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شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مناقصه: 

1- زیرسازى و آسفالت معابر منطقه 2 (مرحله دوم) 
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/11/10
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
-  تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 11/21/ 96 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام

 نمى شود. 

شــهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافقتنامه شماره 
95/100/5525 مورخ 95/05/05 شــوراى اسالمى شهر نسبت 
به واگذارى محل نصب کانکس اغذیه فروشى در پارك شهروند 
با شــرایط مندرج در آگهى مزایده اقدام نمایــد. متقاضیان 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در 
مزایده تا پایان وقت ادارى 96/11/08 به شهردارى تیران مراجعه 

نمایند. 

شهردارى درچه در نظر دارد براساس بودجه سال 1396 و مصوبه شماره 96/821/ش مورخ 1396/08/29 وظایف خدمات شهر را از 
طریق مناقصه عمومى به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

موضوع آگهى: 
الف) واگذارى تنظیف، رفت و روب و حمل زباله شهرى ب) حفظ و نگهدارى فضاى سبز و تأسیسات مربوطه 

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: پنج درصد مبلغ کل برآورد اعتبار (1/350/000/000 ریال) به صورت ضمانتنامه بانکى یا سپرده 
نقدى در وجه شهردارى درچه. 

اعتبار اولیه: 27/000/000/000 ریال 
تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از زمان نشر آگهى نوبت دوم به مدت 10 روز (1396/11/1)

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه حراست شهردارى: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1396/11/2 
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایى پیشنهادات: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1396/11/3 در ساختمان ادارى شهردارى درچه 

نحوه اجراى پروژه و سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه و ضمائم آن درج گردیده است. 
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد. 

آدرس دریافت اسناد مناقصه: درچه- میدان امام- ابتداى خیابان نواب صفوى- ساختمان شهردارى 
 www.dorchehcity.ir :وب سایت شهردارى

تلفن: 33762045- 031 داخلى 17 و 18 

آگهى مناقصه آگهى مزایده

آگهى تجدید مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر  پیمان شکرزاده- شهردار تیران

 رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

چاپ اولنوبت اول

نوبت دوم

راه هاى طبی عى کاهش فشارخون را امتحان کنیدخیاط ها به علت نبود کار، تعمیرکار شده اندگلزار بازاریابى هرمى را تبلیغ مى کند؟چرا هیچ مسئولى مقصر مشکالت مردم نیست؟! ذوب آهن پارتى سوم را استارت مى زند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ستاره هاى غایب

پرونده زاینده رود به «کارگروه ملى» مى رود
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70 درصد درآمدهاى مالیاتى      
اصفهان از 10 شرکت تأمین مى شود

ماجراى یک دلخورى

سرقت صندوق صدقات 
3 روز پس از پدر شدن
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افزایش 
هزینه سفر به 
کربالى معلى

9

همانطور که در بخش اهداى جوایز جشنواره فیلم فجر، 
سیمرغ بهترین بازیگر زن و مرد براى عالقه مندان به 

سینما و خود سینماگران از جایگاه ویژه اى برخوردار است 
حضور یا عدم حضور برخى از بازیگران نیز مهم جلوه 

مى کند و چه بسا که همین نام هاى مطرح و باسابقه است 
که به اعتبار جشنواره اى چون فجر مى افزاید. 

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان از کاهش اعزام 
زائران عتبات عالیات به دلیل قرار داشتن در فصل 
زمســتان خبر داد و گفت: هزینه ســفر به عتبات 
عالیات از یک میلیون و 600 هزار تومان به یک 
میلیون و 800 هزار تومان افزایش یافته اســت.

غالمعلى زاهدى اظهارداشــت: اعزام زائران به 
عتبات عالیات در ماه هاى قبل...
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نتیجه نشست سه شنبه نمایندگان استان اصفهان با وزیر نیرو؛

سیمرغ
 بر شانه هاى 
جمشید هاشم پور 
مى نشیند؟ 

شهردارى درچه
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3

یسیسی
شانهشان بر شانه بر
دهاشجججمشید هاشم مجمش ی جم
نشمى نش ىم

شهردارى اردستان در راستاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرائى وزارت محترم 
کشور و به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش تعدادى از امالك 
خود با کاربرى هاى مسکونى، تجارى و خدماتى از طریق مزایده عمومى و برابر شرایط و قوانین 
مالى شهردارى به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مى آید حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 96/11/01 جهت اطالع از شرایط برگزارى و شرکت در مزایده 
به شهردارى اردستان مراجعه نمایند. ضمناً هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده و کمیسیون 

در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.
1- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى از امالك واقع در شهرك شهید بهشتى

2- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى از امالك واقع در شهرك هفت تیر
3- شش قطعه زمین با کاربرى تجارى و خدماتى از امالك واقع در میدان دادگسترى اردستان

آگهى مزایده

محسن حیدرى- شهردار اردستان

نوبت اول

    

سپاهان- ذوب آهن؛  فردا در ورزشگاه نقش جهان

جنتلمن مى برد یا بزرگوار؟!جنتلمن مى برد یا بزرگوار؟!

شبى با شهرداد روحانى در اصفهان 
تاالر رودکى اصفهان فردا میزبان اجراى کنسرت رســیتال پیانو به نوازندگى شهرداد 

روحانى، رهبر ارکستر سمفونیک تهران است.
تهیه کننده کنسرت شهرداد روحانى اظهارداشت: کنســرت رسیتال پیانوى شهرداد 
روحانى سال 1394 براى نخستین بار در ســالن مجموعه فرهنگى هنرى فرشچیان 
اصفهان برگزار شــد و این بار تصمیم گرفتیم تا در ســالن بزرگ ترى میزبان اجراى 

موسیقى توسط این استاد باشیم.
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چک مى دهد؟چک مى دهد؟

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان
 خبر داد؛
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 فجر،
ن به 

دار است 
لوه 

قه است 

عتبات عالیات در ماه هاى قبل...
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سخنگوى کمیسیون حقوقى قضائى مجلس دلیل اصلى 
مشکالت امروز مردم را ناکارآمدى و بى برنامگى برخى 
از مسئوالن دســتگاه هاى اجرایى دانست و بر ضرورت 
ورود کمیســیون اصل 90 و نهادهاى اطالعاتى براى 
پایش عملکرد سازمان ها و نیز برکنارى مدیران ناالیق 

و بازنشسته تأکید کرد.
حســن نوروزى در گفتگو بــا جام جم آنالیــن  اظهار 
داشت: بزرگ ترین مشکل امروز کشور ما خود انسان ها 
هستند به این معنى که برخى از مسئولین در عین اینکه 
بازنشسته و پیر شده اند با البیگرى و رابطه و حزبگرایى 
پست گرفته اند و متأسفانه به علت سن باال کارایى الزم 

متناسب با مسئولیت محوله را ندارند.
نوروزى خاطر نشان کرد: از آنجایى که هیچ مدیرى در 
کشور ما خطاى خود را به گردن نمى گیرد و هر نهادى 
بى مسئولیتى خود را به گردن دیگر سازمان ها مى اندازد، 
شایسته است کمیسیون اصل 90 مجلس به عنوان بازوى 
نظارتى پارلمانى وارد گود شــده و با تخلفات و کوتاهى 
برخى از دســتگاه ها مبنى بر عدم پاسخگویى به مردم 
برخورد کند. واقعاً باید معلوم شود بى لیاقتى کدام مسئول 
باعث شد مردم به خیابان کشیده شوند و بخاطر مشکالت 
فزاینده اى همچون بیکارى – گرانى و وجود آسیب هاى 

اجتماعى به ستوه آمده و اعتراض کنند.

رئیس کمیسیون آیین نامه داخلى مجلس رشد بى ضابطه 
و فزاینده بانک ها و مؤسسات مالى را عامل اصلى بروز 
مشکالت مردم دانســت و در گفتگو با جام جم آنالین 
گفت: متأســفانه شاهد هســتیم به یکباره تابلوى یک 
مؤسســه مالى باال مى رود و اصًال مشخص نمى شود 
سازو کار تأسیس مؤسسه مذکور چگونه و از کجا آمده 

است.
عزت ا... یوســفیان مــال در همین ارتبــاط ادامه داد: 
متأسفانه رویه تأســیس این مؤسســات مالى از ابتدا 
اشتباه بوده به گونه اى که مســئولین از گذشته دست 
روى دست گذاشتند و هر دستگاه و سازمانى تحت هر 

عنوانى آمد، بدون هیــچ ضابطه مندى براى خود بانک 
تأسیس کرد و چون ساز و کار مدیریت و دریافت مجوز 
آنها در یک چرخه نامطلوبى شکل گرفته است ما امروز 
شاهد ناکارآمدى برخى مؤسسات مالى اعتبارى و بروز 
مشکالت فراوان مالباختگان بخاطر همین سوء مدیریت 

چندین ساله آقایان مسئول هستیم.
این نماینده مجلــس تأکید کرد: جالب اینجاســت در 
همین مملکت یک مغازه سیب زمینى فروشى در یک 
روستا بخاطر نداشتن پروانه کسب ، تعطیل مى شود ولى 
مؤسسه مشکل دار باید ســال ها کار کند و بعد از اینکه 

بحران زده شد مردم را گرفتار خود کند!

چرا هیچ مسئولى مقصر 
مشکالت مردم نیست؟!

یک باره تابلوى یک 
مؤسسه مالى باال مى رود

حمله به پرویز پرستویى 
«کیهان» نوشت: پرویز پرستویى     خبر آنالین |
در مصاحبه با یک برنامه اینترنتى به وقایع اخیر پرداخته 
و بدون اینکه بگوید چه کسى گفته مردم فتنه گر هستند 
اظهار داشت: « باید صادقانه نگاه کنیم که در این چند 
ماه اخیر واقعاً مردم ما فتنه گر بودند؟ این مردم اغتشاشگر 
بودند؟ حال اگر البه الى این مردم اتفاقاتى مى افتد که 
من نمى خواهم وارد جریانات سیاســى شوم، به مردم 
انگ مى زنید؟» این اظهارات عجیب درحالى است که 
همه رسانه ها تأکید دارند اساسًا صف مردم و انتقادات 
اقتصادى آنها که از قضا متوجه دولت است، از فتنه گرانى 
که به پرچم مقدس کشــورمان توهین کردند و مردم 

بى گناه را به قتل رساندند جداست. 

صفحه سردار را بستند
  فارس| صفحه رسمى منتسب به سردار قاسم 
سلیمانى، فرمانده نیروى قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى توسط اینستاگرام بســته شد! گفتنى است به 
تازگى اینستاگرام پستى درباره نابودى داعش را از این 

صفحه پاك کرده بود.

نفتکش ایرانى هنوز مى سوزد
  ایرنا | خبرگزارى «رویترز» گــزارش داد که 
یک مقام وزارت اقیانوس ها و ماهیگیرى کره جنوبى 
در گفتگو با این خبرگــزارى گفته: با توجــه به موارد 
پیشــین تصادف نفتکش ها، احتمال مــى رود آتش 
سوزى نفتکش ایرانى تا دو هفته یا یک ماه دیگر ادامه 

داشته باشد. 

ترامپ جمعه تصمیم مى گیرد
  تسنیم| در فاصله چنــد روز مانده به اعالم 
تصمیم دولت واشــنگتن درباره برجام، وزارت خارجه 
آمریکا اعالم کرد که انتظار مى رود رئیس جمهورى این 
کشور، روز جمعه درباره ادامه تعلیق تحریم ها علیه ایران 
مطابق با توافقنامه هسته اى سال 2015 تصمیم گیرى 
کند. احتمال مى رود «دونالد ترامپ» در همین باره  با 
«رکس تیلرسون» و «جیمز ماتیس» وزیران خارجه و 

دفاع، در کاخ سفید دیدار کند. 

چند دانش آموز بازداشت شدند؟
  ایلنا | یــک منبــع آگاه در وزارت آموزش و 
پــرورش اعالم کــرد: اکثر دانــش آموزانــى که در 
ناآرامى هاى اخیر بازداشت شده اند، آزاد شده اند و فقط دو 
تا سه نفر در بازداشت هستند که به زودى این چند نفر هم 
آزاد خواهند شد. این منبع آگاه تأکید کرد آمار بازداشت 
چهل پنجاه دانش آموز مورد تأیید نیست و آمار کمتر از 

اینها بوده است. 

چرخش محبوبیت آفرین
   اعتماد آنالین | مولوى عبدالحمید از رهبران 
برجسته و مهم اهل سنت ایران گفت: مرحوم هاشمى 
رفسنجانى با تیزهوشى و وسعت نظر، سیاست خود را 
تغییر دادند و تغییر سیاست، ایشان را به جایى رساند که 
در انتخابات مجلس خبــرگان رهبرى رأى اول تهران 
را آوردند و این چرخش سیاســى سبب شد محبوبیت 
ایشان به حدى برسد که حضور گسترده مردم در مراسم 
تشییع جنازه ایشــان را به همراه داشت که این حضور 
نشان از تیزهوشــى وى به عنوان یکى از مطرح ترین 

سیاستمداران تاریخ معاصر دارد.

زبان پر ماجرا
سعید حجاریان در واکنش به ممنوعیت    روز نو|
تدریس زبــان انگلیســى در برخى مدارس نوشــت: 
آموزش و پرورش در بخشــنامه اى اعالم کرده است 
در مدارس آموزش زبان انگلیسى متوقف شود در حالى 
که همه مى دانند کارى است ناشدنى. چرا که مؤسسات 
خصوصى حى و حاضر هستند و خانواده ها فرزندانشان 
را در خارج از ساعات آموزشى به این مؤسسات خواهند 

فرستاد...

خبرخوان
آمار چک هاى برگشتى

  تسنیم| یکى از شواهد رکود در اقتصاد 
باال بودن آمار چک هاى برگشتى است که بانک 
مرکزى طى شش ماه گذشته آمار برگشت چک ها 
را منتشر کرده است. طبق آمار اعالم شده بانک 
مرکزى، از تیر ماه تا آذرماه سال جارى بیش از 80 

هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است.

عیادت اکبر از سعید
  نوا | اکبر عبدى، بازیگر سینما وتلویزیون 
شب گذشته به عیادت سعید حدادیان رفت. این 
مداح اهل بیت (ع) به دلیل عمل حنجره، تا ســه 
هفته قادر به صحبت کردن نیست. وى در پایان 
این دیــدار متنى کوتاه را خطــاب به اکبر عبدى 

نوشت.

خشکسالى در ترکیه
  ایرنا | کشور ترکیه که به علت وضعیت 
جغرافیایى خاص یکى از پرباران ترین کشورهاى 
منطقه خاورمیانه محســوب مى شــود، در سال 
آبى جارى با کاهش بارش ها، درگیر شدیدترین 
خشکسالى 40 سال اخیر است. کاهش محسوس 
بارش باران و برف موجب تعجب کارشناســان و 

سبب نگرانى مردم شده است.

150 تکه سنگ در یک کلیه! 
  میزان | از درون کلیه یک بیمار 60 ساله 
نى  ریزى 150 تکه سنگ بزرگ و کوچک خارج 
شد. این بیمار دچار ناراحتى شدید کلیه شده بود که 
در یک عمل جراحى 90 دقیقه اى، ســنگ هاى 
درون کلیه او که شــامل یک سنگ بزرگ شاخ 
گوزنى و 149 قطعه سنگ دیگر بود، بیرون آورده 

شد. 

فرار 3000 دختر از خانه 
  تسنیم| رئیــس اورژانــس اجتماعى 
سازمان بهزیستى با اشــاره به آمار پذیرش فرار 
دختران از منزل در ســال 95 ،گفت: با مقایســه 
این آمار در نیمه نخست ســال جارى مشخص 
مى شــود آمار فرار دختران افزایش یافته است به 
طورى که در این زمان بالغ بر ســه هزار دختر از 

منزل فرار کرده اند.

خطر «باران اسیدى»
کارشناس سازمان هواشناسى    تسنیم|
با ارائه توضیحاتى درباره باران اسیدى و آثار آن بر 
انسان و گیاهان گفت: مناطقى که آلودگى هواى 
ناشى از سوخت هاى فســیلى در آن اتفاق افتاده 
باشد قطعاً دچار باران اسیدى مى شوند. امین حسین 
نقشینه تصریح کرد: بعد از دقایقى از غلظت باران 
اسیدى کاسته خواهد شد اما همان بارش اولیه نیز  
مضرات زیادى براى گیاهان و  پوست انسان دارد.

اینستا بى اینستا!
  عصر ایران| دبیر کارگروه تعیین مصادیق 
محتواى مجرمانه اعالم کرد: از سوى دادستانى 
کل کشور به مسئولین وزارت ارتباطات اخطار داده 
شده که رفع فیلتر اینســتاگرام بر خالف موازین 
قانونى و قضائى انجام شــده و مسئولین امر باید 

پاسخگو باشند.

بیکارترین تحصیلکرده ها! 
   خبر آنالین | آخرین آمارهاى ارائه شده 
نشان مى دهد در پایان سال گذشته تنها 44 درصد 
از جمعیت تحصیلکرده ایران شــاغل محسوب 
شده اند. بررسى ها نشــان مى دهد در عین اینکه 
باالترین نرخ بیکارى به رشته هاى مرتبط با علوم 
کامپیوترى اختصاص دارد، کمترین نرخ بیکارى 

نیز از آن رشته دامپزشکى است.

نصــف جهان خانــواده مرحوم هاشــمى رفســنجانى از 
حجت االسالم والمسلمین حســن روحانى دلخورند. این 
دلخورى در یادداشت ها، مصاحبه ها و اظهارات آنها طى 

دیروز و پریروز به خوبى به چشم مى آمد.
ماجرا از برگزارى اولین کنگره آیت ا...هاشمى رفسنجانى 
در روز سه شنبه مصادف با اولین سالگرد درگذشت او شروع 
شد. وقتى محمد هاشمى، برادر رئیس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام پشت تریبون رفت تا برنامه هاى کنگره را 
اعالم کند، گفت که قرار بوده رئیس جمهور سخنران اصلى 
این مراسم باشد اما دو ســه روز قبل تر از دفتر وى اعالم

 مى کنند که روحانى به مراسم نخواهد آمد. محمد هاشمى 
دلیل غیبت رئیس جمهور را نامعلــوم عنوان کرد.  فاطمه 
هاشمى فرزند آیت ا... هم غیبت روحانى در مراسم سالگرد 
پدرش را نشــانه مظلوم بودن مرحوم هاشمى رفسنجانى 
تلقى کرد که حتى نزدیک ترین یارانش مثل حسن روحانى 
و على اکبر ناطق نورى هم در مراســم سالگردش حضور

 نداشته اند.

این 2 مرد
رابطه حســن روحانى و هاشــمى رفســنجانى از همان
 سال هاى اول انقالب زبانزد بود. تصاویر به جاى مانده از 
آن روزها نشان مى دهد که هر جا هاشمى هست، روحانى 
هم هســت؛ از صحنه هاى سیاسى گرفته تا اعالم رسمى 
عملیات هاى نظامى در دوران دفاع مقدس.  در سال هاى 
اخیر هم روحانى همواره یکى از نزدیــک ترین نفرات به 
هاشمى رفسنجانى محسوب مى شد و هاشمى هم او را در 
سلک حواریون خود پذیرفته بود تا جایى که حتى پیروزى 
روحانى در انتخابات 92 را به حمایت مســتقیم هاشمى از 
او مربوط مى دانند. همچنین گفته شــد در شب درگذشت 
هاشمى رفسنجانى، اندوه و غم روحانى از این فراق بیشتر از 
همه بوده است. براى همین هم بود که حضور نداشتن حسن 
روحانى در مهمترین برنامه اولین سالگرد درگذشت وى، 
براى دلخورى خانواده مرحوم هاشمى رفسنجانى از رئیس 

جمهور مملکت دلیل کافى به نظر مى رسید.

کنایه هاى برادر
دیروز چند روزنامه اصالح طلب و اصولگرا به همین غیبت 
معنادار پرداختند که از البه الى آنچه منتشر کردند مى شد 
نگاه کامل ترى به این مهمترین اتفاق حاشــیه اى کنگره 
بزرگداشــت آیت ا... داشت. دیروز و در ســکوت روزنامه 
«ایران»-نشــریه رســمى دولت- روزنامه «اعتماد» در 
گفتگویى که با محمد هاشمى داشت از چندوچون این غیبت 
معنادار سئوال کرد. هاشــمى به اعتماد گفته دلیل امتناع 
روحانى از حضور در مراسم برادرش را نمى داند اما به گفته 
او یک روز پیش از برگزارى کنگره، برخی مسئوالن امنیتی 
به سالن محل اجالس آمده و مشغول چک و خنثی شدند 
که نشــان مى داد احتماًال رئیس جمهور در مراسم حاضر 

خواهد شد. هاشــمى همچنین همزمانى سخنرانى مقام 
معظم رهبرى با برگزارى این کنگره را دلیل غیبت روحانى 
ندانست. او به اعتماد گفته که رئیس جمهور در مراسم چهلم 
مرحوم هاشمى هم سخنرانى نکرد و به حضور کوتاه در آن 

مراسم بسنده کرد.

کمک گرفتن از حافظ
اما دیروز محسن هاشمى وصى و دیگر فرزند آیت ا... هم 
به این موضوع واکنش نشان داد و در یادداشتى نوشت که  
«به نظر بنده دالیل و عذر رئیس جمهور براى عدم حضور 
در اولین کنگره بزرگداشت آیت ا... هاشمی موجه بود و جاي 
گله نیست». محسن هاشمى البته در انتهاى یادداشت خود 
با آوردن ابیاتى از غزل معروف حافظ شیرازى نشان داد که 
دلخورى او از غیبت روحانى در مراسم سالگرد پدرش، اگر 
بیشتر از دلخورى خواهر و عمویش نباشد، کمتر هم نیست: 
«وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم/ که در طریقت ما 

کافریست رنجیدن.»

فرار از سایه؟
در میان روزنامه هاى اصولگــرا، روزنامه «جوان» دیروز 
به نکته جالبى درباره نیامدن روحانى به کنگره هاشــمى 
اشــاره کرد. این روزنامه با اشاره به نزدیکى این دو نفر به 
هم درزمان حیات هاشــمى نوشت: «در حالی که مرحوم 
هاشمی همیشه بر نقش پررنگ خود در پیروزي انتخاباتی 
روحانی اصرار می ورزید، روحانی همیشه خواسته که از زیر 
سایه سنگین هاشمی بیرون برود و مستقًال نقش ایفا کند؛ 
شــاید بی اعتنایی هاي او به بزرگداشت هاشمی در ذیل 

چنین خواسته اي قابل تحلیل باشد. »

واژه ها و سیاست ها
روحانى شامگاه سه شنبه و چند ســاعت بعد از برگزارى 
کنگره هاشمى رفسنجانى به جلســه شورایعالى انقالب 
فرهنگى رفت و طى ســخنانى در آن جلسه، هاشمى را 
شخصیتى ممتاز، اسالم شناســى برجسته، صاحبنظرى 
امین و سیاستدان و سیاستمدارى دانست که مورد احترام 

مردم و حتى جامعه بین المللى است. او همچنین در توییت 
خود به مناسبت فرا رســیدن سالگرد درگذشت کسى که 
همواره در تمام مراحل انقالب اســالمى کنــار او بوده، 
هاشمى رفسنجانى را به عنوان شــخصیتى معرفى کرد 
که معیار و عیار سیاست ورزى و سیاســتمدارى بود و به 
کشورش عشق مى ورزید و آرزویش تبیین اسالم واقعى 

و سربلندى ایران بود. 
این واژه ها اما بعید اســت از دلخورى خانواده هاشــمى 
از روحانــى چیزى کم کنــد. آنها انتظار داشــتند رئیس 
جمهور، این کلمــات زیبا را در همان کنگره و از پشــت 
میکروفن بیان کند و نه در یک جلسه محدود چند نفرى 
یا روى امواج مخابراتى مجازى. اگــر روحانى امروز هم 
در مراسم ســالگرد آیت ا... هاشمی رفســنجانی که قرار 
است ساعت 10 صبح در مدرســه عالی شهید مطهري 
در تهران برگزار شــود حضور پیدا نکند، آن وقت شــاید 
گالیه هاى خانواده هاشمى از او رنگ دیگرى هم به خود 

بگیرد.

ادامه واکنش ها به عدم حضور رئیس جمهور در کنگره هاشمى رفسنجانى

ماجراى یک دلخورى

نماینده خمینى شهر در مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور 
و مقامات دولتى از وى به دادســرا شکایت کردند، گفت: 
رئیس جمهــور و مقامات دولتى در تالش هســتند تا با 
کشاندن نمایندگان به دادسرا، از انتقادات آنها جلوگیرى 
کنند و به همین دلیل از تعداد زیادى از نمایندگان از جمله 

اینجانب شکایت کردند.
محمد جواد ابطحى، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس در گفتگو با الف افــزود: اینجانب چند وقت پیش 
در خصوص نقش آقاى روحانــى رئیس جمهور در حصر 
ســران فتنه صحبت کردم که نهاد ریاست جمهورى با 
اتهام تشــویش اذهان عمومى از اینجانب شکایت کرد. 
ابطحى افزود: اینجانب هفته گذشته به سئواالت قاضى 
جواب دادم. وى با بیان اینکه شــکایت دوم را حســین 
فریدون مطرح کرده، گفت: این شکایت هم در خصوص 
مصاحبه هاى اینجانب درباره اقدامات و فسادهاى مالى 

حسین فریدون است. 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه 
نشر اکاذیب و افترا اتهامات مطرح شده در پرونده است، 
گفت: ارتباط شبدوســت ماالمیرى با حسین فریدون و 

خانواده وى از جمله مطالبى بود که در مصاحبه با رسانه ها
مطرح کردم اما حسین فریدون مدعى شده ارتباطى با این 
فرد ندارد. ابطحى با بیان اینکه در خصوص فسادهاى مالى 
فریدون و ارتباط وى با این فرد اسنادى وجود دارد که در 
اختیار بازپرس پرونده قرار دادم، افزود: شکایت سوم هم 
مربوط به اظهارات اینجانب درباره قاچاق کاال بوده که از 

سوى نهاد ریاست جمهورى مطرح شده است.

گمانه زنى ها از احتمال باالى 
تحریم صدا و ســیماى ایران 
توســط دولت آمریــکا خبر 
مى دهد، در صــورت تحقق 
چنین اتفاقى چه روى خواهد 

داد؟ 
گفته مى شود درصورت تحریم 
کامل صدا و ســیما توســط 

آمریکا، این سازمان با مشکالت زیادى روبه رو مى شود. یکى 
از مهمترین تبعاتى که تحریم صدا و سیما دارد قطع دسترسى 
این نهاد به ماهواره ها و توقف پخش شبکه هاى برون مرزى 
عنوان مى شــود. در واقع تمام ســیگنال هاى شبکه هاى 
تلویزیونى ایران از روى ماهواره ها حذف مى شــود و امکان 
دیدن برنامه هاى شبکه هاى تلویزیون براى مخاطبان این 
نهاد از طریق ماهواره وجود نخواهد داشــت و شبکه هاى 
تلویزیونى برون مرزى ایران مانند پرس تــى وى، العالم و 
هسپان تى وى دیگر کارکردى نخواهند داشت. و البته سئوال 
دیگر این است که اگر صدا و سیما تحریم شود آیا به عنوان 
مثال مى تواند مسابقات جام جهانى فوتبال 2018 روسیه را 

پخش کند؟
ســایت تابنــاك در این باره 
مى نویسد: «در صورت تحریم 
صدا و سیما، امکان حق پخش 
بســیارى از برنامه ها یا بسیار 
دشوار مى شود و یا غیرممکن 
خواهد شد. از مهمترین این 
برنامه ها، مى تــوان به جام 
جهانى فوتبال، مســابقات جهانى والیبال، المپیک و دیگر 
رویدادهاى مهم ورزشى اشاره کرد.»                    از سوى دیگر با تحریم 
صدا و سیما، فروش تجهیزات فنى و یا تعمیر تجهیزات قدیمى 
با مشکل روبه رو خواهد شد چرا که بسیارى از شرکت هاى 
فروش تجهیزات تخصصى براى صدا و سیما ترجیح مى دهند 
بازار ایران را از دست دهند اما تحت تحریم آمریکا قرار نگیرند. 
همچنین به نظر مى رسد با تحریم صدا و سیما، امکان فعالیت 
دفاتر صدا و سیما در نقاط مختلف جهان با مشکالت زیادى 
روبه رو خواهد شد و حتى امکان فعالیت خبرنگاران بین المللى 
بخاطر تبعاتى که این تحریم ها براى اشخاص همکار با این 

نهاد در پى خواهد داشت محدود مى شود یا از بین مى رود.

جزئیات شکایت روحانى و فریدون
 از نماینده خمینى شهر

وداع با پخش زنده 
جام جهانى فوتبال و لیگ جهانى والیبال؟

حسین مرعشــى از نزدیکان آیت ا... هاشمى و از اعضاى 
شوراى مرکزى حزب کارگزاران ســازندگى در گفتگو با 
نامه نیوز به ابعاد مختلف زندگى مرحوم هاشمى رفسنجانى 
و از جمله آخرین نماز جمعه اى که او در تیرماه 1388 و در 
اوج آشوب هاى تهران خواند پرداخته است. این بخش از 
اظهارات مرعشى که خاطره اى از حجت االسالم ناطق 

نورى از آن روز است را بخوانید:
آقاى ناطق نورى تعریف مى کند آن روز از میدان انقالب 
به سمت محل نماز جمعه مى رفتم که با انبوهى از جمعیت 

عصبانى روبه رو شدم. پیش خودم گفتم آقاى هاشمى امروز 
کار سختى پیش رو خواهد داشت. او چه مى خواهد بگوید؟ 
اگر چیزى بگوید که مردم برنجند تهران به آشوب کشیده 
خواهد شد. اگر چیزى بگوید که آنها خوششان بیاید نظام 
چه مى شود؟ در این معادله مانده بودم که آیت  ا... هاشمى 
چه مى خواهد بگوید که هم نظام حفظ شود و هم مردم قانع 
به خانه هایشان برگردند. آقاى ناطق نورى مى گوید آیت ا...
هاشمى خطبه را شروع کردند. متحیر ماندم که چگونه در 
چارچوب ســخن گفت و با چه هوشمندى هر جمله اى را 

بیان مى کرد. هر حرفى که از دهان آیت  ا... هاشمى بیرون 
مى آمد مى گفتم شیر مادر حاللت باشد، عمرت پر برکت. 
من مى فهمیدم که او چه کار مهمى را انجام مى دهد. آیت ا...

هاشمى آن روز از کلیت نظام دفاع کرد و مردم را آرام کرد و 
به خانه فرستاد. آقاى ناطق ادامه مى دهد بعد از خطبه یکى 
از دوستان که متعلق به نهادى بود از سخنان آیت ا... هاشمى 
ایراد گرفت. گفتم مرد مؤمن! امروز جاى این حرف ها نبود. 
اگر آیت ا...هاشمى حرفى مى زد و مردم برعکس آن عمل 

مى کردند چه کسى مى توانست اوضاع را جمع کند.

آن خطبه اى که هاشمى خواند
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محمد حسین مهدویان امسال با فیلم سینمایى «التارى» در جشنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت. این 
فیلم یکى از آثارى اســت که اخبار آن از زمان نگارش فیلمنامه تا دریافت پروانه ساخت و فیلمبردارى در 

رسانه ها زیاد به چشم مى خورد.
مهدویان پیش از این دو اثر «ایستاده در غبار» و «ماجراى نیمروز» را کارگردانى کرد که مورد توجه اهالى 
خاص و عام سینما قرار گرفت و براى هر دوى آنها ســیمرغ بلورین بهترین فیلم از جشنواره فیلم فجر را 

دریافت کرد.
زیبا کرمعلى، بازیگر جوان سینما در مقابل ساعد سهیلى در «التارى» به ایفاى نقش مى پردازند. همچنین 

هادى حجازى فر، جواد عزتى و حمید فرخ نژاد در این فیلم حضور دارند.
گفتنى است؛ فیلم «ماجراى نیمروز» مهدویان سال گذشته موفق به دریافت چهار سیمرغ بلورین بهترین 
فیلم، بهترین فیلم از نگاه ملى، بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و بهترین طراحى صحنه و لباس در جشنواره 

فیلم فجر شد.

محمدرضا گلزار بازیگر خوش چهره ایرانى نیمه ابتدایى سال 
فیلم پرحاشــیه «مادر قلب اتمى»على احمدزاده را روى پرده 
داشت که به اعتقاد اغلب مخاطبان یکى از جلوه هاى متفاوت 

بازیگرى گلزار محسوب مى شد. 
گلزار این روزها هم «آینه بغل»منوچهر هادى را روى پرده دارد 
و در آن در قالب یک مرفه بى درد ساکن در پنت هاوس ایفاى 
نقش کرده است؛ تیپى که معادل آن را بیش از یک دهه قبل در 

آثارى پرفروش نظیر «کما» هم ارائه داده بود.
رسانه اصولگراى «مشــرق» به تازگى با ارائه تحلیلى درباره 
«آینه بغــل» ادعایى پرســش برانگیز را مطرح کــرده با این 
محوریت که فیلــم اخیر گلزار در حال تبلیــغ بازاریابى هرمى 

است؟
«مشرق» نوشته اســت: موضوع مهمى که نباید در این فیلم 
از آن غافل شد، بحث تبلیغات شــرکت بازاریابى هرمى به نام 
«بیز» است که منوچهر هادى ســطح فیلم خود را با تبلیغات 
مستقیم شرکت «بیز» تنزل داده و از ابتدا تا انتهاى فیلم، خود 
را تریبونى براى تبلیغات این گونه شرکت هاى هرمى قرار داد 
که به مخاطب القا مى کند، به طور رؤیایى و با استفاده از فروش 
محصوالت این شــرکت مى توان در بهتریــن پنت هاوس  و 
با عالى ترین امکانات از قبیل دارا بودن زمین اســب سوارى، 
هواپیماى شخصى، انواع حیوانات اهلى و وحشى و خانه هاى 

آنچنانى زندگى کرد.
این رســانه ادامه داده اســت: فیلمســاز حتى به همین میزان 
تبلیغات بســنده نکرد و از بهاره رهنما در نقــش مدیر برنامه اى 
ســود بُرد که تنهــا کارش در ایــن فیلم گفتن دیالــوگ هایى 
براى تبلیغــات بهتــر شــرکت بازاریابــى مورد نظر اســت. 
شــرکتى که با هــدف بازاریابى شــبکه اى (با همان ســازوکار
 شرکت هاى هرمى) در ایران آغاز به کار کرد و تمام تالش و کوشش 
خود را به خرج داد که چرخه باطل بازاریابى شبکه اى را در بین جوانان 

بیکار و در آرزوى شغل و درآمد رؤیایى بیشتر و بیشتر کند.

پس از پایان فصل چهارم برنامه «خندوانه»، رامبد جوان با 
انتشار پستى در صفحه اینستاگرام خود اعالم کرد که قصد 
ساخت فیلم ســینمایى جدیدى را دارد. بعد از چند ماه حاال 
اعالم شده که فیلم جدید رامبد جوان «قانون مورفى» نام 
دارد و قرار است این فیلم را به تهیه کنندگى محمد شایسته 

به زودى جلوى دوربین ببرد.
در حالى که چند هفته اى است مدیران سیما و شبکه نسیم 
از پخش سرى جدید برنامه «خندوانه» از نوروز امسال خبر 
مى دهند، فیلم نیوز از صدور پروانه ســاخت فیلم سینمایى 
«قانون مورفى» به کارگردانى رامبد جوان و تهیه کنندگى 
محمد شایســته خبر داد تا پیش تولید جدیدترین ســاخته 

سینمایى جوان آغاز شود.
جوان کــه پیش از این فیلم هاى «اســپاگتى در هشــت 
دقیقه»، «پســر آدم، دختر حوا»، «ورود آقایان ممنوع» و 
«نگار» را کارگردانى کرده، قرار است «قانون مورفى» را در 

ژانر کمدى اکشن بسازد. 
«قانون مورفى» فیلمى پر بازیگر است که زمستان امسال 
در تهران و شمال کشور کلید خواهد خورد. محمد شایسته 
پیش از این تهیه کنندگى فیلم هــاى «50 کیلو آلبالو» و 

«خانه دختر» را بر عهده داشته است.

«التارى»در انتظار سیمرغ 

رامبد جوان 
«قانون مورفى» را مى سازد

جمشید هاشم پور امسال با فیلم هاى سینمایى «هایالیت» و «دارکوب» راهى جشنواره فیلم فجر شده است. این بازیگر سینما در آستانه 74 سالگى 
همچنان جزو بازیگران پر کار سینما محسوب مى شود. وى همچنین در فیلم سینمایى «درخونگاه» به کارگردانى سیاوش اسعدى نیز به ایفاى نقش 

پرداخت اما این فیلم در فهرست نهایى سوداى سیمرغ جشنواره فیلم فجر قرار نگرفت.
بازى او در نقش «زینال بندرى» در فیلم «تاراج» ساخته ایرج قادرى بود که جمشید هاشم پور (آریا) را با سِر تراشیده میان مردم مطرح کرد؛ تا جایى که 

تیپ قهرمان سرتراشیده تا سال ها مخاطبان بسیارى را روانه سینماها مى کرد.
فیلم هاى بعدى «فرمان»، «بازداشــتگاه»، «نقطه ضعف»، «باالش»، «پایگاه جهنمى»، «عقاب ها»، «یوزپلنگ»، «تیغ و ابریشم»، «عشق و 

مرگ»، «پرده آخر»، «تماس شیطانى»، «دادســتان»، «قرق»، «مادر»، «طعمه»، «افعى»، «یاران»، «آخرین خون»، 
«نیش»، «پرواز از اردوگاه»، «آخرین بندر»، «ضربه طوفان»، «یاغى»، «رنجر»، «زخمى»، «مجازات»، «گروگان»، 
«عقرب»، «آواز قو»، «گشت ارشاد»، «مسافر رى» و چندین فیلم دیگر تا به امروز از هاشم پور بازیگرى منعطف و 

خالق ساخته است.
جمشید هاشم پور از معدود هنرپیشگان موفق سینماى ایران است که فعالیت تئاترى نداشت و بنا به گفته خودش در 
یکى از مصاحبه هایش سینما را از سینما شروع کرده است و تنها فعالیت تئاترى وى صحنه هایى از فیلم تماس شیطانى 

بود که صحنه هاى تئاتر را با راهنمایى مجید مظفرى اجرا کرد.
وى با بازى در نقش هاى متفاوت توانایى هاى خود را به اثبات رسانده است. او در دهه 60 و اوایل دهه 70 

در کنار بازى در فیلم هاى اکشن و حادثه اى گه گدارى بازى در نقش هاى دیگر را نیز امتحان 
کرده است از جمله «روز باشکوه»، «مادر»، «پرده آخر»، «عشق» و «مرگ و دلشدگان».
هاشــم پور پس از دریافت دیپلم افتخار از هفدهمین دوره جشنواره فیلم فجر (1377) 
براى بازى در فیلم «هیوا» ســاخته رســول مالقلى پور گزیده کار شد و سعى کرد در 
فیلم هاى خوب و متفاوت بازى کند. بازى بســیار خوب او در فیلم هاى «آواز قو»، 
«سفر به فردا»، «قارچ ســمى» و «واکنش پنجم» نشــان از رویکرد سختگیرانه 

هاشم پور دارد.
هاشم پور در ســال 1386 از پس نقش سنگینى در فیلم استشــهادى براى خدا 

به خوبى برآمد و نامزد دریافت سیمرغ بلورین از جشنواره فجر شد.
«انزوا»، «هارى»، «نفس»، «من دیگو مارادونا نیستم»، «سریال شهرزاد»، 
«پایان نامه»، «کالشینکف»، «هیس دخترها...» و «کیفر» تعداد محدودى 
از آثار هاشم پور در سال هاى اخیر است. بازیگرى که همچنان با همان ابهت 

دوران جوانى بر پرده سینما مى تازد.
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گلزار بازاریابى هرمى را 
تبلیغ مى کند؟

قاسم جعفرى، کارگردانى که در سال هاى اخیر نتوانسته 
آثــارى مخاطب پســند براى ســینما بســازد و آخرین 
ســاخته هایش نظیر «پروانگى» و «دختران» در اکران 
عمومى روى هم صد میلیون هم نفروختند، به تازگى در 
گفتگویى به روایت حضور در محفلى با حضور کیارستمى 

پرداخته است.
به گزارش سینماروزان، جعفرى از میانه دهه 80 و فیلمى 
به نام «گرگ و میش» گفته که در اکران عمومى فروشش 
به زحمت از 80 میلیون گذشت اما کارگردانش مدعى است 
با تنها افزودن دو پالن مى توانست آن را به جشنواره کن 

بفرستد!
قاسم جعفرى گفت: «گرگ و میش» را ساخته بودم. یک 
شب منزل یکى از دوستان که جزو آدم هاى تأثیرگذار آن 
فیلم بود نمایش خصوصى داشتیم، مرحوم کیارستمى و 
خانم پخش کننده بین المللى فعال آن دوران و چند نفر دیگر 
هم آنجا بودند. وى ادامه داد: به من گفتند امسال این فیلم 
را بفرستیم براى جشنواره کن. فقط دو پالن به آن اضافه 
کن تا دیده شود و جایزه بگیرد. گفتند در یک اتاق چند پالن 
با حضور دو شخصیت زن اصلى فیلم در فضاى تاریک و 
روشن مى گیریم که انگار دو شخصیت اصلى فیلم در انتها 
به همجنس بازى مى رسند. قبول نکردم، چون دوست ندارم 

مثل پازل و معادله حرکت کنم. 
وى در بخش دیگــرى از این مصاحبه تصریح کرد: براى 
فرهادى احترام قایلم، اما ســینماى ما فیلمسازان بهتر از 
فرهادى زیاد دارد. فرهادى از نظر من فقط فیلمسازى است 
که قواعد بازى را خوب بلد است و مى داند چه چیزى را کجا 

و چطور بسازد.

ادعاى فیلمسازى شکست خورده 
از محفلى با حضور کیارستمى

همانطور کــه در بخش اهــداى جوایز 
جشنواره فیلم فجر، ســیمرغ بهترین 
بازیگر زن و مرد بــراى عالقه مندان به 
سینما و خود سینماگران از جایگاه ویژه اى 
برخوردار اســت حضور یا عدم حضور 
برخى از بازیگران نیز مهم جلوه مى کند و 
چه بسا که همین نام هاى مطرح و باسابقه 
است که به اعتبار جشنواره اى چون فجر 

مى افزاید. 
بر این اساس محســن تنابنده که سال 
گذشته براى فیلم «فرارى» جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول مــرد را دریافت کرد و 
ثریا قاســمى براى بازى در «ویالیى ها» 
سمیرغ بهترین بازیگر نقش مکمل را از 
آن خود کرد دو چهره مهمى هســتند که 
امســال هیچ فیلمى در جشنواره ندارند. 
همچنین بازیگرانى چــون امیر آقایى، 
مهرداد صدیقیان و علــى مصفا که جزو 
نامزدهاى جایــزه بهترین بازیگر نقش 
اول سال گذشــته بودند نیز امسال هیچ 
فیلم از آنها در جشــنواره حضور ندارند. 
سال گذشته شــقایق فراهانى با چهار 
فیلم عنوان پرکارترین بازیگر جشنواره 
ســى و پنجم فجر را به خود اختصاص 
داد، اما در اتفاقى عجیب او امسال هیچ 
فیلمى در این رویداد ســینمایى ندارد. 
حمیدرضا آذرنگ نیز که سال گذشته در 
میان بازیگران مرد لقب پرکارترین را از 
آن خود کرده بود امسال تنها با یک فیلم به 
نام «تنگه ابوغریب» ساخته بهرام توکلى 

به جشنواره مى آید.
فرهاد اصالنى نیز که در دوره هاى اخیر این 
رویداد سینمایى همواره با آثار مختلفى به 
جشــنواره آمده و توانسته با فیلم هایش 
بدرخشد امسال جزو بازیگران کم کارى 
است که تنها یک فیلم «مغزهاى کوچک 

زنگ زده» ساخته هومن سیدى را دارد.
پرویز پرســتویى که رکورددار کســب 
سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر است 
هم از غایبان بزرگ این جشنواره است. 
او سال گذشــته با «قاتل اهلى» مسعود 
کیمیایى در جشــنواره حضور داشت اما 
تنها فیلــم او که قرار بود در جشــنواره 
امسال باشد «لس آنجلس-تهران» به 

جشنواره ارائه نشد.
از میان سوپراستارهاى سینما که شاید 
هر سال به طور مستمر در جشنواره فیلم 
فجر حضور ندارند، هستند چهره هایى که 
حتى چند سال یک بار هم عالقه مندان و 
طرفدارانشان را با بازى در فیلمى که در 
جشــنواره به نمایش در مى آید غافلگیر 
مى کنند و نبودشــان در ایــن رویداد 

سینمایى حتماً به چشم مى آی د.
براى مثال الناز شاکردوست است که سال 
گذشته با فیلم «خفه گى» فریدون جیرانى 
به جشنواره پا گذاشت امسال در جشنواره 
حضور ندارد. البته شاکردوســت فیلم 
سینمایى «سراسر شب» فرزاد مؤتمن را 

داشت که به جشنواره راه پیدا نکرد.
حامد بهداد و شهاب حسینى نیز که هم در 
دوره هاى گذشته حضورى تقریباً چشمگیر 
و موفق داشتند و هم همواره به عنوان دو 
بازیگر پرطرفدار میان مردم نامشــان 
مطرح است از غایبان جشنواره امسال 
هســتند.  پریناز ایزدیار که در جشنواره 
سى وچهارم ســیمرغ بهترین بازیگر 
نقش اول زن را براى بازى در فیلم «ابد و 
یک روز» دریافت کرد و سال گذشته نیز 
فیلم «تابستان داغ» را در جشنواره داشت 
امسال در این رویداد حضور ندارد. هدیه 
تهرانى که سال گذشــته «اسرافیل» را 
داشت، غزل شاکرى و پگاه آهنگرانى که 
در دوره قبل با «سارا و آیدا» در جشنواره 
بودند، طناز طباطبایى که «ویالیى ها» را 
بازى کرده بود و نگار جواهریان که «نگار» 
فیلم قبلى او در جشنواره سى و پنجم بود 

هم از جمله چهره هاى غایب امسال اند.
همچنین محمدرضا گلــزار، محمدرضا 
فروتن و ترانه علیدوستى نیز سه چهره 
محبوب سینماى ایران اند که سهمى در 

جشنواره امسال ندارند.

ههاىغایبستاره هاى غایب ستا

شیند؟ 
ر مى ن

شم پو
د ها

مشی
ى ج

ه ها
شان

غ بر 
یمر

      س
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نصــف جهــان «زالتکــو کرانچــار» و امیر قلعــه نویى حســابى در 
مصاحبه هایى که در مورد یکدیگر داشته اند همدیگر را تحویل مى گیرند. 
قلعه نویى از کرانچار به عنوان استاد خود و یک مربى بزرگ و جنتلمن یاد 
مى کند و مرد کروات هم ژنرال را بارها بهترین مربى ایرانى خطاب کرده 
است. حاال مرد جنتلمن با آقاى بزرگوار در آستانه دوئل دیگر هستند. دوئلى 

که در ورزشگاه نقش جهان قطعاً زیبا و دیدنى خواهد بود.
 سپاهان و ذوب آهن از ساعت 15 فردا (جمعه) در قالب شصت و دومین 
شهرآورد فوتبال اصفهان در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم مى روند.

تیم هاى اصفهانى در شرایطى رو در روى هم قرار مى گیرند که به واسطه 
اختالفى 6 امتیــازى 5 امتیاز در جدول رده بندى بــا یکدیگر در جدول 

فاصله دارند.
سپاهاِن میزبان با گذشت سه هفته از دور برگشت لیگ هفدهم همچنان 
در همان رده اى جاى خوش کرده اســت که نیم فصل نخست را در آن 
به پایان برد. زردها در حالى همچنان با رتبه اى دورقمى در نیمه پایینى 
جدول روزگار مى گذرانند که با دو تســاوى خارج از خانه برابر تیم هاى 
تقریبًا باالنشین و یک پیروزى قاطع خانگى، نیم فصل دوم را به نسبت 
خوب شروع کرده اند. شاگردان زالتکو کرانچار اگرچه در مجاورت چهار 
کاندیداى سقوط به دسته پایین تر هستند، اما فعًال فاصله به نسبت مطمئنى 
با فانوس به دستان دارند. البته سخن از نزدیکى سپاهان با فانوس به دستان 
هم براى این تیم با کارنامه درخشانش زشت و خجالت آور است، اما یادمان 
نرود اختالف امتیازى آنها با دو تیم باالسرشان زیاد نیست. طالیى پوشان 
براى احراز رتبه اى تک رقمى و رسیدن به نیمه باالیى جدول البته هنوز 

کار دارند.
شکست در شهرآورد اصفهان ممکن است براى سپاهان خیلى گران و به 
قیمت کاهش فاصله امتیازى با تیم هاى پایین جدول تمام شود. در مقابل، 
پیروزى در این مسابقه مى تواند به فاصله گرفتن هرچه بیشتر از فانوس به 
دستان بیانجامد. هر چند برخالف نوشته برخى روزنامه ها، چند روز پیش 
در نصف جهان هم نوشتیم که باخت در دربى هم منجر به تغییر کرانچار 

نخواهد شد.
ذوب آهِن میهمان که نیم فصل دوم را با تساوى خانگى برابر تیم قعرنشین 
جدول آغاز کرد، در ادامه با دو پیروزى پى  در پى یکى در تبریز و دیگرى 
در اصفهان، هم به طلسم نبردن در دو بازى پیاپى در لیگ هفدهم پایان 
داد و هم با بازگشت به نیمه نخســت جدول در همسایگى باالنشینان 
قرار گرفت تا در آســتانه شــهرآورد اصفهان و کمتر از یک ماه مانده به 
دیدار پلى آف این تیم در لیگ قهرمانان، چشم اندازى آسیایى پیش روى 
سبزپوشان اصفهانى ترسیم شود.ذوب آهن البته همچنان فاصله زیادى 
حتى با تیم هاى دوم و سوم جدول دارد، اما با توجه به زمان نسبتاً طوالنى 
که تا پایان فصل مانده کسب سهمیه آسیایى براى شاگردان امیر قلعه نویى 
هدفى در دسترس به نظر مى رسد، البته به شرطى که آنها در آینده نیز به 
روند خوبشان در هفته هاى اخیر ادامه دهند.دیدار رفت دو تیم در ورزشگاه 
فوالدشهر با برترى 2 بر صفر سپاهان به پایان رسید. آخرین مصاف رسمى 
تیم هاى اصفهانى در ورزشگاه نقش جهان نیز به هفته بیست و سوم لیگ 
گذشته بازمى گردد. آن دیدار که پانزدهم اسفند 95 برگزار شد با برترى

 2 بر یک سپاهان به پایان رسید.  
 چیزى که در این دربى کامًال محســوس اســت و در این باره ژنرال به 
شاگردانش هشدارى محکم داده این است که ذوب آهنى ها به هیچ وجه 

حق باخت در این دیدار را ندارند. 
قلعه نویى در لیگ هفدهم و پس از سال ها دورى از اصفهان بار دیگر به 
این شهر که خاطرات خوشى از آن در ذهن دارد، بازگشت تا شاید بتواند 

تجربه دو بار کسب عنوان قهرمانى پیاپى با سپاهان را در تیم همشهرى 
تکرار کند، اما سبزپوشــان اصفهانى در پایان هفته 

هجدهم 26 امتیازى هســتند و در رتبه هفتم، 
فاصله اى 15 امتیازى با صدرنشین مسابقات 
دارند و به هفته هاى آتى و کســب سهمیه 

آسیایى مى اندیشند.
دربى اصفهان در دور رفت در شرایطى برگزار 

شد که هر دو مربى شــناخت زیادى از تیم خود 
نداشتند، با این حال شــاهد بازى جذاب و مهیجى 

از ســوى هر دو تیــم بودیم؛ دیــدارى که 
موقعیت هاى زیادى در آن ایجاد شــد 

و دو بــار طالیى پوشــان موفق 
شدند به گل برسند. دو گلى که 

جذابیت هــاى خاص خود 
را داشــت؛ گل مهــرداد 

محمدى که با ســایش 
به سر انصارى به گل 
تبدیل شد و علیرغم 
اینکه سازمان لیگ این 

گل را به نــام محمدى ثبت 
کرده، هنوز در مورد آن ابهام 

وجود دارد. گل دوم هم در وقت 
هاى تلف شــده و با خونسردى 

خاص جــالل على محمــدى پس از 
دریبل رشید مظاهرى به دســت آمد تا ذوب 

آهن در روزى که مهاجمانش هم موقعیت هایى داشتنند، 
بازنده دربى باشند.آن دیدار یکى از معدود دیدارهایى بود که 

«لى اولیویرا» گلر برزیلى سابق سپاهان درخشش خوبى داشت 
و شاید اگر آن درخشش را ادامه مى داد دیگر شاهد حضور گلرى 

به نام «ابراهیم عالمه» در چهارچوب دروازه سپاهان نبودیم.
 هر دو تیم ذوب آهن و سپاهان نسبت به نیم فصل اول پیشرفت 
روشــنى را در روند خود ایجاد کرده اند و در این بین شاگردان 
قلعه نویى بهتر از همشهرى خود بوده اند. با کارنامه موفقى که 
قلعه نویى از خود برجاى گذاشــته و از چهار بازى اخیر سه برد و 
یک تساوى را کسب کرده، حاال به دنبال پاك کردن شکست نیم 
فصل اول در دربى اصفهان و مقابل تیمى است که هنوز نتوانسته به 
ثبات الزم برسد و در مقابل ذوب آهن هم کار سختى پیش رو دارد. 
قلعه نویى  که همیشه دوست داشته نامش به عنوان کاندیداى 

شماره یک سرمربیگرى سپاهان در همه فصول مطرح باشد به 
هیچ وجه دوست ندارد باخت دیگرى را در مقابل این تیم تجربه 
کند و در این باره به  شاگردانش حسابى هشدار داده است. وى  
از شکست در این دیدار به عنوان خط قرمز بزرگ خود یاد کرده 
و از شاگردانش خواسته هر طور شده پیروز این بازى مهم باشند.

نکته جالب توجه دیگرى که در پایان این گزارش به آن اشاره 
مى کنیم این است که هر دو مربى دیدار  فردا هر کدام دو جام را 
براى سپاهان به ارمغان آورده اند. قلعه نویى با آن تیم پر ستاره  

دو کاپ لیگ برتر و کرانچار نیز با دو تیم متحول شده و تا 
حدودى جوان یک کاپ لیگ برتر که منجر به هت تریک 

قهرمانى شد و یک کاپ حذفى در ورزشگاه آزادى.

جنتلمن مى برد یا بزرگوار؟! سپاهان- ذوب آهن؛
 فردا در ورزشگاه 

نقش جهان

ویى حســابى در 
حویلل مىگ گیرند. 
ورگو جنتلمن یاد 
رانى خطاب کرده 
گر هستند. دوئلى 

د.
بشصت و دومین 
صاف هم مى روند.

بیرند که به واسطه 
یکدیگر در جدول 

 هفدهم همچنان 
نلنخست را در آن 
نیمه پایینى ى در

تیم هاى  تانه برابر
ل دوم را به نسبت 
 درمجاورت چهار 
هنسبت مطمئنى 
ا فانوس به دستان 
راست، اما یادمان 
ت. طالیى پوشان 
جدول البته هنوز 

خنخیلى گران و به 
ام شود. در مقابل، 
بیشتر از فانوس به

چها،چند روز پیش 
ر به تغییرکرانچار

رابر تیم قعرنشین 
ر تبریزو دیگرى 
گهفدهم پایان

ایگى باالنشینان 
زیک ماه مانده به 
پسیایى پیش روى 
فنانفاصله زیادى 
ان نسبتاً طوالنى 
دان امیر قلعه نویى 
در آینده نیز به  نها
وو تیم در ورزشگاه 
ین مصاف رسمى 
یست وسوملیگ 
بگزار شد با برترى

ژ این باره ژنرال به 
هىها به هیچ وجه 

صفهان بار دیگر به 
بتواند  شاید بشتتا

رتجربه دو بار کسب عنوانقهرمانىپیاپى با سپاهانرا در تیم همشهرى 
پایان هفته  پتکرار کند، اما سبزپوشــان اصفهانى در

6هجدهم 26 امتیازى هســتند و در رتبه هفتم، 
5فاصله اى 15 امتیازى با صدرنشین مسابقات 
کســب سهمیه  هفته هاى آتى و هدارند و به

آسیایى مى اندیشند.
ادربى اصفهان در دور رفت در شرایطى برگزار 

دو مربى شــناخت زیادى از تیم خود  دشد که هر
حنداشتند، با اینحال شــاهد بازى جذاب و مهیجى 

تیــم بودیم؛ دیــدارى که  تاز ســوى هر دو
شموقعیت هاى زیادى در آن ایجاد شــد 

قوفق و دو بــار طالیى پوشــان م
بشدند به گل برسند. دو گلى که 

جذابیت هــاى خاص خود 
گل مهــرداد  گرا داشــت؛

محمدى که با ســایش 
گبه سر انصارى به گل 
شد و علیرغم  تبدیل
اینکه سازمان لیگ این 

رگلرا به نــام محمدى ثبت 
اکرده، هنوز در مورد آن ابهام 
وقت وجود دارد. گل دوم هم در

تلف شــده و با خونسردى  شهاى
خاص جــالل على محمــدى پس از 

دریبل رشید مظاهرى به دســت آمد تا ذوب 
رآهن در روزى که مهاجمانشهم موقعیت هایى داشتنند، 

بازنده دربى باشند.آن دیدار یکى از معدود دیدارهایى بود که 
گ«لى اولیویرا»گلر برزیلى سابق سپاهان درخشش خوبى داشت 
آو شاید اگرآن درخششرا ادامه مىداد دیگر شاهد حضور گلرى

به نام«ابراهیم عالمه» در چهارچوب دروازه سپاهان نبودیم.
اودو تیم ذوب آهن و سپاهان نسبت به نیم فصل ول پیشرفت  د هر
وروشــنى را در روند خود ایجاد کرده اند و در این بین شاگردان 
خقلعه نویى بهتر از همشهرىخود بوده اند. با کارنامه موفقى که 
از چهار بازىاخیر سه برد و وخود برجاى گذاشــته و خقلعه نویى از

پیک تساوى را کسب کرده، حاال به دنبال پاك کردن شکست نیم 
فصل اول در دربى اصفهان و مقابل تیمى است که هنوز نتوانسته به 
ثبات الزم برسد و در مقابل ذوب آهن هم کار سختى پیش رو دارد. 
قلعه نویى که همیشه دوست داشته نامش به عنوان کاندیداى 

شماره یک سرمربیگرى سپاهان در همه فصول مطرح باشد به 
هیچ وجه دوست ندارد باخت دیگرى را در مقابل این تیم تجربه 
اینباره به  شاگردانش حسابىهشدار داده است. وى کند و در

از شکست در این دیدار به عنوان خط قرمز بزرگ خود یاد کرده 
و از شاگردانش خواسته هر طور شده پیروز این بازى مهم باشند.

نکته جالب توجه دیگرى که در پایان این گزارش به آن اشاره 
مى کنیم این است که هر دو مربى دیدار  فردا هر کدام دو جام را 
براى سپاهان به ارمغان آورده اند. قلعه نویى با آن تیم پر ستاره  

دو کاپ لیگ برتر و کرانچار نیز با دو تیم متحول شده و تا 
حدودى جوان یک کاپ لیگ برتر که منجر به هت تریک 

قهرمانى شد و یک کاپ حذفى در ورزشگاه آزادى.

در مجمــوع بــازى هایى کــه در لیــگ هفدهم برگزار شــد 9 
دروازه بان موفق شدند ضربات پنالتى را مهار کنند که در این میان 
رشید مظاهرى با مهار چهار ضربه، پنالتى گیرترین گلر لیگ لقب 
گرفته اســت.از ابتداى بازى هاى لیگ هفدهم تاکنون 54 ضربه 
پنالتى توســط داوران اعالم شــده اســت. از مجموع این پنالتى 
35 توپ وارد دروازه ها شده و 19 ضربه پنالتى نیز از دست رفت. در 
میان پنالتى هاى از دست رفته 9 دروازه بان موفق شدند حریف را 

ناکام کنند و از پس ضربه پنالتى بربیایند. 
رشــید مظاهــرى در میــان دروازه بــان هــاى حاضــر 
موفــق شــده بهتریــن آمــار را بــه ســود خــود کنــد. او که 
پیــش از ایــن و در رقابــت هــاى فصــل هــاى گذشــته
 لیگ برتر و جــام حذفى توانســته بود خــود را بــه عنوان یک 
دروازه بان پنالتى گیر معرفى کند، در لیگ هفدهم نیز چهاربار اقدام 
به دفع ضربات نواخته شــده کرد و به نوعى مانع باز شــدن دروازه 
ذوبى ها از روى نقطه پنالتى شــد تا مهمترین گلر لیگ برترى در 

ضربات پنالتى باشد.
ســعید جاللى راد، حامد لک، سیدحسین حســینى، «فرناندو ده 
خسوس»، فرزین گروسیان، ســیدمحمد حسینى، گودرز داودى و 
على کیخسروى نیز دیگر دروازه بان هایى هستند که توانستند در 

مهار ضربات پنالتى موفق باشند. 

صبر مدیرعامل ذوب آهن سه هفته مانده به دیدار پلى آف لیگ قهرمانان لبریز شد و براى سعید 
آذرى چاره اى باقى نگذاشــت تا عدم  حمایت کارخانه براى حضور آبرومندانه تیم اصفهانى در 

آسیا را رسانه اى کند.
در همه ماه هایى که صحبت از احتمال حذف نفت تهران از لیگ قهرمانان بود، از ذوب آهن به 
عنوان گزینه اى مطمئن براى شرکت در این رقابت ها یاد مى شد. تصور همه بر این بود که باشگاه 
ساختارمند اصفهانى که پیش از این هم به دفعات فوتبال ایران را در لیگ قهرمانان نمایندگى 
کرده است مى تواند جایگزینى مناســب براى قهرمان فصل پیش جام حذفى باشد که جدا از 

مشکالت عدیده مالى با ابهام در مالکیت خود نیز مواجه بود.
پیش بینى ها درباره حذف نفت از آســیا و جایگزین شــدن ذوب آهن به جاى این تیم در لیگ 
قهرمانان پس از ماه ها گمانه زنى ســرانجام حدود دو ماه پیش به واقعیت پیوست. با این اتفاق 
اگرچه قهرمانى نفت در جام حذفى سودى به حال این تیم نکرد، اما دستکم خیال فوتبالدوستان 
ایرانى از این بابت راحت شد که تیمى بحران زده فوتبال ایران را در دوره جدید لیگ قهرمانان 
نمایندگى نخواهد کرد بلکه نماینده اى در آن رقابت ها شرکت مى کند که سابقه نسبتًا خوبى از 

دوره هاى قبلى حضور در این مسابقات دارد.
اوضاع براى ذوب آهن اما به آن خوبى که بســیارى تصور مى کردند نبود. نخستین نشانه هاى 
جدى بحران کمتر از 50 روز پس از آســیایى شــدن تیم اصفهانى نمود رســانه اى پیدا کرد. 
هفته  پیش مدیرعامل ذوب آهن دســت به قلم برد و در بیانیه اى خطــاب به مدیران عالیرتبه 
کارخانه ذوب آهن، نمایندگان مجلس و مسئوالن اســتان اصفهان ضمن یادآورى مأموریت 
دشوار و حیثیتى تیم اصفهانى در آسیا از آنها خواست تا نماینده ایران در لیگ قهرمانان را تنها 

نگذارند.
از بیانیه سعید آذرى مشخص شد که یک ماه به مانده به آغاز چالش آسیایى ذوب آهن، حال و روز 
این تیم چندان خوب نیست. صبر آذرى که ظاهراً پاسخ مثبتى از سوى مخاطبان اصلى بیانیه 
خود دریافت نکرده بود کمتر از ده روز بعد لبریز شد و مدیرعامل ذوب آهن را بر آن داشت تا در 

گفتگو با یکى از خبرگزارى ها از رسیدن کارد به استخوانش بگوید!
مصاحبه گالیه آمیز آذرى با خبرگزارى مهر حتى عادل فردوســى پور را هم کمى نگران کرد و 
او را بر آن داشــت تا مدیرعامل ذوب آهن را روى خط برنامه 90 بیاورد. آذرى گالیه هاى خود 
درباره کاهش شدید بودجه باشــگاه و عدم  حمایت کارخانه از تیم هاى ورزشى را در گفتگوى 
زنده با این برنامه تلویزیونى تکرار کرد تا با رسانه اى شدن بیش از پیش مشکالت معلوم شود 
اوضاع ذوب آهن تنها سه هفته مانده به دیدار این تیم با آیزاول هند در پلى آف لیگ قهرمانان 

اصًال خوب نیست.

سایت هاى ایتالیایى «اسپورت ِفیر» و «لیبرو کوئیوتیدیانو» با اشاره 
به مصاحبه اخیر مسعود شــجاعى با روزنامه «ال پایس» اسپانیا 
مدعى شدند، فیفا باید ایران را از جام جهانى 2018 روسیه کنار 
بگذارد تا ایتالیا شانس حضور در جام بیست ویکم به جاى ایران 

را داشته باشد!
ایتالیایى ها سعى دارند وانمود کنند فوتبال ایران تحت تأثیر مسائل 
سیاسى و دولتمردان ایران اســت در حالى که در سال هاى اخیر 
دولت بیشتر کمک فوتبال بوده تا اینکه در فوتبال دخالت کند. به 
نظر مى رسد عدم راهیابى به جام جهانى 2018 بدجورى ایتالیایى 
را عصبانى کرده و آنها حاال بــراى حضور در جام جهانى به دنبال 
راه هاى غیر فوتبالى هستند. البته پیش تر فیفا گفته بود تحت تأثیر 
این درخواست ها قرار نمى گیرد و ایران را به بهانه اى که ایتالیایى ها 

مطرح کرده اند از جام جهانى کنار نمى گذارد.
مسعود شجاعى همانند احســان حاج صفى به دلیل احترام به 
قوانین جمهورى اســالمى ایران تیمش را در سفر به سرزمین 
اشغالى همراهى نکرد و همین بهانه دستاویز ایتالیایى ها شده تا 
بخواهند تیم ملى از جام جهانى حذف شود! آنها نمى خواستند در 
بازى برگشت هم به میدان بروند اما تهدید یوفا و شاید هم باشگاه 
که به این دو گفته بودند اگر بازى نکنید یکسال محروم مى شوید 
موجب شــد تا آنها در یونان تیم پانیونیوس را در بازى با نماینده 

رژیم اشغالگر قدس همراهى کنند.

ایتالیا همچنان دست و پا مى زند

بشت تا شاید بتوخاین شهر کهخاطرات خوشى از آن در ذهن دارد، بازگش

رشید پنالتــى گیر!
ذوب آهن نگران مسافرى از هند!

  با قبولى مهدى طارمى در تست پزشکى باشگاه الغرافه حضور او در این تیم تقریباً نهایى شده و در صورتى که قطرى ها بتوانند مبلغ مورد نظر باشگاه پرسپولیس براى 
صدور رضایتنامه طارمى را پرداخت کنند این بازیکن همبازى «اسنایدر» خواهد شد. سرپرست باشگاه پرسپولیس در مصاحبه اش رقم 520 هزار دالرى براى صدور 

رضایتنامه طارمى را تأیید نکرد و گفت که این باشگاه تا زمانى که مبلغ مورد نظرش فراهم نشود، اجازه حضور مهاجم ملى پوشش را در تیم دیگرى نخواهد داد.
 ســایت نامه نیوز با اشــاره به این موضوع مدعى شــده که قرمزها براى صــدور رضایتنامه طارمى 800 هــزار دالر مى خواهند امــا الغرافه بیشــتر از 520 هزار 
دالر هزینه نخواهد کرد و طارمى که اصرار زیادى به جدایى از پرسپولیس دارد احتماًال مابه التفاوت این پول را از جیب مى دهد و براى پرسپولیس چک صادر خواهد کرد.

طارمى به پرسپولیس چک مى دهد؟
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الهه مهرى دهنوى- بهاره حیاتى- مرتضى رمضانى راد

طبق معمول در آستانه شهرآورد اصفهان گروه ورزشى 
نصف جهان به سراغ چهره هاى مطرح هنرى کشورمان 
رفت تا دیدگاه هاى آنها راجع به این بازى بزرگ را جویا 
شود. چهره هایى که قبًال با آنها به طور مفصل و در مورد 
شهرآوردهاى گذشــته صحبت کرده ایم و حاال دوباره 
ســراغ آنها رفته ایم. البته برخى از آنها براى اولین بار با 
ما هم صحبت شده اند و قول مصاحبه اى تفصیلى را در 

ادامه به ما داده اند.

علیرضا خمسه :  مثل یک اصفهانى دو آتیشه!
 خیلــى از ایــن ایام 
تلخى که بر هواداران 
ســپاهان مى گذرد 
دلگیرم  و اعتقاد دارم  
که تیم بزرگ و کهنى 
مثل ســپاهان نباید 
اجازه دهد که شخصیتش به راحتى زیر سئوال برود. ما 
انتظار این را نداریم که تیم مان هر سال قهرمان شود ولى 
نباید نتایجش هم به سمت و سویى برود که شأن و شکوه 
آن مورد خدشه قرار بگیرد. در مورد این مسئله  کارشناسان 
فوتبال باید بیشتر نظر دهند ولى به هر تقدیر فکر نمى کنم 
فرمول جوانگرایى در باشگاهى مثل سپاهان آن چیزى 
نباشد که سال گذشته شاهدش بودیم  و زمان مى خواهد 
که اتفاقات سال گذشته و ضرباتى که به تیم خورد جبران 
شود. بگذریم!   سپاهان و ذوب آهن مى توانند خالق یک 
روز خوب فوتبالى براى اصفهان باشــد. هر چند بخاطر 
نتایج اخیر ســپاهان قطعًا هواداران این تیم ناراحتند و 
پیروزى در شــهرآورد اندکى مى تواند ناراحتى و اندوه 
آنها را التیام بخشد. امیدوارم سپاهان پیروز دربى باشد و 
ذوب آهن هم در آســیا و در مرحله پلى آف نماینده هند 
را شکســت دهد.من مانند یک اصفهانى دو آتیشه دارم 
صحبت مى کنم! من اصفهانى نیســتم و شاید طرفدار 
تیم دیگرى هستم ولى واقعاً از فوتبال اصفهان و دو تیم با 

شخصیت سپاهان و ذوب آهن خوشم مى آید.

 هوشنگ حریرچیان: دوباره که من نیستم!
متأســفانه بار دیگر 
شهرآورد اصفهان فرا 
رسید و من این فرصت 
را به دست نیاوردم که 
آماده شوم و در ترکیب 
سپاهان در این دیدار 
به میدان بروم. حتى مى خواستم یار کمکى ذوب آهن 
در لیگ قهرمانان آسیا باشم که کنفدراسیون فوتبال آسیا 
با این مسئله مخالفت کرد. خیلى دوست داشتم در مقابل 
تیم هندى بازى کنم و این تیم را شکست بدهیم.  حتى در 
لیگ این شرایط را داشتم که بازیکن ذوب آهن شوم ولى 
از همینجا به آقاى قلعه نویى بگویم من نمى توانم جلوى 
سپاهان بازى کنم. سپاهان تیم محبوب من است و عمراً 

بتوانم جلوى این تیم بایستم!
من به شخصه دوست دارم در هر دیدارى سپاهان برنده و 
پیروز باشدولى خوب برخى وقت ها شرایطى پیش مى آید 
که تیم ها با افت و خیز مواجه مى شوند و شرایط بر وفق 
مراد پیش نمى رود. هواداران سپاهان نباید از شرایطى که 
براى تیم شان به وجود آمده خیلى ناراحت باشند، البته 
ناراحتى بابت باخت و شکست طبیعى است و باید به آنها 
حق بدهیم ولى نباید امید خود را از دست بدهند. سپاهان 
این همه سال کلى جام براى آنها به ارمغان آورده است 
پس همانطور که در روزهاى خوب و قهرمانى همراه این 
تیم بودید در روزهاى سخت هم سپاهان را تنها نگذارید 
و پشتیبان این تیم باشید. در دیدار روزجمعه  انتظار من 
از مردم اصفهان و ســپاهانى ها این است که تا آنجا که 
امکان دارد به ورزشــگاه نقش جهان بروند و یک روز 
خوب را براى فوتبال اصفهان رقم بزنند. هواداران ذوب 
آهن هم همینطور و آنها هم حضــور همه جانبه اى در 
ورزشگاه داشته باشند. سال هاى سال بود که شهرآورد 
اصفهان در یک ورزشگاه بزرگ در شهر اصفهان برگزار 
نمى شد و حاال خوشــحالم که براى دومین سال نقش 
جهان این فرصت را براى برگزارى یک دربى زیبا فراهم 

مى کند.

مرتضى کاظمى: تحوالت زیاد اشتباه بود
از  خیلــى  مــن   
ســپاهانى ها گالیه 
دارم که چرا تیم را به 
این سمت و سو برده 
اند. سال گذشته و در 
زمان آقاى ویســى 
وعده داده شده بود که با یک تیم جوان در درجه اول براى 
قهرمانى مى جنگند و در گام بعد براى  کســب سهمیه، 
اما چیزى که ما دیدیم غیر از این اســت. ما سال ها در 
تهران سرمان را باال مى گرفتیم که تیم شهرمان مرتبًا 
جام قهرمانى مى آورد ولى حــاال باید کنایه هاى آنها را 
تحمل کنیم. البته ما اینقدر جام آورده ایم که بتوانیم حاال 
حاالها براى آنها کرى بخوانیم و همچنان سپاهانى هاى 
متعصبى خواهیم بود، ولى این را جدى عرض مى کنم که 
تیم با کارنامه اى مثل سپاهان نباید اینطور دچار تحوالت 
زیاد شود و ســازمان و ثبات خود را بر هم بزند. امیدوارم 
آقاى کرانچار بتواند تیم را نجات دهد و به روزهاى خوبش 
بازگرداند.  ضمن اینکه این را هم بگویم که  دلم هم خیلى 
براى محرم نویدکیا تنگ مى شــود که متأسفانه فکر 
مى کنم  سومین دربى اصفهان پس از سال هاست که 
غایب است و متأسفانه دیگر از فوتبال خداحافظى کرده 
است. با این حال هواداران ســپاهان روز جمعه حتمًا به 
ورزشگاه بروند و حامى تیمشان باشــد. امیدوارم همه 
کمک کنند تا سپاهان به روزهاى خوبش باز گردد. براى 
ذوب آهن هم در ادامه لیگ و البته در لیگ قهرمانان آسیا 

آرزوى موفقیت دارم.

سید جواد هاشمى: کدام شبکه؟!
من قبًال هم در گفتگو 
با شــما عرض کرده 
بودم که طرفدار ملوان 
بندر انزلى هستم ولى 
به تیم هاى اصفهانى 
احترام مــى گذارم و 
برایشان ارزش زیادى قائلم.  دربى اصفهان هم که جمعه 
برگزار مى شــود را قطعاً از هر شبکه اى که پخش شود 
مــى بینــم و مطمئنــم یــک دیــدار زیبــا از آب 
در خواهــد آمــد. راســتى فقــط قبلــش بــه مــن 
بگوییــد کــدام شــبکه ایــن بــازى را پخــش

مى کند.

نیما شاهرخ شــاهى: تیم هاى  اصفهانى با 
کالسند

 ممنون که مرتبًا با من 
مصاحبه مى کنید. فکر 
کنم اینقدر که نصف 
جهان با من مصاحبه 
کــرده باالخــره من 
سپاهانى یا ذوب آهنى 
شوم!من با توجه به اینکه فعًال(!) استقاللى هستم به این 
نگاه مى کنم که باخت کدام تیم مى تواند به اســتقالل 
کمک بیشترى کند! البته این را بگویم که دو تیم سپاهان 
و ذوب آهن فوق العاده با شخصیت و از تیم هاى با کالس 
فوتبال ایران هستند و باید به اصفهانى ها بخاطر داشتن 

این دو تیم تبریک گفت. 

آزاده زارعى: سکویى در نقش جهان خالى نماند 
 امیدوارم یک بازى 
مهیــج در روز جمعه 
برگزار شود.  هواداران 
اصفهانى هم حاال که 
یک ورزشگاه شیک 
و عالى مثــل نقش 
جهان را در اختیار دارند  اجازه ندهند که در این دیدار حتى 
یک سکو در روز جمعه خالى بماند و حسابى ورزشگاه را 
پر کنند.امیدوارم سپاهان پیروز این شهرآورد باشد. به هر 
حال یک ایران و یک اصفهان و یک سپاهان و البته یک 
ذوب آهن که بیشتر نداریم! منتظر دیدن یک نقش جهان 
مملو از جمعیت هستیم و دیگر اینکه ما سپاهانیم و از سال 

آینده دوباره قهرمانیم!

 بهنوش بختیارى: استقالل را تا مى توانید ببرید!
پرسپولیســى  من 
ام ولــى خیلى براى 
سپاهان و ذوب آهن 
احترام خاصى قائل 
هستم. امیدوارم شما 
اصفهانى ها همیشه 
شاد باشید، همیشه تا مى توانید اســتقالل را شکست 
بدهید و البته پرسپولیس را هم نبرید. قطعاً دربى روز جمعه 
اصفهان را نگاه مى کنم و مطمئنــم دو تیم که مربیان 

خوبى هم دارند یک دیدار زیبا را به نمایش مى گذارند.

ایرج نوذرى: یک بازى مهیج
مــن در درجه اول و 
فارغ از هــر نتیجه 
اى که در شهرآورد 
اصفهــان اتفــاق 
خواهد افتــاد الزم 
مى دانم که به مردم 
اصفهان داشتن دو تیم خوب و قدرتمند را تبریک بگویم. 
خیلى از استان هاى دیگر کشورمان آرزوى داشتن یکى از 
این تیم هاى قدرتمند را دارند ولى اصفهان با همه عظمتى 
که درعرصه هاى اقتصاد و صنعت و فرهنگ و هنر دارد در 
عرصه ورزش هم کار بزرگى انجام داده و با کار ریشه اى و 
برنامه ریزى هاى دراز مدت شرایطى به وجود آمده که دو 

باشگاه خوب در این استان وجود داشته باشند.
امســال آنطور که نتایج را دنبال کــردم دو تیم به ویژه 
سپاهان شــرایط خوبى در جدول لیگ برتر ندارند ولى 
امیدوارم هر دو تیم شــرایط خوبى پیــدا کنند و باز هم 
اصفهانى ها را خوشحال کنند. سعى مى کنم که دربى 
اصفهان را از تلویزیون ببینم و امیدوارم یک بازى مهیج 

رقم بخورد.
 

على سلیمانى: دوست دارم سپاهان ببرد  
من با اینکه اصفهانى 
نیستم ولى قبًال هم 
در گفتگو با شــما 
اعالم کــرده بودم 
که طرفدار سپاهانم 
و این تیــم را خیلى 
دوســت دارم. کًال اصفهانى ها فوق العاده هستند. این 
خیلى خوب است که دو تیم قوى در شهرتان حضور دارند 
و به نظرم اصفهانى ها مثل برخى استان ها نیازى ندارند 

که طرفدار تیمى خارج از مرزهاى استانشان باشند.
بنده حتماً در روز جمعه دربى اصفهان را تماشــا مى کنم 
و امیدوارم دو تیم در این دیــدار زیبا بازى کنند. امیدوارم 
سکوهاى نقش جهان را مملو از جمعیت هواداران فوتبال 
ببینم. حدس نتیجه این دربى سخت است ولى با اینکه 
امیدوارم سپاهان برنده باشد. هر چند سخت است و قطعًا  
امیر قلعه نویى چون دیدار رفت را هم باخته مى خواهد که 

هر طور شده جبران کند ولى ان شاءا... سپاهان مى برد.

 پویا امینى: براى دومین بار در نقش جهان
شهرآورد اصفهان 
را به نوعى مى توان 
به عنوان دربى نایب 
قهرمانان آسیا هم 
نامگذارى کرد. دو 
تیــم اصفهانى که 
بسیار با شخصیت  و با کالس هستند در سال هاى گذشته 
خاطرات خوبى را براى فوتبال اصفهان و البته فوتبال ایران 
رقم زده اند. جام هاى متعدد لیگ برتر و حذفى که سپاهان 
و ذوب آهن به دست آورده اند تا ابد در کلکسیون افتخارات 
فوتبال اصفهان ثبت و ضبط شده است و پیروزى هاى بین 
المللى دو تیم که در نهایت به نایب قهرمانى آنها در آسیا و 
همچنین صعود سپاهان به جام باشگاه هاى جهان منجر 
شد، افتخارى ماندنى براى ایران است. من امیدوارم طلسم 
قهرمانى باشگاه هاى ایران در آسیا پس از سال ها باالخره 
شکسته شود و البته امیدوارم این دو تیم در شکستن این 

طلسم سهم ویژه اى داشته باشند.
آنچه  این روزها از این دو تیم مى بینیم کامًال مشخص 
است که حال و روز خوشى بر سپاهان حاکم نیست.  ذوب 
آهن هم شرایط خوبى نداشــت اما در چند بازى اخیر در 
مســیر موفقیت قرار گرفته اســت. همه با هم جمعه به 
تماشاى دربى اصفهان مى نشینیم و امیدوارم اینقدر بازى 

زیبا باشد که از تماشاى آن پشیمان نشویم!
در کنار همه ایــن اتفاقات و حــال و روز بدى که دو تیم 
دارند، نکته مثبت شــهرآورد اصفهان این است که پس 
از سال هاى ســال که این دیدار در ورزشگاه فوالدشهر 
برگزار مى شد حاال با میزبانى سپاهان،  براى دومین سال 
ورزشگاه نقش جهان با شکوه و زیبایى هاى خود پذیراى 
این دیدار اســت و این بارزترین و مثبت ترین وجهه این 

دربى خواهد بود.

نرگس محمدى: حتماً دربى اصفهان را مى بینم
 خدا را شکر که فاصله پرســپولیس ما با سایر رقبا اینقدر 
زیاد شــده که ترســى از بقیه تیم ها نداریم و ان شاءا... 

امسال  هم با اقتدار 
و به طور زودهنگام

قهرمانى مــان را  
جشن مى گیریم. 
با توجه بــه اینکه 
فاصلــه دو تیــم 
اصفهانى هم با ما زیاد است، نتیجه این بازى نمى تواند 
تهدیدى براى پرسپولیس باشــد. ولى همانطور که قبًال 
هم در گفتگو با شما عرض کرده بودم واقعًا دوست دارم 
تیمى مثل سپاهان دوباره قدرتمند باشد و با پرسپولیس تا 
روز آخر رقابت هاى لیگ برتر بجنگد. البته در نهایت تیم 
ما قهرمان شود! اینطور قهرمانى هاى پرسپولیس بیشتر 
لذتبخش خواهد بود. من سعى مى کنم روز جمعه دربى 
اصفهان را ببینم و امیدوارم این دو تیم پر افتخار فوتبال 
اصفهان یک فوتبال خوب و تماشاگر پسند را ارائه دهند.

حامد کمیلــى: دیــدارى که نمــاد قدرت
 اصفهانى هاست

اصفهانــى ها در 
خیلــى عرصه ها 
نشــان داده انــد 
که سرآمدند. من 
خاطرم هست که 
در چند محفل در
 سال هاى اخیر بزرگانى مانند استاد زنده یاد ارحام صدر 
وقتى از  اصفهان صحبت مــى کردند اینقدر با افتخار از 
شهرشان مى گفتند که ما حسادت مى کردیم و واقعاً هم 
حرفشان درست بود. در عرصه هنر، فرهنگ، سیاست، 
اقتصاد و صنعت اصفهان قابلیت هاى زیادى داشــته و 
دارد و در عرصه ورزش هم این بزرگى هاى خود را نشان 

داده است.
دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن نماد افتخار و مباهات مردم 
اصفهان در عرصه ورزش هســتند. امیدوارم روز جمعه 
دو تیم  جورى بازى کنند که بتوانند یک بار دیگر اقتدار 

فوتبال شهرشان را به همه نشان دهند.

بابک صحرایى: دربى حیثیتى شده است
خیلى دلم مى خواست 
کــه شــرایطى پیش

مى آمد که مانند بخشى  
از دوران دانشــجویى 
که در اصفهــان بودم، 
دوبــاره به شــهرتان 

مى آمــدم و در ورزشــگاه نقــش جهان حضــور پیدا
 مى کردم. عکس ها و تصاویرى که از این ورزشــگاه
 دیده ام نشــان مــى دهد کــه واقعاً همانطــور که در
 رســانه ها گفته شــد، نقش جهان به نوعــى یکى از

 عالى ترین و زیباترین استادیوم فوتبال ایران است. حاال 
روزجمعه  شاید نشود ولى حتماً در یک دیدار دیگر به این 
ورزشگاه مى آیم... من البته پرسپولیسى ام ولى نتیجه این 
دیدار تأثیرى در موقعیت این تیم نخواهد داشت و ما را 
نگران نمى کند. دو تیم اصفهان در حال حاضر آن اقتدار 
همیشــگى در فوتبال ایران را ندارند. سپاهان به نسبت 
ذوب آهن خیلى بیشتر افت کرده و با توجه به اینکه بیشتر 
اصفهانى ها هم  سپاهانى هستند من آنها را درك مى کنم 
که خیلى ناراحت باشند و پس از سال ها قهرمانى سخت 

است با این موقعیت در جدول کنار بیایند.
سپاهان هم دیدار شهرآورد برایش حیثیتى است و دوست 
دارد جلوى هواداران خود تا حدودى دل آنها را به دست 
بیاورد و ناکامى هاى گذشــته را جبران کند. در کل فکر 
کنم دیدار خوبى از آب در بیایــد و حتماً از تلویزیون این 

دیدار را تماشا مى کنم.

 با ستارگان هنر به استقبال دربى مى رویم

یک ایران  ،یک اصفهان ،  یک  سپاهان  و ذوب آهن!

در کنار همه این 
اتفاقات و حال و روز بدى 

که دو تیم دارند، نکته 
مثبت شهرآورد اصفهان 

این است که پس از 
سال هاى سال که این 

دیدار در ورزشگاه 
فوالدشهر برگزار مى شد 
حاال با میزبانى سپاهان،  

براى دومین سال 
ورزشگاه نقش جهان با 

شکوه و زیبایى هاى خود 
پذیراى این دیدار است 

و این بارزترین و 
مثبت ترین وجهه این 
دربى خواهد بود

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اعــالم کرد به 
دلیل اتفاق افتادن پارتى سوم در ماجراى انتقال 
بازیکنان این تیم به تراکتورسازى قصد دارد به 

فیفا شکایت کند.
باشــگاه  مدیرعامــل  آذرى  ســعید 
ذوب آهن در برنامه 90 ضمــن ابراز نارضایتى 
از نحوه انتقال ســه بازیکن کلیدى این تیم به 

تراکتورســازى اعالم کرد که این موضوع را در 
مجامع بین المللى پیگیــرى خواهد کرد. آذرى 
در این رابطه گفت: قرارداد مهدى مهدى پور با 
ما یک میلیارد و 50 میلیون و قرارداد ما با دانیال

 اســماعیلى فر 800 میلیون تومان بوده است. 
موضوع اینجاست که  وقتى یک بازیکن قرارداد 
یک میلیاردى در شهر خودش را بگذارد و به یک 

تیم دیگر برود «پارتى سوم» رخ داده  است وما 
روى آن دست گذاشته ایم و حتمًا در مراجع بین 
المللى پیگیرى خواهیم کرد. ایــن قانون فیفا 
است که اگر پارتى ســومى در قرارداد دو طرف 
در فوتبال دخالت کرده و آنها را  تهییج به ترك 

قرارداد بکند مرتکب خالف شده است.
ســعید آذرى به قانون «پارتى ســوم» اشاره 

مى کنــد و همانطور که او گفت براســاس این 
قانون اگر باشگاهى بازیکنى را که با یک باشگاه 
دیگر قرارداد دارد به فســخ و جدایى آن باشگاه 
تحریک و تهییج بکند از نظــر قانونى مرتکب 
خالف شده است. آذرى در این رابطه گفت: این 
قانون و آئین نامه بین المللى فیفاست و حتمًا آن 

را پیگیرى مى کنیم.

ذوب آهن پارتى سوم را استارت مى زندذوب آهن پارتى سوم را استارت مى زند
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یک کارشــناس ارشــد گیاهان دارویى، نارنگى را میوه اى 
اشتهاآور دانست و اظهارداشــت: این میوه براى افرادى که 

تمایل به افزایش وزن دارند، توصیه مى شود.
هانیه ناصرى با بیان اینکه طبیعت نارنگى سرد است، گفت: 

نارنگى منبع غنى ویتامینCو بتاکاروتن است.
وى افزود: نارنگى براى کاهش تب و رفع تراکم خون در کبد 
مفید اســت و به اعتقاد برخى، به دلیل خاصیت ضدعفونى 

کننده اش مى تواند در درمان «سفلیس» نیز مؤثر باشد.
ناصرى به وجود مقادیر فراوانى ویتامینAدر نارنگى اشاره 
کرد و افزود: وجود این ویتامین براى پیشــگیرى از سرطان 

مفید است.
این کارشناس ارشد گیاهان دارویى، نارنگى را ُمسکن خوبى 
براى سلسله اعصاب بدن دانست و افزود: این میوه خون را 

تصفیه و زیاد مى کند.
ناصرى توصیه کرد: افرادى کــه از بى خوابى رنج مى برند و 
شــب ها نمى توانند خواب آرام و راحتى داشته باشید، بهتر 
است یک تا دو ساعت قبل از خواب چند عدد نارنگى میل کنند.

وى نارنگى را میوه اى اشتهاآور دانست و افزود: نارنگى عالوه 
بر خاصیت اشتهاآورى از جمله میوه هایى است که براى قلب و 
معده مقوى بوده و به عنوان یک اشتهاآور طبیعى براى بیماران 
کم اشــتها و افرادى که تمایل به افزایش وزن دارند، تجویز 

مى شود. 

حتى اگر شما واکســن هم زده باشید و با 
جدیت دســت هاى خود را چندین بار در 
روز بشویید، هیچ تضمینى وجود ندارد که 
شما دچار سرماخوردگى یا آنفلوآنزا نشوید.

مصــرف داروهایى براى رفــع احتقان و 
درد ناشــى از این بیمارى ها، از اقدامات 
متداول اســت. با این حال شما مى توانید 
بــا اجتنــاب از مصرف شــش محصول 
غذایى، از وخامت حال ناشى از ابتال به این 

بیمارى ها پیشگیرى کنید.

شــکر: شــکر باعــث التهــاب بدن 
مى شــود. التهاب خود عامــل تضعیف 
گلبول هــاى ســفید خون اســت. این 
گلبول ها براى مبارزه با عفونت ضرورى 

هستند.

کربوهیدرات هاى ســاده: این نوع 
کربوهیدرات ها به سرعت قند خون بدن 
را باال مى برند و مانند شکر، همان اثرات 
التهابى را در بدن دارند. سعى کنید به جاى 
کربوهیدرات هاى ســاده مانند آرد سفید، 
پاستا، برنج سفید و... نوع پیچیده آنها مانند 
گندم کامل، دانه ها، برنج قهوه اى و... را به 

رژیم تان اضافه کنید.

غذاهاى چــرب: این غذاهــا باعث 
التهاب و ســرکوب سیســتم ایمنى بدن

 مى شــوند. این غذاهــا همچنین فرآیند 
هضم کربوهیدرات هــا و پروتئین را ُکند 
کرده و باعــث ناراحتى هاى گوارشــى 

مى شوند.

لبنیات: در بعضــى افراد، مصرف لبنیات 
باعث مى شــود خلــط موجــود در گلو 
ضخیم تر و تحمل ناپذیر شود. اگر احساس 
مى کنید که با مصرف لبنیات خلط بیشترى 
تولید مى شود، از مصرف آن بپرهیزید. اما 
اگر غیر از این اســت، لبنیات را که منبع 
عالى پروتئین و ویتامینD است و به بدن 
براى مقابله با عفونت کمک مى کند، حتمًا 

مصرف کنید.

نوشیدنى هاى کافئین دار: از آنجا 
که در سرماخوردگى مقدار زیادى از آب و 
امالح بدن با تب و آبریزش بینى از دست 
مى رود، بنابراین نوشیدن نوشیدنى هایى 
نظیر قهوه با دفع بیش از اندازه آب از بدن و 

ابتال به کم آبى همراه خواهد شد.

ادویه ها: معموًال مخاط هــاى بینى، 
دهان و حلق افرادى که سرما مى خورند، 
ملتهب مى شــوند. التهاب نوعى واکنش 
ایمونولوژیک سیســتم ایمنــى بدن به 

ویروس متجاوز است. 
به همیــن دلیل مصرف تمــام غذاهاى 
بــودار، ســرخ کــرده، چــرب، تنــد یا 
پرادویــه مــى توانــد باعــث التهــاب 
بیشــتر ایــن بافت هــاى ملتهــب در

 مخاط هــاى بینى، دهــان و حلق افراد 
سرماخورده باشد. 
در ایــن حالــت، 
آســیب پذیــرى 
در  هــا  مخــاط 
برابــر ویــروس 
گى  د ر خو ما ســر
شدیدتر و وضعیت 
بیمار بدتر مى شود.

کم کردن مصرف نمک، خوردن گریپ فروت یا حذف موادغذایى کنسروشده، کافى نیست. اگر فشارخونتان 
باال باشد و مدام گرفتار سردردهاى ناشى از باالرفتن فشارخون باشید، در کنار مصرف داروهاى تجویزشده، 

باید سبک زندگى تان را هم تغییر دهید.
باور کنید چنددقیقه قدم زدن در روز هم مى تواند حال تان را دگرگون کند. محققان مى گویند اگر هرروز، 15 
دقیقه راه بروید، فشارخون تان به شکل محسوسى کاهش پیدا مى کند. این کار ساده و بدون هزینه، نه تنها 

وزن شما را کاهش مى دهد، بلکه وضعیت گردش خون در بدنتان را هم بهبود مى بخشد.

راه هاى طبی عى
 کاهش فشارخون را 

امتحان کنید

مصرف بیشــتر پتاســیم، یکى دیگــر از راه هاى کاهش 
فشارخون است. اگر در ســبد غذایى تان، حجم بیشترى از 
اسفناج، لوبیا، موز و دیگر ســبزیجات حاوى پتاسیم را جا 
دهید، فشارخون تان پایین تر مى آید و احتمال مزمن شدن 

فشارخون باالى تان، کاهش پیدا مى کند.

به غذاى تاناسفناج بخورید
 فلفل بزنیـــد

گام شمار بخرید

بذر کتان بخورید

چشم هاى تان را ببندید و عمیق، 
نفس بکشید

شکالت تلخ بخورید

خوب بخوابید

رژیم دریایى بگیرید

خوردن غذاى کم نمک، کار آســانى نیســت. اما براى اینکه 
پرزهاى چشــایى شــما، کمبود نمک غذا را احســاس نکنند و 

اشــتهاى تان کور نشود، باید ســراغ دیگر طعم دهنده ها بروید. سیر، 
فلفل، ریحان و لیمو، از جمله چاشــنى هایى هستند که هم طعم 

غذا را بهتر مى کنند، هم باعث افزایش فشارخونتان 
نمى شوند.

اگر زن باشید و در دوره یائسگى به سر ببرید، 
احتماًال فشارخون باالترى دارید. اما به گفته 

متخصصان، حتى در این سال ها هم با کمک 
یک دستبند گام شــمارمى توانید وضعیت 

سالمت تان را بهبود ببخشید. آنها معتقدند 
زنان یائســه، باید هر روز چهار تا پنج هزار 

قدم بیشــتر از دیگر زنان بردارنــد و با این 
کار مى توانند فشارخونشــان را به شکل 

قابل توجهى کاهش دهند.

اگر هر روز چهار قاشــق غذاخورى بذر 
کتان بخورید، فشارخونتان پایین مى آید 
و احتمال دچارشــدن تان به بیمارى هاى 
قلبى هم کمتر مى شود. این دانه ها، سرشار 
از اســیدهاى چرب امگا3 هســتند و حتى 

اضافه کردن دو قاشق از آنها به غذا یا ساالد، 
مى تواند فشارخون را کاهش دهد.

شکالت هاى کاکائویى تیره و تلخ، سرشار از فالنوئیدها هستند.
اگر به بدن تان بیشتر فالنوئید برسانید، عروق خونى تان کمتر دچار سختى 
مى شوند و فشارخونتان باال نمى رود. سختى عروق خون، از دالیل اصلى 
افزایش فشارخون است و اگر با کمک فالنوئیدها، انعطاف پذیرى 
شریان ها را بیشتر کنید، کمتر به افزایش فشارخون دچار 

مى شوید.

اختالالت خواب یــا بى خوابى خودخواســته، 
فشــارخون را باال مى برند. اگر نگران وضعیت 

قلبى و عروقى تان هستید، باید هر شب حداقل هفت 
ساعت متوالى، آرام و راحت بخوابید. گذشته از این، 

درصورتى که زیاد خر و پف مى کنید، حتماً به متخصص 
گوش، حلق و بینى مراجعه کنید. اگر آپنه داشته باشید، 

حتى در صورت زیادخوابیدن، کیفیــت خواب پایینى را 
تجربه مى کنید و فشارخونتان هم هر روز باالتر مى رود. 

محققان مى گویند نیمى از افرادى که به آپنه 
دچار هستند، از فشارخون باال هم 

رنج مى برند.

خوردن ماهى هاى چرب یا اضافه کردن روغن 
ماهى به غذا، فشــارخون را کاهش مى دهد. 

محققان مى گویند غذاهایى که به سفره تان 
وارد مى کنید، بر وضعیت عروق شــما تأثیر 

مى گذارند و اگر بیشتر از قبل، غذاى دریایى 
کم نمــک بخورید یا اینکــه گاهى غذاى 
خوش طعمى را با سویا درست کنید، کمتر 

به فشارخون باال دچار مى شوید.

قق، چشم هاى تان را ببندید و عمیق
نفس بکشید

ددید
سر ببرید،
ما به گفته

هم با کمک 
نید وضعیت 

. آنها معتقدند 
چهار تا پنج هزار

هر روز الاقل ده دقیقه، یک موسیقى آرام پخش کنید، روى زمین صاف 
دراز بکشید و دور از آلودگى هاى صوتى، فکرتان را به دشت هاى باز 

ببرید و عمیق و شــکمى نفس بکشید. محققان تردیدى 
ندارند که تمرین هاى تن آرامى، فشــارخون را 

کاهش مى دهد.

و حلق افراد ى بینى، دهــان
 باشد.
لــت،
یــرى
در ــا 
ـروس
گى د ر
ضعیت
ىشود.

افراد چاق نارنگى نخورند

یک فوق تخصص گوارش و کبــد عالئم دل دردهاى خطرناك 
را تشــریح کرد و گفت: درد شــدید در باالى شــکم مى تواند 

پیش نشانه اى از سکته قلبى باشد.
احمد شــواخى  درباره دل درد هایى که خطرناك هستند، 
اظهارداشت: به طور کلى دل درد به دو دسته طول کشنده 
و حاد تقسیم مى شود که همه این موارد باید مورد بررسى 

پزشک قرار گیرد.
وى با بیان اینکه دل  دردهاى حاد آپاندیسیت عالئم 
مشخصى همچون درد در ناحیه راست و پایین شکم، 
بى اشتهایى و استفراغ  دارند، افزود: در این موارد فرد 
باید هرچه سریع تر به پزشک مراجعه کند تا تحت 

معاینه و بررسى قرار گیرد.
این فوق تخصص گوارش وکبد ادامه داد: گاهى 
ممکن اســت درد حالت معمول و کالســیک را 
نداشته باشــد،به طور مثال در آپاندیسیت شروع 
درد سردل، ناف و سمت راســت شکم و دیگر 
نواحى باشد و حتى فرد اســتفراغ یا نشانه هاى 
دیگر را نداشته باشد که مهم، تشخیص پزشک 
حاذق است همچنین در برخى از موارد فرد درد 
زیادى را در باالى شکم خود احساس مى کند، در 
صورتى که مى تواند نشانه اى از سکته قلبى باشد.

شــواخى تأکید کرد: دل درد در قسمت راست و 
باالى شکم ممکن است نشانه اى از سنگ کیسه 
صفرا باشد که در این موارد فرد با مراجعه به پزشک 
و مصرف داروهاى مخصوص و تزریق بیمارستانى 
بهبود مى یابد، اما آنچه بسیار حائز اهمیت است این 
بوده که پیش از درمان بیمار تحت معاینه قرار گیرد 
و پس از سونوگرافى و گرفتن شرح حال، دارو براى 

آن تجویز شود. وى یاد آور شد: دردهایى که با عالئمى 
همچون گیرکردن غذا، استفراغ، کم خونى، کاهش وزن 

و وجود خون در مدفوع و ادرار همراه هستند نیز باید جدى 
گرفته شوند چراکه مى توانند نشانه اى از مشکالت گوارشى 

و حتى سرطان باشد.

دل درد هایى که باید  
جدى بگیرید

هنگام سرما معموالً رگ هاى خونى موجود در دست ها و پاهاى بدن منقبض شده و گرما در اندام هاى حیاتى بدن حفظ مى شود، اما دست ها و 
پاها تقریباً سرد مى مانند. با روش هاى زیر مى توانید این بخش از بدن خود را نیز گرم نگهدارید:

5 روش مؤثر براى درمان دست ها و پاهاى سرد

پوشیدن لباس هاى گشاد

لباس هاى تنگ، گردش خون در بدن را سخت 
مى کنند. همچنین لباس گشــاد، جاى کافى 
براى جریان هوا باقى مى گذارد و همین مسئله 
باعث مى شود که بدن براى گرم کردن هواى 
اطراف خود، دماى خود را باالتــر برده و در 
نهایت موجب گرم شدن دست ها و پاها شود.

 ورزش
انجــام دادن حرکات ورزشــى 

و همچنین پیــاده روى، جریان خون را 
افزایش داده و کل بدنتان گرم مى شود.

با انجام دادن این کارها، دســت ها و پاها گرم
 مى مانند اما اگر هنوز هم احساس سرما مى کنید، 

حتماً باید به پزشک مراجعه کنید.

مصرف ماهى و 
سبزیجات برگدار

نیاسین، آهن و اســیدهاى چرب امگا3 و 6 
موجود در این خوراکى هــا، نیز جریان خون 
در بدن را بهبود مى بخشــند و شما از سردى 
بدن و دســت و پاهایتان تا حد زیادى در امان 

خواهید ماند.

 دورى از قهوه و سیگار
در روزهاى سرد زمستان باید از نیکوتین 

و کافئین دورى کنید، زیرا این مواد با منقبض 
کردن رگ هاى خونى، موجب سرد شدن بدن، 
به ویژه دســت ها و پاهایتان مى شوند. بهترین 

نوشیدنى در سرما، آب معمولى است.

 مصرف خوراکى هاى تند
غذاهاى تند مى توانند جریان خون در 

رگ ها را ســرعت داده و موجب پمپاژ سریع تر 
قلب شوند و در نتیجه دماى بدن افزایش یابد. فلفل 

نیز با وجود ویتامین هــاى A و C مى تواند رگ هاى 
خونى را قوى تر کرده و جلوى کرختى ناشى از گردش 

خون ضعیف در دست ها و پاها را بگیرد.

خوراکى هاى 
ممنوعه در هنگام 

سرماخوردگى  
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فرمانده انتظامى لنگرود از دســتگیرى سارقان گل ها و 
گیاهان زینتى در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مجید نیکوئی در تشریح این خبر اظهار داشت: 
مأموران کالنتري 14 در پی دریافت گزارشــی مبنی بر 
سرقت گل ها و گیاهان زینتی از اماکن خصوصی در سطح 
حوزه، بالفاصله شناسایی و دستگیري سارق یا سارقان را 

در دستور کار قرار دادند. 
این مقام انتظامی با بیان اینکه مأموران با انجام تحقیقات 
دو متهم را در این پرونده شناســایی کردنــد، افزود: با 

هماهنگی مقام قضائی هر دو ســارق در مخفیگاهشان 
دستگیر شــدند. وي با اشــاره به اینکه گل هاي زینتی 
سرقت شده در محل دستگیري سارقان کشف و ضبط 
شد، تصریح کرد: ارزش گل هاي کشف شده 60 میلیون 

ریال است.
فرمانده انتظامی لنگرود با اعالم اینکه دو سارق دستگیر 
شده براى ســیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی 
شدند، از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوك 

موضوع را به پلیس 110 اطالع دهند.

مرد جوان که تازه صاحب فرزند شده به علت مشکالت مالى 
دست به سرقت صندوق صدقات پمپ بنزین زد.

چندى قبل فیلمى در شــبکه هاى مجازى پخش شد که 
مردى را در حال دزدیدن صنــدوق صدقات یکى از پمپ 
بنزین هاى شهر آبادان نشان مى داد، در این مرحله تیمى 
از مأموران کالنترى 13 قدس براى دستگیرى عامل این 

سرقت ها وارد عمل شدند.
مأموران در این مرحله به بررسى فیلم دوربین مداربسته پمپ 
بنزین مذکور پرداختند و مشاهده کردند مرد جوانى سوار بر 
خودرویش وارد پمپ بنزین شــده و در یک لحظه اقدام به 

سرقت صندوق صدقات داخل پمپ بنزین مى کند.
تیم پلیسى با توجه به تصویرى که از سارق جوان به دست 

آورده بودند تحقیقات خود را آغاز کردند و تجســس هاى 
پلیسى ادامه داشت که مرد میانسالى در تماس با مأموران از 
دزدیده شدن چند بسته لباس که از تهران خریده بود خبر داد.
مأموران در این مرحله پاى در محل سرقت که در ترمینال 
بیرون شهر آبادان بود گذاشــتند و مرد میانسال که طعمه 
سارق جوان شده بود به مأموران گفت: «مغازه لباس فروشى 
در بازار آبادان دارم و همیشه اجناس مغازه ام را از تهران تهیه 
مى کنم که امروز پس از خرید لبــاس هاى زنانه از تهران 
به آبادان آمدم و داخل حیاط ترمینال منتظر ماشــین بودم 
که اجناس را به مغازه ببرم که در یک چشــم به هم زدن

 لباس هایى که خریده بودم به سرقت رفت.»
مأموران کالنترى 13 قدس آبادان در این شاخه از تحقیقات 
به سراغ دوربین هاى مداربسته داخل ترمینال پرداختند و با 
صحنه عجیبى روبه رو شدند. مأموران مشاهده کردند که دزد 
صندوق صدقات پمپ بنزین این بار در ترمینال مسافربرى 

دست به سرقت زده است.
ردیابى هاى پلیس ادامه داشت تا اینکه ساعت 8 شامگاه 
یک شنبه 17 دى ماه بود که مرد میانسال که طعمه سارق 
تازه کار قــرار گرفته بود در تماس با پلیــس از حضور دزد

 لباس هایش در مغازه خبر داد.
بدین ترتیب تیمى از مأموران به مغازه لباس زنانه فروشى 
در بازار آبادان مراجعه کرده و سارق جوان را دستگیر کردند. 
صاحب مغازه لباس زنانه فروشى به مأموران گفت: «پس 
از سرقت لباس هایم در حیاط ترمینال وقتى فیلم دوربین 
مداربسته را مشاهده کردم تصویر سارق جوان را به خاطر 
سپردم تا اینکه امشب دزد لباس ها براى فروش لباس هاى 
سرقتى به مغازه ام مراجعه کرد که خیلى زود او را شناختم و او 

را داخل مغازه سرگرم کردم تا مأموران برسند.»

دزد تازه کار ابتدا خود را بیگناه معرفى کرد اما وقتى در برابر 
فیلم دوربین مداربسته پمپ بنزین و ترمینال بیرون شهر قرار 

گرفت به ناچار لب به سخن باز کرد.
سارق جوان که در یک آژانس تاکسى کار مى کند به مأموران 
گفت: «سه روز قبل فرزندم به دنیا آمد، شرایط مالى ام بد شده 
بود و نیاز به پول داشتم به همین دلیل وقتى به پمپ بنزین 
رفتم تصمیم به سرقت صندوق صدقات آنجا گرفتم و پس 
از آن نیز وقتى یک مسافر را به ترمینال بیرون شهر رساندم، 
در حیاط ترمینال چند بسته لباس بسته بندى شده مشاهده 
کردم و در یک لحظه با غفلت صاحب آنها دست به سرقت 

لباس ها زدم.»
بنا به این گزارش، سرهنگ سید محسن تقى زاده، رئیس 
پلیس آبادان با اعالم این خبر گفت: «سارق تازه کار براى 
تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس آگاهى آبادان قرار 

گرفته است.»

سرقت صندوق صدقات 3 روز پس از پدر شدن

فرمانده انتظامى اســتان خوزستان از کشــف بیش از صد 
سرقت و دســتگیرى ســارق حرفه اى در شــهر اهواز خبر

 داد.
 ســردار حیدر عباس زاده گفت: در راســتاى ارتقاى امنیت 
اجتماعى و مبارزه قاطع با ســارقان حرفه اى، دســتورات و 
راهکار هاى عملیاتى به فرمانده انتظامى شهرســتان اهواز 
ابالغ شــد. این مقام ارشــد انتظامى بیان داشت: مأموران 
پلیس با انجام اقدامات تخصصى و گشتزنى هدفمند، سارق 
حرفه اى را شناســایى و با هماهنگى مرجع قضائى در یک 
عملیات منســجم وغافلگیرانه در مخفیگاهش دســتگیر 

کردند.

ســردار عباس زاده درادامه با بیان اینکه سارق دستگیر شده 
در تحقیقات پلیسى به بیش از صد فقره سرقت منزل و سایر 
سرقت ها در نقاط مختلف شهرستان اهواز از سال 92 تاکنون 
اعتراف کرد، افزود: مأموران انتظامى بــا توجه به اعترافات 
متهم، چهارمالخر اموال مسروقه را شناسایى و در این رابطه 

دستگیرکردند.
فرمانده انتظامى استان در خاتمه با بیان اینکه از محل اختفاى 
ســارق  مقادیرى کاالى خانگى مسروقه و سه قبضه اسلحه 
شــکارى غیر مجاز کشف و ضبط شده اســت، خاطر نشان 
کرد: متهمان پس از تشــکیل پرونده راهــى مرجع قضائى 

شدند.

کشف راز 100 سرقت با دستگیرى سارق حرفه اى

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
ورامین گفت: آتش نشــانان، مقنى میانســالى را 
نجات دادند که در عمق چــاه 20 مترى گرفتار 

شده بود.
بهنام کرمانى با اعالم خبر گرفتار شدن یک مقنى 
داخل چاه درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: 
ساعت 15و58دقیقه روز سه شــنبه سقوط فرد 
مقنى به چاه به ســامانه 125 آتش نشانى ورامین 
اعالم شد که به سرعت آتش نشانان و تیم نجات 
به محل حادثه واقع در روستاى ریحان آباد اعزام 
شــدند. وى ادامه داد: محل حادثه یک ساختمان 

مســکونى بود، با حضور آتش نشــانان در محل 
حادثه مشاهده شد مردى میانسال داخل چاهى به 
عمق 20 متر در حال کار بوده که ناگهان به دالیل 
نامعلومى به انتهاى چاه سقوط کرده و در عمق چاه 

گرفتار شده بود.
کرمانى خاطرنشان کرد: آتش نشانان به سرعت 
عملیات را آغاز کردند و بــا برپایى کارگاه بر روى 
دهانه چاه، وارد چاه شــده و پس از دقایقى موفق 
شدند فرد گرفتار شده را از عمق چاه خارج کنند و 
در نهایت این فرد را که دچار مصدومیت شده بود 

به عوامل اورژانس تحویل دادند. 

4 متهم پرونده ربایش پســر نوجوان در مشــهد 
دستگیر و گروگان 16ساله سالم و صحیح از چنگ 

آنان رها شد.
صبح روز چهارشــنبه هفته گذشــته(13دى ماه 
سال جارى) پسر نوجوان از خانه شان بیرون آمد 
تا به کتابخانه برود. امــا او در مقابل پارك پیچک 
با سرنشینان یک خودروى سوارى پراید روبه رو 
شد. آنها پسر 16 ساله را به زور سوار خودروى خود 

کردند و به سرعت از محل دور شدند.
خانواده پسر نوجوان تا ســاعت 11شب منتظر او 
ماندند اما از فرزندشــان خبرى نشد. پدر 52ساله 
«مهدى»(گروگان 16ساله) با مراجعه به کالنترى 
7تیر غیبــت نگران کننده فرزنــدش را به پلیس 

اطالع داد و تقاضاى کمک کرد.
رئیس پلیس استان خراســان رضوى در این باره 
گفت: با گزارش مفقود شدن پسر نوجوان به پلیس 

تحقیقات پرونده بالفاصله آغاز شد.
ســردار قادر کریمى، اظهار داشــت: ساعتى بعد 

یکى ازعامالن ربایش پسر نوجوان که با توجه به 
سرنخ هاى موجود از سوى پلیس شناسایى شده 
بود در تماس با خانواده گروگان در حالى که لحن 
کودکانه اى داشــت اظهار مى کرد فرزندش را به 
گروگان گرفته است. وى افزود: در پى این تماس 
تلفنى، مأموران انتظامى وارد عمل شدند و این پسر 

21ساله را دستگیر کردند. 
ســردار کریمى گفت: متهم ســه همدست خود 
را به پلیس معرفــى کرد و محل اختفــاى آنها و 
نگهدارى گــروگان که پاتوق معتــادان بود را به 
مأموران انتظامى نشــان داد. رئیس پلیس استان 
خراســان رضوى تصریح کرد: مأموران انتظامى 
با هماهنگى مقــام قضائى محل را پاکســازى 
کردند و با دستگیرى ســه متهم دیگر پرونده آدم 
ربایى،گروگان 16ساله را سالم و صحیح از چنگ 
آنان رها ساختند. این مقام انتظامى افزود: تحقیقات 
پرونده درباره روشن شــدن انگیزه این آدم ربایى 

ادامه دارد.

رهایى نوجوان 16ساله 
از چنگال  گروگان گیران

ســخنگوى ســازمان آتش نشانى و شــهردارى 
تهــران گفــت: اســتفاده از دودکش مشــترك 
باعث گاز گرفتگــى چهار عضو یــک خانواده در

 افسریه شد.
 جالل ملکى اظهار داشت: ساعت 23و49دقیقه سه 
شنبه شب در پى تماس با سامانه 125 مبنى بر گاز 
گرفتگى در محله افسریه، بالفاصله آتش نشانان به 
این محله اعزام شدند. محل حادثه یک ساختمان 
چهار طبقه بود که در هرطبقه واحدى 65 مترى قرار 
داشــت. وى ادامه داد: در طبقه دوم این ساختمان 
گاز منواکسید کربن نشت کرده بود. یکى از اهالى 

ساختمان قبل از آتش نشــانان در محل حاضر و 
متوجه بى حالى اعضاى خانواده شده بود. با حضور 
آتش نشانان مشخص شــد پدر، مادر، دختر جوان 
و یک پسر بچه هفت ســاله در داخل واحد حضور 
داشتند. مادر و دختر جوان حال مساعدى نداشتند 
که از ســوى اورژانس براى درمان به بیمارستان 

منتقل شدند. 
سخنگوى سازمان آتش نشانى گفت: ایمن سازى 
الزم انجام شد و بررسى ها نشــان داد استفاده از 
دودکش مشــترك براى هــود و آبگرمکن باعث 

نشت گاز شده است.

نجات 4 عضو یک خانواده از گاز گرفتگى

وکیل مدافع «حمید صفــت» خوانند معروف رپ 
مى گوید که پرونــده موکلش منتظــر نظرنهایى 
کمیسیون پزشکى قانونى اســت و هنوز نظر این 

کمیسیون واصل نشده است.
حمید صفت، خواننده اى اســت که 28 مرداد ماه 
سال جارى به اتهام قتل فردى به نام «هوشنگ» 
که ناپدرى وى بود بازداشت شد. وى در اظهارات 
اولیه با قبول درگیرى و رد هرگونه ضربه به ســر 
متوفى به بازپرس گفته بود: «من به  هیچ وجه ضربه 
به سر هوشــنگ نزدم و اصًال قصد کشتن وى را 
نداشتم فقط مى خواســتم او را بترسانم که مادرم 
را مورد ضرب وشــتم قرار ندهد، احتمال مى دهم 
سر هوشنگ حین ِکشمکش با من به دیوار یا کمد 
کنار مبل خورده باشد، چون در آن لحظات هوشنگ 
تقال مى کرد که مادرم را کنار بزنــد و با من درگیر 

شود.»
عســگر قاســمى آقباش درباره آخرین وضعیت 
پرونــده حمید صفــت خواننده معــروف رپ که 
متهم به قتل ناپدرى خود اســت، اظهار داشــت: 
پیش تر یک مرتبه پزشــکى قانونــى درباره این 
پرونده اظهارنظر کرده بود اما ابهاماتى داشــت که 
درخواست کردیم ابهامات موجود در نظریه، برطرف

 شود.

این وکیل دادگسترى اضافه کرد: بر همین اساس، 
حدود ســه چهار ماه پیش پرونده براى اخذ نظریه 
کمیسیون پزشــکى قانونى مجدداً به آن سازمان 
ارسال شده و منتظر وصول پاسخ هستیم. قاسمى 
آقباش گفت که کمیسیون پزشــکى قانونى باید 
درباره علــت فوت مقتول (ناپــدرى حمید صفت) 

نظر بدهد.
19 شهریور امسال، پزشــکى قانونى نظریه خود 
درباره علت مرگ پدرخوانده حمید صفت را صادر و 
اعالم کرد: «خونریزى و آسیب مغزى در اثر اصابت 
جسم سخت به آهیانه راست متوفى» علت مرگ 

وى است.

سارقان گل هاى زی نتى به دام افتادند
علت مرگ ناپدرى خواننده معروف 

همچنان در ابهام

وکیل حمید صفت: پزشکى قانونى هنوز نظر نهایى را اعالم نکرده است 

نجات مقنى گرفتار در عمق چاه 20 مترى

رئیــس کالنتــرى 135 آزادى از شناســایى و 
دستگیرى فروشنده موادمخدر در شهرك اکباتان 

تهران خبر داد.
سرهنگ مجتبى شــمس بیرانوند اظهار داشت: 
حســب اطالعات واصله مبنى بــر اینکه فردى 
در یکى از فازهاى شــهرك اکباتان منزلى اجاره 
کرده اســت و در زمینه توزیع مواد مخدر از نوع 
«گل» فعالیت مى کند، موضوع در دســتور کار 
تیم عملیاتى کالنترى قرار گرفــت. وى افزود: 

پس از بررسى هاى الزم و اخذ دستور قضائى روز 
سه شنبه در یک مأموریت پلیسى مأموران براى 

دستگیرى فرد مورد نظر وارد عمل شدند.
رئیس کالنتــرى 135 آزادى گفــت: متهم با 
مشــاهده پلیس قصد فــرار از راه هاى خروجى 
بلوك را داشت که اقدام به موقع مأموران مانع این 
گریز شد. سرهنگ شمس بیرانوند تصریح کرد: 
در بازرسى از محل مقدار دو  کیلو و 500 گرم مواد 

مخدر گل و لوازم توزیع کشف شد.

دستگیرى «گل» فروش شهرك اکباتان

رئیس پلیس راهور اســتان فارس گفــت: بر اثر 
واژگونی یک دستگاه پراید در بلوار تخت جمشید 
شهرستان مرودشت، سه نفر جان خود را از دست 

دادند و دو نفر مجروح شدند.
ســرهنگ مصطفی عباســی اظهار داشت: سه 
شنبه شــب خبري مبنی بر وقوع یک فقره حادثه 
رانندگــی در بلوار تخت جمشــید شهرســتان 
مرودشت به مأموران اعالم شــد. وي ادامه داد: 
بالفاصله مأموران به محل مورد نظر اعزام شدند و 

مشاهده کردند یک دستگاه پراید با پنج سرنشین 
در محور مذکور در حرکت بوده که پس از برخورد با 
درخت کنار بلوار واژگون شده است و پس از انتقال 
مصدومان این حادثه به بیمارستان سه تن از آنها 

فوت کردند.
رئیس پلیس راهور اســتان فارس بیان داشــت : 
کارشناســان عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه 
ناشی از تجاوز از ســرعت مجاز را علت وقوع این 

حادثه رانندگی اعالم کرده اند.

واژگونى پراید با 3 کشته و 2 مجروح

سه روز 
قبل فرزندم به دنیا 

آمد، شرایط مالى ام بد شده 
بود و نیاز به پول داشتم به 

همین دلیل وقتى به پمپ بنزین 
رفتم تصمیم به سرقت صندوق 

صدقات آنجا گرفتم
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روزه گرفتن و چسبیدن شکم به پشــت، عامل فر وتنى است؛ و 
پرداخت زکات، براى مصرف شــدن میوه جات زمین و غیر آن، 
براى رفع نیازمندى  فقرا و مســتمندان اســت. به آثــار عبادات 
بنگرید که چگونه شاخه هاى درخت تکبر را در هم مى شکند و 

از روییدن کبر و خودپرستى جلوگیرى مى کند!
موال على (ع)

شهردارى منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه 2 صورتجلسه شماره 3 مورخ 96/06/06 و 
مصوبه 1 صورتجلسه شماره 10 مورخ 96/08/03 شوراى اسالمى شهر منظریه تعدادى 
از پالك هاى کارگاهى و تجارى و مســکونى واقع در شــهر منظریه و مجتمع کارگاهى 
 شیخ بهائى را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند جهت 
دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات ادارى به امور مالى شهردارى مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز شنبه 96/10/30 
محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهردارى منظریه

محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه
تاریخ بازگشایى اسناد: 96/10/30 ساعت 18

03153282131 -0312282028                                www.manzarie.ir

شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/96/479 مورخ 96/04/14 
شوراى اسالمى شــهر در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مناقصه عمومى به 
اشخاص و شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت 
اطالع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه و بازدید حداکثر تا روز یک شنبه مورخ 

96/11/08 به قسمت امور قراردادهاى شهردارى فوالدشهر مراجعه نمایند. 
1- خرید گل و گیاه جهت فضاى سبز فوالدشهر (تحویل در گلخانه شهردارى 

فوالدشهر)
2- اجرا، بازسازى و مرمت و تعویض لوله هاى آب و تأسیسات فضاى سبز

آگهى مزایده (مرحله اول)

آگهى مزایده (مرحله اول)

آگهى مزایده عمومى مرحله هفتم

آگهى مناقصه عمومى

رضا رمضانى-  شهردار آران و بیدگل 

رضا رمضانى-  شهردار آران و بیدگل 

سید على مرتضوى- شهردار منظریه 

فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر 

نوبت دوم

چاپ اول نوبت دوم

نوبت دوم

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2141 مورخ 96/10/5 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش قطعه 
زمین شماره 28 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت 154 مترمربع با کاربرى مسکونى واقع در بلوار دانشگاه 
طبق کارشناسى به ازاى هر مترمربع 6/000/000 ریال از طریق مزایده عمومى به صورت نقدى اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت 
به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شــرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به 

شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد) 

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2204 مورخ 96/10/13 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش قطعه 
زمین شماره 2 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 1697 فرعى از 2637 اصلى به مساحت 179/16 مترمربع با کاربرى مسکونى واقع در بلوار آیت 
اله عاملى، کوچه نیروى انتظامى طبق نظر کارشناسى به ازاى هر مترمربع 10/300/000 ریال از طریق مزایده عمومى به صورت نقدى اقدام 
نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از 

تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

(نوبت اول)

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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«آپاندیس» سینماى اصفهان 
عود کرد

«آپاندیــس» یک فیلم داســتان گوى اجتماعى در 
لوکیشن پرتنش یک بیمارستان است که این روزها 
در سه سانس مختلف در پردیس سینمایى چهارباغ 

آماده اکران است.
نخستین اثر بلند حسین نمازى با موضوعى اجتماعى 
این روزها مهمان پرده پردیس ســینمایى چهارباغ 
است، « آپاندیس» فیلمى است که داستان آن در یک 
بیمارستان مى گذرد و از این لوکیشن خاص که پر از 
اضطراب و نگرانى است به مسائل جامعه اشاره دارد.

«آپاندیــس» به تهیــه کنندگى مقصــود جبارى  
توانسته در بخش مســابقه چهل و یکمین جشنواره 
جهانى فیلم مونترال بــه نمایش در آیــد و جایزه 
بهترین فیلمنامــه این جشــنواره را از آن خود کند 
و  با بــازى متفاوت آنــا نعمتى و امیرعلــى دانایى 
در جشنواره ســالمت هم اکران پرشــورى داشته

 است.

راه اندازى آموزشگاه 
بهداشت اصناف در دهاقان

مســئول واحــد بهداشــت محیــط شهرســتان 
دهاقان گفت: براى نخســتین بار در شهرســتان 
دهاقان، آموزشــگاه بهداشــت اصناف راه اندازى

 شد.
ذبیح ا...رسم اظهار داشت: براساس آیین نامه ماده 
13 قانون اصالح مواد غذایى و آرایشى  و بهداشتى، 
تمامى متصدیــان مراکز تهیه، تولیــد و توزیع مواد 
خوردنى، آشــامیدنى، آرایشــى و بهداشتى موظف 
هســتند نســبت به ثبت نام در دوره هاى آموزشى 
بهداشت اصناف شرکت کنند و گواهینامه دریافت 

کنند.
وى، با اشــاره به برگزارى کالس هاى آموزشى در 
طى یک هفته، خاطرنشــان کــرد: در این دوره ها 
تمامى مسائل مربوط به بهداشت و ایمنى با حضور 
مربیان مجرد باالى 20 ســال سابقه کارى آموزش 
داده مى شود و گواهینامه هاى صادر شده تا بیش از 

سه سال معتبر است.

شناسایى کودکان 
بازمانده از تحصیل 

بیش از هزار و 100کودك جامانــده از تحصیل در 
استان اصفهان زندگى مى کنند.

معاون آموزش ابتدایــى اداره کل آموزش  پرورش 
استان اصفهان گفت:امسال 75 هزار و 600کودك 
بازمانده از تحصیل به دلیل مهاجرت،اشتغال، آموزش 
ناپذیرى، نداشتن سرپرســت و مخالفت والدین از 
تحصیل و داشتن بیمارى سخت در استان شناسایى 

شده اند.
شــهین جوانى با بیان اینکه بســیارى از این دانش 
آموزان با همکارى بهزیستى و سازمان هاى مردم 
نهاد ، ساماندهى و به کالس درس بازگشتند، افزود:از 
این تعــداد ، هزار و 100 کودك همچنــان  از ادامه 

تحصیل بازمانده اند. 
وى گفت:بیشــترین کودکان بازمانــده از تحصیل 
در شهرســتان هاى اصفهان  و شاهین شهر و میمه 

شناسایى شده اند .  

آالینده هاى جوى 
امروز افزایش مى یابد

 مدیر پیــش بینى اداره کل هواشناســى اســتان 
اصفهان گفت: با توجه به اســتقرار جــوى پایدار بر 
هواى اصفهان، طى امروز شــرایط بــراى افزایش

 آالینده ها مهیا است.
حسن خدابخش اظهار داشــت: بررسى نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر استقرار جوى نسبتًا پایدار از روى 

استان اصفهان است.
 وى با اشاره به اینکه بررسى نقشه هاى هواشناسى 
بیانگر جوى آرام و پایدار تا روز جمعه بر روى استان 
است، ابراز داشت: بر این اساس، در روز پنجشنبه تا 
حدودى شرایط براى افزایش آالینده ها مهیاست، اما 
در اوایل هفته آینده به دلیل ناپایدارى، این وضعیت 

برطرف خواهد شد.

خبر

مدیر کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان گفت: در پى تصویب 9 طرح 
اشتغال زایى در نخســتین جلســه کمیته منتخب در 
کارگروه تخصصى اشتغال اصفهان، زمینه اشتغال براى 

166 نفر فراهم شد.
کمال الدین میرهادى اظهار داشت: با برگزارى کارگروه 
تخصصى اشتغال استان اصفهان، 9 طرح اشتغال ارائه 
شــد که با تصویب، این طرح ها بــه بانک هاى عامل 
معرفى شد تا با دریافت تسهیالت، ضریب اشتغال را در 

استان باال ببرند.
وى بیان داشت: طرح هاى مصوب به بانک هاى عامل 

معرفى و پس از ارائه مدارك الزم توســط متقاضیان، 
تســهیالت مطابق بــا شــرایط و ضوابــط مربوط به 

دستورالعمل طرح اشتغال فراگیر، پرداخت خواهد شد.
وى به بررســى 13 مــورد از برنامه هاى حــوزه رفاه 
اجتماعى پرداخت و افزود: 13 برنامه از جمله سازماندهى 
بیمه کارگران ســاختمانى، طرح شناســایى کودکان 
بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایى، طرح امنیت غذایى، 
کارت اعتبارى رفاه اجتماعى ایرانیان، تســهیل شرایط 
فرزند خواندگى، طرح اعطاى کارت هویت به کودکان 
حاصل از زنان ایرانى با مردان خارجى و یکسان سازى 

فرم هاى پذیرش دستگاهاى حمایتى است.

مدیر پرســتارى دانشــکده علوم پرســتارى اصفهان 
گفت: در شــهر اصفهان و برخى از شهرســتان هاى 
نزدیک مرکز اســتان، به ازاى هر 50 هــزار نفر یک 
مرکز مشاوره مراقبت هاى پرســتارى راه اندازى شده

 است.
 غالمرضا جمالى با اشــاره به فعالیت 18 مرکز مشاوره 
مراقبت هاى پرستارى در منزل در اصفهان اظهارداشت: 
پرستاران نقش هاى متفاوتى را در جامعه ایفا مى کنند 
که یکــى از این فعالیت ها نقش مراقبتى اســت، بدان 
معنا که زمانى که بیمار از بیمارستان ترخیص مى شود

 مى تواند از خدمات پرســتاران در منــزل بهره ببرد و 

پرستاران این خدمات را به آنها ارایه مى کنند.
وى افزود: بر این اساس 18 مرکز مشاوره پرستارى در 
استان اصفهان راه اندازى شده اســت که 14 مرکز در 
شــهر اصفهان و بقیه در  دیگر شهرستان هاى نزدیک 

مرکز استان است.
مدیر پرســتارى دانشــکده علوم پرســتارى اصفهان 
درباره تعرفه هاى تعیین شده خدمات پرستارى، گفت: 
تعرفه اى که از طرف معاونت پرستارى و وزارت بهداشت 
درباره خدمات پرســتارى در منزل ابالغ شده است، در 
همه دفاتر پرســتارى و در سایت معاونت درمان بخش 

اداره پرستارى موجود است.

یک مرکز مشاوره پرستارى 
به ازاى هر50 هزار اصفهانى

تصویب طرح هاى اشتغالزایى 
در اصفهان

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان از کاهش اعزام 
زائران عتبات عالیــات به دلیل قرار داشــتن در فصل 
زمستان خبر داد و گفت: هزینه ســفر به عتبات عالیات 
از یک میلیون و 600 هزار تومان به یک میلیون و 800 

هزار تومان افزایش یافته است.
غالمعلى زاهدى اظهارداشــت: اعزام زائران به عتبات 
عالیات در ماه هاى قبل هفته اى هفت پرواز بوده که به 
دلیل قرار گرفتن در فصل زمستان، به چهار پرواز کاهش 

یافته است.
وى با بیان اینکه هر پرواز از اســتان اصفهان به عتبات 
عالیات شامل سه گروه از زائران مى شود، افزود: در اعزام 
زائران به عتبات عالیات به صــورت زمینى محدودیتى 

وجود ندارد و سهمیه زائران استان اصفهان از این طریق 
به صورت یک روز در میان است که البته بستگى به تعداد 
متقاضیان ســفر زمینى دارد و هیچ سقفى در این زمینه 

وجود ندارد.
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهــان گفت: افزایش 
قیمت بلیــت هواپیما و ویزا در هزینه ســفر به کربالى 
معلى بى تأثیر نبوده است و هزینه سفر به عتبات عالیات 
از یک میلیون و 600 هــزار تومان به یــک میلیون و 
800 هزار تومان افزایش یافته اســت؛ البته شرایط روز 
و تغییر نــرخ ارز نیز در این افزایش قیمت تأثیر داشــته

 است.
وى با اشــاره به آخرین وضعیت اعزام زائران ایرانى به 

حج تمتع خاطرنشــان کرد: براى اعزام بــه حج عمره 
هیچ برنامه اى وجود نــدارد، اما براى حج تمتع هیئتى از 
جمهورى اســالمى وارد مذاکره با کشور عربستان شده 
و مذاکرات اولیه را انجام داده است که در صورت قطعى 
شــدن اعزام زائران براى انجام حج تمتع، اطالع رسانى 

الزم صورت مى گیرد.
زاهدى با بیــان اینکه آمار دقیــق فیش هاى حج تمتع 
در اختیار بانک هاســت، عنوان کرد: بین یک میلیون و 
200 تا یک میلیون و 300 هزار نفر متقاضى سفر به حج 
تمتع در کشور وجود دارد که بین هشت تا 9 درصد این 
متقاضیان از استان اصفهان ثبت نام کرده و متقاضى سفر 

به سرزمین وحى هستند.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان خبر داد؛

افزایش هزینه سفر به کربالى معلى
اعزام زائران عتبات عالیات کاهش یافت

خالص سازى هیدروژن
 با دانش میکرورآکتور در دانشگاه کاشان

مدیر مجتمع معدنى نخلک گفت: میزان تولید کنسانتره سرب مجتمع معدنى نخلک در سالجارى درمقایسه با سال قبل 
هفت درصد افزایش یافته است .

حمید منتظرى افزود: مجتمع معدنى سرب نخلک از ابتداى فروردین تا پایان آذرامسال، دوهزار و 19 تن کنسانتره سرب 
تولید کرد؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته، هزار و 879 تن بود. وى افزود: همچنین میزان تولید این شرکت نسبت به 
برنامه 51 درصد رشد نشان مى دهد. منتظرى گفت: مجتمع معدنى سرب نخلک در 9 ماهه سال جارى، دو هزار و 434 تن 
محصول به شرکت هاى تولیدکننده شمش سرب ارسال کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حاکى از افزایش 

33 درصدى است.

پژوهشگران دانشگاه کاشان براى نخستین بار در کشور به دانش ساخت میکرو رآکتور دست یافتند.
عضو هیئت علمى گروه مهندسى شیمى دانشگاه کاشان، از ساخت میکرو راکتور براى تصفیه هیدروژن ناخالص در این دانشگاه خبر 

داد و گفت:این میکرورآکتورها که از فناورى نانو بهره مى برند، جایگزین خوبى براى رآکتورهاى حجیم کنونى است.
عبدا... ایرانخواه تاکید کرد: با دستیابى به این دانش، مى توان هیدروژن ناخالص تولیدشده در مراکز صنعتى از جمله پاالیشگاه و 
پتروشیمى ها را تصفیه کرد.  وى با اشاره به ضرورت خالص سازى گاز هیدروژن، پیش از استفاده از آن به عنوان خوراك پیل سوختى 

افزود: پیل سوختى، مستقیم انرژى شیمیایى را به الکتریکى 
تبدیل مى کند.

این پژوهشگر کاشــانى افزود: هیدروژن در سامانه  فراورش 
سوخت در دو مرحله خالص سازى مى شود که معموًال درحدود 

50 درصد حجم سامانه را اشغال مى کند. 
به گفتــه  وى، بــا جایگزینى ســامانه هاى رایج با ســامانه  
میکرورآکتورى طراحى شــده در این طرح،  فضاى اشــغال 
شده و هم هزینه هاى مربوط به فرآیند خالص سازى کاهش 

چشمگیرى خواهد داشت.

حضور 140 مشارکت کننده در شــانزدهمین نمایشگاه جامع 
کشاورزى اصفهان در بخش هاى مکانیزاسیون، آبیارى، زراعت 

و باغبانى قطعى شده است. 
شانزدهمین دوره این نمایشــگاه در حالى از 24 تا 28 دى ماه 
در محل نمایشگاه هاى استان اصفهان واقع در پل شهرستان 
برگزار مى شود که این نمایشگاه از تلفیق دو عنوان نمایشگاه 
کشــاورزى اصفهان در سال هاى گذشته، شــکل گرفته و به 

همین دلیل عنوان جامع را به خود اختصاص داده است. 
 30 درصد از مشارکت کنندگان در بخش نهاده هاى کشاورزى، 
35 درصد در بخش آبیارى، 25 درصد در بخش ماشین آالت و 
10 درصد در بخش گلخانه و تجهیزات گلخانه اى حضور دارند. 
با توجه به تلفیق دو عنوان نمایشگاه کشاورزى اصفهان، این 
نمایشگاه به صورت کامًال تخصصى و با مشارکت حداکثرى 

شرکت هاى برتر در زمینه نهاده هاى کشاورزى، ماشین آالت 
و ادوات، آب، آبیــارى نوین و تجهیــزات مربوطه، تجهیزات 
گلخانه اى، ماشــین آالت فضاى سبز و باغبانى از استان هاى 
اصفهان، تهران، فارس، مازندران، سمنان، خراسان، آذربایجان 

غربى، آذربایجان شرقى، خوزستان و البرز برگزار خواهد شد.

همچنین شرکت هایى از دو کشــور چین و آلمان در این دوره 
حضور یافته اند کــه در زمینه نهاده هاى کشــاورزى فعالیت 
مى کنند. نمایندگان فروش محصوالت و خدمات کشورهاى 
ایتالیا، اسپانیا، آمریکا، هلند، آلمان، ترکیه و فرانسه نیز در این 

رویداد حضور مى یابند.
تلفیق دو عنوان نمایشــگاه کشــاورزى اصفهــان در بخش 
تکنولوژى و تجهیزات و بخش صنعت کشاورزى، عدم حضور 
فروشــندگان جزء و افزایش حضور تولیدکنندگان و همچنین 
رونمایى از چندین محصول جدیــد، از جمله ویژگى هاى این 

دوره است. 
شانزدهمین نمایشگاه جامع کشاورزى اصفهان در چهار سالن 
نمایشگاهى به وسعت 9هزار و 200 مترمربع و از ساعت 15 تا 

21 برپا مى شود.

اصفهان میزبان نمایشگاه جامع کشاورزى 

مدیرعامل شــرکت فوالد کویر آران و بیدگل گفت: با 
تالش و همکارى مســئوالن شهرســتان، مشکالت 
شرکت در حال رفع شدن اســت و به زودى خبرهاى 

خوبى به مردم آران و بیدگل و منطقه داده خواهد شد.
احمد خوروش در خصوص آخرین وضعیت شرکت فوالد 
کویر، اظهارداشت: تعدیل نیرو در شرکت فوالد به دالیل 
تشدید تحریم ها و کمبود مواد اولیه صورت گرفت و ما را 
با مشکل تامین مواد مواجه کرد و از طرفى شرکت هاى 
داخلى حمایت چندانى از ما نکردند که در نهایت تصمیم 
گرفتیم تعدادى از نیروهاى خود را به مرخصى بفرستیم.
وى افزود: با رایزنى هاى صورت گرفته با شرکت فوالد 
خوزستان، دستورات الزم براى تامین مواد اولیه به این 
شرکت صادر شد و به زودى تعدادى از کارگران را به 

شرکت باز مى گردانیم.

تاالر رودکى اصفهان فردا میزبان اجراى کنســرت رسیتال پیانو به نوازندگى شــهرداد روحانى، رهبر ارکستر 
سمفونیک تهران است.

تهیه کننده کنسرت شهرداد روحانى اظهارداشت: کنسرت رســیتال پیانوى شهرداد روحانى سال 1394 براى 
فتیم نخستین بار در سالن مجموعه فرهنگى هنرى فرشچیان اصفهان برگزار شد و این بار تصمیم  گر

تا در سالن بزرگترى میزبان اجراى موسیقى توسط این استاد باشیم.
استاد روحانى هم اکنون مشغول برگزارى تورهاى رضا فروزنــده ادامه داد: 
از بازگشت به ایران و اجراى کنسرت در اصفهان، خارج از کشور است و پس 

را در تهران برگزار خواهد کرد.کنسرت ارکستر سمفونیک 
کنسرت نواخته مى شود، گفت: کنسرت وى با اشاره به قطعاتى که در این 

پیانو نیست و در آن ضمن نواختن رســیتال پیانو محدود به تک نوازى 
این موســیقیدان برجســته، قطعاتى مثل «رقص بهار» و ... توسط 
دف، تنبک و کاخون شــاهد همنوازى ســازهاى کوبه اى 

خواهیم که توسط آرش اســالمى نواخته مى شود  نیــز 
شرکت بود. فروزنده خاطرنشــان کرد: عالقمندان براى 

در کنسرت رسیتال پیانو شهرداد روحانى مى توانند 
با تهیۀ بلیت از سایت رســا کنسرت، _جمعه_ 22 
دى ماه رأس ســاعت 20 به تاالر رودکى اصفهان 

مراجعه کنند.

شبى با شهرداد روحانى در اصفهان

مممممممممممیممیم فتیم نخستین بار در سالن مجموعه فرهنگى هنرى فرشچیان اصفهان برگزار شد و اینبن بار تص گر
تا در سالن بزرگترى میزبان اجراى موسیقى توسط این استاد باشیم.

استاد روحانى هم اکنون مشغول برگزارى تورهاى رضا فروزنــده ادامه داد:
اصفهان،خارج از کشور است و پس  از بازگشت به ایران و اجراى کنسرت در

را در تهران برگزار خواهد کرد.کنسرت ارکستر سمفونیک 
کنسرت نواخته مى شود، گفت: کنسرتوى با اشاره به قطعاتى که در این

پیانو نیست و در آن ضمن نواختن رســیتال پیانو محدود به تک نوازى 
ااین موســیقیدان برجســته، قطعاتى مثل «رقص بهار» و ... توسط 
دف، تنبک و کاخونشــاهد همنوازى ســازهاى کوبه اى 

خواهیم که توسط آرش اســالمى نواخته مى شود  نیــز 
شرکتبود. فروزنده خاطرنشــان کرد: عالقمندان براى

در کنسرت رسیتال پیانو شهرداد روحانى مى توانند
جج_جمعه_22 _با تهیۀ بلیت از سایت رســا کنسرت، 
0دى ماه رأس ســاعت 20 به تاالر رودکى اصفهان 

مراجعه کنند.

افزایش7درصدى
 تولید کنسانتره سرب درمجتمع معدنى نخلک 

کارگران فوالد کویر 
به کار فراخوانده شدند

نصف جهان   عدم مدیریت صحیــح، وارادات بى رویه از چین و ترکیه و 
ترغیب مردم به خرید لباس آماده متاسفانه خیاطان مردانه دوز را تعمیر 

کار کرده است.
رییس اتحادیه خیاطان اصفهان در گفت و گو با نصف جهان درباره ارزیابى 
وضعیت بازار کار خیاطان اصفهان گفت: عدم مدیریت صحیح منجر به 
واردات بى رویه لباس از چین و ترکیه شده و در نتیجه آن، خیاطان اصفهان 

بخصوص مردانه دوز بیکار و یا تعمیر کار شده اند.
هادى رائین خواه افزود: بعد از انقالب، مردم بیش تر به ســمت  خرید 
لباس هاى آماده روى آوردند و دلیل آن هم تغییر مناسبات حاکم است 
که فعالیت خیاطان را به نصف کاهش داده البته این وضعیت در خیاطى 
مردانه دوز بیش ترمشهود است. رائین خواه ضمن بیان این مطلب افزود: 
خیاطى هاى زنانه همچنان با استقبال نسبتاً خوبى روبرو است چرا که 
تنوع لباس در خانم ها بیش تر از آقایان است. البته ناگفته نماند در ایران 
لباس هاى الکچرى با اســتاندارد خوب عرضه مى شود که نتیجه کار 
خیاطان داخلى است. رییس اتحادیه خیاطان اصفهان تعداد کل خیاطان 
داراى مجوز دراصفهان را 500 نفر اعالم کرد و گفت: خیاطان براى فعالیت 
نیاز به مجوز دارند که اتحادیه آن را صادر مى کند. با توجه به این، تعداد 
500 واحد خیاطى غیر مجاز هم در سطح شهر اصفهان مشغول به فعالیت 
هستند که بازرسان اتحادیه آنان را راهنمایى به آموزش دوره اى و کسب 
مجوز مى کنند این در حالى است که تعداد محدودى نسبت به  تذکرات و 
اخطارمکرراز سوى بازرس اتحادیه بى توجه اند و ما به ناچار این افراد را 
به اتاق اصناف معرفى مى کنیم و چنانچه آنها به اخطار اتاق اصناف هم بى 

توجهى کنند، با حضوربازرس اماکن، واحد خاطى پلمب مى شود.

رئیس اتحادیه خیاطان اصفهان:

خیاط ها به علت نبود کار 
تعمیرکار شده اند



1010استاناستان 3133پنج شنبه  21 دى  ماه   1396 سال چهاردهم

مدیرکل پست اســتان اصفهان گفت: به منظور کسب 
رضایت مندى مردم و خدمات رسانى بهتر، مفادى از قانون 
حقوق شهروندى که مربوط به اداره پست است، هرچه 

زودتر در اداره پست سارى و جارى خواهند شد.
سعید رجالى اظهارداشت: پروژه هاى اقتصاد مقاومتى در 
پست استان اصفهان با هدف ارتقاى کیفیت و اعتالى 
بیش از پیش رضایتمندى مردم پیشرفت فراوانى داشته 

است.
وى افــزود: خدمات رســانى ســریع تر، مطمئن تــر و 
ســهل الوصول تر با توجه به نیاز مردم، توجــه به بازار 
مشــتریان و ارائــه خدمات مشــترى مدار و توســعه 

زیرســاخت هاى فنــاورى از جمله اقدامــات مدنظر 
پروژه هاى اقتصاد مقاومتى پست است.

مدیرکل پست استان اصفهان گفت: پست استان براى 
ارائه خدمات باکیفیت تر به مردم و افزایش اقبال عمومى 
به سمت پست و انتخاب اول شدن تالش مى کند و این 

مسئله، افزایش بهره ورى را نیز به دنبال دارد.
وى با اشــاره به ورود دو رقیب جدید به عرصه پســت 
تصریح کرد: ورود دو اپراتور جدید عالوه بر ایجاد رقابتى 
سالم براى سازمان پست، باعث هرچه بهتر انجام شدن 
خدمات پستى خواهد شــد و حتى زمینه را براى فعالیت 

بهتر آن ها فراهم مى کند.

 O و  A کمبود ذخیره خونى
منفى در اصفهان

پست استان براى اول شدن 
تالش مى کند 

تغییر کاربرى ها  
به صالح شهر نیست

معاون هماهنگـى امور عمرانى اسـتاندارى اصفهان 
گفت: الزم اسـت تا شـهردارى ها درآمدهـاى پایدار 
را در شـهر تعریف کنند و تغییـر کاربرى ها در جهت 
درآمدزایـى شـهردارى ها اصـًال بـه صـالح شـه

ر نیست.
علـى مقـدس زاده اظهـار داشـت: الزم اسـت تـا 
شهردارى ها درآمدهاى پایدار را در شهر تعریف کنند 
و تغییر کاربرى ها در جهت درآمدزایى شـهردارى ها 

اصًال به صالح شهر نیست.
وى متذکر شـد: در تغییـر کاربرى ها از مسـکونى به 
تجـارى، راه اصولـى، تجمیـع و متمرکز کـردن این 
کاربرى هاست که امید است بتوان آن را به عنوان یک 

نگاه جدید در شهرها ایجاد کرد.

خام فروشى
آسیب بزرگ کشاورزى است

مدیـرکل تعـاون روسـتایى اسـتان اصفهـان گفت: 
خـام فروشـى، آسـیب بـزرگ کشـاورزى اسـت که 
متأسـفانه امـروز وارد شهرسـتان هاى اسـتان شـده

 است.
سـلیمان میرزایى تغییرات هیئت مدیـره تعاونى ها را 
از دیگر آسـیب ها خواند و افـزود: باید روش هـا را در 
شـرکت هـاى تعاونى تغییـر داد و از پتانسـیل هاى 

شهرستان استفاده کرد.

خبر

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

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139560302023000492 مورخ 1395/04/30 خانم زهرا ایروانى فرد به 
شماره شناسنامه 1217 کدملى 1286521408 صادره از اصفهان فرزند عبدالعلى بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 168/29 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 3553 باقى مانده- اصلى واقع در 
بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1396/10/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/21 م الف: 31022 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /10/135
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 960570 خواهان نادعلى صفرى گنهرانى دادخواســتى مبنى بر مطالبه 
55/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت سیف ا... درى سده تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگى براى مورخه 96/11/29 ساعت 17:15 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در 
خیابان شیخ صدوق چهارراه وکال ساختمان مدافعان حرم شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 25 شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 32504 شعبه 25 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/646
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 961106 خواهان جواد زارعى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت عصمت 
شادان مهر و امین عسگرى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/11/25 ساعت 8/30 
تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ســاختمان صبا پالك 57- کدپســتى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف 
اصفهان- شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 32494 

شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/647
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 961107 خواهان جواد زارعى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت عصمت 
شادان مهر و امین عسگرى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/11/25 ساعت 9 تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى 
پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان 
شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 32493 شعبه 9 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/648
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 961108 خواهان جواد زارعى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت ندا 
دوستعلى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/11/25 ســاعت 9/30 تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب 
ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 32492 شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /10/649
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 961109 خواهان جواد زارعى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت 
عصمت شادان مهر- امین عسگرى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/11/25 ساعت 
10 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى 
مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف 
اصفهان- شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 32491 

شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/650
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 961344 خواهان غالمرضا جانقربان دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به 
طرفیت مهرى فتح الهى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/11/24 ساعت 9/30 صبح 
تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ســاختمان صبا پالك 57- کدپســتى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف 
اصفهان- شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 32485 

شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/651
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960702 خواهان نوید حیرت با وکالت آقاى سلگى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه به طرفیت محمد عیدى وندى تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگى براى مورخه 96/11/24 

ســاعت 3/30 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع 
شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 28 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى 
شود. م الف: 32466 شعبه 28 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/652

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالســه 961348 خواهان رضا مکتوبیان با وکالت خانم مریم رضاپور دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفیت محســن جزینى درچه تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگى براى مورخه 
96/11/28 ساعت 11 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع 
شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف: 32478 شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/653

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالسه 960278 خواهان احمد فتوحى دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه چک به 
طرفیت شهاب الدین مرتضوى هارونى تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگى براى مورخه 96/11/23 
ساعت 4 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالى مجتمع 
شــهداى مدافع حرم مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 29 شــوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 32517 شعبه 29 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/655
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 961354 خواهان مهدى ســوادکوهى دادخواستى مبنى بر مطالبه چک به 
طرفیت 1- احسان داودوند 2- نگهدار داودوند تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/11/28 
ساعت 10 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتداى خیابان چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 32474 شعبه 7 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /10/656
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960608 خواهان محمدامین یاردوستى دادخواستى مبنى بر الزام به طرفیت 
حسین رعنایى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/11/28 ساعت 16/00 تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان 
شیخ صدوق 4 راه وکال مجتمع شــهداى مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 

32500 شعبه 16 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/657
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794102227 شــماره پرونده: 9609986794101349 شماره بایگانى 
شــعبه: 961352 دادخواســت و ضمائم به آقاى مهدى جعفرى فرد خواهان آقاى مســلم عبدالهى 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى مهدى جعفرى فرد به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 961352 شــعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى 
مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/29 ســاعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 32473 شعبه 11 

حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /10/658
مزایده

اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 
963399 ج/ اول له خانم الهام ابن النصیر با وکالت آقــاى عباس دهقان و علیه آقاى کمال نصوحیان 
مبنى بر استرداد 125 گرم شمش طالى مارك دار 995 در هزار و مطالبه مبلغ 17/617/000 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 96/11/18 ساعت 11/5 صبح در محل 
اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى شامل 166 گرم 
و 130 ســوت طالى 18 عیار (166/130) که قیمت هر دو مورد مذکور در روز مورد مزایده استعالم و 
مالك عمل خواهد بود برگزار نماید طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى 
اصفهان میدان امام بازار بزرگ بازار زرگرها پالك 54 نزد حافظ اموال آقاى اسماعیل قربان زاده مراجعه 
و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 ٪ بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
تســلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر 

عهده محکوم علیه مى باشد. م الف: 32530 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /10/663
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794102230 شــماره پرونده: 9609986794101353 شماره بایگانى 
شعبه: 961356 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به احمد محققیان- خواهان محمدرضا 
پژوهید دادخواستى به طرفیت خوانده احمد محققیان به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 961356 شــعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى 
مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/02 ســاعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 

از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ 
صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 32532 شعبه 11 

حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /10/665
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 961382 خواهان غالم حسین جبارزارع دادخواستى مبنى بر مطالبه فاکتور 
به طرفیت محسن پوالدوند تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى مورخه 96/12/7 ساعت 9/30 
تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروى مدرسه 
نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان 
شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 32528 شعبه 13 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/667
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 961383 خواهان غالم حسین جبارزارع دادخواستى مبنى بر مطالبه فاکتور 
به طرفیت اکبرمرادخانى تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى مورخه 96/12/7 ساعت 9 تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، 
جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپســتى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 
13 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 32527 شعبه 13 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/668
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610460354500076 شماره پرونده: 9609980359700483 شماره بایگانى 
شــعبه: 961416 شــاکى دانش ضامن پور فرزند فرج اله شکایتى علیه عبدالحســین برمکى دائر بر 
خیانت در امانت تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شعبه 
119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق) واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 343 ارجاع و به کالسه 
961416 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/12/19 و ساعت 11:00 صبح تعیین شده است و 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد به استناد ماده 174 قانون ایین دادرسى کیفرى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى طبع و نشر مى شود و از متهم دعوت مى گردد جهت 
رسیدگى در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصمیم 
مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 32524 شــعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى 

سابق) /10/669
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106793802634 شــماره پرونده: 9609986793800452 شماره بایگانى 
شعبه: 960452 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به علیرضا هاشمى فر- خواهان روح اله 
امامى فر با وکالت خانم معصومه نجفى دادخواســتى به طرفیت خوانده علیرضا هاشمى فر به خواسته 
مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793800452 شعبه 8 حقوقى 
شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/13 
ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم 
شوراى حل اختالف. م الف: 32509 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو ) /10/670
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960796 خواهان محمد کریمى دادخواســتى مبنى بر به طرفیت حمید 
بهارلویى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/12/7 ســاعت 6 عصر تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول ارباب- روبه روى مدرسه نیلى پور- جنب 
ســاختمان صبا- پالك 57 کدپستى 8165756441 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 32507 شعبه 22 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /10/671
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100353103683 شــماره پرونده: 9609980358600392 شماره بایگانى 
شعبه: 961130 ابالغ وقت رســیدگى آقاى غالمرضا کارگر چهاربرجى فرزند محمد- خواهان خانم 
اکرم کارگرى چهاربرجى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى غالمرضا کارگر چهاربرجى فرزند محمد به 
اتهام فروش مال غیر مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980358600392 
شــعبه 105 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهــان (105 جزایى ســابق) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 
1396/12/15 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 349. م الف: 32518 شعبه 105 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(105 جزایى سابق) /10/672
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100353103691 شــماره پرونده: 9609980362500647 شماره بایگانى 
شعبه: 960568 ابالغ وقت رســیدگى به آقاى محمد خدادادى فرزند على- خواهان جهاد کشاورزى 
شهرســتان اصفهان دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى محمد خدادادى فرزند على متهم به تغییر 

غیرمجاز کاربرى اراضى زراعى و باغهــا به میزان 60/8 مترمربع از طریق دیوارکشــى مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980362500647 شعبه 105 دادگاه کیفرى دو شهر 
اصفهان (105 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/16 ساعت 8:30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 349. 

م الف: 32519 شعبه 105 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (105 جزایى سابق) /10/673
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794401960 شــماره پرونده: 9609986794400772 شماره بایگانى 
شعبه: 960773 خواهان آقاى ســعید رضایى بابادى دادخواســتى به طرفیت خوانده مریم حلبیان به 
خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794400772 شعبه 
14 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1396/12/13 ساعت 11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع 
حرم شوراى حل اختالف. م الف: 32502 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /10/674
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960999 ش5 خواهان مهدى محمدى نجف آبادى با وکالت منیره هادى 
پور دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه چک به طرفیت 1- حسین عباسیان فرزند محمد 2-  ناصر نجفى 
تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى روز پنج شنبه مورخ 1396/12/3 ساعت 10 صبح تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى  
مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 

م الف: 32468 شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/675
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794201641 شــماره پرونده: 9609986794201278 شماره بایگانى 
شعبه: 961284 دادخواست و ضمائم به آقاى على اکبر محمودى صاحبى فرزند حسین خواهان خانم 
زهرا هنرى فرد با وکالت نفیسه مستقل دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى على اکبر محمودى صاحبى 
به خواسته مطالبه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201278 
شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1396/12/14 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 32498 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /10/676
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794201644 شــماره پرونده: 9609986794201280 شماره بایگانى 
شعبه: 961286 دادخواســت و ضمائم به آقاى محمد باریکرسفى فرزند حاجى آقا خواهان خانم مریم 
اصفهانى با وکالت نفیسه مستقل دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى محمد باریکرسفى به خواسته 
مطالبه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609986794201280 شعبه 
12 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1396/12/14 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 32496 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /10/677
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794102228 شــماره پرونده: 9609986794101270 شماره بایگانى 
شعبه: 961273 دادخواســت و ضمائم به آقاى محمد رضایى خواهان مریم عسکرى با وکالت نفیسه 
مستقل دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى محمد رضایى به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986794101270 شــعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/30 ساعت 12:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 32495 

شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /10/659
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106805201423 شــماره پرونده: 9609986805201155 شماره بایگانى 
شعبه: 961155 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: اسماعیل قاســمى چیگانى فرزند عقیل کدپستى: 
8138768816 کدملى: 1292432578 به نشــانى مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/11/26 پنج 
شنبه ساعت 08:30 محل حضور: اصفهان، کنارگذر اتوبان شهید خرازى، حدفاصل خیابان آتشگاه و 
میرزا طاهر، مجتمع شماره سه شــوراى حل اختالف در خصوص دعوى مرتضى امیرزاده به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 32510 شعبه 52 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/660

مدیر اداره پیش بینــى اداره کل هواشناســى اســتان اصفهان گفت: 
شــهر اصفهان در ســال زراعى جارى 1/5 میلى متر بارش را شــاهد 
بوده که این میزان نسبت به سال گذشــته، 89 درصد کاهش را نشان

 مى دهد.
حســن خدابخش با بیان اینکه بــراى روزهاى آینده آســمان صاف 
تا قســمتى ابرى گاهــى در نواحى غــرب افزایش ابــر را پیش بینى 
مى کنیم، افــزود: همچنین بــراى نواحى مرکزى در ســاعات ابتدایى 

روز، افزایــش غلظــت آالینده هــا را پیش بینى مى کنیــم که ممکن 
اســت در این ســاعات به شــرایط ناســالم براى گروه هاى حساس

 برسد.
وى تصریــح کرد: شــرایط آلودگــى هوا تا آخــر هفتــه در اصفهان 
ادامــه دارد و تنها در ســاعات ابتدایى روز، غلظــت آالینده ها افزایش
 پیداخواهد کرد. خدابخش به میزان بارش ها از ابتداى سال زراعى جارى 
اشاره و بیان کرد: متأسفانه شــهر اصفهان از ابتداى سال زراعى جارى 

1/5 میلى متر بارش را شاهد بوده که این میزان نسبت به سال گذشته 89 
درصد و نسبت به میانگین 96 درصد کاهش داشته است.

وى خاطرنشان کرد: بیشترین بارش شهرســتان هاى استان اصفهان 
از ابتــداى مهرمــاه تاکنون مربــوط به خوانســار بــا 42/9میلى متر 
بارش برف و باران بوده اســت که این میزان نســبت به ســال گذشته 
85 درصد و نســبت بــه میانگین درحــدود 70 درصد کاهش داشــته

 است.

کاهش 
89 درصدى 

میزان بارندگى 
در اصفهان 

1/5 میلیمتر بارندگى 
در یکســــال زراعى

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: با فرارسیدن 
فصل ســرما، با کاهش ذخیره هاى خونى در استان روبرو 
هستیم، اما نیاز به گروه خونى A  و O منفى بیشتر از دیگر 

گروه هاى خونى است.
مجید زینلى با بیان اینکه ســرد شدن هوا منجر به کاهش 
مراجعات مردم نوع دوست استان اصفهان براى اهداى خون 
شده است، اظهارداشت: اکنون ذخیره خونى استان اصفهان 
به پنج روز کاهش یافته و این در حالى است که ذخیره خونى 

باید به هفت روز افزایش یابد.
وى با بیان اینکه در روزهاى عادى به صورت میانگین روزانه 
بین 500 تا 600 نفر به مراکز انتقال خون اســتان اصفهان 

مراجعه مى کنند، افزود: این در حالى است که با توجه به سرد 
شدن هوا تعداد مراجعات به 400 نفر کاهش یافته است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر در انتقال خون استان اصفهان نیازمند همه گروه هاى 
خونى هستیم، اضافه کرد: اما نیاز به گروه خونى A  و O منفى 

بیشتر از دیگر گروه هاى خونى است.
وى جامعه هدف مصرف خون و فراورده هاى خونى اهدایى 
اســتان اصفهان را بیماران هموفیلى، تاالسمى، دیالیزى 
و ســرطانى و اعمال جراحى عنوان کرد و افزود: امیدواریم 
مردم خیر اســتان اصفهان در فصل ســرما این بیماران را 

فراموش نکنند.

مدیر روابط عمومى سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان 
گفت: مراســم گرامیداشــت شــهید حاج احمد کاظمى و 
هم رزمانش، امروز در گلســتان شــهداى اصفهان برگزار

 مى شود.
روح ا... حکیمى فرد اظهار داشت: مراسم گرامیداشت شهداى 
عرفه، سرلشکر پاسدار شهید حاج احمد کاظمى و هم رزمانش 
پنج شــنبه(امروز) در گلســتان شــهداى اصفهان برگزار 

مى شود.
وى با بیان اینکه همچنین مراسم هفتمین روز خاکسپارى 
شــهید مدافع انقالب ســجاد شاه ســنایى نیز همزمان با 
گرامیداشت شهداى عرفه خواهد بود، افزود: در این مراسم 
سردار على فضلى، جانشین ســازمان بسیج مستضعفین به 

سخنرانى مى پردازد.
مدیر روابــط عمومى ســپاه صاحب الزمان (عج) اســتان 
اصفهان بیان داشــت: این مراسم از ســاعت 15 در خیمه 
حسینى گلستان شــهداى اصفهان با حضور مردم و جمعى 
از مســئوالن اســتانى و نظامى و خانواده هاى شهدا برگزار 

مى شود.

امروز؛ مراسم گرامیداشت
 شهید کاظمى در گلستان شهدا 
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کمک19میلیاردى خیران 
اصفهانى به فرزندان نیازمند  

خیران اصفهانى بیش از 193میلیارد ریال به فرزندان 
نیازمند و یتیم کمک کردند .

(ره)  خمینـى  امـام  امـداد  کمیتـه  کل  مدیـر 
بتـداى امسـال بـا  اسـتان اصفهـان گفـت: از ا
هزینـه  کمـک  میـزان  ایـن  خیـران،  همـت 
معیشـت و تحصیـل  در اختیـار فرزنـدان یتیـم 
و بـد سـر پرسـت امـداد اسـتان قـرار گرفتـه

 است . 
حمید رضا شـیران بـا بیان اینکـه هم اکنـون بیش 
از شـش هزار و 713یتیـم و 9 هـزار مددجوى طرح 
محسنین تحت پوشـش این این نهاد هستند، افزود: 
36هـزار و 416 حامـى طرح اکـرام  و 23هـزار خیر 
طرح محسنین، به طور نقدى و غیر نقدى براى رفع 
نیازهاى اصلى فرزندان اقشار کم برخودار با این نهاد 

همکارى مى کنند . 
وى از نبود حامى براى  12هزار فرزندطرح محسنین 
امـداد خبـر داد و گفـت : خیـران اسـتان مى تواننـد 
بـراى مشـارکت در طـرح ایتـام و محسـنین امداد 
کمک هاى نقـدى خـود را به کمیتـه امداد ارسـال

کنند.

برگزارى سمینار بزرگ 
مدیران الماسى 

سـومین سـمینار بزرگ مدیریت تجارت و کسـب و 
کار، پنجم بهمن ماه  سـال جارى بـا حضور تعدادى 
از مدیـران الماسـى در محـل مرکـز همایـش هاى 

بین المللى سیتى سنتر برگزار مى شود.
هوشـنگ شیشـه بران،نایـب رئیـس اتـاق اصناف 
اصفهـان  در ایـن بـاره اظهـار داشـت:با توجـه بـه 
شـرایط و مشـکالت اقتصادى پیش رو،امیدواریم با 
آموزش هاى مدیران و اساتید بتوان از این مشکالت 

عبور کنیم.

فردا؛ اقامه نماز باران در 
اصفهان 

نماز طلب باران صبح جمعـه 22 دى(فردا) به امامت 
آیت ا...سـید ابوالحسـن مهـدوى، نماینـده مجلس 
خبـرگان رهبـرى و امام جمعـه موقـت اصفهان در 
جـوار حـرم مطهـر امامـزاده زینـب اصفهـان اقامه 

مى شود.
فردا سـاعت 9:30 براى نزول رحمـت الهى و آمدن 
بـاران در اصفهـان، نمـاز طلـب و درخواسـت نزول 
بـاران و رحمـت الهى در جـوار حرم مطهـر حضرت 
زینـب بنـت موسـى بـن جعفـر (ع) اصفهـان اقامه

 مى شود.

خبر

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
نحوه تامین مالى صنایع و بخش هاى تولیدى را، یکى 
از چالش هاى اصلى عنوان و تصریح کرد: با کاهش اتکا 
به نظام بانکى و توســعه روش هاى نوین تامین مالى، 
مى توان گام هاى موثرى در جهت توســعه صنعتى و 

افزایش سرمایه گذارى در کشور برداشت. 
محمد جواد بگى ارائه تســهیالت گــران قیمت و غیر 
هدفمند و هزینه باالى تامین سرمایه را، یکى از مشکالت 
صنعت کشور دانست و گفت: به دلیل اتکاى بیش از حد 
صنایع و بخش هاى تولیدى کشور به نظام بانکى و عدم 
توســعه روش هاى نوین تامین مالى، هزینه تمام شده 

تولید افزایش یافته و تولیدات داخلــى از قدرت رقابت 
پذیرى مناســبى در مقابل رقباى خارجى خود برخوردار 

نخواهند بود. 
وى کاهش نرخ ســود و تســهیالت بانکى را یکى از 
رویکردهاى مثبت دولت عنوان کــرد و افزود: با وجود 
کاهش نرخ تسهیالت و سپرده در نظام بانکى، هنوز هم 
این نرخ با میانگین نرخ سود بانکى در کشورهاى رقیب 
حاضر در بازارهاى صادراتــى ایران مانند چین، اتحادیه 
اروپا، ترکیه و ... اختالف فاحشى داشته و پرداخت چنین 
نرخ هاى ســودى هزینه هاى گزافى به تولید کنندگان 

وارد خواهد کرد.

مدیر کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان گفت: عدم 
تکمیل طرح کاداستر،باعث ضرر خواهد شد.

على بهبهانى افــزود: با نیم نگاهى بر حجم گســترده 
پرونده هاى تشکیل شده در محاکم قضائى، به راحتى در 
مى یابیم که سند رسمى هنوز در فرهنگ حقوقى ما جایگاه 
اصلى خود را پیدا نکرده اســت. وى در بخش دیگرى از 
صبحت هاى خود به تعریف واژه کاداستر پرداخت و گفت: 
کاداستر در یک بیان ســاده به معناى «تعیین موقعیت 
مکانى امالك با استفاده از سیستمهاى ماهواره اى» است. 
بهبهانى تأکید نمود: کاداســتر یک موضوع ملى است 
و جزیره اى و مربوط به ســازمان مشخص نیست. وى 

ادامه داد: اگر ما همت نکنیم و قوانینى که در مورد اجراى 
کاداستر وضع مى شود، به سمت و سویى نرود که منابع 
و زیرساخت هاى تکمیل آن را فراهم نماید،قطعًا کشور 

ضرر خواهد کرد. 
وى جلوگیرى از زمین خوارى، جعل، دســت اندازى به 
اراضى ملى ودســت یافتن به امالك و اراضى شهرى و 
غیرشهرى را مســتلزم اجراى کامل کاداستر دانست و با 
بیان اینکه با تکمیل طرح کاداستر یک آمایش سرزمینى 
کامل خواهیم داشت، گفت: کاداستر همانند ریلى است که

 واگن هاى دیگر خدمت رسانى بر روى آن قرار میگیرد 
و اگر این ریل نباشد، واگن ها حرکتى نخواهند داشت.

کاداستر از دست اندازى به 
اراضى ملى جلوگیرى مى کند

نحوه تأمین مالى از 
مشکالت صنایع است 

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106793802627 شماره پرونده: 9609986793800844 شماره بایگانى شعبه: 
960844 دادخواست و ضمائم به آقاى دانیال مرتضایى دمابى خواهان آقاى احسان اژدرى دادخواستى به 
طرفیت خوانده آقاى دانیال مرتضایى دمابى به خواسته مطالبه مطرح که به این  شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609986793800844 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى 
مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/14 ساعت 08:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 32482  شعبه 8 حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /10/678
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794201632 شماره پرونده: 9609986794201275 شماره بایگانى شعبه: 
961281 دادخواست و ضمائم به آقاى محمدعلى چراغى فرزند جهانگیر خواهان آقاى پویا اموآقاجانى 
با وکالت امیر قاسمیان دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى محمدعلى چراغى به خواسته مطالبه چک 
مطرح که به این  شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201275 شعبه 12 حقوقى شوراى 
حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/10 ساعت 
09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا  خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م 

الف: 32480 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو ) /10/679
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794201637 شماره پرونده: 9609986794201277 شماره بایگانى شعبه: 
961283 دادخواست و ضمائم به آقاى علیرضا مارانى فرزند حسن خواهان آقاى امید اسماعیلى با وکالت 
غزاله هوشمندان دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى علیرضا مارانى به خواسته الزام به انتقال سند خودرو 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201277 شعبه 12 حقوقى شوراى 
حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/13 ساعت 
08:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا  خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 

م الف: 32472 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /10/680 
احضار

شماره نامه: 9610113642502867 شــماره پرونده: 9609983642500975 شماره بایگانى شعبه: 
961023 آگهى احضار متهم اقاى هوشنگ مومنى فرزند حسینقلى- به دین وسیله به شما ابالغ میگردد 
اقاى على جلیل پیران فرزند شنبه شکایتى علیه شما دایر بر کالهبردارى مطرح نموده که پس از ارجاع 
درخواست در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب لنجان به کالسه 961023 ب 2 ثبت و تحت 

رسیدگى است بنا به اعالم و درخواست شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما با استناد به ماده 115 
قانون ایین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتــب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه 
حاضر شوید ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور کامل مطلع شده در صورت عدم حضور 
به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1373 کریمى- بازپرس شعبه  دوم بازپرسى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر) /10/683 
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به حاتم مسیبى کالسه پرونده: 7/96 وقت رســیدگى: 97/2/8 ساعت 
5/5 عصر خواهان: مسعود هاشمى نسب خوانده: حاتم مسیبى فرزند ولى خواسته: مطالبه وجه خواهان 
دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به شعبه 1 حقوقى ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگى تعین شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیرالنتشار ایران آگهى مى شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند 
ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى 
است در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 1375 

کریمى- رئیس شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف باغبادران  /10/684
حصر وراثت

احمد معتمدى سده بشناسنامه شماره 177 به شرح دادخواست به کالسه 442/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و  چنین توضیح داده که شــادروان حسن معتمدى سده بشناسنامه 1292 در 
تاریخ 1390/02/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- احمد معتمدى سده فرزند حسن ش.ش 177 ت.ت 1348 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- مهدى 
معتمدى سده فرزند حسن ش.ش 3264 ت.ت 1357 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- مریم معتمدى 
سده فرزند حسن ش.ش 29 ت.ت 1346 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- محترم معتمدى سده فرزند 
حسن ش.ش 3070 ت.ت 1350 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- طوبى معتمدى سده فرزند حسن 
ش.ش 62 ت.ت 1335 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- صغرا بیگم معتمدى سده فرزند حسن ش.ش 
15 ت.ت 1333 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- اقدس معتمدى سده فرزند حسن ش.ش 189 ت.ت 
1343 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- فاطمه معتمدى ســده فرزند حسن ش.ش 176 ت.ت 1349 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 9- عزت معتمدى ســده فرزند حســن ش.ش 2 ت.ت 1331 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 10- ملک آغاحسینى ســده فرزند ناصر ش.ش 89 ت.ت 1305 صادره از لنجان 
(همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1349 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان /10/685
حصر وراثت

فرحناز جاللى ورنامخواستى بشناسنامه شماره 4687 به شرح دادخواست به کالسه 449/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله کرمى بشناسنامه 4392 
در تاریخ 96/09/02 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به: 1- مجتبى کرمى فرزند نصراله ش.ش 1160223122 ت.ت 1371 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
2- مصطفى کرمى فرزند نصراله ش.ش 1160318281 ت.ت 1375 صادره از لنجان (پســر متوفى) 
3- محسن کرمى فرزند نصراله ش.ش 1160415803 ت.ت 1380 صادره از اصفهان (پسر متوفى) 4- 
مژده کرمى فرزند نصراله ش.ش 1160250197 ت.ت 1372 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- عصمت 
کرمى ورنامخواستى فرزند نورعلى ش.ش 128 ت.ت 1326 صادره از لنجان (مادر  متوفى) 6- فرحناز 
جاللى ورنامخواستى فرزند اسماعیل ش.ش 4687 ت.ت 1354 صادره از لنجان (همسر متوفى) اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى دخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و 
یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 1376 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /10/686

احضار
سماره ابالغ نامه :9610113654001113 شــماره پرونده :  9409983655600265 شماره بایگانى 
شــعبه: 961914 تاریخ تنظیم:1396/10/3 آگهی احضار متهم نظر به اینکه درپرونده کالسه 96191 
متهمین مرتضى وعلى جعفرى به اتهام مشــارکت درایرادضرب وجرح عمدى موضوع شکایت مهدى 
محمدى فرزندظاهر   مجهول المکان اعالم  گردیده اســت لذا در اجراي ماده 344قانون آیین دادرسی 
کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیر االنتشار درج وآگهی وبدینوسیله به نامبرده ابالغ 
می گردد درتاریخ 96/12/8ســاعت8صپح جهت رسیدگی به اتهام خود در شــعبه 102دادگاه کیفرى 
دو فالورجان حاضرو از خوددفاع نماینــد ودر صورت عدم حضور یا عدم ارســال الیحه دفاعیه وعدم 
معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف 997 

غالمحسین ابراهیمى-رییس شعبه 102دادگاه کیفرى دوشهرستان فالورجان/ 10/687 
احضار 

سماره ابالغ نامه :9610113654001142  شماره پرونده :  9309983654801746 شماره بایگانى 
شــعبه: 960855 تاریخ تنظیم:1396/10/26 آگهی احضار متهم - نظر به اینکه درپرونده کالســه 
960855انقالب متهم محمد رضا شــیخى فرزندعلى به اتهام ضرب عمدى موضوع شکایت اعظم 
مختارى فرزندنعمت اله مجهوالمکان اعالم  گردیده است لذا در اجراي ماده 344قانون آیین دادرسی 
کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیر االنتشار درج وآگهی وبدینوسیله به نامبرده ابالغ 
می گردد درتاریخ 96/12/12ساعت11/30صپح جهت رســیدگی به اتهام خود در شعبه 102دادگاه 
کیفرى دو فالورجان حاضرو از خوددفاع نمایند ودر صورت عدم حضور یا عدم ارســال الیحه دفاعیه 
وعدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محســوب ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م 

الف: 858 غالمحسین ابراهیمى-رییس شعبه 102دادگاه کیفرى دوشهرستان فالورجان/ 10/688 
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى سعید داورى خواهان خانم مژگان شعفى دادخواستى با موضوع 

مطالبه خسارت به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 640/96 
ش10ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 96/11/23 ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شــعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور 
جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2472 
شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)  /10/740

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106794201608 شماره پرونده: 9609986794201257 شماره بایگانى 
شعبه: 961263 دادخواست و ضمائم به آقاى حمید شریفى ریزى فرزند حسن خواهان آقاى محمدعلى 
حداد اصفهانى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى حمید شریفى ریزى به خواسته مطالبه سفته مطرح 
که به این  شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201257 شعبه 12 حقوقى شوراى 
حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/12 ساعت 
11:30 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. م الف: 32469 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 

دو ) /10/681
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794201642 شــماره پرونده: 9609986794201279 شماره بایگانى 
شعبه: 961285 دادخواست و ضمائم به آقاى فرشاد اسکندرى فرزند میراحمد خواهان  خانم زهرا بهنام 
با وکالت نفیسه مستقل دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى فرشاد اسکندرى به خواسته مطالبه چک 
مطرح که به این  شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986794201279 شعبه 12 حقوقى 
شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/14 
ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا  خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
دادگاه حاضر گردد. م الف: 32497 شعبه 12 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى 

مدافع حرم) /10/682

فقدان مدارك
کارت دانشجوئى متعلق به آقاى محمدحسین ابراهیمى به شماره ملى 1273216881 به شماره دانشجوئى 9613001 متعلق به مؤسسه آموزش عالى دانش 

پژوهان پیشرو مفقود گردید و فاقد هرگونه اعتبار مى باشد. از یابنده کارت تقاضا مى شود به صندوق پستى به شماره 816551475 ارسال نمائید. 

 مدیر کل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: 70 درصد 
مجموع درآمدهاى مالیاتى اصفهان از 10 شــرکت برتر 

ملى که در این استان فعالیت مى کنند، تامین مى شود.
مراد امیرى با بیان اینکه در برنامه ششم، مجلس تصویب 
شده که کشور باید از منابع امور مالیاتى اداره شود، افزود: 
اگر مجلس تصمیم به حذف ارزش افــزوده بگیرد، چه 

منابعى را جایگزین آن خواهد کرد. 
مدیر کل امور مالیاتى استان اصفهان با تأکید بر اینکه شفاف 

سازى مصرف مالیات هاى دریافتى حق همه است.
وى بیان داشت: تنها کارى که ما در بحث مالیات بر ارزش 
افزوده در استان اصفهان انجام دادیم و به این لحاظ از سایر 

استان ها جلوتر هستیم، این بود که کل پرونده هاى مالیات 
بر ارزش افزوده را بین شهرستان ها توزیع کردیم، چون مردم 
هر شهرستان به مأموران مالیاتى آن شهرستان بیشتر اعتماد 
دارند و این در حالى است که در بقیه استان ها، یک معاونت 
در بخش مالیات بر ارزش افزوده فعالیت دارد و تمامى پرونده 

ها در این معاونت رسیدگى مى شود.
■■■ 

وى با اشاره به اینکه ارقام مالیاتى استان اصفهان به لحاظ 
فعالیت 10 شرکت ملى، باالتر از ســایر استان هاست، 
افزود: شــرکت هایى مانند ذوب آهن، فــوالد مبارکه، 
پاالیش نفت و ... به اندازه دو تا ســه اســتان اعتباراتى 

شــامل عمرانى، خرید و فروش و معامالت دارند و این
 شرکت ها جزء 10 شــرکت برتر کشور هستند، بنابراین 
طبیعى است، درآمدهاى مالیاتى استان اصفهان نسبت به 

دیگر استان ها باالتر باشد.
امیرى با تأکید بر اینکه مجمــوع درآمدهاى مالیاتى ما 
از 10 شــرکت برتر ملى 70 درصد مجموع این درآمدها 
را شامل مى شود، بیان داشــت: با بخشیدن 100 درصد 
جرائم، مشــکالت صنایع تولیدى را حل خواهیم کرد و 
بدهى مالیاتى آنها را نیز در اقساط طوالنى مدت و حتى به 
صورت پلکانى تقسیط مى کنیم تا بتوانند گواهى ارزش 

افزوده بگیرند و معامالت خود را انجام دهند.

رئیس امور مالیاتى استان اصفهان:

بدهى مالیاتى صنعتگران تقسیط مى شود
70 درصد درآمدهاى مالیاتى اصفهان از 10 شرکت تأمین مى شود

حجت االسالم و المسلمین مهدى مظاهرى به دلیل عفونت ریوى و گرفتگى عروق قلبى و کهولت سن در بیمارستان 
بسترى شد.

حجت االسالم و المسلمین مهدى مظاهرى در سال 1310 در اصفهان متولد و از سال 1320 در حوزه علمیه مشغول به 
تحصیل شد و در سال 1389 از وى به عنوان چهره ماندگار تبلیغ استان اصفهان تجلیل شد .

برگزارى دعاى ابوحمزه ثمالى در طول بیش از 60 سال، تأسیس دانشگاه قرآن و معارف اسالمى، تأسیس ستاد اقامه 
نماز استان اصفهان، رئیس و مؤسس دارالقرآن الکریم استان اصفهان ، تالش براى تأسیس انجمن خیریه مددکارى 
امام زمان(عج) و موسسه خیریه ابابصیر اصفهان ، فعالیتهاى گوناگون در زمینه نشر و ترویج معارف دینى و مبارزه با رژیم 

طاغوت و تحمل زندان براى پیروزى انقالب اسالمى، از جمله فعالیت هاى این چهره ماندگار تبلیغ به شمار مى رود.
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان به نمایندگى از رهبر معظم انقالب اسالمى از حجت االسالم و المسلمین 

مهدى مظاهرى در یکى از بیمارستان هاى اصفهان عیادت کرد.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد در این عیادت، پس از اطالع از چگونگى روند درمان حجت االسالم و المسلمین 

مظاهرى، با ابالغ سالم رهبر معظم انقالب به خانواده ایشان، براى شفاى عاجل همه بیماران به ویژه ایشان دعا کرد.

علیرضا عصار، خوانندة موسیقى پاپ کشور، پس از وقفه اى هفت سال، امروز براى اجراى کنسرت خود به اصفهان 
مى آید.

مدیر روابط عمومى کنسرت علیرضا عصار گفت: آخرین کنسرت علیرضا عصار، آبان ماه 1389 طى سه شب متوالى 
در تاالر رودکى اصفهان برگزار شد و اکنون این خواننده پس از گذشت هفت سال، مشتاقانه براى اجراى زنده کنسرت 

خو، بار دیگر به اصفهان مى آید.
در این کنســرت از بین 28 قطعه موســیقى به مهران حجارزاده تصریح کرد: 

کویر غربت، انسانم آرزوست، کوچ عاشقانه، نام هاى قدســیان آسمان، 
همزبون، من مست و تو دیوانه، عشق الهى، بــارون، حال مــن بى تو، 
خیال نکن نباشــى، خیابان خــواب ها، اى دیوونگــى، مســلمانان، 

منى، محتسب، سهم من، من با توام، بن بست، عاشقان، تو در جان 
ها، فتواى تاك، به حرفم مى رســى، فتنه، منتظر چنگ و عود، بت 
اصال  به من چه، نوجوونى و خمره هــاى قونیه، 18 آهنگ بــودم، 
مخاطبان اجرا مى شود و علیرضا عصار دو قطعه از این به درخواست 
خود با پیانو خواهد نواخت.آهنگ هــا را 
به عوامل اجراى این کنســرت اظهار داشــت: پویا وى با اشــاره 
ر  را بر عهده دارد و مدیر برنامه آن رهبرى ارکستر نیک پــو
على  جعفرى است. نیــز 
داد:عالقــه منــدان براى وى ادامه 
کنسرت علیرضا عصار مى توانند با شرکت در 
از سایت ملى کنسرت، امشب در دو سانس 18 تهیۀ بلیت 

و 21 به تاالر رودکى اصفهان مراجعه کنند.

عصار پس از7 سال در اصفهان مى خواند

 بسترى شدن چهره ماندگار 
تبلیغ در بیمارستان

معاون مهندسى و توسعه شــرکت آب و فاضالب کشور 
گفت:  بیش از 340 طرح بزرگ آبرسانى و اجراى شبکه 
فاضالب در کشور آغاز شده که براى تکمیل آن، افزون بر 

500 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
على اصغر قانع با بیان اینکه بیــش از 500 هزارمیلیارد 
ریال اعتبار براى طرح هاى نیمه تمام کشــور نیاز است، 
اظهارداشت:  در بودجه سال 97 فقط 25 هزار میلیارد ریال 
براى توسعه طرح هاى آب و فاضالب در کشور تصویب 

شده است.
وى گفت:  با تامین اعتبار 300 میلیون دالرى از صندوق 

توسعه، تا پایان سال 96 به بیش از هزار و 200روستا در 
کشور آبرسانى انجام مى شود.

معاون مهندسى و توسعه شــرکت آب و فاضالب کشور 
افزود: براى احداث و تکمیل بیش از 200 کیلومتر شبکه 
فاضالب در شهرها و روستاهاى شهرستان برخوار، بیش 
از 700 میلیارد ریال اعتبار نیاز است و هیچ ردیف اعتبار 

مصوبى نیز وجود ندارد.
وى تصریح کرد: احداث کلکتور اصلى فاضالب شهرهاى 
حبیب آباد،   کمشچه، شــاپور آباد و روستاى على آباد به 
طول 9 کیلومتر آغاز شده و بیش از 40 میلیارد ریال اعتبار 

نیاز دارد که از منابع داخلى شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، بخش خصوص و مشارکت هاى مردمى تامین 

و تا پایان سال 97 به بهره بردارى مى رسد.
قانع افزود: شرکت آب و فاضالب آمادگى قرارداد با بخش 
خصوصى و حضور ســرمایه گذاران براى احداث شبکه 
داخلى فاضالب و واگذارى پساب فاضالب براى استفاده 

در صنعت و توسعه فضاى سبز را دارد.
وى با اشاره به افت فشار آب در شهرستان برخوار افزود:  
با تکمیل خط انتقال آب اصفهان به برخوار، افت فشار آب 

در شهرستان برخوار برطرف مى شود. 

وجود 340 طرح نیمه تمام آبرسانى 

مدیر کل امور م
سازى مصرفم
وى بیان داشت
افزوده در استان

ار دیگر به اصفهان مى آید.
8در این کنســرت از بین 28 قطعه موســیقى به ن حجارزاده تصریح کرد:

کویر غربت، انسانم آرزوست، کوچ عاشقانه، اى قدســیان آسمان، 
حالمــن بىتو، همزبون، من مست و تو دیوانه، عشق الهى، رون،
خیال نکن نباشــى، خیابان خــواب ها، اى نگــى، مســلمانان،

منى، محتسب، سهم من، من با توام، بن بست، قان، تو در جان 
ها، فتواى تاك، به حرفم مى رســى، فتنه، منتظر گ و عود، بت 
اصال  18 آهنگ دم،  8به من چه، نوجوونى و خمره هــاى قونیه،
مخاطبان اجرا مى شود و علیرضا عصار دو قطعه از این رخواست 
خود با پیانو خواهد نواخت.گ هــا را 
بببه عوامل اجراى این کنســرت اظهار داشــت: پویا با اشــاره 
ر رستر پــو ربربرا بر عهده دارد و مدیر برنامه آن رهبرى ارک ررررر
على  جعفرى است. ز 
داد:عالقــه منــدان براى  ادامه 
کنسرت علیرضا عصار مى توانند با کت در
8از سایت ملى کنسرت، امشب در دو سانس 18ۀ بلیت

1و 21 به تاالر رودکى اصفهان مراجعه کنند.

معاون مهندسى
گفت:  بیش از

فاضالب در کش
500 هزار میلیا
قانع على اصغر
ریال اعتبار برا
اظهارداشت:  د
براى توسعه ط

شده است.
وى گفت:  با تا
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در آئینى با حضور مســئوالن و مدیران اجرایى و رؤساى 
ســازمان ها و ادارات از نفرات برتر آموزشــى، نخبگان و 
پژوهشگران برتر در دانشــگاه آزاد اسالمى خمینى شهر 

تقدیر شد.
در این مراسم، مسعود کثیرى، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى 
خمینى شهر گفت: یکى از بهترین مراسم در محیط هاى 
دانشگاهى، حضور در جمع محققان، نفرات برتر آموزشى و 

پژوهشگران جوان است. 
وى وظیفه دانشگاه را پرورش مدیران کارآمد و رفع نیازهاى 
جامعه در راســتاى تحقیق و پژوهش و تولید علوم جدید 
دانســت و افزود: رویکرد دانشــگاه آزاد اسالمى، توسعه 

بســترها و امکانات و حمایت هاى مادى و معنوى براى 
افزایش فعالیت هاى پژوهشــى و تولید محصوالت جدید 
براى کسب ثروت اســت و گام هاى مؤثر و اثربخشى در 
این زمینه برداشته است. وى راه اندازى مرکز رشد و توسعه 
هسته هاى فناور، افزایش بودجه هاى پژوهشى و گسترش 
انجمن هاى علمى و راه اندازى سامانه هاى الکترونیکى را از 
اقدامات انجام شده در دانشگاه آزاد خمینى شهر براى ارتقاى 
فعالیت هاى علمى و تحقیقاتى عنوان کرد و اظهار داشت: 
باشگاه پژوهشگران جوان دانشــگاه 35 مقاله ISI ارائه و
 تیم هاى محقق جوان تاکنون در مجامع بین المللى چند 

مقام جهانى بدست آورده اند .

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان از بازدید نیم میلیون گردشگر خارجى از 
بناهاى تاریخى و جاذبه هاى گردشگرى استان اصفهان با 

گذشت 9 ماه از سال 1396 خبر داد.
فریدون الهیارى با اشــاره به تنوع جاذبــه هاى تاریخى 
استان تاکید کرد: در پهنه استان اصفهان و همچنین در 
محدوده 24 شهرســتان اصفهان بیش از 200 مجموعه 
تاریخى و جاذبه گردشگرى آماده پذیرائى از گردشگران 
خارجى اســت. وى درباره میزان اســتقبال گردشگران 
خارجى از بناهاى تاریخى اســتان اصفهــان تاکید کرد: 
بناهاى تاریخى موجود در مجموعه جهانى میدان امام(ره) 

اصفهان همچون : مسجد امام(ره)، کاخ عالى قاپو و مسجد 
شــیخ لطف ا... در رتبه اول بازدیدها، پس از آن مجموعه 
جهانى کاخ چهلستون و سپس مجموعه جهانى باغ فین 
در شهر تاریخى کاشــان در رتبه بعدى این بازدیدها قرار 
دارند. الهیارى در ادامه به پیشتازى گردشگران فرانسوى 
در بازدید از آثار تاریخى اشاره کرد و افزود: در سال 1395 
گردشگران آلمانى رتبه اول بازدید از بناهاى تاریخى استان 
اصفهان را به خود اختصاص داده بودند ولى با گذشت 9 ماه 
از سال 1396، آمارها نشان مى دهد تا پایان آذر ماه سال 
جارى، گردشگران فرانسوى گوى سبقت را از گردشگران 

آلمانى ربوده اند.

وظیفه دانشگاه
 پرورش مدیران کارآمد است

بازدید نیم میلیون گردشگر
 از بناهاى تاریخى استان 

تاالر هنر
 میزبان «سرایدار» شد

نمایـش «سـرایدار» بـه نویسـندگى هارولـد پینتـر با 
کارگردانى میثم کیـان تا 30 دى ماه در تـاالر هنر روى 

صحنه مى رود.
هارولد پینتر، نمایشـنامه نویس چیره دست انگلیسى در 
«سرایدار» موقعیتى بنیادین و تراژیک را شرح داده است، 
موقعیتى معمولى که از ورود پیرمردى ولگرد به خانۀ دو 
برادر آغاز مى شود و با این که سـاده به نظر مى رسد، کم 

کم رنگ دلهره آمیزى به خود مى گیرد. 
عالقه مندان براى دیدن «سرایدار» مى توانند تا 30 دى 

ماه، هر شب ساعت 19 به تاالر هنر مراجعه کنند.

تولید 1500 کیلوگرم
 زعفران خشک در نطنز

مدیر جهاد کشـاورزى شهرسـتان نطنز گفت: برداشت 
هزار و 500 کیلوگرم زعفران خشـک در سال جارى در 
شهرستان نطنز، یک رکورد منحصر به فرد بشمار مى رود.

عبدالرضا مهدى بادى با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر 
230 هکتار سطح زیرکشت زعفران است، بیان داشت: با 
توجه به اینکه این گیاه دارویى براى آب و هواى مناسب 
شهرستان نطنز مناسب است، کاشـت این گیاه در حال 

توسعه است.

8000 بیمار MS با
 یک مرکز درمانى 

در استان اصفهان درحدود هشت هزار بیمار MS زندگى 
مى کنند که مرکز جامع MS اصفهان تنها مرکز دولتى 
اسـت که به صورت متمرکز به بیماران ام اسى خدمات 

مى دهد.
مسـعود اعتمادى فر، مدیر این مرکـز تخصصى گفت: 
بیمـاران MS پس از ابتال بـه این بیمارى، دچار آسـیب 
مغزى و به همین دلیل گرفتار عوارضى مى شوند که بر 

ورى دیگر اعضاى بدن اثر مى گذارد.
وى گفت:  الزم است عالوه بر متخصص مغز و اعصاب، 
دیگر تخصص ها هم بـراى درمان این بیمـارى به کار 
گرفته شـوند که به دلیل پراکندگى و بعد مسـافت بین 
محل کار متخصصان مختلـف، کار درمان  این بیماران 

مشکل مى شود.
این پزشـک متخصص  مغز و اعصاب افزود:  به همین 
دلیل مرکز جامع MS اصفهان با به کار گیرى متخصصان 
مختلف و همکارى هالل احمر، تیم پزشکى را تشکیل 
داده اسـت که به صورت متمرکز این بیمـاران را درمان 

مى کند.

مسجد جامع نطنز
 ثبت جهانى مى شود

سرپرسـت اداره میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى و 
گردشگرى شهرستان نطنز گفت: به زودى و با اقدامات 
انجام شـده، مجموعه مسـجد جامع نطنز ثبت جهانى

 مى شود.حسین یزدانمهر اظهارداشت: با پیگیرى  اداره 
کل میراث فرهنگى استان اصفهان، اعتبارات الزم براى 
ساماندهى کوچه ورودى و محوطه مقابل مسجد جامع از 

محل اعتبارات ملى اختصاص یافت.
وى گفـت: بـا همـکارى بعضـى از ادارات شهرسـتان،

جمع آورى کابـل و تیرهاى بـرق و اجـراى زمینى آنها 
و همچنیـن قـرار دادن علمک هـاى گاز و پسـت هاى 

مخابرات در داخل دیوارها به  شکل  کامل انجام شد.

وجود 1200 خانوار عشایر
 در چادگان

فرماندار چادگان گفت: شهرسـتان چادگان داراى هزار 
و 200خانـوار عشـایر بـا جمعیتى بالغ بر شـش هـزار و 

500نفر است.
مهدى اسـدپور با بیان اینکه بهسـازى روسـتاها و رفع 
مشکالت عشایر از اولویت هاى شهرستان چادگان است، 
تصریح کرد: باید براى حفظ و رونق  بخشى فعالیت  هاى 
عشایر، از تمامى ظرفیت هاى موجود براى حمایت آنان 

استفاده کرد.
وى تصریح کرد: عشـایر قشـر مولد و درآمدزاى کشور 

هستند که محرومیت هاى زیادى دارند.

خبر

مدیر عامل بنیاد برکت با بیان اینکه تاکنون 25 مدرسه 
با ظرفیت 130 کالس درس در اســتان اصفهان افتتاح 
شده است، گفت: 40 مدرسه دیگر در استان اصفهان در 
دست ساخت داریم که از ابتدا تا پایان، با اعتبار 50 میلیارد 

تومان صورت مى گیرد.
عارف نوروزى با اشاره به اینکه تاکنون هشت هزار و 400 
میلیارد تومان براى این پروژه ها اعتبار اختصاص یافته 
است، تصریح کرد: با افتتاح این تعداد مدرسه، پنج هزار 
و 800 کالس درس به ظرفیت آموزشــى کشور اضافه 
مى شود و به طور متوسط هر مدرسه شش کالس درس 
داشته و 700 میلیارد تومان منابع براى ساخت آن هزینه 
شده است که 130 هزار نفر هم در این مدارس مشغول 

تحصیل هستند.
نوروزى با بیان اینکه اکنون 357 مدرســه توسط بنیاد 
برکت در دستور ساخت است، خاطرنشان کرد: با افتتاح 
این مدارس، دو هزار و 200 کالس درس اضافه مى شود 
که مجموعًا هشــت هــزار کالس درس را با ظرفیت 
پذیرش 157 هــزار دانش آموز به آمــوزش و پرورش 

اضافه مى کند.
مدیر عامل بنیاد برکت اضافه کرد: 9 طرح اقتصادى را 
نیز در استان اصفهان با اعتبارى بالغ بر 96 میلیارد تومان 
سرمایه گذارى کردیم که ظرفیت اشتغال براى سه هزار 
و 505 نفــر را فراهم کرده و بعد از مشــارکت با بخش 
خصوصى، پس از سه یا پنج ســال آن را به کارآفرینان 

واگذار مى کنیم.
نوروزى با بیان اینکه تاکنون 25 مدرسه با ظرفیت 130 
کالس درس در استان اصفهان افتتاح شده است، تاکید 
کرد: 40 مدرسه دیگر در استان اصفهان در دست ساخت 
داریم که مجموعاً 50 میلیارد تومان حجم سرمایه گذارى 
ما در این اســتان براى ســاخت مدرســه را تشــکیل

 مى دهد.
■■■

مدیر عامل بنیاد برکت با اشاره به اینکه 21 طرح عمرانى 
دیگر در جاى جاى استان اصفهان در حال انجام است، 
اظهارداشت: درحدود یک میلیارد تومان براى این موارد 

اختصاص یافته است.

مدیر عامل بنیاد برکت خبر داد؛

ساخت 65 مدرسه با اعتبار
 50 میلیارد تومـان در  اصفهان

گاز مورد استفاده در اتوبوس هاى اصفهان حاوى روغن و براده آهن است
معاون هماهنگى و برنامه ریزى شرکت واحداتوبوسرانى اصفهان با 
اشاره به اینکه گاز مورد استفاده اتوبوس هاى شهرى کیفیت مناسبى 

ندارد، گفت: این سوخت داراى براده آهن و روغن است.
محمد کاظمى طبا با بیان اینکه در حال حاضر هزار و 100 دستگاه 
اتوبوس در ناوگان اتوبوســرانى شــهرى اصفهان فعال اســت، 
اظهارداشت: میانگین عمر این اتوبوس ها 9 سال است و این در حالى 
است که میانگین عمر ناوگان بر 
اساس مصوبه 

دولت باید هشت سال باشد.
وى با بیان اینکه در حال حاضر 300 دستگاه اتوبوس فعال در ناوگان 
اتوبوسرانى شهردارى اصفهان عمرى باالتر از سن قانونى دارد، ابراز 
داشت: از ابتداى سال جارى تاکنون 103 دستگاه اتوبوس شهرى 
جدید وارد حمل و نقل اصفهان شده و تا پایان سال به 137 دستگاه 

افزایش مى  یابد.
معاون هماهنگى و برنامه ریزى شرکت اتوبوسرانى اصفهان در ادامه 
با تاکید بر اینکه همه هزینه هاى حمل و نقل اتوبوسرانى از سال 91 
تاکنون بر دوش شهردارى اصفهان بوده است، تصریح کرد: دولت 
در این خصوص به تعهدات خود عمل نکرده و به همین دلیل 
مشکالتى را نیز براى شهردارى اصفهان ایجاد 
کرده اســت. وى تعداد اتوبوس هاى فعال 
گازسوز اصفهان را نیز 150 دستگاه اعالم 
کرد و گفت: باید توجه داشت که در حال 
حاضر تنها جایگاه فرزانگان امکان سوخت 

رسانى به اتوبوس هاى گازسوز شهرى اصفهان را دارد.
کاظمى طبا با بیان اینکه 150 دســتگاه اتوبوس گازســوز شهرى 
اصفهان به دلیل عدم توانایى تامین سوخت مورد نیازشان در پارکینگ 
نگهدارى مى شود، اضافه کرد: باید توجه داشت که جایگاه سوخت 
قلعه شور اصفهان به دلیل عدم همکارى شرکت پخش فرآورده هاى 
نفتى، عدم توانایى در نگهدارى این جایگاه و خرید قطعه کمپرسور به 

ارزش یک میلیارد تومان، از مدار خارج شده است.
وى با اشاره به اینکه سوخت گاز مورد استفاده در اتوبوس هاى شهرى 
اصفهان نیز کیفیت مناسب را ندارد، افزود: این سوخت نیز داراى براده 
آهن و روغن است که به تجهیزات اتوبوس هاى گازسوز آسیب وارد 

مى کند.
معاون هماهنگى و برنامه ریزى شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان 
همچنین با بیان اینکه در حال حاضر 776 دستگاه مینى بوس نیز با 
مجوز شهردارى در سطح شهر اصفهان تردد دارند، اضافه کرد: از این 

تعداد مینى بوس، 740 دستگاه فرسوده است و نیاز به نوسازى دارد.

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان از تشــکیل کارگروه ملى احیاى زاینــده رود به منظور حل 
مشکالت این حوضه آبریز خبر داد.

 ناصر موسوى  الرگانى درباره نشست سه شنبه شب نمایندگان استان اصفهان با وزیر نیرو بیان داشت: در 
این جلسه نمایندگان استان در مجلس شوراى اسالمى مشکالت آب اصفهان در بخش  هاى آشامیدنى، 

کشاورزى و صنعتى را که به دلیل کمبود در حال تبدیل به یک چالش در استان است را مطرح کردند.
رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه وزیر نیرو با این پیشنهاد که کارگروه ملى 
احیاى زاینده رود تشکیل و مشکالت آب شرب و کشاورزى استان اصفهان در این کارگروه ملى بررسى 
شــود موافقت کرد و مورد اجماع قرار گرفت، اضافه کرد: همچنین در این جلســه موضوع پروژه مهم 
تونل سد سوم کوهرنگ که در حال حاضر عملیات ساخت آن به دالیلى متوقف شده است، مطرح شد 
و در این زمینه وزیر نیرو قول داد که این طرح با مشارکت بخش خصوصى تا دو سال آینده تکمیل و به

 بهره بردارى برسد. 
موسوى  الرگانى اضافه کرد: چنانچه روند ساخت سد سوم کوهرنگ با بودجه  هاى قطره  چکانى دولت 
بخواهد ادامه یابد، ســاخت آن ســال ها ادامه مى یابد بنابراین فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش 

خصوصى براى اجراى این طرح مورد استقبال نمایندگان استان قرار گرفت. 

موسوى الرگانى با اشاره به اینکه وزارت نیرو براى حل بحران آب در استان هاى مختلف برنامه  دارد، 
گفت: این برنامه ها در جلسات شورایعالى آب و در جلساتى با حضور رئیس جمهور پیگیرى و مطرح شده 
است که امیدواریم با اجراى این برنامه ها، مشکالت آب در استان  هایى که با خشکسالى و چالش کمبود 

آب مواجه هستند حل و فصل شود.

پرونده زاینده رود به «کارگروه ملى» مى رود

ساسان اکبرزاده
دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان با همکارى نهاد نماینده 
ولى فقیه در دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان، کارگاه 
آموزشى فقه پزشکى را با هدف آشنایى بیشتر روحانیون 
با علوم پزشــکى و درمانى در تاالر رازى همایش هاى 

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان برگزار کرد. 
در این کارگاه آموزشــى که حدود صد نفر از روحانیون 
مشاور و پاسخگو از سراسر استان اصفهان حضور داشتند، 
ابتدا حجت االســالم و المســلمین محمود قیصریان 
معاونت نهــاد نمایندگى ولى فقیه در دانشــگاه علوم 
پزشــکى اصفهان با خیرمقدم به شــرکت کنندگان 
گفت: ما سعى داریم از ظرفیت هاى استان اصفهان در
 زمینه هاى مختلــف بهره گیریم و این بــار عالوه بر 
مدیرگروه فقه و احکام مرکز ملى پاسخگویى به سئواالت 
دینى، از سخنان مسئول فرهنگسراى رسانه شهردارى 
اصفهان نیز استفاده خواهیم کرد. وى اظهار امیدوارى 

کرد این کارگاه آموزشى، مؤثر و مفید باشد.
در ادامه مدیرگروه فقه و احکام مرکز ملى پاسخگویى 
به سئواالت دینى با بیان روایتى گفت: ما روحانیون باید 

موقعیت خود را درك کنیم و بدانیم کجا هستیم. 
حجت االسالم و المسلمین حسین ابراهیمى با تشریح 
اینکه عالم به چه کســى اطالق مى شود گفت: عالم 
کسى اســت که آگاه به مســائل اعتقادى باشد، براى 
مسائل اخالقى بتواند نسخه بدهد و به احکام و شریعت 

واقف باشد. 
وى با بیان اینکه ما در احکام، 94 حکم پزشکى داریم که 
باید روى آن کار انجام شود گفت: یکى از خطرات براى 
علما در بیان احکام علیرغم همه ثواب هاى بزرگى که 
ممکن است داشته باشد آن است که پاسخ سئواالت بر 
اثر ظن و گمان داده شود. بنابراین علما و روحانیون که از 
جایگاه واالیى برخوردار هستند باید به سئواالت دقیق 
گوش داده و پاســخ مطلوب بدهند. این درحالى است 
که در فقه پزشکى، موضوع شناسى از اهمیت ویژه اى 
برخوردار است و روحانیون باید با اصطالحات پزشکى 

بیش از پیش آشنا باشند که از نیازهاى کارى آنهاست. 
وى در ادامه به احکام ســقط جنین، تقســیمات آن و 
اســتفتائات مراجع در این خصوص اشــاره کرد و به 

سئواالت متعدد روحانیون در این زمینه پاسخ گفت. 
مدیرگروه فقه و احکام مرکز ملى پاسخگویى به سئواالت 
دینى در ادامه اظهار داشت: روحانیون شرکت کننده در 
این کارگاه آموزشى در بیمارستان هاى استان اصفهان 
مشــغول خدمات دهى بوده و باید پاسخگوى مسائل 
شرعى باشند که امروز در قالب سقط جنین و فروعات 

آن مطالبى ارائه شد. 
■■■

حجت االســالم و المســلمین ابراهیمى همچنین در 
حاشــیه این کارگاه آموزشــى، به خبرنــگاران گفت: 
هم اکنون در کشــور براساس آمار رســمى 300 هزار 
ترنس متقاضى تغییر جنســیت هســتند که البته باید 
بین دوجنسیتى هاى واقعى و ترنس ها، تفکیک قائل 

و تأمل شود. 
وى بحث در خصوص ترنس ها را حایز اهمیت دانست 
و گفت: باید در خصوص ترنس ها از نظر شرعى تفاوت 
قائل بود و اینکه اگر این تغییر جنسیت انجام شود از نظر 
فقهى با آنان چگونه باید برخورد شود که امید است در 
جلسات آینده بتوانیم به آن بپردازیم که البته پاسخ  هاى 

فقهى هم دارد. 
وى از حوزه هاى علمیه و رســانه ها خواست تا در این 

راستا بیش از گذشته، اطالع رسانى صورت پذیرد. 
مدیرگروه فقه و احکام مرکز ملى پاسخگویى به سئواالت 
دینى مى گوید: از کشورهاى خلیج فارس نیز ترنس ها 
براى تغییر جنسیت به ایران مى آیند و در حقیقت ایران 

بهشت ترنس ها نامیده شده است. 

نصف جهان   بناى معمارى دست کن معروف به شهر زیرزمینى، مسجد 
جامع، مناره مسجد جامع و مسجد على، شــاخص ترین جاذبه هاى 
گردشگرى نوش آباد است که ماهیانه یک هزار و 500 نفرگردشگر دارند.

محمود اشرفى، شهردار نوش آباد به نصف جهان گفت:  نوش آباد از توابع 
آران و بیدگل  با جمعیتى بالغ بر  12 هزار نفر، داراى شاغلین فرهنگى، 

کشاورز، کارگر و سرمایه گذار در منطقه است.
وى گفت: جاذبه هاى گردشگرى نوش آباد شامل چهار اثرتاریخى بناى 
شهر زیر زمینى، مسجد جامع، مناره مسجد جامع و مسجد على است. 
شهردار نوش آباد به تعداد گردشگران خارجى و داخلى هم اشاره و عنوان 
کرد: نوش آباد هر ماه بالغ بر یک هزار و 500 نفر گردشگر دارد که این 
تعداد در ایام نوروز تا اواخر فروردین ماه به 70 هزار نفر مى رسد که یک 

سوم این تعداد گردشگران خارجى هستند.
اشرفى تصریح کرد: تعامل خوبى بین شوراى شهر و شهردارى نوش 
آباد برقرار است تا جایى که اکثر مصوبات شوراى شهر در راستاى تحقق 
اهداف شهردارى است. اشرفى عنوان کرد: درآمد پایدار شهردارى نوش 
آباد از طریق جاذبه هاى گردشگرى، تفکیک اراضى جهت توسعه شهر، 

بازار روز و صدور مجوز انجام مى شود.
به گفته اشــرفى، در پایان آذرماه 62 درصد از بودجه  10میلیارد و 500 

میلیون تومانى امسال شهردارى نوش آباد تحقق یافت.
وى همچنین به مشکالت شهر و شهردارى اشاره و تصریح کرد: به علت 
عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایاى کارکنان شهردارى، عدم پرداخت 
به موقع دیون پیمانکاران و عدم تامین اعتبار الزم، پاسخ گویى به حقوق 

شهروندى براى شهردارى مشکل آفرین شده است.

 شهردار نوش آباد: 

یک سوم گردشگران نوش آباد 
خارجى هستند

در کارگاه آموزشى فقه پزشکى در اصفهان عنوان شد 

روحانیون باید با اصطالحات پزشکى
 بیش از پیش آشنا باشند


