، هر ســال چند هزار 
نفر در کشــور بر اثر مصــرف مواد دخانــى جان خود 
را از دســت مى دهند و یا اینکه گرفتــار بیمارى هاى 
خطرناك مى شوند که عمر آنها را کوتاه مى کند. رئیس 
انجمن تولیدکننــدگان، واردکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت دخانى اعــالم کــرد که12/5میلیون نفر 
مصرف کننده حرفه اى ســیگار در کشــور وجود دارد. 

جدیدترین آمارهــا درباره بازار ســیگار را بــه نقل از 
محمدرضا تاجدار بخوانید:

■ در شش ماهه نخســت سال گذشــته مجموعًا دو 
میلیون و 340 هزار کارتن معــادل 23 میلیارد و 400 
میلیون نخ سیگار تولید شد که در سال جارى این رقم به 
یک میلیون و 960 هزار کارتن معادل 19 میلیارد و 600 

میلیون نخ کاهش یافت.
■ آنچه بر اساس مشاهدات میدانى مى توان اعالم کرد 
که مصرف سیگار باالتر از 65 میلیارد نخ در سال است و 
در این رابطه مى توان به بزرگ تر شدن دایره مصرف در 
بین بانوان و نیز رده هاى سنى پایین تر براساس اعالم 

دستگاه هاى ذیصالح استناد کرد.
■  بــا البى هاى صــورت گرفته در مجلس شــوراى 

اســالمى، مالیات نخى را در نظر گرفتند و براساس آن 
به ازاى هر کارتن تولید داخــل مالیات 75 هزار تومانى 
هر کارتن تولید مشترك مالیات 150 هزار تومانى، هر 
کارتن برند خارجى تولید داخل مالیات 250 هزار تومانى 
و هر کارتن محصول وارداتى مالیات 600 هزار تومانى 
لحاظ شد که پیشنهاد جدیدى بود و صنعت دخانیات را 

تحت تأثیر قرار داد.
■ در حال حاضر شــرایط براى تولید ســخت شده و 
متأســفانه بخش عمــده اى از فضاى بــازار در اختیار 
محصوالت قاچاق قرار گرفته اســت و اگر شــرایط به 
همین منوال پیش برود شاهد کاهش 30 درصدى تولید 
داخل تا پایان ســال خواهیم بود و این مقوله بحران و 

تعطیلى را در صنعت دخانیات به دنبال خواهد داشت.
■ 12 میلیون نفر مصرف کننده حرفه اى سیگار در کشور 

وجود دارد، 12 تا 15 هزار میلیــارد تومان گردش مالى 
مربوط به صنعت دخانیات است و به صورت مستقیم 15 
هزار نفر در این صنعت فعالیت مى کنند و به سختى خود 

را سرپا نگه داشتند.
■ 500 نوع محصول قاچاق در بازار کشور وجود دارد،  
به طور مثال در تهــران 59 نوع ســیگار قاچاق وجود 

دارد.
■ طى سه سال گذشته قانونگذار سه قانون کمرشکن 
را براى صنعت دخانیات مصوب کرده است،که  نه تنها 
آمار مصرف در کشور کم نشده بلکه سهم قاچاق افزایش 

یافته است.
■ محصولى تحت عنوان مارلبرو و مســائل مربوط به 
قاچاق این محصول؛ ماهانه 30 هــزار ُتن فروش این 

محصول قاچاق است.

سنگ تاریخى 700 ســاله امامزاده یحیى ورامین در هنگام مرمت و 
نوسازى این بناى تاریخى گم یا دزدیده شد.

بناى تاریخى امامزاده یحیى در منطقه کهنه گل از قدیمى ترین بناهاى 
تاریخى ایران بوده و جزو اولین مکان هاى تاریخى دشت ورامین است 
که در سال 1312 شمسى به ثبت ملى رســیده است. پس از مرمت و 
بازسازى امامزاده یحیى ورامین مشخص شد که سنگ تاریخى 700 
ســاله امامزاده که جزئى از این بناى تاریخى محسوب مى شود، گم یا 

دزدیده شده است. در حال حاضر از این سنگ اطالعى وجود ندارد.
به گفته کارشناسان میراث فرهنگى، این سنگ مرمر سفید و سنگ دعا 

در محل ضلع شمال غربى بناى امامزاده یحیى نصب شده بود.
سنگ قبر، کاشــى هاى زرین فام و محراب زیباى این بناى تاریخى 
اکنون زینت بخــش معروف ترین موزه هاى جهــان ازجمله ارمیتاژ 
سنپترزبورگ روســیه، لوور کشــور فرانســه، ویکتوریا انگلستان و 

فیالدلفیال آمریکا ست.

سنگ تاریخى 700ساله  غیب شد!

آیت ا... مصباح:
 ممکن است بگویند رفراندوم کنیم ببینیم مردم اسالم مى خواهند یا نه

12 میلیون نفر در کشور به شکل حرفه اى سیگار مى کشند
محیا حمزه 
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کشف29 وسیله نقلیه مسروقه 
در اصفهان 

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از کشــف 29 
دستگاه وسیله نقلیه مسروقه توسط مأموران انتظامى 

این فرماندهى خبر داد.
حسن یاردوســتى اظهار کرد: خوشــبختانه با اجراى

 طرح هاى ضربتى پلیس به صورت مستمر از ابتداى 
امسال تاکنون شاهد کشفیات چشمگیرى بوده ایم.

افزایش 20درصدى 
پرداخت زکات 

رئیس ســتاد زکات  اصفهان گفت: از ابتداى امســال 
تاکنون بیــش از 20 میلیارد تومان زکات در اســتان 
اصفهان جمــع آورى شــده است.حجت االســالم 
غالمحسین رنجبر افزود: این میزان زکات جمع آورى 
شده نســبت به مدت مشابه سال گذشــته 20 درصد 

افزایش داشته است.

 
ثبت سمنوى شهرضا 

در فهرست میراث ناملموس
فرماندار شهرضا گفت: ثبت سمنوى سنتى شهرضا در 
فهرست میراث ناملموس فرهنگى، امکان ماندگارى 
و فرصت معرفــى آن را به همــگان فراهم مى کند.
على اصغر رفیعى نژاد اظهارکرد: پخت ســاالنه 2000 
پاتیل سمنو در شهرضا و سابقه 1000 ساله این سنت 
که با اندیشه هاى مذهبى و دینى همراه بوده است، از 

جلوه هاى فرهنگ اصیل مردم این شهرستان است.

بهره بردارى از پردیس هنر
 تا یک ماه آینده

مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان گفت: پروژه پردیس 
هنر در محل سابق شــهربازى آبشــار در فضایى به 
مساحت 75 هزار مترمربع در دست احداث است و تا یک 
ماه آینده به بهره بردارى مى رسد. محمدرضا برکت با 
بیان اینکه تاکنون 30 میلیارد تومان براى احداث این 
پروژه هزینه شده است، افزود: ویژگى بارز پردیس هنر، 
سالن آمفى تئاتر روباز است که در این سالن 2000 نفر 

مى توانند حضور داشته باشند.

انعقاد قرارداد 6 میلیاردى براى 
مشاغل روستایى در چادگان

على اکبر میرزایى،  مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
چادگان گفت: براى مشاغل روســتاییان شهرستان 
چادگان بیش از شش میلیارد تومان در بانک ها قرارداد 
منعقدشــده اســت و بیش از چهار میلیارد تومان به 

سرمایه گذارها پرداخت شده است.

آذربایجانى، قائم مقام 
صدا و سیماى اصفهان شد

مدیرکل صدا و ســیماى مرکز اصفهــان در حکمى
اصغر آذربایجانى را به ســمت قائم مقــام این مرکز 

منصوب کرد.
عبدالحســینى همچنین در احکامــى جداگانه صالح 
پرورش و عبــاس یوســفى را به ترتیب به ســمت 
معاون صدا و مدیر تولید صــداى این مرکز منصوب

 کرد.

تشکیل کمیته حفاظت از آثار 
تاریخى در ادارات اوقاف

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان از تشــکیل کمیته مشترك حفاظت از 

آثار تاریخى خبر داد.
فریدون اللهیــارى تصریــح کرد: در حــوزه مرمت 
و نگهدارى امامزاده هاى اســتان کــه داراى بناهاى 
تاریخى هستند نیز توافق شــده تا مرمت این بناهاى 
تاریخى بر اساس نظرات کمیته مشترك، با نظارت اداره 
کل میراث فرهنگى استان در سراسر استان اصفهان 

صورت گیرد.

خبر

معاون بازسازى مسکن روســتایى بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى استان اصفهان با بیان اینکه ایجاد جاذبه در بافت 
فرســوده از جمله برنامه هاى بنیاد مسکن است، گفت: 
ایجاد چنین جاذبه هایى باعث مى شود افرادى که در بافت 
فرسوده صاحب ملک هستند و حتى ملک آنها متروکه 

شده باشد، اقدام به احیاى آن بافت کنند.
محسن قوى بیان با اشاره به اینکه بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى به منظور احیاى بافت فرسوده روستایى اهرم ها 
و پارامترهاى تشــویقى براى مردم در نظر گرفته است، 
افزود: این نهاد تسهیالتى را با عنوان«تسهیالت طرح 
ویژه بهسازى مسکن روستایى» به مردم پرداخت مى کند 

که هدف آن ایجاد فرهنگ ســاخت و ســاز اصولى در 
روستاهاست. وى اضافه کرد: این تسهیالت با بهره کم 
و باز پرداخت اقساط بلندمدت است و بر اساس قانون هر 
ساله مبلغ این تسهیالت نسبت به سال قبل، 15 درصد 
افزایش یافته و اکنون مبلغ آن به 250 میلیون ریال براى 

ساخت هر مسکن روستایى رسیده است.
وى ادامه داد: در کنار این تســهیالت کــه براى همه 
روســتاییان وجود دارد، براى افرادى کــه بخواهند در 
بافت هاى فرســوده فعالیتى انجام دهنــد، این فعالیت 
مى تواند در قالب احیاى آن بافــت و یا خرید زمینى در 

بافت فرسوده و بازسازى آن باشد. 

دانشگاه صنعتى اصفهان با امضاى یک توافقنامه چند 
جانبه، مجرى طراحى و ساخت نخســتین سامانه رادار 

ثانویه پیشرفته (MSSR) کشور شد.
رئیس پژوهشــکده فناورى اطالعات و ارتباطات(فاوا) 
دانشــگاه صنعتى اصفهان اظهارکرد: این توافقنامه با 
موضوع آغاز مرحله نخست بومى سازى زیرساخت هاى 
ناوبرى هوایى ایران با حضور معــاون علمى و فناورى 
رئیس  جمهور، مســئوالن این دانشــگاه، مدیرعامل 
شرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى ایران و مدیران عامل 
شــرکت هاى زیرمجموعــه وزارت راه و شهرســازى 
منعقد شــد. مهدى فدایى افزود: این سامانه در تفکیک 

و شناســایى هواپیماها از یکدیگر کاربرد دارد و داراى 
دقت بســیار باالیى در شناســایى هواپیماهاى نزدیک 
به هم و کســب اطالعات پروازى آنهاست. وى با بیان 
اینکه این سامانه یک رادار مونو پالس مجهز به آخرین 
استانداردهاى سازمان بین المللى هوانوردى غیرنظامى 
(ایکائو) است، تصریح کرد: استفاده از این سامانه منجر به 
کاهش احتمال حوادث ناوبرى هوایى مى شود. فدایى با 
اشاره به اینکه تاکنون این سامانه از خارج کشور خریدارى 
مى شد، گفت: با توجه به تحریم هاى ناعادالنه و ضرورت 
خودکفایى، طرح بومى ســازى رادار ثانویه پیشرفته در 

کشورمان تعریف شده و در دو مرحله اجرا مى شود.

واگذارى ساخت رادار ثانویه 
پیشرفته به دانشگاه صنعتى

ایجاد جاذبه در بافت هاى 
فرسوده براى احیاى شهر

امسال 120 هزار ُتن  گوشــت مرغ در مرغدارى هاى  
استان اصفهان تولید شده است.

رئیــس انجمن صنفى کشــتارگاه هــاى صنعتى مرغ 
اســتان اصفهــان، 2000 واحد مرغــدارى و 18 واحد 
کشتارگاه صنعتى را در این استان فعال دانست و گفت: 
میزان تولید مرغ تغییرى در مقایســه با مدت مشــابه 

نکرده است.
حمیدرضا شــیخان تولید روزانه مرغ را در این اســتان 
درحدود 500 تن بیان کردو افزود: قیمت مرغ زنده 7400 
تومان، قیمت این محصول در کشتارگاه صنعتى ده هزار 
و 580 تومان و در بازار توزیع براى مصرف کننده 11 هزار 

و 430 تومان است. 
وى علت گرانى  5 درصدى این محصول درمقایســه 

بــا ده روز گذشــته را گران شــدن نهاده هــاى دامى 
وارداتى و واکســن و دارو و حقوق ودســتمزد کارکنان 
این صنف برشــمرد و گفــت: 90 درصد  نهــاده هاى 
دامى از کشــورهاى آرژانتین برزیل و هندوستان تأمین

مى شود. 

امسال 14 هزارو 891 سبد غذایى بین کودکان دچار سوء 
تغذیه در استان اصفهان توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
هزینه تأمین این تعداد سبد غذایى را بیش از13 میلیارد 
و 700 میلیون ریال بیان کرد و گفت: از ابتداى امســال 
تاکنون این تعداد سبد غذایى براى مقابله با سوء تغذیه 
دو هزارو 870  کودك تهیه و بین آنها توزیع شده است.

محمدرضا متین پور افزود: مبارزه با سوء تغذیه کودکان 
با مشارکت وزارت بهداشت از سال 84  براى حمایت از 
کودکان دچار سوء تغذیه کمتر از پنج سال آغاز شده است.
وى تأمین هزینه هر سبد غذایى را ماهانه از طریق واریز 
به  کارت هاى مخصوص خریــد مایحتاج این کودکان 
بیان کرد وگفت: دوهزارو 180 کــودك دیگر در انتظار 

دریافت خدمات این طرح هستند.

نیروگاه حرارتی اصفهان در ســال جــارى بیش از یک 
میلیارد و620میلیون کیلووات، انرژي الکتریکی تولید و  

به شبکه سراسري برق کشور انتقال کرد.
واحدهاى بخارى مولد برق نیروگاه حرارتى اصفهان تا 

پایان آبان ماه ســال جارى، یک میلیارد و620 میلیون 
و 27 هزار کیلووات ســاعت انــرژي الکتریکی خالص

 تولیدي را به شبکه سراســري برق کشور تحویل داده 
است.

400 متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف در امور برق 
شمال غرب اجرا شد.

مدیر امور برق شمال غرب شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهــان هزینه اجــراى این طــرح را، یــک میلیارد 
و 700میلیون ریــال عنوان کرد و گفــت: در این طرح 
یک دســتگاه ترانس هوایى به ظرفیت 400 کیلوولت 

آمپر از حریم خارج و 400 متر شــبکه فشــار متوسط و 
فشار ضعیف فرســوده بهینه ســازي و رفع حریم شده 

است. 
داریوش باروتى افزود:یک دســتگاه ترانس هوایى نیز 
در این طرح از حالت شعاعى خارج شد و دررینگ شبکه 

قرار گرفت.

اســتاندار جدید اصفهان گفت: هر مدیرى به هر میزان 
که مى تواند باید بستر حضور سرمایه گذاران را در استان 

فراهم کند.
عباس رضایى اظهار کرد: استان اصفهان داراى ظرفیت 
باال و بدنه کارشناســى قوى است و این مدیران هستند 
که باید از بدنه کارشناسى اصفهان بهترین بهره مندى 

را داشته باشند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه کارشناسان استان اصفهان 
حرف براى گفتن داشــته و دارند، افزود: امروز در جنگ 
اقتصادى، فرهنگى و جنگ نرم شدید دشمن علیه اسالم 
و ایران هســتیم و باید با بهره مندى از این ظرفیت ها و 
روحیه جهادى به مبارزه برخیزیم تا در این جنگ پیروز 

شویم.
رضایى با بیان اینکه باید با وجود محدودیت هاى موجود 
بتوانیم خوب کار کنیم و نتیجه خوبى به دســت آوریم، 
افزود: بســیارى از ما عادت به مدیریت هزینه داریم اما 
باید بسیارى از فعالیت ها به بخش خصوصى واگذار شود 

و مدیران وظیفه مدیریت و نظارت را بر عهده بگیرند.
وى با انتقاد از تبدیل اصفهان به اســتانى سرمایه گریز 
ادامه داد: یکى از دالیل آن مى تواند کمبود آب باشــد 
ولى عوامل دیگرى نیز وجود دارد و باید در نظر داشت که 
با روال عادى کار کردن در این شرایط جنگ اقتصادى 
مشکالت حل نخواهد شد، بلکه روحیه جهادى و تالش 

مضاعف نیاز است.
استاندار اصفهان بر مالقات عمومى مدیران با مردم تأکید 
کرد و افزود: آشنایى مستقیم با مشکالت مردم اهمیت 
بســیارى دارد و باید فرآیندهاى پیچیده ادارى آســان 
شود، زیرا بخشنامه ها براى سهولت کار مردم و نه براى 

سخت تر شدن روند ادارى تدوین شده است.
رضایى با تأکید بر اینکه باید فرهنگ مصرف آب اصالح 

شــود و همه باید در این خصوص مسئولیت هاى خود 
را به خوبى به انجام رســانند، تصریح کــرد: باید از ظرفیت 
سمن ها و تشکل هاى استان استفاده کرد چراکه بزرگ ترین 

ظرفیت استان، نیروى انسانى فهیم و خبره آن است.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه صرف شعار بدون عمل 
دیوار بى اعتمادى را بنیان خواهد گذاشت، اظهار کرد: باید 

پس از انجام کامل کارها، نتایج آن به مردم اعالم شود.
وى تأکید کرد: هر مدیرى به هر میزان که مى تواند باید 

بستر حضور سرمایه گذاران را در استان فراهم کند.
وى ادامه داد:باید به جوانان و پتانسیل بانوان باور داشته 
باشیم و بدانیم که بدون حضور ســرمایه گذاران، توان 

جوانان و بانوان، دولت نمى تواند کارى از پیش ببرد.

اســتاندار اصفهان بــا تأکید بــر اینکه مدیــران باید 
مردمى تر باشند و با تالش مضاعف هر روز را بهتر از روز 
قبل بســازند، افزود: باید به دیدگاه هاى مختلف احترام 
گذاشــت و اعتدال را سرمشــق و الگوى خود قرارداد و 
بر مبناى چارچوب هاى نظام، دیدگاه هاى مقام معظم 

رهبرى و سیاست هاى دولت تدبیر و امید فعالیت کرد.

استاندار جدید مطرح کرد

کمبود آب، اصفهان را سرمایه گریز کرده است مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان گفت: عملیات احداث سه شهرك صنعتى 
تخصصى مصوب، در آینــده نزدیک در این منطقه 

آغاز مى شود.
محمد جواد بگى افزود: این شهرك ها شامل شهرك 
تخصصى تولید دارو، صنایع پایین دستى پتروشیمى، 
تبدیالت گازى و تولید کاتالیســت ها و همچنین 
اولین شهرك تخصصى فرآورى عناصر راهبردى 

نایین است.
وى گفت: راه اندازى شهرك هاى صنعتى تخصصى 
گام مؤثرى براى توسعه فراصنعتى استان و کمک به 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتــى و حمایت از تولید و 
اشتغال دانش آموختگان دانشگاهى در صنایع دانش 

بنیان است.
وى افزود: بیش از 9200 واحد صنعتى فعال، 5700 
واحد صنعتى در حال ســاخت، بیش از 70 شهرك 
و ناحیه صنعتى عملیاتى و بیــش از 13 هزار هکتار 

اراضى صنعتى در این استان وجود دارد.
وى افزود: استان اصفهان هم اکنون در مسیر تبدیل 
شــدن به اســتانى فراصنعتى با مزیت هاى دانش 
بنیان، صادرات گرا، با قابلیت رقابت پذیرى در حال 

حرکت است.

احداث 3 شهرك صنعتى 
تخصصى در نصف جهان

حمایت کمیته امداد از کودکان دچار فقر غذایى

تولید 120 هزار ُتن مرغ در استان 

تولید 1/6 میلیارد کیلووات برق 
در نیروگاه اصفهان

اجراى 400 متر شبکه فشار متوسط و ضعیف
 در شمال غرب

مدیر روابط عمومى شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه اصفهان گفت: نیازى به مراجعه حضورى 
مردم به شرکت ها و نواحى پخش نفتى براى پیگیرى 

رمز عبور کارت سوخت نیست.
بهمن علیپور اظهار کرد: تعدادى از مالکان خودروها و 
موتور سیکلت ها، رمز عبور کارت هاى سوخت خود را 
فراموش کرده اند و با توجه به اطالعیه جدید شرکت 

ملى پخش فرآورده هاى نفتى بــه دنبال بازیابى آن 
هستند.

وى با تأکید براینکه نیازى به مراجعــه این افراد به 
شــرکت هاى پخش فرآورده هاى نفتى یا هرگونه 
اقدامى از ســوى آنها در این زمینه نیســت، گفت:
مقرر اســت که رمز همه کارت  هاى سوخت بازیابى 

شود.

علیپور افزود: از زمانى که اســتفاده از کارت سوخت 
الزامى شد، زمانى که مالک خودرو یا موتورسیکلت 
نخســتین بــار بــراى ســوختگیرى بــه جایگاه 
مراجعــه و کارت خــود را وارد نــازل کنــد، پیامى 
مبنــى بــر انتخــاب رمــز روى صفحه ارســال 
مى شود و مالک مى  تواند رمز جدید خود را انتخاب

 کند. 

حســن مؤذنى، مدیر عامل ســازمان زیباســازى 
شهردارى اصفهان گفت: به دنبال زیباسازى اصفهان 
و ارتقاى کیفیت فضاهاى شهرى، طرح نورپردازى 
شهر در دستور کار این ســازمان قرار دارد که در این 
راستا نورپردازى جدید میدان آزادى  و تندیس کاوه 

آهنگر و سیلوى قدیمى شهر در منطقه6 انجام شد.
وى با بیان اینکه نورپردازى ضلع جنوبى حاشیه زاینده 
رود در دست اقدام است و همزمان با ایام دهه فجر 
افتتاح مى شود، افزود: از جمله پروژه هاى انجام شده، 
نورپردازى بخش مرکزى میدان آزادى و پل شهید 
شاهمرادى با همکارى منطقه 7 شهردارى اصفهان 

بوده است.
وى خاطرنشان کرد: در آستانه نوروز 98 نیز اقدامات 
نورپردازى در نقاط مختلف مناطق 15 گانه به شرط 

تأمین اعتبار انجام خواهد شد.
مؤذنى از طراحى مبلمان ها در اصفهان متناســب 
با فضاهاى شــهرى پیرامــون خبــر داد و تأکید 
کرد: اســتفاده از فناورى هاى پیشــرفته در زمینه 
نور، صدا و ســایر جلوه ها براى زیباتر شــدن شهر 
و ایجاد احساس آرامش در شهروندان ضرورى است.

نیازى به مراجعه به شرکت نفت براى رمز عبور کارت سوخت نیست

اصفهان را 
با نورپردازى متفاوت 

ببینید

سینماهاى اصفهان در تازه ترین اکران هاى خود از امروز 
فیلم هاى «بمب یک عاشقانه»، «کلمبوس» و «میلیونر 

میامى» را به روى پرده مى برند.
«بمب یک عاشقانه» ساخته پیمان معادى و با بازى لیال 
حاتمى، پیمان معادى، سیامک انصارى، حبیب رضایى، 
سیامک صفرى، صبا گرگین پور، معصومه قاسمى پور، 
رامین پورایمان، بهادر مالکى ، شــهروز آقایى پور، ارشیا 
عبداللهى، نیوشــا جهانى، باران معادى از امروز بر پرده 

سینماهاى اصفهان اکران مى شود.
***

«کلمبوس» نام تازه ترین اثر سینمایى هاتف علیمردانى 
است که فرهاد اصالنى، سعیدپورصمیمى، شبنم مقدمى، 
مجید صالحى با حضور هانیه توسلى و فریده سپاه منصور، 
گیتى قاســمى و عرفان ابراهیمى در این فیلم به ایفاى 

نقش پرداختند.
این فیلم کمدى از امروز در سینماهاى اصفهان به روى 

پرده مى رود.
***

«میلیونر میامى» نیز عنوان فیلم کمدى ساخته مصطفى 
احمدى اســت که حمید فرخ نژاد، على قربانزاده، طناز 
طباطبایى، صابر ابر، افسانه بایگان و آتیال پسیانى در این 

فیلم به ایفاى نقش پرداختند.
***

فیلم سینمایى«پاستاریونى» اثر برگزیده سهیل موفق 
در جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان از 
دیروز در پردیس سینمایى ســاحل و چهارباغ به اکران 

عموم گذاشته شد.
این فیلم که در ژانر کودك و نوجوان به ســینما عرضه 
شده است با نقش آفرینى ســام درخشانى، بهاره رهنما، 
گوهرخیراندیش، محمد نادرى، کمند امیرســلیمانى، 
مهتاب ثروتى، امیــد روحانى، حمیدرضافالحى، مهدى 
باقربیگى و حمید سپیدنام و  بازیگران کودك همچون 
محمد شاکرى و سامیار محمدى به روى پرده رفته است.

***
«ســرو زیر آب» تازه ترین اثر محمد على باشه آهنگر 
روایتى عاشقانه از شهداى مفقوداالثر است که به تازگى 

در پردیس سینمایى ساحل اصفهان اکران شده است.
بابک حمیدیان، مســعود رایگان، رضــا بهبودى، مینا 
ســاداتى، همایون ارشــادى، مهتاب نصیر پور، هومن 
برق نورد، ســتاره اسکندرى، شــهرام حقیقت دوست، 
حسین باشــه آهنگر و فرخ نعمتى در این فیلم به ایفاى 

نقش پرداختند. 

سوپراستارها به اصفهان مى آیند
آغاز اکران هاى جدید سینماها  از امروز 
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سریال تلویزیونى «مینو» به کارگردانى امیر پوروزیرى 
هر شب روى آنتن شبکه یک سیما خواهد رفت.

مهدى همایونفر، تهیه کننده سریال «مینو» که پیش تر 
«آشوب» نام داشــت گفت: طبق هماهنگى هاى انجام 
شده پخش این سریال از شنبه 17 آذرماه آغاز خواهد شد. 
وى ادامه داد: این سریال به صورت هر شبه از شبکه یک 
سیما پخش مى شود و امیدوارم مخاطبان این سریال را 
که زحمات بسیارى براى تولیدش کشیده شده، دوست 

داشته باشند. 
به گزارش «فارس»، ســریال 27 قســمتى «مینو» در 
بوســتان والیت، آبادان، خرمشهر، شــهرك سینمایى 
دفاع مقدس و شهرك ســینمایى غزالى تصویربردارى 

شده است.
«مینو» به کارگردانى امیر پوروزیرى، روایتى از مقاومت 
مردم خرمشــهر در زمــان آغاز جنگ تحمیلى اســت 
که داســتان آن در ماه هاى منتهى به اشــغال این شهر

 مى گذرد. قصه عاشقانه اى بین یک جاسوس عراقى و 
یک پرســتار که فضاى ملتهب جنگ،  آن را دستخوش 

فراز و فرودهاى بسیار مى کند.

اشــکان خطیبى، بازیگر و خواننده، از پخش مجدد مسابقه «شام ایرانى» از شبکه 
نسیم انتقاد کرد.

شبکه نسیم مدتى است که شروع به پخش مسابقه قدیمى «شام ایرانى» به کارگردانى 
بیژن بیرنگ کرده است؛ برنامه اى که سال 90 در شبکه نمایش خانگى پخش شد.

پخش این برنامه با واکنش انتقادى اشکان خطیبى، یکى از شرکت کنندگان آن همراه 
شده است، این بازیگر در این باره در اینستاگرام نوشت: «مخالفت خودم را با پخش برنامه 
"شام ایرانى"  از طریق شبکه نسیم در شرایط کنونى کشور و وضعیت بد معیشتى مردم 
ایران اعالم مى دارم، برنامه مذکور نزدیک به ده ســال پیش تولید شده است و در حال 

حاضر بنده هیچ فعالیت غیر هنرى ندارم و البته نخواهم داشت.»

شکوهى خواننده پاپ 
کشورمان گفت: ممکن 
است از دنیاى خوانندگى 

خداحافظى کنم.
شــهرام شــکوهى خواننده 
پاپ کشــورمان یکــى از پر 
حاشــیه ترین خوانندگان چند 
ماه اخیر موســیقى ایران بود. او 
ماه ها پیش در جریان تماشاى دیدار 
ایران و پرتغال در جام جهانى 2018 
روســیه، به دلیل فشار عصبى ناشى از 
حساســیت این بازى، دچار حمله قلبى 
و راهى بیمارستان شد. این مشکل قلبى 
که براى شــکوهى تکرارى نبود، سبب شد 

کنسرت هاى این خواننده پاپ در برج میالد 

لغو شــود. او چند ماه بعد در نشســت خبرى 

کنسرتش شــرکت کرد و خبر از اجرا در سالن 

همایش هاى وزارت کشــور داد که البته یک 

کنسرت معمولى نبود.

شکوهى در این نشست خبرى گفت: من و مدیر 

برنامه ام آقاى منافى به این نتیجه رسیدیم که 

بلیت ها را با قیمت هاى بسیار پایین به فروش 

برسانیم و از درآمد خود صرف نظر کنیم. مابقى  

درآمد حاصل از این کنســرت صــرف اجاره  

ســالن و دســتمزد نوازندگان مى شود.  قیمت 

بلیت هاى کنسرت جدیدم را با میانگین قیمت 

50 هزار تومان فروختم. خواننده قطعه  «شــب 

بارون» اضافه کرد: بسیارى مى گویند با بهاى 

200 هزار تومان بلیت کنسرت، ما گران ترین 

و بهترین خواننــده ایم اما من بــا بلیت ارزان 

سرتم، ترجیح مى دهم بدترین و ارزان ترین 
کن

خواننده باشم.

این صحبت هاى شهرام شکوهى همانطور که 

خود او هم پیش بینى مى کرد واکنش بسیارى 

از خوانندگان را در پى داشت. برخى این کار را 

صرفاً تبلیغاتى دانستند. سرانجام کنسرت این 
خواننده با حواشى فراوان برگزار شد.

حاال شهرام شکوهى گفته همچنان از بیمارى 

قدیمى اش رنج مى برد و مشــکالت قلبى او را 

رها نکرده است. او در این باره، گفت: فعًال دوران 

نقاهت را مى گذرانــم.  ده روز پیش عمل قلب 

داشتم و یک فنر در قلبم گذاشتم. منتظرم ببینم 

چه اتفاقى براى قلبم مى افتد کــه براى آینده 

فعالیــت هایم تصمیم بگیرم. با شــرایط فعلى 

احتماًال باید از دنیــاى خوانندگى خداحافظى 
کنم.  

این خواننده پاپ کشــورمان ادامه داد: دو سه 

هفته دیگر عمل دیگرى دارم؛ این عمل نشان 

 دهد که آیا مى توانم خوانندگى را ادامه دهم 
مى

یا باید کامًال این حرفه را ببوسم و کنار بگذارم. 

پزشــکم به من گفت که ممکن است در عمل 

ش رو اتفاقاتى رخ دهد که ادامه خوانندگى به 
پی

سالمتى ام لطمه بزند.

خواننده  آلبوم «مدارا»، ضمن تشریح وضعیت 

جسمانى اش اضافه کرد: در عمل قبلى یک فنر 

در قلبم گذاشته شد. ممکن است با عمل بعدى 

تعداد فنر هاى قلبم به شش برسد. شاید پزشکان 
صالح نبینند که این حرفه را ادامه دهم.

وى با اشاره به برنامه هاى بعدى اش در صورت 

موفقیت جراحى پیش رو اظهار کرد: اگر عمل 

قلبم به لطف خــدا موفقیت آمیز باشــد. حتماً 

روند گذشــته را ادامه مى دهم و کنسرت هایى 

با بلیت هاى کم بها برگــزار مى کنم. حتى این 

کنسرت ها را در شهرســتان ها نیز اجرا خواهم 

د. از ادامه این روند هیچ ترسى ندارم؛ حتى اگر 
کر

من بگویند من ارزان ترین و بدترین خواننده  
به 

ایران هستم.

سخنگوى شــوراى صنفى نمایش از اکران چهار فیلم 
ســینمایى جدید از امــروز چهارشــنبه 14 آذر ماه در 

سینماهاى سراسر کشور خبر داد.
غالمرضا فرجى اظهار کرد : فیلم سینمایى «کلمبوس» 
به کارگردانى هاتف علیمردانــى، «میلیونر میامى» به 
کارگردانى مصطفى احمدى، «اسکى باز» ساخته فریدون 
نجفى و «بمب یک عاشقانه» به کارگردانى پیمان معادى 

از چهارشنبه 14 آذرماه اکران مى شود.
وى افزود: فیلم «مارموز» ســاخته کمــال تبریزى نیز 
با توجه بــه فیکس بــودن تایم ســه هفتــه اى فیلم 

«آستیگمات» از هفته آینده (21 آذر) اکران خواهد شد. 

بازیگر سینما و تلویزیون که به تازگى سریال «سارق روح» را روى آنتن سیما داشت 
از حضور در یک سریال نمایش خانگى خبر داد.

یکى از موضوعاتى که امروز برخى به آن انتقاد دارند حضور بازیگران به عنوان مجرى 
تلویزیون است. و البته برخى هم معتقدند هم بازیگر در عین توانایى مى تواند عالم اجرا 
را تجربه کند و هم مجرى مى تواند با توجه به استعداد خود به صحنه بازیگرى روى 
بیاورد. اما در این راستا یک نکته اى وجود دارد آن توانایى و دانش اجراست که عمدتًا 

به علت تجربه بازیگرى و چهره بودن مورد توجه برنامه سازان و تهیه کنندگان قرار 
مى گیرند اما فقط چهره اینجا کارآیى ندارد. مخاطب ما نباید محو سلبریتى شود بلکه 

محتواى برنامه توجهش را جلب کند.
اتفاقى که این روزها تبدیل به یک شوى تلویزیونى شده و ایرج نوذرى هم در گفتگویى 
با «تسنیم» به این موضوع اعتقاد دارد و مى گوید: من از پدرم اجراى درست و جذاب را 
آموختم و تجربه اى در مسابقه «ستاره ها» و «از کى بپرسم؟» به دست آوردم. اما با این 
اوصاف اعتقاد دارم که مجریگرى کار هرکسى نیست. حتماً دانش، پویایى، کارآمدى 
رسانه اى و هنرمندى توأمان به کار مى آید. امروز متأسفانه شاهد کپى بردارى از برخى 
مسابقات گذشته هستیم که مصداق بارز آن به مسابقه «ستاره ها» برمى گردد. حتى 
برخى از عوامل مسابقه «ستاره ها» در یکى از مسابقات فعلى حضور دارند که از این 
اتفاق متعجبم. چرا که همیشه به بنده اعتقاد داشتند و نمى دانم چگونه مى شود اجرا را 
به شخص دیگرى سپرده اند. من بارها گفته ام جسارت کردم مدتى به عنوان مجرى 
روى آنتن رفتم؛ زیرا اجراى برنامه به روز بودن و پویــا بودن ربط دارد که کمتر  این 
ویژگى ها و شــاخصه ها که ملزومات یک مجرى تلویزیونى است را در میان برخى 

مجریان شاهد هستیم.

«مریل استریپ» که تا کنون سه جایزه اسکار دریافت کرده است، گفت: 
من از ترامپ مى ترسم. طوفانى در حال شکل گیرى است و همه 

آن را احساس مى کنند. خود او هم آن را احساس مى کند.
مریل اســتریپ یکى از عنوان دارترین هنرپیشگان 
تمام دوران هالیوود و جهان است و بیشترین 
نامزدى اســکار را داراســت، در خالل 
فستیوال فیلم «مونت کلِر» در برنامه 
«شبى با اســتفن کولبرت» که 
براى جمع آورى کمک خیریه 
در نوآرك نیوجرسى برگزار 
شده از عالیق و تنفرهایش 

سخن گفت.
اســتریپ در ایــن برنامه و 

مقابل 2800 تماشاچى حاضر در ســالن گفت: من از ترامپ مى ترسم. 
طوفانى در حال شکل گیرى اســت و همه آن را احساس مى کنند. خود 
او هم آن را احساس مى کند. کودکان او نیز در خطر هستند و من این را 
احساس مى کنم. با خود فکر مى کنم اگر بچه هاى من در خطر بودند چکار 
مى کردم؟ هر کارى که مى شــد را انجام مى دادم. هرکارى. تا آنها را از 

دردسر و خطر برهانم. ازین رو ما باید بترسیم.
استریپ در گفتگو با کولبرت در مورد اوایل آغاز کار هنرپیشگى اش گفت: 

هرگز فکر نمى کردم ستاره سینما شوم زیرا بینى ام خیلى بزرگ بود.
این بازیگر اسکارى در جواب سئوال یکى از مخاطبین که چطور بر نقدها 
و ایرادهایى که بر قیافه ات مى گرفتنــد، غلبه کردى؟ گفت: بزرگ ترین 
موهبتى که در کار من وجود داشــت این بود که از همــان اوایل کارم 
به عنوان هنرپیشــه اى که براى جذابیت ظاهرى اش به خدمت گرفته 
مى شود، به کار گرفته نشدم و بر مبناى هنرپیشگى صرف کار مى کردم 

زیرا من هنرپیشه شــخصیتى بودم که در فیلم وجود داشت و قرار نبود 
خودم را بازى کنم.

«مرى لوئیز استریپ» متولد 1949 آمریکا و دارنده سه جایزه اسکار است. 
استریپ پس از «کاترین هپبورن» (با چهار اسکار)، مشترکًا با «اینگرید 
برگمن»، «جک نیکلسون»، «والتر برنان» و «دانیل دى-لوئیس» (هر 
کدام با ســه جایزه)، از رکوردداران دریافت اســکار بازیگرى است. وى 
همچنین با 21 نامزدى اسکار (ســه بار برنده شدن) و 28 نامزدى جایزه 
گلدن گلوب (هشت  بار برنده شدن) از نظر تعداد نامزدى این جایزه ها در 

میان تمام بازیگران داراى رکورد است.
از فیلم هاى مشهور او مى توان به «شکارچى گوزن»، «انتخاب سوفى»، 
«خانه ارواح»، «اتاق ماروین» و «ســاعت ها» اشــاره کرد. استریپ از 
دیدگاه بســیارى از منتقدین به عنوان برترین بازیگر در قید حیات دنیا 

شناخته شده است.

فیلم ســینمایى «گروگان» به تهیه کنندگى محمدرضا شرف الدین که به 
تازگى پروانه ساخت آن از سوى سازمان سینمایى صادر شده وارد مرحله پیش 

تولید شد. کارگردانى این کار را محمود دینى برعهده دارد؛ هنرمندى که 
مردم با «آینه عبرت» او نوستالژى دارند و حاال بعد از چندین سال 

غیبت در عرصه ســینما و تلویزیون با یک سینمایى فرامرزى 
جلوى دوربین مى رود اما این بار کارگردانى مى کند.

فیلمبردارى «گروگان» در ایران و ترکیه انجام مى شود و 
داستان این فیلم در رابطه عده اى از قاچاقچیان بین المللى 
است که با پشتیبانى گروهک هاى طالبان و داعش پس از 
کشــتار دیپلمات هاى ایرانى در  افغانستان  از نوار مرزى 
شرق کشــور براى انتقام از جمهورى اسالمى به اهالى 
یک روستا که درحال برگزارى مراسم عروسى هستند، 
حمله کرده و مراسم آنان را به جهنمى از آتش و خون 

تبدیل مى کنند.
 به دنبال آن، تعدادى از مــردم را نیز با خود به گروگان 
مى برند و اعالم مى کنند شرط آزادى آنان، رها کردن 
چند تن  از قاچاقچیانى است که در یکى از زندان هاى 
ایران بازداشت هســتند. آنان به دولت جمهورى 
اسالمى فشار مى آورند که در صورت آزاد نکردن 

آن ها، تمامى گروگان ها را خواهند کشت.

تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «آچمز» به نویسندگى 
سعید فرهادى و کارگردانى مهرداد خوشبخت از اواخر 

آبان در تهران شروع شد.
حســین آقاهرندى، تهیه کننده «آچمــز» درباره این 
مجموعه که به سفارش شبکه 3 ســیما تهیه  مى شود، 
گفت: تصویربردارى این مجموعه را پس از یک ماه و نیم 
پیش تولید و انتخاب بازیگر، از بیستم آبان در محله پامنار 

تهران شروع کردیم.
آقاهرندى ادامه داد: این کار یــک درام با موقعیت هاى 
شیرین و گاه طنز اســت که تا اردیبهشت ماه سال آینده 
تصویربردارى آن در لوکیشــن هاى مختلفى در شــهر 
تهران ادامه دارد. اکنون گروه در لوکیشــنى در خیابان 

شریعتى قرار دارند.
وى با اعالم اینکه «آچمز» در 30 قسمت تولید مى شود 
درباره زمــان پخش این مجموعه گفــت: زمان پخش 
«آچمز» هنوز مشخص نیست اما قطعًا براى پخش در 

نوروز آماده نمى شود.
در خالصه داســتان مجموعه تلویزیونى «آچمز» آمده 
اســت: «مصیب، تازه پس از 45 سال مى فهمد که تنها 
فرزند خانواده نبوده است. براى پیدا کردن گمشده  سالیان 
دور مادرش، راهى تهران مى شــود و امــا خودش هم 
گمشده  بزرگ ترى دارد. عزت و احترام! مجبور است بین 
این دو گمشده یکى را انتخاب کند و همین داستان هاى 
پیچیده اى برایش به وجود مى آورد کــه او را تبدیل به 

انسانى دیگر مى کند.»
در ایــن مجموعــه تلویزیونــى هومن 

برق نورد، امیرحســین رستمى، سید 
مهــرداد ضیایى، مهــران رجبى، 
ســارا خوئینى ها، بیتا ســحرخیز، 
مهوش صبرکن، پریســا مقتدى، 
ســهند جاهدى، هادى عطایى فر، 

احمدرضــا اســعدى و مونــا 
بــازى  اســکندرى 

مى کنند .

یبانگیر خواننده پرحاشیه است
بیمارى قلبى همچنان گر

شهرام شکوهى از دنیاى 
خوانندگى خداحافظى مى کند؟

ماجراى «آچمز» شدن 
هومن برق نورد 

«مارموز» به تعویق افتاد

«مینو» از شنبه مى آید انتقاد ایرج نوذرى از کپى شدن مسابقه «ستاره ها»

متعجبم چرا از من براى اجراى مسابقه استفاده نکرده اند

بازیگر سریال «دردسرهاى عظیم» گفت: هفته 
بى نهایت سختى را پشت سر گذاشتم اما خدا 
را شکر به دعاى خیر مردم وضعیتم پایدار شده 

و حالم خیلى بهتر است.
حســین محب اهرى، بازیگر سینما، تئاتر و 
تلویزیون درباره دلیل بسترى شدن خود در 
اورژانس بیمارستان الله اضافه کرد: واقعیت 
امر من در جشــنواره کودك همدان مشغول 
داورى بودم. جشنواره تمام شد و همزمان با آن 
کمى احساس درد داشتم. وقتى به تهران آمدم 
پزشک معالجم تشخیص داد که هرچه سریع 

تر باید به اورژانس بروم و بسترى شوم.
بازیگــر ســریال «دردســرهاى عظیم» 
درخصوص مشــکل به وجود آمده براى خود 
تأکید کرد: شکمم آب آورده بود و طى عملى 
نزدیک بــه 12 لیتر آب از آن خــارج کردند. 
به گمانم اینها اثرات جانبــى داروها بوده اما 
تشخیص پزشکان آن بود که فعالً باید بسترى 

باشم.
وى در همین راستا افزود: هم اکنون از لحاظ 
تعداد پالکت و گلبول سفید و قرمز دچار مشکل 
هســتم و تا وقتى که تعداد آنها به حد طبیعى 
افزایش یابد در بیمارســتان بسترى خواهم 
بود. این چند روز مــورد رگبار آنتى بیوتیک و 
چرك خشــک کن ها قرار گرفته ام اما خدا را 

شکر بسیار بهترم.
محب اهرى با اشاره به میل شدید خود براى 
ترخیص و بازگشت به بازیگرى خاطرنشان 
کرد: من وقتى حالم بسیار خوب مى شود که 
بازى کنم و باورتان نمى شــود که این روزها 
براى بازى در سریال «هشــت و نیم متر» به 
کارگردانى کیانوش عیارى پیشــنهاد داشتم 
و مى خواهم ســریع تر بهبود یابم  و ســر 

فیلمبردارى بروم.

 محب اهرى: 12 لیتر آب 
از شکمم خارج کردند

«مریل استریپ»: از ترامپ مى ترسم!

بازگشت محمود دینى
این بار در پشت دوربین 

انتقاد از پخـــــش دوباره 
مسابقه «شام ایرانى»

اشــکان خطیبى، بازیگر و خواننده، از پخش
نسیم انتقاد کرد.

شبکه نسیم مدتى است که شروع به پخش مس
0بیژن بیرنگ کرده است؛ برنامه اى که سال 90
پخش این برنامه با واکنش انتقادى اشکان خط
شده است، این بازیگر در این باره در اینستاگرام
"شام ایرانى" از طریق شبکه نسیم در شرایطک
د ایران اعالم مى دارم، برنامه مذکور نزدیک به
حاضر بنده هیچ فعالیت غیر هنرى ندارم و البته

را تجربه کند و هم مجرى مى تواند با توجه به استعداد خود به صحنه با
بیاورد. اما در این راستا یک نکته اى وجود دارد آن توانایى و دانش اجراس

«مریل استریپ» که تا کنون سه جایزه اسکار دریافت کرده است
ترامپ مى ترسم. طوفانى در حال شکل گیرى است من از
آن را احساس مى کنند. خود او هم آن را احساسم
مریل اســتریپ یکى از عنوان دارترین هنر
ب تمام دوران هالیوود و جهان است و
د را داراســت، نامزدى اســکار
فستیوال فیلم «مونت کلِر»د
«شبى با اســتفن کولبر
براى جمع آورى کمک
در نوآرك نیوجرسى
شده از عالیق و تنف

سخن گفت.
اســتریپ در ایــن

را تبدیل به کــه او مى آورد پیچیده اى برایشبه وجود
انسانى دیگرمى کند.»

در ایــن مجموعــه تلویزیونــى هومن 
برق نورد، امیرحســین رستمى، سید 

مهــرداد ضیایى، مهــران رجبى،
ســارا خوئینى ها، بیتا ســحرخیز،
مهوش صبرکن، پریســا مقتدى،
ســهند جاهدى، هادى عطایى فر،
احمدرضــا اســعدى و مونــا 

بــازى  اســکندرى 
مى کنند .

«مر

انتقاد از پخــــ
مسابقه «شا
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ماجراهاى طارمى و پرســپولیس تمامى ندارد. انگار از روزى 
که این جوان بوشهرى به تهران آمد و پایش را به باشگاه 
پرسپولیس گذاشــت، بند نافش را به این تیم دوختند 
طورى که هر وقت از  جمع سرخپوشان پایتخت جدا مى 
شود و به تیم دیگرى مى پیوندد، هنوز نرفته صحبت از 
برگشتنش مى شود؛ درست مثل بچه اى پرورشگاهى که 
خانواده هاى زیادى خواهان سرپرســتى او مى شــوند 
اما چند روز پس از اینکه یکى از ایــن خانواده ها موفق 
مى شــود او را بــه فرزندخواندگى بپذیرد، ایــن بچه به 
پرورشــگاه برمى گردد؛ یا خودش پشــیمان مى شود یا آن 

خانواده و این داستان همینطور ادامه دارد...
این روزها و در ادامه حکایت مالل آور و تکرارى طارمى و پرسپولیس، 
چه در رسانه ها و چه در فضاى مجازى همه بحث ها حول بازگشت این 
مهاجم ملى پوش به خانه سابقش اســت. او که در حال حاضر در الغرافه 
توپ مى زند مدتى اســت مورد انتقاد هواداران این تیم قطرى قرار گرفته 
تاجایى که آنها خواســتار اخراجش شده اند اما ســرمربى فرانسوى 
الغرافه در برابر این هجمه ها و اعتراضات از مهدى طارمى حمایت 
کرده و گفته او یکى از بازیکنان تأثیرگذار تیمش است. از این طرف هم 
شــنیده ها حاکى از آن است که سرمربى پرســپولیس به جذب مهاجم 
سابق قرمزها ابراز تمایل کرده است حتى با وجود اینکه طرفداران پرشمار 

قرمزپوشان بدجور به خون طارمى تشنه اند.
آنها و خیلى از کارشناسان و جامعه فوتبالى کشور مهدى طارمى را مسبب 
اصلى محرومیت پرسپولیس از شرکت در بازار نقل و انتقاالت تابستانى 

ســال جارى مى دانندکه مى توان گفت باعث شد دســت این تیم پرطرفدار از 
رســیدن به جام قهرمانى لیگ قهرمانان کوتاه بماند و حاال که چیزى به شروع 
نقل و انتقاالت زمســتانى و پایان محرومیت سرخپوشــان باقى نمانده است 
مى گویند بازیکنى که قرار اســت به این تیم بپیوندد کسى نیست جز آقاى گل 

سابق و مغضوب پرسپولیس که باعث همه این گرفتارى ها بوده است!
اکثر رسانه هاى ورزشى کشور روز گذشته از این نوشتند که برانکو اعالم کرده به 
یک مهاجم و یک مدافع براى نیم فصل دوم نیاز دارد اما هنوز لیستى به مدیران 
باشگاه ارائه نکرده است. با این حال مى توان گفت با توجه به نظر مثبت و اعتقادى 
که این مربى کروات نســبت به طارمى و بازى او دارد شاید این بازیکن یکى از 
گزینه هاى احتمالى برانکو ایوانکوویچ براى افزودن به خط حمله تیمش باشد. 

سرخ هاى پایتخت اکنون از على علیپور و گادوین منشا به عنوان بازیکنان اصلى 
در این ُپست بهره مى برند که از میان آنها علیپور 23 ساله پس از جدایى طارمى 
از پرسپولیس، توانست به خوبى جاى او را در این تیم و در دل هواداران پر کند و 
فصل گذشته عنوان آقاى گلى رقابت هاى لیگ برتر را نیز از آن خود کرد.  این 
مهاجم شمالى با بازى هاى درخشانش توانسته نگاه هاى بسیارى را به خود جلب 
کند آنچنان که چند روز پیش پیشنهادى هم از تیم سوون سامسونگ کره جنوبى 
دریافت کرد و هیچ بعید نیست در انتهاى نیم فصل از جمع سرخپوشان جدا شود 
و در این صورت ممکن است این بار جدایى علیپور، «خیریتى(!)» براى طارمى 
داشته باشد و به نوعى راه را براى بازگشــت او به پرسپولیس هموار کند. شاید 
پرسپولیسى ها وقتى بفهمند بهترین مهاجمشان در حال ترك تیم محبوبشان 
است در برابر پیوستن ستاره سابق سرخ ها کمتر مقاومت کنند و بخاطر گل هاى 
بى شمارى که طارمى براى پرسپولیس زده، اندکى از آتش خشمشان نسبت به او 

کاسته شود و او را در جمع خود بپذیرند هرچند به اجبار و نه با میل قلبى. 
این مهاجم پرحاشیه با 55 گلى که براى پرسپولیس زده عنوان برترین گلزن تاریخ 

این باشگاه در ادوار لیگ برتر را با خود یدك مى کشد اما نباید فراموش کرد که 
مهدى طارمى از آن دست مهاجمانى است که به همان اندازه که در امر گلزنى 
موفق است یک گل نزن تمام عیار هم هســت! این بازیکن موقعیت هاى گل 
بسیارى را از دست مى دهد و همین موضوع هم اخیراً صداى طرفداران باشگاه 
الغرافه را در آورده است. با وجود اینکه طارمى در بازى این هفته تیمش برابر السد 
که به باخت 8 بر یک الغرافه منجر شد تنها گل زرد و مشکى پوشان دوحه را به 
ثمر رساند و تعداد گل هاى زده خود را در این فصل لیگ ستارگان قطر به عدد 
6 رساند اما همچنان به علت عملکرد نامناسبش آماج تیر انتقادات کارشناسان 
و جامعه فوتبالى این کشور قرار دارد و اکنون زمزمه هاى اخراج وى بیش از هر 
زمانى شنیده مى شود، چرا که با نتیجه ضعیف الغرافه در دیدار اخیر خود موقعیت 
تنها حامى مهدى طارمى که «کریستیان ژورکوف» سرمربى اش است هم در 
این تیم متزلزل شده است.  به این ترتیب مى توان پیش بینى کرد در آینده اى 
نه چندان دور مهاجم ایرانى این تیم قطرى ساك به دست به سمت در خروجى 

باشگاه الغرافه هدایت شده و البد سر از ایران در خواهد آورد!
طبق گمانه زنى هاى صورت گرفته در رسانه ها و شبکه هاى مجازى، عالوه بر 
پرسپولیس، تراکتورسازى تبریز هم به دنبال جذب این بازیکن است. روز گذشته 
از باشگاه فوالد خوزســتان هم به عنوان یکى دیگر از تیم هایى که مى خواهد 
طارمى را به جمع مهاجمان خود اضافه کند نام برده شد. اینکه در نهایت قرعه 
فال به نام کدامیک از این باشگاه ها مى افتد را گذر زمان مشخص خواهد کرد. 
با توجه به رابطه بسیار خوب ستاره سابق پرسپولیس با همبازیانش در این تیم و
 پیغــام هاى رد و بدل شــده وى در گذشــته،  مى توان گفت کــه دل طارمى 
با پرســپولیس اســت و بدش نمى آید با بازگشــت به روزهاى خوبش، براى 
بار ســوم عنوان آقاى گلى لیگ برتر را در میان قرمزپوشــان پایتخت جشن

بگیرد.  

شنیده مى شود باشگاه پرسپولیس در نظر دارد تا براى خط دفاعى خود یک مدافع نام آشنا را به خدمت 
بگیرد.

باشگاه پرسپولیس که دو پنجره نقل وانتقاالتى از سوى فیفا محروم شد و نتوانست بازیکنان جدید جذب 
کند، باالخره محرومیتش در نیم فصل به پایان مى رسد و مى تواند بازیکن جذب کند. سرخپوشان تا اینجا 
با مهدى شیرى، مهدى شریفى، سروش رفیعى و مهدى ترابى قرارداد بستند و این چهار نفر در نیم فصل 

به این تیم اضافه مى شوند.
در این بین شــایعه جدایى علیرضا بیرانوند که پس از جام جهانى به راه افتاد دوباره قوت گرفته است 

و به احتمال خیلى زیاد این دروازه بان ملى پوش نیم فصل پرسپولیس را ترك مى کند و لژیونر 
مى شود. همچنین شنیده مى شود در صورت جدایى بیرانوند رشید مظاهرى جایگزین او 

در تیم برانکو مى شود و از ســوى دیگر یک دروازه بان باکیفیت که احتماًال سیدحسین 
حسینى (دروازه بان استقالل تهران) است راهى ذوب آهن مى شود.

با این شرایط از سهمیه جذب بازیکن بزرگسال پرسپولیسى ها تنها یکى باقى مى ماند 
که با توجه به مصدومیت حســین ماهینى و محمد انصارى کــه تا پایان فصل از 
همراهى تیمشان محروم هستند، باشگاه این ســهمیه را براى جذب یک مدافع 

اختصاص مى دهد.
شنیده مى شود مدافعى که قرار است شاگرد برانکو شود مرتضى پورعلى گنجى 

بوده و حتى چند وقتى اســت توافقاتى بین طرفین صورت گرفته و فقط امضاى 
قرارداد باقى مانده است. مدافع تیم ملى ایران که امسال در تیم یوپن بلژیک توپ 
مى زند، بار ها به روش هاى مختلف نشان داده پرسپولیسى است و بدش نمى آید در 

این تیم بازى کند. 
با توجه به اینکه به احتمال بسیار زیاد سیدجالل حسینى پس از خداحافظى از تیم 
ملى، در پایان فصل از دوران بازیکنى هــم خداحافظى مى کند، پورعلى گنجى 
بهترین گزینه براى سرخپوشان است و مى تواند جایگزین مناسبى براى کاپیتان 
پرسپولیس باشد. البته این احتمال وجود دارد که پورعلى گنجى تا زمان خداحافظى 

سیدجالل صبر کند  و در پایان فصل راهى پرسپولیس شود.

اعضاى هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درحالى تأکید کرده اند براى ماندن بر مواضع قبلى 
اصرار دارند و منتظر اعالم نظر وزارت ورزش هستند که بین خودشان هم براى ماندن 

یا رفتن اختالف نظر دارند.
به گزارش «مهر»، پس از آنکه ماندن مهدى تاج در فدراســیون فوتبال قطعى شــد، 
مهمترین موضوع تعیین تکلیف اعضاى بازنشسته هیئت رئیسه بود که باید مسئولیتشان 

را ترك مى کردند.
درحالى که قرار بود فدراســیون فوتبال با برگزارى مجمع تکلیف بازنشســته هایش را 
مشخص کند، نشست روز دوشنبه اعضاى هیئت رئیسه ابهامات را افزایش داد و مشخص 
نیســت تا پایان روز 15 آذر که مهلت تعیین شــده براى ترك پست بازنشسته هاست، 

تکلیف فدراسیون نشینان مشخص خواهد شد یا خیر.
در همین حال بین اعضا اختالف نظر شــدیدى وجود دارد و براى اتخاذ تصمیم نهایى 
دچار دو دســتگى شــده اند. درحالى که برخى عنوان کرده اند على کفاشیان هدایت 
کننده ماجراى تصمیمات هیئت رئیســه براى ماندن اســت ولى وى به همراه مهدى 
تاج جزو موافقان ترك پست اعضاى هیئت رئیسه هستند. اما در جبهه مخالف گروهى 
قرار دارند که سردســته آنها مســئولیت مهمى در فوتبال دارد و به شدت مخالف رفتن 
بازنشسته هاست.  سردسته گروه مخالفان که سابقه چندانى هم در مدیریت فوتبال ندارد 
و در دوره جدید مسئولیت مهمى گرفته اســت، به همراه چند عضو دیگر هیئت رئیسه 

موافق ماندن هستند. 
اتفاقات روزهاى اخیــر وضعیت فوتبال را با ابهامات زیادى مواجه کرده اســت. وزارت 

در مورد فدراسیون ورزش پیش از این بارها اعالم کرده بود که 
فوتبــال باید اعضــاى مجمع تصمیم 
بگیرند اما با وضعیت فعلى مشخص 

نیست چه اتفاقى رخ خواهد داد.

مدیر پروژه هاى عمرانى شرکت فوالد مبارکه با ارسال نامه اى به رئیس شرکت توسعه و تجهیز، 
خواستار پاسخگویى صریح این شــرکت در مورد نحوه میزبانى سپاهانى ها در ورزشگاه نقش 

جهان شد.
به گزارش «ورزش سه»، حضور نزدیک به 43 هزار نفر هوادار اصفهانى در دیدار برابر پدیده، سبب 
شد تا مسئوالن باشگاه سپاهان و شرکت فوالد مبارکه با توجه به مشاهده نواقص ورزشگاه، درپى 
رفع آنها برآیند. شرکت فوالد مبارکه سرمایه گذارى 40 میلیاردى براى آماده شدن نقش جهان 
انجام داده تا 20 سال مالکیت این مجموعه را در اختیار داشته باشد، با این حال هنوز نه مالکیت به 
این شرکت انتقال داده شده و نه برخى نواقص ورزشگاه نظیر نصب ژنراتور، مقاوم سازى طبقه 
دوم و همینطور نصب چادرها، که باید توسط شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشى انجام شود، 
به جایى رسیده است. به همین دلیل احمد سعیدبخش، مدیر پروژه هاى عمرانى شرکت فوالد 
مبارکه سپاهان، با ارسال نامه اى به کریمى، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهدارى اماکن ورزشى، 
خواستار پاسخگویى سریع آنها به دو سئوال زیر شدند: اول اینکه آیا باشگاه سپاهان مى تواند از 

ظرفیت طبقه دوم در دیدار برابر پرسپولیس استفاده کند یا خیر؟
و سئوال دوم اینکه آیا براى انجام سایر نواقص نظیر نصب ژنراتور، توسط شرکت توسعه و تجهیز، 

باید موعد مقرر اعالم شود؟

یکى از تیم هاى لیگ یکى پسر یکى از جادوگران فوتبال 
را به تیمش آورده است!

بحث جادوگرى در فوتبال ایران سال هاست که به یکى 
از چالش هاى فوتبال تبدیل شده و متأسفانه این روز ها در 
لیگ یک باشگاه هاى کشور به اوج خود رسیده و انتظار 

مى رود کمیته اخالق با جدیت پیگیر این موضوع باشد.
در یکى از تیم هاى لیگ یکى پســر یکى از جادوگران 

فوتبال حضور دارد که مدعى انرژى در فوتبال است! این 
دروازه بان به واسطه پدرش روى نیمکت این تیم نشسته 
ولى به نظر مى رســد ســرمربى این تیم نمى تواند این 

دروازه بان را کنار بگذارد.
با این شــرایط باید منتظر ماند و دید که این ســرمربى 
مى تواند قید این بازیکن را زده و خط قرمزى روى حواشى 

بکشد یا خیر.

باشگاه الهالل عربســتان با توجه به اســتمرار وضعیت 
برگزارى بازى هاى نمایندگان این کشور مقابل باشگاه هاى 
ایرانى در زمین بى طرف، شهر ابوظبى را براى میزبانى از 
استقالل تهران انتخاب کرد. الهالل که فصل گذشته نیز 
در مرحله گروهى لیگ قهرمانان باشگاه هاى آسیا در شهر 
ابوظبى برابر اســتقالل قرار گرفته بود براى دومین سال 
پیاپى این شــهر را به عنوان میزبان مسابقه رفت دو تیم 

انتخاب کرده است.
این در حالى است که دو باشگاه استقالل و تراکتورسازى 

فصل گذشته مسقط، پایتخت عمان را به عنوان شهر میزبان 
براى  برگزارى بازى هاى خودشان مقابل الهالل و االهلى 
عربستان معرفى کرده بودند. با توجه به شرایط و موقعیت 
کشور عمان انتخاب مسقط بهترین گزینه براى حریفان 
است و در واقع عربستانى ها در هر دو بازى به نوعى میزبان 
نمایندگان فوتبال ایران خواهند بود. براین اساس باید دید 
استقاللى ها و ســایر نمایندگان فوتبال ایران در این دوره 
کدام شهر و کشــور را براى میزبانى از حریفان عربستانى 

خودشان انتخاب مى کنند.

یک روزنامه قطرى به مقایسه سطح فنى تیم هاى لیگ 
ستارگان این کشور و لیگ برتر ایران پرداخت.

روزنامه «الوطن» در مطلبى با عنوان «هیبت تیم هاى 
قطر در باد» نوشت: همچنان در بازى هاى لیگ ستارگان 
رکوردهاى جدید به ثمر رسیدن گل در هر بازى به ثبت 
مى رسد. پس از شکســت تاریخى تیم العربى با 10 گل 
برابر الســد در آخرین بازى نیز تیم الســد در مصاف با 
الغرافه  8 بر یک پیروز شــد. این روزنامه قطرى سپس 
با اشــاره به لیگ برتر ایران و عدم تفاوت فنى فاحش 

تیم ها مى نویسد: زمانى که به این رقابت ها نگاه مى کنید 
تفاوتى حتى در عملکرد تیم پرســپولیس که به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا راه یافت با ســایر تیم ها احساس 
نمى شود. اکنون پرسپولیس با 5 امتیاز اختالف نسبت به 
تیم سپاهان، صدرنشین لیگ برتر ایران در رده چهارم 
قرار دارد. حتــى در لیگ ژاپن نیز تیم کاشــیما آنتلرز، 
قهرمان فصل اخیــر لیگ قهرمانان آســیا با اختالف 
13 امتیازى نسبت به تیم صدرنشــین کاوازاکى سوم

 است. 

خداداد عزیزى، بازیکن ســابق تیم ملى کشــورمان با عقد قراردادى با یک برنامه 
تلویزیونى در شبکه 3 صدا و سیماى کشورمان به زودى در قامت مجرى تلویزیونى 

ظاهر مى شود.
بعد از موج ورود فوتبالیســت ها به برنامه هاى تلویزیونى که با مهرداد میناوند 
و على انصاریان آغاز شــد، حاال شــاهد حضور خداداد عزیزى در برنامه هاى 
تلویزیونى خواهیم  بود. حماسه ساز ملبورن پس از پایان دوران بازى در مستطیل 

سبز، در این سال ها به عنوان ســرمربى در فوتبال حضور داشت اما به موفقیتى 
دست نیافت و حاال با حضور در تلویزیون، شانسش را در این عرصه مى آزماید.

افشین قطبى قصد دارد تا رضا قوچان نژاد را در نیم فصل دوم براى فوالد خوزستان 
جذب کند.

افشین قطبى هدایت فوالد خوزستان را برعهده گرفته است و قصد دارد تا این 
تیم که سابقه دو قهرمانى در ادوار گذشته لیگ برتر را دارد را به موفقیت برساند.
در این راستا افشین قطبى مى خواهد رضا قوچان نژاد  که در تیم آپوئل نیکوزیا 
قبرس حضور دارد و آنچنان براى این تیم بــازى نمى کند را در نقل و انتقاالت 

زمستانى جذب کند تا خط حمله فوالد را تقویت کند.

یک سایت انگلیسى به انتقاد از ســرمربى ناتینگهام بخاطر کم بازى کردن کریم 
انصارى فرد پرداخت.  سایت انگلیسى vitalfootball درباره شرایط انصارى فرد 
در ناتینگهام نوشت: آیتور کارانکا از زمانى که کریم انصارى فرد را خریده است 
رفتار جالبى نداشــته و در چهار دیدار تنها ده دقیقه به این بازیکن میدان داده 
است. به نوشته این سایت، این گونه رفتار کردن سرمربى، آسیب زاست. او حداقل 
باید سعى کند در یک دیدار به انصارى فرد فرصت حضور کامل در زمین بدهد. 

کریم بازیکنى است که در کشورهاى مختلف بازى کرده است و به خوبى مى تواند  
خودش را به این جا وفق دهد.

ماجراهاى طارمى و پرســپولیس تمامى ند
پ که این جوان بوشهرى به تهران آمد و
پرسپولیس گذاشــت، بند نافش را به
طورى که هر وقت از  جمع سرخپوشان
شود و به تیم دیگرى مى پیوندد، هنوز
برگشتنش مى شود؛ درست مثل بچه اى
خانواده هاى زیادى خواهان سرپرســت
اما چند روز پس از اینکه یکى از ایــن
مى شــود او را بــه فرزندخواندگى بپذی
پرورشــگاه برمى گردد؛ یا خودش پشــیم

خانواده و این داستان همینطور ادامه دارد...
این روزها و در ادامه حکایت مالل آور و تکرارى طار
ح چه در رسانه ها و چهدر فضاى مجازى همه بحث ها
مهاجم ملى پوش به خانه سابقش اســت. او که در حال
ق توپ مى زند مدتى اســت مورد انتقاد هواداران این تیم
تاجایى که آنها خواســتار اخراجش شده اند اما ســ
الغرافه در برابر این هجمه ها و اعتراضات از مهدى
کرده و گفته او یکى از بازیکنان تأثیرگذار تیمش است
شــنیده ها حاکى از آن است که سرمربى پرســپولیس
سابق قرمزها ابراز تمایل کرده است حتى با وجود اینکهط

قرمزپوشان بدجور به خون طارمى تشنه اند.
آنها و خیلى از کارشناسان و جامعه فوتبالى کشور مهدى
ا اصلى محرومیت پرسپولیس از شرکت در بازار نقل و

با توجه به اینکه
ملى، در پایان فص
بهترین گزینه بر
پرسپولیس باشد
سیدجالل صبرک

ر وز ر ج و ى زی به ب ر ل ب و ی و ر ی ى روز
در مورد فدراسیون ورزش پیش از این بارها اعالم کرده بود که 

فوتبــال باید اعضــاى مجمع تصمیم 
بگیرند اما با وضعیت فعلى مشخص 

نیست چه اتفاقى رخ خواهد داد.

طارمى به مرزهاى ایران نزدیک مى شود

,,«خیریت»  در حوالى پرسپولیس!

 ممکن است این 
بار جدایى علیپور، 
«خیریتى(!)» براى 
طارمى داشته باشد 
و به نوعى راه را 
براى بازگشت او 
به پرسپولیس 
هموار کند. شاید 
پرسپولیسى ها 
وقتى بفهمند بهترین 
مهاجمشان در حال 
ترك تیم محبوبشان 
است در برابر 
پیوستن ستاره سابق 
سرخ ها کمتر مقاومت 
کنند و بخاطر گل هاى 
بى شمارى که طارمى 
براى پرسپولیس 
زده، اندکى از آتش 
خشمشان نسبت به او 
کاسته شود

مرضیه غفاریان

دو دستگى در
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال

نامه مهم براى استفاده از 
طبقه دوم نقش جهان!  دفاعى خود یک مدافع نام آشنا را به خدمت 

 محروم شد و نتوانست بازیکنان جدید جذب 
ى تواند بازیکن جذب کند. سرخپوشان تا اینجا 
بى قرارداد بستند و این چهار نفر در نیم فصل 

جهانى به راه افتاد دوباره قوت گرفته است 
پرسپولیس را ترك مى کند و لژیونر 

ند رشید مظاهرى جایگزین او 
یفیت که احتماًال سیدحسین 

مى شود.
ها تنها یکى باقى مى ماند
ى کــه تا پایان فصل از 
براى جذب یک مدافع 

تضى پورعلى گنجى 
ت گرفته و فقط امضاى 
ر تیم یوپن بلژیک توپ 
ست و بدش نمى آید در 

س از خداحافظى از تیم 
ى کند، پورعلى گنجى 
مناسبى براى کاپیتان 
جى تا زمان خداحافظى 

مدیر پرو
خواستار
جهان ش

به گزارش
شد تا مس
رفع آنها
انجام دا
این شرک
دوم و ه
به جایى
مبارکهس
خواستار
ظرفیت
و سئوال
باید موع

پورعلى گنجى؛ بمب نقل وانتقاالتى پرسپولیس؟

باز هم پاى جادوگر در میان است؟

الهالل انتخاب کرد؛ امارات میزبان استقالل

تفاوت فنى تیم ها در لیگ قطر و لیگ ایران

 برخــى داوران در صحبت هایــى که بــا فریدون 
اصفهانیان داشتند به بیانیه باشگاه ها پیش از بازى 
اعتراض کردند و این ســئوال را پرسیدند مگر قرار 
اســت داور ناعادالنه قضاوت کند که باشگاه بیانیه 
مى دهد و از داور مى خواهد درست سوت بزند؟ دیروز 
برخى داوران در این باره مصاحبــه کردند و به این 
رویه معترض شدند. علیرضا فغانى و بیژن حیدرى 
از جمله این داوران بودند. فریدون اصفهانیان اما 

فدراســیون در نشست اعضاى هیئت رئیسه 
رضا ساکت فوتبال در این بــاره با محمد 

صحبت کرد و شاید 

در روزهاى آتى 
شــاهد ابالغ جدید دبیر 
کل به باشگاه ها باشیم. اینکه پیش از بازى 
در مورد داورى بازى بیانیه ندهید. بیاینه باشگاه ها در 
مورد داورى پیش از بازى بدعت شده و سرآغاز این 
بدعت تیم سپاهان بوده است که در هفته هاى اخیر به 
دفعات پیش از بازى در مورد داورى بیانیه داده است. 

به خصوص پیش از بازى با استقالل.
علیرضا فغانى در این باره مى گوید: «این رویه ها وجود 
دارد ولى ما به آن توجه نمى کنیم گاهى با دادن بیانیه 
قصد دارند تمرکز ما را بر هم بزنند ولى ما تمرکزمان 
را روى کارمان مى گذاریم و مى دانیم با این اقدامات 
قصد وارد کردن فشار به داور را دارند به همین دلیل  
توجهى به این قبیل رفتارها نداریم به همکارانم هم 
توصیه مى کنم تمرکزشان روى کار خودشان باشد.» 
در صحبت هایى که داوران بــا فریدون اصفهانیان 
داشته اند به این نکته اشاره کردند این بیانیه ها براى 

داور استرس ایجاد مى کند!

واند این 

ـرمربى 
 حواشى

ر میزبان
 االهلى 
موقعیت 
 حریفان 
ى میزبان 
 باید دید 
ین دوره 
ربستانى 

مى کنید
ه فینال 
حساس 
سبت به 
 چهارم 
ا آنتلرز، 
ختالف 
ى سوم

ر ر ر ی پر ر ل و ین و ر ض ر
اســت داور ناعادالنه قضاوت کند که باشگاه بیانیه 
مى دهد و از داور مى خواهد درست سوت بزند؟ دیروز 
برخى داوران در این باره مصاحبــه کردند و به این 
رویه معترضشدند. علیرضا فغانى و بیژن حیدرى

از جمله این داوران بودند. فریدون اصفهانیان اما 
فدراســیون در نشست اعضاى هیئت رئیسه 
رضا ساکت فوتبال در این بــاره با محمد 

صحبت کرد و شاید

در روزهاى آتى 
شــاهد ابالغ جدید دبیر 
کل به باشگاه ها باشیم. اینکه پیشاز بازى 
در مورد داورى بازى بیانیه ندهید. بیاینه باشگاه ها در 
مورد داورى پیش از بازى بدعت شده و سرآغاز این 
بدعت تیم سپاهان بوده است که در هفته هاى اخیر به 
دفعات پیش از بازى در مورد داورى بیانیه داده است. 

به خصوص پیش از بازى با استقالل.
علیرضا فغانى در این باره مى گوید: «این رویه ها وجود 
دارد ولى ما به آن توجه نمى کنیم گاهى با دادن بیانیه 
قصد دارند تمرکز ما را بر هم بزنند ولى ما تمرکزمان 
را روى کارمان مى گذاریم و مى دانیم با این اقدامات 
قصد وارد کردنفشار به داور را دارند به همین دلیل  
توجهى به این قبیل رفتارها نداریم به همکارانم هم

توصیه مى کنم تمرکزشان روى کار خودشان باشد.» 
در صحبت هایى که داوران بــا فریدون اصفهانیان 
داشته اند به این نکته اشاره کردند این بیانیه ها براى 

داور استرس ایجاد مى کند!

بیانیه ها 
براى داوران 
استرس زا 

هستند!

حماسه ساز ملبورن مجرى تلویزیون شد!

قطبى خواهان جذب قوچان  نژاد شد

انتقاد از مربى ناتینگهام بخاطر انصارى فرد
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 962182 ج/سوم له آقاى احمد کریم پور و علیه آقاى سعید شیخ فرشى فرزند رضا مبنى بر 
مطالبه مبلغ 2530719356 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى که 
در اجراى تبصره ماده 34 ق اجرا احکام خانم فخرى حاجیان سه پله ملک خود را جهت پرداخت 
بدهى محکوم علیه معرفى نموده است در تاریخ 97/10/12 ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى 
شماره 37419 فرعى از 2250 اصلى بخشى 6 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیال درج شده است ملکى فخرى حاجیان سه پله و اکنون در تصرف مالکانه شخص ثالث مى 
باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
احتراما عطف به ارجاع امر کارشناى پرونده کالسه 962182 طى ابالغیه شماره 1478- 20- 97 
مرکز کارشناسان رسمى دادگســترى اصفهان موضوع دعوى له آقاى احمد کریمپور علیه آقاى 
سعید شیخ فرشى در خصوص ارزیابى اموال غیرمنقول شامل محل تجارى به پالك ثبتى 37419 
شرقى از 2250 اصلى واقع در بخش 6 ثبتى اصفهان باستحضار مى رساند در معیت طرفین از محل 
مورد نظر به آدرس اصفهان، سپاهان شهر، میدان توحید، خیابان توحید غربى، مجتمع پاسارگاد 
5 طبقه همکف واحد B 6 کدپستى 1975  817998 بازدید بعمل آمد و پس از معاینه فنى محل 
نظریه کارشناسى ذیل تهیه و حضورتان ایفاد مى گردد. ضمنا با توجه به قفل بودن درب واحد و عدم 
وجود کلید آن، کارشناسى از پشت شیشــه و با دستگاه متر لیزرى انجام گردید. مشخصات ثبتى: 
مطبق سند مالکیت به شماره سر بال اصلى 975 256 ح 94، 6 دانگ عرصه و اعیان واحد تجارى 
(وضعیت خاص طلق) به شماره 37419 فرعى از 2250 اصلى قطعه 11 تفکیکى مغرور و مجرى 
شده از 2553 فرعى از اصلى مذکور بخش 6حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به مساحت 24/62 
مترمربع واقع در زیرزمین یک با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن، با حدود اربعه واحد تجارى شماال دیوارهایست بطول 4/34 متر 
به حیاط مشاعى، شرقًا دیواریست مشترك بطول 5/65 متر به واحد تجارى مجاور، جنوبا دیوار و 
پنجره بطول 4،33 متر به راهرو و غربا دیواریست مشترك بطول 5/67 متر به واحد تجارى مجاور 
که در دفتر الکترونیکى به شماره 134520302034014799 نام خانم فخرى حاجیان سه پله طى 
انتقال قطعى شماره 13374 تاریخ 95/7/12 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 271 اصفهان 
ثبت سند گردیده است. وثیقه: به موجب نامه شماره 1397009000310153 مورخ 97/3/7 آن 
شعبه تمامت ملک در قبال مبلغ 2/000/000/000 ریال معادل دویست میلیون تومان بازداشت 
گردیده است. نظریه کارشناسى: با عنایت به مطالب فوق و بررسى جمیع جهات دخیل و با لحاظ 
نمودن کلیه اوضاع و احوال و مؤلفــه هاى مؤثر در قضیه، ارزش تمامــت 6 دانگ واحد تجارى 
موصوف به مبلغ 1/500/000/000 ریال معادل یکصد و پنجاه میلیون تومان ارزیابى مى گردد. م 

الف: 297811 مدیر  اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /9/148
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139785602015002505 تاریخ ایجاد نامه: 1397/09/07 نظر به اینکه آقاى على 
اکبر قلعه اى فرزند صفدرقلى به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا 
گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه پالك 408 فرعى از 151- اصلى 
واقع در کلیشادرخ باغبهادران بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 514 دفتر 38- امالك به نام 
وى، ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 0303505 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى انجام 
نشده و به علت جابجایى مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى 
نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم نماید 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه 
نشود، اداره ثبت، المثناى ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م 
الف: 304891 محمدرضا رئیســى زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از 

طرف مصطفى شمسى  /9/208
 اخطار اجرایى

شماره 99/96  به موجب راى شماره 649 تاریخ 1396/06/27 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1.بهمن یزدانیان 2. حسینعلى ترکان 
3. عمار یزدانیان به نشــانى 1و3 مجهول المکان، نجف آباد-خیابــان فرخى-کوى معین- بن 
مهدوى- کدپستى: 851476441 محکوم اســت به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/900/000 ریال بابت هزینه هاى 
دادرسى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارات تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید 96/02/06 لغایت زمان اجراى حکم و هزینه نیم عشر دولتى؛ محکوم له: شرکت 
تعاونى اعتبار حسنات با وکالت سلمان رحیمى به نشانى: اصفهان-شیخ مفید –ساختمان 14؛ 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. 304914/م الف-شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/218

ابالغ وقت دادرسى
خواهان رضا یوسفان دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده اکبر 
رضایى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شــوراى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 1083/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/10/26 ساعت 11صبح 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 304418/م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 9/202
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان رضا یوسفان دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده محمد 
على رضایى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شوراى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 1084/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/10/26 ساعت 
11:30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 304422/م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 9/203
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان رضا یوسفان به وکالت زهرا سلحشورى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده مطالبه به 
طرفیت خوانده اکبر رضایى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 1103/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/10/18 ساعت 09:30 
صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 304424/م الف شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 9/204
 حصروراثت 

حمید مهرابى داراى شناسنامه شماره 4421 به شرح دادخواست به کالسه 1184/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رضا مهرابى کوشکى 
بشناسنامه 1 در تاریخ 97/08/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. مجید مهرابى  ش ش 2216 ، 2. حمید مهرابى ش ش 4421 (فرزندان 
متوفى)، 3. فاطمه مهرابى کوشکى ش ش 739 (همسر متوفى)، 4. طلعت مهرابى کوشکى ش 
ش 29 (مادر متوفى)، متوفــى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

304462/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/205
 حصروراثت 

ابوالفضل عزیز اللهى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1080380272 به شرح دادخواست 
به کالسه 1206/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حیدرعلى عزیز اللهى نجف آبادى بشناســنامه 15 در تاریخ 97/06/19 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. حدیثه عزیز اللهى نجف 
آبادى ش ش 108031762 ، 2. ابوالفضل عزیز اللهــى نجف آبادى ش ش 1080380272 ، 3. 
سجاد عزیز اللهى نجف آبادى ش ش 1080410058 (فرزندان متوفى)، 4. مهناز حیدرى جوزدانى 
ش ش 94 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

305221/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/209
 حصروراثت 

على محمد محمدى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 63 به شــرح دادخواست به کالسه 
1205/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمود محمدى نجف آبادى بشناسنامه 12997 در تاریخ 1397/02/06 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. حیدر على محمدى نجف 
آبادى ش ش 905 ، 2. عبدالعلى محمدى نجف آبادى ش ش 336 ، 3. على محمد محمدى نجف 
آبادى ش ش 63 ، 4. مهدى محمدى نجف آبادى ش ش 247 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 

ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 305210/م الف رئیس شعبه 10 
حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/210

 اخطار اجرایى
شماره 394/97 به موجب راى شماره 708 تاریخ 97/06/31 حوزه 2 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه صمد سامى به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به مبلغ 150/000/000 ریال (یکصدو پنجاه میلیون ریال) بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
3/620/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1396/07/25 لغایت اجراى حکم که 
توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و همچنین 
محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 7/500/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم 
له: سید حسام هاشمى به نشانى: پلیس راه نجف آباد بعد از پمپ بنزین کوى اردیبهشت سنگبرى 
جهان نما، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 305130/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /9/211
 اخطار اجرایى

شماره 532/97  به موجب راى شماره 761 تاریخ 97/07/02 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه امین ساالر آبادى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به خوانده محکوم به پرداخت مبلغ هشتاد و یک میلیون ریال 81/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1155500ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از 
باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله ى وکیل و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
97/02/15 (897100) 20/000/000 ریال و 97/02/25 (461959) 21/000/000 و 96/07/27 
(897090) 40/000/000 ریال در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى. محکوم له: احمدرضا 
طوسى با وکالت مجید محمدى به نشانى: نجف آباد-جوزدان-خ امام، پ 43؛ ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 305128/م الف-شعبه 11حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /9/212
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 232/97 دادنامه 819-97/07/14 مرجع 
رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد خواهان: سعید فنائى نجف آبادى 
نشانى: نجف آباد-خیابان شهدا-روبروى دبیرستان عالمه-منزل شخصى فنائى، وکیل خواهان: 
مهدى سواد کوهى،نشــانى :نجف آباد-خیابان امام،روبروى ســینما الله،دفتروکالت  خوانده: 
محمدرضاجعفرى نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه دوفقره چک به شماره 009395- 
95/11/30(30/000/000ریــال)- 009396-95/12/13(50/000/000ریال) جمعا به مبلغ 
80/000/000 ریال هشتاد میلیون 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 اى 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 سعید 
فنائى نجف آبادى با وکالت مهدى سواد کوهى به طرفیت محمدرضاجعفرى 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 لذا 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 مبلغ80/000/000 هشتاد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ2/215/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و 
ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید95/11/20-95/12/13 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 ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.304998/م الف، قاضى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه یازدهم/9/213
 اخطار اجرایى

شــماره 642/95 به موجب راى شــماره 1359 تاریخ 95/10/30 حوزه 8 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمدرضا کرمى هومانى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
3/040/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرســى –ابطال تمبر-حق الوکاله وکیل- سررســید 
94/05/29 لغایت اجراى حکم و هزینه نیم عشــر دولتى. محکوم له: شــرکت تعاونى اعتبارى 
حسنات با وکالت سلمان رحیمى به نشانى: اصفهان-خ 22 بهمن-مجتمع ادارى تعاونى حسنات؛ 
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. 304961/م الف-شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /9/214

 اخطار اجرایى
شــماره 643/95 به موجب راى شــماره 1358 تاریخ 95/10/30 حوزه 8 شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ابراهیم نامدارى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/915/000 
ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى –ابطال تمبر-حق الوکاله وکیل-و خسارت تاخیر در تادیه از 
زمان تقدیم و سررسید 94/05/26 لغایت اجراى حکم و پرداخت هزینه نیم عشر دولتى. محکوم له: 
شرکت تعاونى اعتبارى حسنات با وکالت سلمان رحیمى به نشانى: اصفهان-خ 22 بهمن-مجتمع 
ادارى تعاونى حسنات؛ 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 اســتیفاء 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. 304960/م الف-شعبه 8 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/215
 اخطار اجرایى

شماره 100/96 به موجب راى شماره 409 تاریخ 96/05/09 حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه وحید ضیایى نجف آبادى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/695/000 ریال به 
عنوان هزینه هاى دادرسى –ابطال تمبر-حق الوکاله وکیل- از تاریخ سررسید 95/10/19 لغایت 
اجراى حکم و هزینه نیم عشر دولتى. محکوم له: شرکت تعاونى حسنات با وکالت سلمان رحیمى به 
نشانى: اصفهان-خ 22 بهمن-مجتمع ادارى تعاونى حسنات؛ ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

304959/م الف-شعبه 12حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/216
 اخطار اجرایى

شماره 635/95  به موجب راى شماره 9189 تاریخ 1396/11/18 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1.محسن محمدى 2. سعید همتیان 
3. على رضا عباسى به نشانى 1.نجف آباد-خ شیخ بهایى جنوبى-کوى بزرگمهر- کوى نشاط-

پالك 2- کدپستى: 8517765693 2.نجف آباد-خ 17 شهریور شرقى- جنب خ مولوى-پالك 
4-کدپستى: 8514644883 3. ویالشــهر-بلوار باهنر- خ دانش-نبش اردیبهشت-کد پستى: 
8513897311  محکوم است به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 200/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/800/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و پرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 1395/05/12 
لغایت زمان اجراى حکم و هزینه نیم عشــر دولت؛ محکوم له: شــرکت تعاونى اعتبار حسنات با 
وکالت سلمان رحیمى به نشــانى: اصفهان-خ 22 بهمن-مجتمع ادارى-تعاونى اعتبار حسنات؛ 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف

 است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 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. 304930/م الف-شــعبه هشــتم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /9/217
 حصروراثت 

محمد رضا کریمى داراى شناسنامه شماره 715 به شــرح دادخواست به کالسه 385/97 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان افشین کریمى 
علویجه بشناسنامه 16833 در تاریخ 93/06/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محبوبه زمانى علویجه فرزند کیخسرو ش ش 2829 
نسبت با متوفى مادر ،2. محمدرضا کریمى علویجه فرزند احمد ش ش 715 نسبت با متوفى پدر، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 304606/م الف رئیس 

شعبه 2 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/219
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان اسماعیل خیرى با وکالت مهدى سواد کوهى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه 
طلب  به طرفیت خوانده شــهرام مهدیان سلطان آبادى  به شــوراى حل اختالف شعبه یازدهم 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 897/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 97/10/18(هجدهم دى ماه نودوهفت) ساعت 9 صبح 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 نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

304996/ م الف شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد /9/220

اجراى طرح بشارت در 
150بقعه متبرکه 

طرح« بشارت 1452»با همکارى اداره اوقاف و امور 
خیریه در 150بقعه متبرکه و امامزاده استان اصفهان 

اجرا مى شود.
 مدیر اداره امور قرآنى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان گفت: در راســتاى اجراى طرح ملى تربیت 
حافظان قرآن کریم امسال طرح ملى بشارت 1452 
با هدف حفظ جزء 30 قرآن در سراسر استان اصفهان 

اجرا مى شود. 
یحیى قاســمى افــزود: ایــن طــرح را 25 اداره 
اوقاف اســتان در 150بقعه متبرکــه و با همکارى 
و مشــارکت 300مربــى قــرآن کریــم اجــرا 

مى کند.

آسیب دیدن 300 خانه 
روستایى در فریدونشهر

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
300 واحد مسکونى روستایى در منطقه پشتکوه اول 
و دوم شهرستان فریدونشهر بر اثر زلزله دوشنبه شب 

گذشته آسیب دید. 
منصــور شیشــه فــروش اظهارکرد: بر اســاس 
بررسى انجام شــده از 26 روســتاى واقع در محل 
وقوع زلزله، بخــش هایى از خانه هاى روســتایى 
که از اســتحکام الزم برخــوردار نبودند، آســیب 

دیده اند.  

طرح هاى برتــر «ایــده کاپ» به شــکل پایلوت در 
اصفهان اجرایى مى شود.مدیر مرکز خالقیت شهردارى 
اصفهــان گفت:  رویداد ایــده کاپ بهتریــن راه براى 
دریافت ایده هاى مردمى و رسیدن به توسعه پایدار است 
وطرح هاى برتر به شکل پایلوت در شهر اصفهان اجرا 

مى شود.
محمد حســین قورچانى اظهارکرد: بــه دنبال دریافت 
راهکارهاى پایدار براى شهر هستیم که اجراى برنامه 
ایده کاپ با موضوع درآمد شــهرى از جمله این موارد 

است.
مدیــر مرکــز خالقیــت و فنــاورى هــاى نویــن 

شــهردارى اصفهان با بیــان اینکه ایــن برنامه در دو 
قالب ایده و طرح برگزار مى شــود و با قســمت هاى 
مختلف از شــهردارى کــه محــور ایده ها بــه آنها 
مرتبط مــى شــود در ارتباط هســتیم، ابراز داشــت: 
طرح هاى برتر به صورت پایلوت در شــهر اجرا خواهد 

شد.
مدیر مرکز خالقیت و فناورى هاى نوین شــهردارى 
اصفهان ادامه داد: بر این باور هســتیم کــه با همین
 ایده هاى کوچک مى توان درآمد هاى پایدار شــهرى 
را ایجاد کرد و با گسترش آن در آینده درآمد پایدارى را 

داشت. 

رئیس دانشگاه کاشان از برگزارى چهل و پنجمین نمایشگاه 
تخصصى دستاوردهاى صنعت هســته اى کشور در این 
دانشگاه خبر داد. عباس زراعت گفت: این نمایشگاه از سوى 
سازمان انرژى اتمى با همکارى دانشگاه کاشان 17 آذر به 
مدت پنج روز در فضایى به مساحت هزار مترمربع در این 
دانشگاه برگزار خواهد شد. وى بیان کرد: چهل و چهارمین 
نمایشگاه تخصصى دستاوردهاى صنعت هسته اى با 20 
ُغرفه در سه بخش کلى «مرور چرخه سوخت هسته اى» ، 
«نیروگاهــى» و «کاربردهــاى صنعت هســته اى در 
صنایع مختلف» از جمله پزشکى، لیزر و اُپتیک، کشاورزى 
هسته اى، کاربرد پرتوها و نحوه استخراج سنگ اورانیوم 

که ماده اولیه صنعت هســته اى اســت، برگزار مى شود. 
وى تصریح کرد: در این نمایشــگاه دستاوردهاى صنعت 
هسته اى مانند ســنگ معدن اورانیوم، نمونه کیک زرد، 
مراحل تبدیل سنگ معدن اورانیم به محصول نهایى کیک 
زرد، نمونه هاى مجتمع هاى سوخت و غالف هاى آن و 
نسل هاى مختلف ســانتیفیوژ از نســل اول تا هشتم در 
معرض دید گذاشته خواهد شد. زراعت یکى از هدف هاى 
برگزارى ایــن نمایشــگاه را ارائه آخرین دســتاوردها و 
چکیده هاى سازمان انرژى اتمى به زبان ساده براى مردم 
برشمرد و تصریح کرد: مردم با مشاهده مستقیم و ملموس 

یافته ها، بطور مستقیم با دستاوردها آشنا مى شوند. 

اجرایى شدن طرح هاى برتر 
«ایده کاپ» در اصفهان

برگزارى نمایشگاه دستاوردهاى 
صنعت هسته اى در کاشان

خبر

شاخص کیفیت هواى شــهر اصفهان در روزهاى اخیر 
و تا امروز در وضعیت خوبى به ســر نمى بــرد و منتظر 

بارش هاى دوباره پاییزى است تا نفس تازه کند.
از ابتداى آذرماه تا دیروز اصفهان سه روز را در وضعیت 
قرمز گذرانده، سه روز هواى ســالم و سه روز هم هواى 
ناسالم براى گروه هاى حساس داشته و تنها دو روز و آن 
هم به دلیــل بارش هاى پاییزى هواى پــاك را تجربه 

کرده است.
 شهرســتان ها دیــروز وضعیــت بهتــرى در رابطه با 
کیفیــت هوا داشــتند و فقط شــاخص کیفــى هواى 
خمینى شــهر ناســالم بــراى گروه هــاى حســاس

 بود.
 (PSI) یا شاخص آلودگى هوا (AQI) شاخص کیفى هوا
معیارى است که غلظت ترکیبات مختلف آالینده موجود 
در هوا نظیر مونوکسید کربن، دى اکسید گوگرد، ترکیبات 
نیتــروژن دار، ازون و ذرات معلــق (ذرات کوچک تر از 
10 میکرومتــر و ذرات کوچک تــر از 2/5میکرومتر) را 
که داراى حدود مجــاز متفاوت بــا واحدهاى مختلف 
هســتند را تبدیــل به یک عــدد بدون واحــد کرده و 
وضعیــت آلودگــى هوا را در ســطوح مختلف نشــان 

مى دهد.
بر اساس شــاخص آلودگى هوا، این شاخص از صفر تا 
50 هواى پاك، 51 تا 100 هواى ســالم، 101 تا 150 
ناسالم براى گروه هاى حساس، 151 تا 200 ناسالم براى 
عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم، 301 تا 500 خطرناك

 است.

افزایش تداوم غلظت آالینده هاى هوا تا 
امروز

ساناز جعفرى، کارشــناس مســئول پیش بینى هواى 
اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان از افزایش غلظت 
آالینده هاى هوا تا روز چهارشنبه(امروز) خبر داد و اظهار 
کرد: پیش بینى مى کنیم امروز به دلیــل پایدارى جو و 
سکون نسبى هوا شــرایط افزایش غلظت آالینده هاى 
جوى در کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتى اصفهان 
مهیا باشد.وى افزود: در ســایر مناطق استان آسمان به 
صورت صاف تا قسمتى ابرى و گاهى وزش باد پیش بینى 
مى شود، از اواخر امروز نیز یک سامانه ناپایدار از مناطق 
غربى وارد استان مى شــود و براى روزهاى پنج شنبه و 

جمعه بارش را به همراه دارد.

بارش هــا از فردا به کمک نفس شــهر 
مى آیند

وى ادامه داد: براى پنج شــنبه و جمعه در بیشتر مناطق 
استان به ویژه نواحى غربى و جنوبى بارندگى را پیش بینى 
مى کنیم، بارش ها در مناطق سردســیر استان در نواحى 
غربى و جنوبى و ارتفاعات به شــکل بــرف پیش بینى 
مى شود، در روز پنجشنبه و جمعه براى شهر اصفهان نیز 

بارش باران پیش بینى مى شود.
جعفرى خاطرنشان کرد: براى دو سه روز آینده کاهش 
دما نداریم اما براى شــنبه هفته آینده همراه با بارش ها، 
ســامانه جدید که وارد استان مى شــود کاهش دما را 

خواهیم داشت.

نفس گرفته شهردر انتظار بارندگى فردا و پس فردا
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بیمارى هاى قلبى از عوامل اصلى مرگ و میر به شــمار مى روند که مى توان با انجام تمرینات ورزشى، ترك 
سیگار یا اقداماتى براى کاهش میزان استرس در زندگى به بهبود سالمت قلب کمک کرد اما یکى از ساده ترین

 روش ها تغییر در شیوه زندگى است.
برخى از  بهترین غذاها براى داشتن قلبى سالم عبارتند از:

 مارچوبه: منبع طبیعى فوالت است.
 لوبیا، نخود فرنگى، نخود و عدس: مى توانند به طور قابل توجهى سطح «لیپوپروتئین» با چگالى کم 

(LDL) یا «کلسترول بد» را کاهش دهند. 
آنها همچنین داراى فیبر، پروتئین و پلى فنول هاى آنتى اکســیدان هستند که همه آنها تأثیرات مثبتى بر قلب 

و سالمت عمومى دارند.
 انواع توت: داراى «پلى فنول» هاى آنتى اکسیدان هستند که به کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى 

کمک مى کنند.
 بروکلى: خوردن بروکلى بخارپز مى تواند ســطح کلســترول را کاهش دهد و از بیمارى قلبى جلوگیرى 

کند.
 شکالت تیره: خطر ابتال به حمله قلبى و سکته مغزى را کاهش مى دهد.

 قهوه: نوشــیدن منظم قهــوه با کاهــش خطــر ابتال بــه نارســایى قلبى و ســکته مغــزى همراه
 است.

 ماهى: خطر ابتال به ضربــان غیرطبیعى قلب را کاهش مى دهد و رشــد پالك را در شــریان ها کاهش 
مى دهد.

 چاى سبز: سبب کاهش کلسترول مى شود.
 آجیل: سرشار از پروتئین، فیبر، مواد معدنى، ویتامین ها و آنتى اکسیدان هاست.

 جگر: باعث افزایش سطح هموگلبین خون مى شود و به حفظ سالمت قلب کمک مى کند.
 اسفناج: سبب حفظ ریتم قلب مى شود.

 گوجه فرنگى: داراى مواد مغذى زیادى است که مى تواند قلب را سالم نگه دارد.
 سبزیجات: کم چرب و کم کالرى هستند و به کاهش وزن و فشار خون کمک مى کنند.

پرش چشــم مى تواند در صورت طوالنى شدن
 آزار دهنده باشد. علت اصلى پرش چشم، تحریک 
بیش از حد عضالت چشــم اســت که منجر به 
انقباض غیرارادى عضــالت و حرکات غیرارادى 

چشم ها مى شود. 
چند علت احتمالى براى پرش چشــم وجود دارد 
و بســیارى از آنها را مى توان به راحتى رفع کرد. 
دو مــورد از رایج ترین ها، اســترس و کم خوابى

 است. 
پرش چشــم مى تواند به دلیل خشکى چشم نیز 
ایجاد شــود که خود مى تواند توســط تعدادى از 
عوامل مختلف ایجاد شــود. خشــکى چشــم 
مى تواند ناشــى از یک بیمارى خودایمنى باشد، 
اما معموًال بــه علت پیرى یا مصــرف داروها رخ 
مى دهــد. آنتى هیســتامین هــا، داروهاى ضد 
افســردگى و داروهاى ضد گرفتگى بینى از جمله 

این داروها هستند.
پرش چشــم همچنین مــى توانــد عالمتى از 
یــک مشــکل چشــمى از جمله گلوکــوم (آب 
ســیاه چشــم)، بلفاریت(التهاب پلک)، یووئیت
 (نوع دیگرى از التهاب چشــم) و یــا زخم قرنیه

 باشد.
پرش چشم معموًال خوش خیم است و فقط براى 
چند هفته به طول مى انجامد. پرش طوالنى چشم 
مى تواند به اضطراب بیشــتر منجر شود که خود 

مانع رفع این حالت خواهد شد.
 مشــکل اینجاســت که معمــوًال ایــن پریدن 
چشــم به صورت یک چرخه گســترش خواهد 

یافت.
کاه ــش زمــان مشــاهده صفحــات نمایش 
الکترونیکــى مثل تلویزیــون، تبلــت، موبایل 
و... نیــز در بهبــود و جلوگیرى از پرش چشــم 

مهم است.

جرم گوش که بــه آن «موم» یا «ســرومن» نیز گفته 
مى شود، ترکیبى از چربى، سلول هاى پوستى جدا شده از 
داخل گوش و ترشحات غدد ترشح کننده  گوش در کانال 
گوش خارجى است. موم گوش ماده اى سالم در گوش 

است و به عنوان تمیزکننده عمل مى کند.
این ماده ویژگى محافظ، آنتى باکتریال و روان ساز دارد و 
از پرده گوش تا مجراى بیرونى آن حرکت و کانال گوش 
را تمیز مى کند و بعد خشک مى شود و مى ریزد. این یک 
فرآیند خودتنظیم است و در شرایط عادى نیازى به ایجاد 
تداخل در آن نیست اما اگر موم گوش وجود نداشته باشد، 

گوش خشک مى شود و مى خارد.
تمیز کردن گوش کار صحیحى نیست. کسانى که سعى 
مى کنند گوش خود را به طــور مداوم تمیز کنند، ممکن 
است مشــکالتى را براى گوش خود ایجاد کنند، چون 
پوست مجراى گوش و پرده  گوش از ظریف ترین نقاط 
پوستى بدن به شمار مى آیند. بنابراین ضرورى است که 
نسبت به این بخش از بدن حساس تر باشیم. استفاده از 
گوش پاك کن اگر چه روشى معمول به حساب مى آید اما 
به هیچ عنوان یک روش علمى نیست. براى تمیز کردن 
گوش نباید چیزى داخل گوشتان فرو کنید، زیرا گوش ها 
خودشان با موادى که ترشــح مى کنند، نقش پاکیزگى 

گوش را بر عهده دارند.
اگر جرم گوش باعث کیپ شدن گوش و کاهش شنوایى 
شما شد، به پزشک مراجعه کنید تا به طور اصولى گوش 
شما را شستشو دهد. مطمئن باشــید بعد از شستشوى 
گوش، شــنوایى تان به حالت طبیعى برمى گردد. ولى 
هرگز خودسرانه گوشتان را براى خارج کردن جرم آن، 
دستکارى نکنید. براى خاراندن گوش یا خارج کردن جرم 
گوش، گوش پاك کن، سنجاق، انگشت دست و هر چیز 
دیگرى را وارد گوشتان نکنید، زیرا با این کار جرم را بیشتر 

به سمت داخل گوش هل مى دهید که مى تواند گوش را 
کیپ کند و شنوایى شما کم شود. 

از جمله عواملى که نشان دهنده  پر شدن گوش از جرم 
است، مى توان به درد گوش و احساس کیپ بودن گوش، 
کاهش شنوایى، صداى وز وز در گوش و خارش و خروج 

ترشحات از گوش اشاره کرد.
جرم گوش تا زمانى که باعث انسداد کامل کانال گوش 
نشود، افت شــنوایى به همراه ندارد و حتى ممکن است 
فرد متوجه پر شدن گوشش نشود، اما هنگامى که انسداد 
کانال کامل شد، فرد متوجه کیپ شــدن گوش و افت 
شنوایى مى شــود. معموًال این اتفاق در زمان استحمام 
ایجاد مى شــود، زیرا ورود آب به داخــل کانال گوش 
باعث حجیم تر شدن جرم گوش موجود در کانال گوش 

مى شود. 
اگر جرم گوش باعث کیپ شدن گوش و کاهش شنوایى 
شما شد، به پزشک مراجعه کنید تا به طور اصولى گوش 
شما را شستشو دهد. مطمئن باشــید بعد از شستشوى 
گوش، شــنوایى تان به حالت طبیعى برمى گردد. ولى 
هرگز خودسرانه گوشتان را براى خارج کردن جرم آن، 

دستکارى نکنید.

گزینه هاى غذایى سرشــار از زینــک (روى)، منج ر به 
کاهش عالیم سرماخوردگى و آنفلوآنزا و تقویت سیستم 

ایمنى بدن مى شود.
ماده معدنى زینک براى رشد و ترمیم بافت ها ضرورى 
اســت و در بســیارى از مواد غذایى که روزانه مصرف

مى کنید، یافت مى شود.
 جوى دو ســر: یک دوم فنجان از بلغور جو حاوى 

1/6میلى گــرم از روى اســت و منبع خوبــى از فیبر، 
ویتامین ها و سایر مواد معدنى محسوب مى شود.

 شکالت تلخ: شکالت هر چه تلخ تر باشد، زینک 
بیشــترى دارد. حدود 60 تا 69 درصد از انواع کاکائوها 

حاوى 0/9 میلى گرم زینک است. 
  مرغ: گوشت مرغ فقط حاوى پروتئین نیست بلکه 
منبع مفید براى تأمین زینک نیز به حساب مى  آید. براى 

جذب حداکثر مواد مغذى آن از مرغ بدون پوست استفاده 
کنید. فقط 90 گرم مرغ بدون پوســت کباب  پز شــده 

مى  تواند زینک روزانه   افراد را تأمین کند.
  آجیل و دانه هــا: مغزها و دانه ها یکــى دیگر از 
منابع بزرگ زینک هستند. به عنوان مثال، مصرف دانه 
کدو تنبل 15 درصد نیاز روزانه شما به زینک را برطرف 

مى کند. 

 گوشت گاو: هر 100 گــرم گوشت گاو حاوى 8/6 
روى است. براى همین هم مى  توان گفت که گوشت گاو 

منبع طبیعى زینک محسوب مى  شود. 
 ماســت: محصوالت لبنى ضمن اینکه سرشار از 
کلسیم هســتند، زینک فراوان دارند به طورى که یک 
فنجان شیر کم  چرب یا بدون چربى یک میلى گرم زینک 
دارد و 17 درصد نیاز روزانه به این ماده معدنى را تأمین 

مى کند. این در حالى اســت که یک فنجان ماست کم  
چرب یا بدون چربى 2/2میلى گرم زینک دارد و 20 درصد 

نیاز روزانه به این ماده معدنى را تأمین مى کند.
  لوبیا: یــک دوم فنجان لوبیاى قرمــز حاوى 0/9 
میلى گــرم روى اســت و 6 درصد میزان نیــاز به این 
ماده معدنى را تأمین مى کند. لوبیا همچنین سرشــار از 

آنتى اکسیدان ها و آهن است.

خیلى ها در طول عمر انواع ک مــردرد را تجربه کرده اند. 
افرادى که سیاتیک یا دیسک کمر دارند هر از گاهى این 

درد به سراغشان مى آید.
در چنین دردهایى ناشــى از دیســک کمر یا سیاتیک، 
حتى وقتى کمردرد شدید باشد و به دکتر مراجعه کنید، 
پزشک مســّکن و ویتامین تجویز و بیشتر استراحت را 

توصیه مى کند.
 به همین دلیل وقتى کمردردهاى دیگرى بروز مى کند، 
شخص با فکر اینکه مجدداً کمردردش عود کرده است، 
سعى مى کند درمان هاى قبلى را انجام دهد. در حالى که 
این کمردرد با کمردرد ستون فقرات فرق دارد و درمان 
آن متفاوت و نیازمند مراجعه فورى به پزشــک اســت. 
شش نوع کمردرد نیاز به رسیدگى یا حتى گاهى جراحى 
دارد که به دلیل اهمیت مراجعه به پزشک در این مطلب 

بررسى مى شود.

آپاندیسیت
عالئم معمول آپاندیس تهوع، اســتفراغ و درد شدید در 
ناحیه سمت راست پایین شــکم است. ولى در بعضى از 
افراد آپاندیس به جاى جلوى شکم، در پشت نزدیک کلیه 
سمت راست قرار مى گیرد، به همین دلیل این افراد درست 
دردى مشابه انواع کمردرد را تجربه مى کنند. آپاندیس 
وقتى عفونى مى شــود درد مى گیرد و باید بالفاصله به 
پزشک مراجعه کرد. در غیر این صورت آپاندیس مى ترکد 
و عفونت وارد احشاى شکمى مى شود که شوك به دنبال 

دارد و گاهى به مرگ منجر مى شود.

دردهاى رحمى
دردى که با کشیده شدن رحم به عقب، بعضى از خانم ها 
تجربه مى کنند و درست شبیه به کمردرد ستون فقرات 
اســت. این درد هنگام عادت ماهانه و انقباضات رحمى 

بروز مى کند.
 این درد هم به قســمت پشــت و پایین کمر مى رسد و 
بیشتر خانم ها آن را با دیســک کمر اشتباه مى گیرند. در 
بعضى از خانم ها کیست هاى رحم به ماهیچه و اعصاب 
کمر فشــار آورده و باعث به وجود آمدن دردى شبیه به 

کمردرد مى شود. 

آئورت شکمى
به این بیمارى «آئورت آنوریسم» هم گفته مى شود و زمانى 
رخ مى دهد که قســمتى از دیواره آئورت ضعیف مى شود. 
علت این بیمارى دقیقًا مشــخص نیست ولى فردى که به 
آن مبتال شده، داراى دردهاى شکمى است که به قسمت 
پشت کمر هم مى رسد. این بیمارى بیشتر در مردان باالى 
60 سال و سیگارى ها یا کســانى که داراى کلسترول باال 

هستند، دیده مى شود. 

پوکى استخوان
این بیمارى به دلیل آنکه ســال ها عالیمى از خود نشــان 
نمى دهد به بیمارى خاموش نیز معروف اســت. در افرادى 
که بیمارى عالیم اصلى خود را نشــان نمى دهد، کمردرد 
بیشتر مشاهده مى شــود. این بیمارى باعث ضعیف و پوك 

شدن استخوان ها مى شــود. در واقع بافت سفت و سخت 
استخوان ها حالت پوك به خود مى گیرد و استخوان به راحتى 
مى شکند. پس از شکسته  شدن هم ترمیم بافت به سختى 
میسر است. پوکى اســتخوان گاهى با ترك خوردگى هایى 
همراه است که شخص متوجه نمى شود. ولى همین ترك 
خوردگى ها باعث خم شدن ســتون فقرات و کوتاهى قد و 

درد در کمر مى شود.

آرتریت
آرتریت یا ورم مفاصل نیز دردهایى شبیه به کمردرد دارد. 
علت آن هم فشار زیادى است که به کمر وارد مى شود. این 
بیمارى عالوه بر کمردرد، عالیم دیگرى مثل تورم، خشک 
و سفت شدن و درد مفاصل دارد. دلیل آن هم از بین رفتن 
غضروف بین مفاصل است که مثل بالشتکى، باعث حرکت 

لغزان استخوان هاى به هم پیوسته مى شود. با از بین رفتن 
این غضروف بالشتک مانند، اســتخوان ها به هم برخورد 

مى کند و درد و تورم ایجاد مى شود.

سنگ کلیه
بعضى از مواد شیمیایى ادرار مثل سیمان به هم مى چسبد 
و کریستالى مى شود و سنگ کلیه را ایجاد مى کند. وقتى 
ســنگ ها مى خواهند از طریق ادرار دفع شوند، به علت 
حرکت ســنگ ها در مجارى ادرار درد زیادى در کمر به 
وجود مى آید. درد کلیه بسیار شدید و مثل یک چاقوى تیز 
برنده است که از کنار شکم شروع شده و به پایین و پشت 
کمر مى رسد. عالیم دیگرى مثل تهوع، استفراغ، تب و 
ادرار خونى با این درد همراه است که نشان دهنده وجود 

سنگ در کلیه است.

این دردها کمردرد نیست

13 خوراکى مهم براى سالمت قلب

خواص کدو سبز 
کدو سبز حاوى مقادیر زیادى پتاسیم است که 
به کاهش فشار خون کمک مى کند. همچنین 
حاوى مقادیر متوســط   فولیک اسید است که 
باعث تخریب اسیدآمینه هایى مثل هموسیستین 
مى شود و این اسید آمینه منجر به حمله قلبى و 
سکته مغزى مى شود. این گیاه خواص درمانى 
بســیارى دارد، چه خام و چه پخته آن درمان 
بسیارى از بیمارى هاســت. کدو سبز گزینه 
خوبى براى کسانى اســت که دچار کبد چرب 

و چربى خون هستند. در ادامه به 
خواص آن مى پردازیم.

 کدو ســبز حاوى مقادیر زیادى پتاســیم است که به 
کاهش فشــا ر خون کمک مى کند. همچنین حاوى 
مقادیر متوسط   فولیک اســید است که باعث تخریب 
اسیدآمینه ها مى شود. این اسید آمینه منجر به حمله 
قلبى و سکته مغزى مى شــود. دارا بودن مقدار قابل 
توجهى منیزیم باعث شــده در حفظ فشــار خون با 
سرعت طبیعى و ضربان قلب با ریتمى پایدار و منظم 

نقش داشته باشد.

کدو سبز داراى کالرى فوق العاده کمى است که همین 
ویژگى باعث شــده آن را بخش بسیار مهمى از رژیم 
غذایى کاهش وزن قرار دهنــد. جایگزینى غذاهاى 
پرکالرى با کدو سبز، به شما کمک مى کند تا میزان 

کالرى مصرفى تان را کــم کنید. این 
جایگزینى باعث مى شــود که 

بتوانید راحت تر کالرى 
هاى ذخیره شده را 
بسوزانید و وزن کم 
کنید. مصرف فیبر 
به خــودى خود در 

کند.سوختن چربى بدن کمک مى 

کدو ســبز به علــت داشــتن «کاروتنوئیــد» و «بتاکاروتــن» که مــى تواند بــه ویتامین 
A در بدن تبدیل شــود، ســالمت چشــم را تأمیــن مى کند. حضــور ویتامین A در رشــد

 سلول ها در چشم کمک مى کند که چشم به صورت ریشــه اى تقویت شود و در پیشگیرى از 
بیمارى هاى مرتبط با سن کمک مى کند.

 C با توجه به اینکه کدوسبز منبع خوب ویتامین
هست، غذاى خوبى براى مبارزه با آسم محسوب 
مى شود. ویتامین C، یک آنتى اکسیدان قوى است و نقش مهمى در 
حفظ سیستم ایمنى بدن و مبارزه با مشکالت تنفسى دارد. خواص ضد 
التهابى کدوسبز کمک مى کند تا ریه ها را باز و در حالت تعادل و بدون 
برانگیختگى ناشى از التهاب نگه دارد. کدو سبز همچنین حاوى کلسیم 
است که به سیستم عصبى کمک مى کند تا به درستى عمل کند و به 

استخوان ها و دندان ها قدرت مى بخشد.

مقدار باالى فیبــر در کدو ســبز باعث کاهش 
کلسترول مى شــود. ســطوح باالى ویتامین 
A و ویتامین C احتمــال ابتال به 
گرفتگى عروق را پایین مى آورد 
هم از جهت پایین آوردن کلسترول و 
هم با اکسیداسیون عروق خونى بدن، 

گرفتگى را به تأخیر مى اندازد.

همانطور که مى دانید کدو ســبز میوه تابســتان است 
و طبیعتًا میوه هر فصلى طبعــش مکمل همان فصل 
است یا بهتر بگوییم براى مصرف همان فصل مناسب 
است، تابستان که فصلى گرم و خشــک است طبیعتًا 
میوه هاى این فصل باید طبع سرد و تر باشد تا با مصرفش 

از عوارض فصل در امان بمانیم و گرمازده نشویم!
پس این میوه سرد و تر در فصل هاى سرد به تنهایى 
نباید مصرف شوند و حتماً باید از یک مکمل براى گرم 
شدن طبع استفاده شود در غیر این صورت دچار دل درد 

و نفخ مى شوید.

مفید براى قلب

پایین آوردن کلسترول

پیشگیرى از آسم

کدوسبز در چه مواقعى خوب نیست؟

کاهش وزن

بهبود سالمت چشم

ون

خارج کردن جرم آن، 
ش یا خارج کردن جرم 
شت دست و هرچیز

 این کار جرم را بیشتر 

ى و ر ى ر ى ن ى و وش
هرگز خودسرانه گوشتان را براى خارج کردن جرم آن، 

دستکارى نکنید.

بهترین خوراکى ها براى پیشگیرى از سرماخوردگى 

جرم گوش را خارج کنیم یا نه؟

علت رایج
 پرش چـــشم 



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

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

نادان را در نادانى همین بس، که مقدار خویش   نمى شناســد. ستونى 
که بر بنیان تقوا استوار شــود هرگز فرو نریزد و کشته اى که به 
آب تقوا سیراب شود، تشــنه نماند. در خانه هاى خود آرام گیرید و 
با یکدیگر طریق آشــتى ســپارید. از گناهان خود توبــه کنید. هیچ 
ستاینده اى جز پروردگارش را نستاید و هیچ مالمت کننده اى نباید 

موال على (ع)جز خود را مالمت کند.

سازمان حمل و نقل همگانى شهردارى گلدشت به استناد مصوبه شماره 
97/428/ش مورخ 1397/05/25 در نظر دارد نســبت به اجاره امتیاز 
تاکسى بیسیم بر اساس قیمت کارشناســى پایه به مدت یکسال اقدام 
نماید. متقاضیان واجد شرایط مى توانند تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه 
1397/09/22 جهت دریافت اسناد آگهى به سازمان حمل و نقل همگانى 
شهردارى گلدشــت مراجعه و پیشــنهادات خود را تا آخر وقت ادارى 

1397/09/24 به واحد حراست شهردارى تحویل دهند.
تلفن تماس: 031-42234061

آگهى تجدید مزایده

سازمان حمل و نقل همگانى شهردارى گلدشت

نوبت دوم

شهردارى کوهپایه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 30 مورخ 1397/07/15 شوراى 
محترم اسالمى شهر کوهپایه نسبت به فروش تعدادى از مستغالت خود از طریق انتشار 
آگهى مزایده عمومى و بر اساس نرخ کارشناس رسمى دادگسترى به شرح زیر اقدام نماید.

1-تعداد پنج پالك با کاربرى مسکونى واقع در مجموعه مسکونى فرهنگیان.
2-یک واحد مسکونى مخروبه واقع در بافت قدیم شهر کوهپایه – کوچه شهید على یاریان.
3-تعداد هفت پالك با کاربرى تجارى واقع در بر بلوار امام رضا (ع) جنب رستوران مروجى.

متقاضیان مى توانند جهت بازدید از محل و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1397/09/14 
لغایت 1397/09/28 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.

«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى و ... به عهده 
برنده مزایده مى باشد»

آگهى مزایده عمومى

محسن علیخانى – شهردار کوهپایه

نوبت اول

بر اساس مصوبه شماره 29 مورخ 1397/08/03 شوراى اسالمى شهر طرق رود، شهردارى در نظر دارد 8 قطعه 
زمین با کاربرى مسکونى به نشانى شهر طرق رود- محله باغستان پایین- اول ورودى شهر طرق رود- جنب بلوار 
اصلى امام على (ع) را به قیمت پایه کارشناسى از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها 

به شرح ذیل اقدام نماید.
1- متراژ و قیمت پایه کارشناسى زمین ها به شرح ذیل: 

الف: قطعه B20 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال
ب: قطعه B46 به متراژ 212/50 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 456/875/000 ریال
ج: قطعه B45 به متراژ 208/50 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 448/275/000 ریال

چ: قطعه B22 به متراژ 198 مترمربع به قیمت کارشناسى 425/700/000 ریال
ح: قطعه B21 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال
خ: قطعه A20 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 336/600/000 ریال
د: قطعه A19 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 336/600/000 ریال

ذ: قطعه A4 به متراژ 198 مترمربع به قیمت کارشناسى 336/600/000 ریال
شرایط شرکت در مزایده: 

1- واریز مبلغ 5٪ مبلغ پایه کارشناسى به شماره حساب 104629754001 ریال نزد بانک صادرات بنام شهردارى 
طرق رود یا ضمانت نامه بانکى با اعتبار 3 ماه معادل مبلغ فوق به همراه مدارك که شامل (برگ آگهى مزایده مهر 
و امضا شده و فیش واریزى به مبلغ 5٪ قیمت پایه زمین مورد نظر پیشنهاددهنده وجه الضمان یا ضمانت نامه 
بانکى و برگ مشخصات شرکت کننده به صورت خوانا، کامل و مهر و امضا شده و قیمت پیشنهادى موردنظر خود 
را که باید بیشتر از نرخ کارشناسى باشد مهر و امضا نموده) در پاکت قرار داده و به دبیرخانه شهردارى تحویل و 

رسید دریافت نمایند.
2- به مدارك ناقص، مخدوش و ناخوانا و خالى ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- پس از اعالم پیشنهادات و تعیین برنده سپرده اول تا سوم نگهدارى و سپرده سایر شرکت کنندگان مسترد 
مى گردد و چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى جهت تنظیم قرارداد فروش اقدام 
ننماید سپرده وى بدون تشریفات قانونى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد و پس از انقضاى مهلت تعیین شده 
شهردارى در صورت ضرفه و صالح با نفرات دوم و سوم به ترتیب با توجه به مبلغ پیشنهادى قرارداد منعقد خواهد 

کرد و در صورت انصراف نفرات دوم و سوم نیز به همان ترتیب نفر اول عمل خواهد شد.
4- مزایده به صورت کتبى مى باشد و شرکت در مزایده به منزله قبول کلیه شرایط مزایده مى باشد.

5- کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.
6- شرکت کنندگان نسبت به دریافت فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده از امور مالى شهردارى طرق رود 

تا روز پنج شنبه مورخ 1397/09/29 اقدام نمایند.
7- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه 1397/10/02 مى باشد.

8- کمی سیون روز سه شنبه مورخ 97/10/04 در محل شهردارى طرق رود با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت 
شهردارى تشکیل و برنده اعالم مى گردد.

9- کلیه هزینه هاى ارزیابى، کارشناسى، مالیات، بیمه و انتقال مالکیت به عهده برنده مزایده مى باشد.
10- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 54333420 داخلى 4 تماس گرفته شود.

آگهى مزایده (نوبت دوم)

غالمرضا بابائیان- شهردار طرق رود

چاپ اول

در نشستى با مدیر عامل شرکت توزیع نیروى برق شهرستان اصفهان، با« حمید رضا 
پیرپیران» در خصوص چشم اندازو دستاوردهاى این شرکت  به گفتگو نشستیم که 

در ادامه با ما همراه باشید.

چشم انداز  صنعت توزیع برق اصفهان براى نزدیک شدن به 
استانداردهاى جهانى چیست؟

در حوزه برق تالش ما این است که خاموشــى و قطعى برق را به حداقل برسانیم و 
در برنامه تعریف شده است که خاموشــى ها را به ازاي هر مشترك به 30 دقیقه در 
سال کاهش دهیم و 100 درصد خدمات شرکت به صورت الکترونیک در دسترس 
مردم قرار گیرد. استاندارد کردن شبکه هاي توزیع، استفاده از کابل هاي خودنگهدار، 
تعویض کابل هاي روغنی 20 کیلوولت، تعمیرات به موقع و برنامه ریزي  شده شبکه 
و افزایش تعداد فیدر هاي خروجی یا شــبکه هاي اصلی از پست هاي 63 به صورت 

همزمان دنبال می شود.
در بخش اتوماسیون شــبکه در سه سال گذشــته نرم افزارهاى مورد نیاز تهیه شده 
و تأسیسات مورد نیاز مرکز دیســپاچینگ تأمین شــده و در حال حاضر تجهیزات 
اتوماسیون در 370 نقطه شبکه نصب شده اســت و برنامه این است که 300 نقطه 

دیگر شبکه را به تجهیزات اتوماسیون مجهز کنیم.

 آیا تاکنون در بحث فرهنگ ســازى در نحوه مصرف بهینه 
انرژى الکتریکی موفق بوده ایم؟

اگر نگاهى به برنامه کشــورهاى مختلف در خصوص نحوه تولید و مصرف برق در 
دنیا بیندازیم، درمى یابیم که اکثر کشورها در خصوص بحث تولید و مصرف انرژي 
الکتریکی به جاي افزایش تولید به دنبال شــیوه مصرف صحیح هستند و اگر نمودار 
سال 2030 کشورهاي اروپایی را بررســی کنیم، می بینیم که برنامه ریزي ها بر این 
اساس شــکل گرفته که بیش از 60 درصد نیاز مصرف را از محل روش هاي بهینه 
مصرف تأمین کنند که در کشــور ما در طول سال هاي گذشــته اقدامات زیادي در 
خصوص فرهنگ مصرف انجام شــده که تاکنون زیاد موفق نبوده اســت، البته با 
هدفمندي یارانه ها و ورود المپ هاي کم مصرف در چرخه مصرف در سال 89 یک 

کاهش جدي به دلیل نگرانی مردم از هزینه هاي مصرف در خصوص مصرف انرژي 
الکتریکی در جامعه اتفاق افتاد اما هنوز فرهنگ مصرف بهینه در جامعه نهادینه نشده 
اســت که پایین بودن هزینه مصرفی انرژي الکتریکی و عدم شناخت مردم از نحوه 
تولید، توزیع و انتقال برق و مصرف بهینــه آن می تواند یکی از دالیل عدم توجه به 

نحوه مصرف این انرژي حیاتی باشد.
تاکنون براى ترویج فرهنگ مصــرف بهینه انرژى الکتریکــى اقداماتى از طریق 
اطالع رسانی از سوي رسانه ها را دنبال شده و من فکر می کنم زمانی به نتیجه قطعی 
می رسیم که بنگاه هاي اقتصادي کوچکی که نفعشان در راهنمایی مردم در مصرف 

بهینه باشد، در این زمینه ایجاد شود.

صنعت برق و توزیع آن در اصفهان با استانداردهاي جهانی 
چقدر فاصله دارد؟

سونامى صنعت برق دنیا در ســال هاى اخیر در بخش توزیع اتفاق افتاده است و به 
این نتیجه رسیده اند که هرچه در تولید و انتقال ســرمایه گذاري شود، اگر در بخش 
توزیع برنامه ریزي کالن صورت نگیرد، فقط هزینه صرف شــده که در همین راستا 
برنامه ریزي ها باید در بخش توزیع به ویژه استفاده از فناوري هاي نوین صورت گیرد. 
برخى از کشورهاى پیشرفته در بخش توزیع مدعى هستند که تنها 12 دقیقه در سال 

دچار خاموشى یا قطعی برق می شوند به طوري که در کشــور ما بهترین وضعیت را 
مشهد با 100 دقیقه خاموشی در سال دارد و ما در اصفهان با این اعداد فاصله داریم 

و در تالش براي نزدیک شدن به استانداردهاي جهانی هستیم.
فاکتور دیگر برق باکیفیت، پایین بودن تلفات برق اســت که اســتاندارد جهانى آن 
78/8 درصد بــوده و کره جنوبى با 4/2درصــد تلفات در بهترین رتبــه قرار دارد و 
اصفهان در این زمینه با 6/6درصــد در بحث کاهش تلفات رتبه دوم را در کشــور 
دارد و نیز شاخص دیگر برق باکیفیت، تحویل ولتاژ استاندارد برق به مصرف کننده 
اســت که با استانداردســازي منابع تغذیه و کاهش طول شــبکه فشار ضعیف این

 مهم میسر می شــود که باالي 96 درصد از ولتاژ مصرفی مشــترکین در اصفهان 
استاندارد است.

چشم انداز  صنعت توزیع برق اصفهان براى نزدیک شدن به 
استانداردهاى جهانى چیست؟

در حوزه برق با کیفیت تالش ما این است که خاموشــى و قطعى برق را به حداقل 
برسانیم و در برنامه هدف تعریف شده است که خاموشى ها را به ازاي هر مشترك به 
30 دقیقه در سال کاهش دهیم و 100 درصد خدمات شرکت به صورت الکترونیک 
در دسترس مردم قرار گیرد. استاندارد کردن شبکه هاي توزیع، استفاده از کابل هاي 
خودنگهدار، تعویض کابل هاي روغنی 20 کیلوولت، تعمیرات به موقع و برنامه ریزي  
شده شــبکه و افزایش تعداد فیدر هاي خروجی یا شبکه هاي اصلی از پست هاي 63 

به صورت هم زمان دنبال می شود.
در بخش اتوماسیون شــبکه در سه سال گذشــته نرم افزارهاى مورد نیاز تهیه شده 
و تأسیسات مورد نیاز مرکز دیســپاچینگ تأمین شــده و در حال حاضر تجهیزات 
اتوماسیون در 370 نقطه شبکه نصب شده اســت و برنامه این است که 300 نقطه 
دیگر شبکه را به تجهیزات اتوماسیون مجهز کنیم و همان طور که گفته شد در بخش 
تلفات برق اصفهان 6/6 درصد است و با نصب تجهیزات به شبکه این ارقام باز هم 

کاهش می یابد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروى برق شهرستان اصفهان:

96 درصد از ولتاژ مصرفی مشترکین استاندارد است


