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مدیرى، رشیدپور، 
برنامه «هفت»
 و اسپانسرها
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در حالى که کمتر از یــک هفته از معرفى مهران 
مدیرى بــه عنوان مجــرى برنامه ســینمایى 
«هفــت» در روزهاى جشــنواره فیلــم فجر 
مى گذشت، ناگهان به شــکل غیررسمى اعالم 
شد که او از اجراى این برنامه انصراف داده و رضا 
رشــیدپور مجرى همه فن حریف این روزهاى 
تلویزیون قرار اســت ویژه برنامه «هفت» را در 

جشنواره اجرا کند.  
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نمایشگاه 180 خودرو 
و موتور کالسیک
 تا شنبه ادامه دارد

باغبان قاتل، 2 ایرانى و 3کانادایى را کشترضا عطاران در «مصادره» متفاوت استقطعه ماندگار «به اصفهان رو» چگونه خلق شد خوراکى هایى که رنگ چشمانتان را تغییر مى دهند فهرست فیلم هاى اکرانى جشنواره فیلم فجراصفهان حوادث فرهنگ سالمت استان جهان نما

تقاص برخورد با یک خبرنگـار 
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قتل شوهر توسط             
همکار زن خیانتکــــار

گوشى 4 میلیونى  بازیگر زن 
ایرانى!

مزایـــــده عمومى
 شماره 96/162

«هایالیت»، جشنواره فجر را در اصفهان افتتاح مى کند«هایالیت»، جشنواره فجر را در اصفهان افتتاح مى کند
12

با توصیه وزارت کشور و حکم استاندار اصفهان، فرماندار گلپایگان برکنار شد
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موفقیتموفقیت
 ترانه علیدوستى  ترانه علیدوستى 
و لیال حاتمىو لیال حاتمى
 از زبان خانم بازیگر از زبان خانم بازیگر

  پیروزى ذوب آهن بر 300 دالرى ها!
 رقیب هندى ذوب آهن در مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آســیا در اصفهان شکست خورد تا سبزهاى 

شهرمان سهمیه ایران در قاره کهن را کامل کنند.
 تیم ذوب آهن مقابل آیزاول هند یکى از مسابقات مرحله پلى آف آسیا را در اصفهان برگزار کرد و موفق 
شد با نتیجه 3 بر 1 مقابل این تیم هندى به برترى برســد و در گروه B لیگ قهرمانان آسیا قرار بگیرد. 

حریفان ذوب آهن در این مرحله تیم هاى الدحیل قطر ، الوحده امارات و لوکوموتیو ازبکستان هستند.
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فرا رسیدن سالروز ورود حضرت امام خمینى(ره) به کشور و  آغاز ایام ا... دهه فجر مبارك باد

بزرگ ترین جشنواره سینمایى کشور از فردا آغاز مى شود 
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راند اول مبارزه راند اول مبارزه تهرانتهران-- اصفهان اصفهان ! !

اجراى برنامه سینمایى زیر سایه «ستاره مربع»ها

12
ســومین نمایشــگاه تخصصــى خــودرو و 
موتورسیکلت هاى کالسیک و خودروهاى آفرود 

دهم بهمن ماه سال جارى...

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مزایده: فروش زمین مسکونى 

آگهى مزایده

على اصغر حاج حیدرى شهردار خمینى شهر

چاپ اول 

5٪ سپرده واریزى شرکت در مزایده (ریال)قیمت پایه هر مترمربع (ریال)آدرسمساحت- مترمربعکاربرىردیف
5/300/00048/230/000میدان پردیس منظریه قطعه -182188مسکونى1
5/300/00048/230/000میدان پردیس منظریه قطعه -182189مسکونى2
5/300/00048/230/000میدان پردیس منظریه قطعه -182190مسکونى3
5/300/00048/230/000میدان پردیس منظریه قطعه -182191مسکونى4
5/300/00048/230/000میدان پردیس منظریه قطعه -182192مسکونى5
5/300/00048/230/000میدان پردیس منظریه قطعه -182193مسکونى6
4/900/00044/590/000میدان پردیس منظریه قطعه -182220مسکونى7
4/900/00044/590/000میدان پردیس منظریه قطعه -182221مسکونى8
4/900/00044/590/000میدان پردیس منظریه قطعه -182222مسکونى9

4/900/00044/590/000میدان پردیس منظریه قطعه -182223مسکونى10
10/000/00064/350/000خیابان شریعتى- نرسیده به خیابان ساعى128/70مسکونى11

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/12/2 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 96/12/3 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 13 /96/12 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4464/ش مورخ 95/12/22 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى زی رسازى، جدول گذارى معابر 
سطح شــهر را با مبلغ اولیه 3/400/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد عمران شــهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت 
ادارى روز شــنبه مورخ 96/12/5 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

آگهى مناقصه عمومى 
( نوبت دوم)

عیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهر

چاپ اول
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حسن روحانى در مراســم تجدید بیعت هیئت دولت با آرمان هاى امام (ره) در حرم مطهر 
ایشان با اشاره به اینکه  نقد و اعتراض حق مردم است خاطرنشان کرد: گوش همه مسئوالن 
کشور باید در برابر همه خواسته ها و مطالبات مردم گوش شنوایى باشد. رژیم گذشته فکر 
مى کرد سلطنت او و حکومت ســلطنتى مادام العمر و سلطنتى است. به این دلیل همه چیز 
را از دست داد که صداى نقد و نصیحت مردم و صداى مصلحان، ناصحان، علما، بزرگان 
و فرهیختگان را نشــنید. صداى اعتراض مردم را هم نشنید و فقط صداى انقالب مردم را 
شنید. براى حکومتى که فقط مى خواهد صداى انقالب را بشنود، این بسیار دیر است، زیرا 
حکومت ها باید صداى نصیحت، خواست، مطالبه، انتقاد و اعتراض مردم را به خوبى بشنوند.

در آستانه  دهه  فجر و سالروز ورود شــکوهمند امام خمینى(ره) به ایران اسالمى، حضرت آیت ا... 
خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى در اولین ســاعات صبح دیروز (چهارشنبه) در مرقد مطهر 
امام راحل(ره) حضور یافتند و با اقامه  نماز و قرائت فاتحه به مقام شــامخ آن عزیز سفرکرده اداى 

احترام کردند.
رهبر انقالب اسالمى سپس با حضور در مرقد شهداى هفتم تیر و دولت، یاد شهیدان بهشتى، رجایى، 

باهنر و دیگر شهیدان بزرگوار را گرامى داشتند.
ایشان همچنین با حضور در گلزار شهداى انقالب اسالمى و دفاع مقدس و شهیدان مدافع حرم و حریم 

اهل بیت(ع)، با قرائت دعا و فاتحه، علو درجات مجاهدان در راه خدا را از درگاه الهى مسئلت کردند.

پول دادند گفتند پرچم را 
پایین بکش

حجت االسالم والمسلمین منتظرى   فارس|
دادستان کل کشـور به پایین کشیدن پرچم جمهورى 
اسـالمى در اغتشاشات اخیر اشـاره و تصریح کرد: آن 
آقایى که پرچم را پایین کشـید نوجوان پانزده شانزده 
ساله بود که مى گوید در میدان نشسته بودم، کسى آمد 
و گفت پـول مى دهد تا من این پرچم را پایین بکشـم. 
نوجوانـى کـه کالس نهم اسـت معلـوم اسـت  چقدر 
وابستگى دارد؛ با اندك پولى فریب خورده و تازه به وى 
ماسـک هم داده اند که به صورت بزند اما وقتى پایین 
مى آید مى بیند طرف نیست و مشخصات آن فرد را به 
ما مى گوید. ببینیـد مزدورى پول را به دسـت گرفته با 
منشأیى که ما مى دانیم و نوجوان ناپخته ما را با اندك 
مبلغى پول خام مى کند که اینها نشان دهنده این است 

که آنها به استیصال افتاده اند.

انگار در کره ماه زندگى مى کند!
صادق زیباکالم، استاد دانشگاه     نامه نیوز |
و تحلیلگـر مسـائل سیاسـى مى گوید: آقـاى عارف و 
بسـیارى از اصالح طلبان دچـار یک اعتمـاد به نفس 
کاذب شـده اند. آقـاى عارف چنـان از انتخابات سـال 
98 صحبـت مى کنند که انـگار تنها مسـئله مهم آنها 
انتخابات و رد صالحیت هاسـت. انگار ایشـان در کره 
ماه یا سوئیس زندگى مى کنند. ایشان اصًال متوجه این 
نیستند که از اعتماد عمومى نسبت به اصالح طلبان و 
فراکسیون امید کاسته شده است. چه آقاى عارف و چه 
سایر شخصیت هاى اصالح طلب به جاى آنکه نگران 
عملکرد شـوراى نگهبان باشـند باید نگران اعتماد از 

دست رفته اصالح طلبان باشند. 

 تحقیر ایران توسط پوتین
  تابناك | «والدیمیر پوتیـن»، رئیس جمهور 
روسـیه در دیدار بـا مقامات کمپیـن انتخاباتـى خود، 
از تحریـم هاى آمریکا علیـه فهرسـتى از تجار بزرگ 
روسـى برآشـفته شـد و هم ردیف قرار دادن روسیه با 
ایران از سـوى آمریـکا را احمقانه خوانـد! اوگفت: این 
خیلـى احمقانه اسـت که با روسـیه درسـت مانند کره 
شمالى و ایران رفتار شـود و روسـیه را هم رده این دو 
کشـور بدانند. در عین حال از مسـکو درخواست شود، 
براى کمک به حصول توافق صلح در شبه جزیره کره 

میانجیگرى کند.

سرش درد نمى کند اما 
رأى مى آورد!

سـید محمدجـواد ابطحى    اعتماد آنالین |
عضـو فراکسـیون اصولگرایـان والیى مجلـس که از 
نماینـدگان مخالـف سیاسـت هاى دولـت به حسـاب 
مى آید درباره دیدارهاى این روزهاى عزت ا... ضرغامى 
مى گوید: سـر ضرغامى براى رئیس جمهور شـدن درد 
نمى کند و او صرفاً مى خواهد بگوید که واقعاً روى اصول 
هستم و اشخاص هم براى من فرقى نمى کنند. ابطحى 
همچنین در پاسخ به این سئوال که او سعى مى کند تا از 
خود رقیبى در برابر على الریجانى براى انتخابات 1400 
بسازد، تأکید مى کند: من اصًال فکر نمى کنم که آقاى 
الریجانى درصحنه سیاست و به ویژه ریاست جمهورى 
بتواند جایگاهى داشـته باشـد. اگر این دو در انتخابات 

1400 کاندیدا شوند حتماً ضرغامى رأى  مى آورد.

به آنها مجوز بدهید
در پى پاسخ منفى استاندارى    انصاف نیوز |
تهران به درخواست تجمع احمدى  نژاد و همراهانش، 
حجت االسـالم «عبدالواحـد موسـوى الرى»، وزیر 
کشـور دولت اصالحات گفـت: آقایانى که خودشـان 
عامل همه فشـارها بودند آمده اند و متقاضى شده اند. 
من مى خواهم بگویم این بسـیار خوب است که دولت 
آقاى روحانى بدون توجه به پیشینه اى که احمدى نژاد 
و دارو دسـته  همراه با او داشـتند، به اینهـا مجوز دهند 
تا بیاینـد و حرفشـان را بزنند. عامـل بسـیارى از این 
نابسامانى ها و گرانى ها و مشـکالت همین مجموعه 
بودند و هستند، بگذارند اینها بیایند تا مردم هم اینها را

 بشناسند.

خبرخوان
اینجا سر گردنه است

  افکارنیوز |  بــاور پذیر نیســت که 
یک بــارش برف ســاده بتوانــد اینچنین در 
امورات عادى کشــور خلل ایجاد کند. اما خبر 
شوکه کننده جایى بود که شــنیده شد برخى 
تاکســى هاى فرودگاهى براى جــا به جایى 
مســافران از فرودگاه امام(ره) تا رباط کریم، 
مبلغ 500 هــزار تومان و تا تهــران مبلغ یک 
میلیون تومان به مســافران را پیشــنهاد داده 
بودند. مسئوالن باید توضیح دهند که در زمانى 
که برفى مى بارد چرا برخى چنین سوء استفاده 
مى کنند و چــرا اینگونه باعث نارضایتى مردم 

مى شوند.

سنگین وزن ترین 
مرد ایران درگذشت

موسى شریفى، سنگین وزن ترین    رکنا|
مرد خوزستانى که در ماه رمضان امسال مهمان 
برنامه «ماه عســل» بود، در اهواز دارفانى را 

وداع گفت. 
وى که داراى 56 ســال و 350 کیلوگرم وزن 
بود، به علت ســنگین وزن بــودن و بیمارى 
چاقى مفــرط زیــر پوشــش کمیتــه امداد 
و همچنیــن چندین بار معالجه قــرار گرفت. 
علت فوت موسى شریفى بیمارى عنوان شده 

است.

پایان ممنوعیت صادرات 
خاویار به آمریکا 

مشاور وزیر جهاد کشاورزى، از    مهر |
رفع ممنوعیت صادرات خاویار پرورشى ایران 

بعد از 25 سال به آمریکا خبر داد.
عباس رجایى با بیان اینکه صــادرات خاویار 
ایران بــه آمریکا و کانــادا حدود 25 ســال 
ممنــوع بــود، اظهارداشــت: خوشــبختانه 
مــا موفــق شــدیم صــادرات خاویــار به 
آمریکا را مجدداً از ســر بگیریــم. وى گفت: 
سال گذشته موفق شدیم 10 کیلوگرم خاویار 
پرورشى به ارزش 60 میلیون تومان به آمریکا 

صادر کنیم.

واردات عجیب شانه و
گیره زلف! 

  میزان | آمار ها حاکى از آن است که در 
9 ماهه نخست سال جارى بیش از 20 میلیارد 
تومان صرف واردات شانه سر و گیره زلف شده 
اســت. بنابر این آمار، در 9 ماهه ســال جارى 
بیش از دو هزار و 328 تن شانه سر و گیره زلف 
از 20 کشــور جهان از جمله چین، آذربایجان، 
اسپانیا، آلمان، امارات متحده عربى، انگلستان، 
ایتالیــا، ترکیه، جمهــورى کره، فرانســه و 
لهســتان وارد ایــران شــده اســت. در بین 
کشــور هاى ذکر شــده، چیــن بازار شــانه 
و گیره زلف کشور را در انحصار خود قرار داده 

است.

ماه گرفتگى با زلزله 
بى ارتباط است

  ایسنا| دیشب خســوف جزئى روى 
داد و ماه گرفــت؛ البته این پدیده تا ســاعت 
17 که ماه در ایران طلوع کرد قابل مشــاهده 

نبود. 
خســرو جعفرى زاده محقق حــوزه نجوم با 
اشــاره به انتشــار برخى خرافات در خصوص 
پدیده هــاى نجومى بــا گرفتارى هاى زمینى 
با بیــان اینکه عــده اى پدیده مــاه گرفتگى 
را با زلزلــه مرتبط مى دانســتند، افــزود: در 
این زمینه شایعاتى پس از زلزله مهیب طبس 
در 25 شــهریور ماه ســال 1357 منتشر شد 
که ماه گرفتگى آن شــب را بــه زلزله ارتباط 
دادند. این در حالى اســت که امروزه مى دانیم 
این پدیــده نجومى هیچ تأثیــرى در زندگى 

ما ندارد.

در حالى که پرونده «ح. ز»  به اتهــام خیانت در امانت 
و تحصیل مال از طریق نامشــروع بــه میزان تقریبى 
300 میلیــارد تومــان از منابــع بانک ملــت در حال 
رسیدگى اســت، نامبرده با ایجاد فشــار و البى گرى 
درصدد آن اســت تا زمین هــاى موقوفه خــود را در 
عوض بدهــى 300 میلیــاردى اش به چندیــن برابر 
قیمت با بانک تهاتر نماید. این در حالى است که نه تنها 
مطابق ارزیابى کارشناســان رسمى دادگسترى ارزش 
این زمین ها بیش از 50 میلیارد تومان نمى باشــد بلکه 
یکى از این ســه ملک داراى بدهى تقریبى 30میلیارد 
تومانى بابــت اجاره بهــاى معوق خود بــه یک نهاد 

غیردولتى مى باشد.
گفتنى اســت، «ح.ز»  پــس از اینکه با پاســخ منفى 
مدیران بانــک در خصوص تهاتر ایــن امالك با کل 
بدهى 300 میلیــارد تومانى خود مواجه شــد، مجدداً 
براى دومین بار بــدون توثیق حتى یــک ریال وثیقه 
با فشــار و البیگرى اقدام به خروج از کشور به مقصد 
کشــور امارات کرده اســت. جالــب اینکــه این ابر 
بدهکار سیســتم بانکى، با وجوه بیت المــال اقدام به 
ســرمایه گذارى در خارج از کشــور (انگلیس، آمریکا، 
فرانسه و امارات) به نام همســر و فرزندان خود کرده 

است.
همچنین کلکسیونى از ماشین هاى میلیاردى، ویالى 
شخصى در امارات، موناکو فرانســه، لندن و امثال آن 
تنها بخشــى از حیف و میل اموال بیت المال توســط 

نامبرده مى باشد. 
نامبــرده در بازار خریــد و فروش ارز فعــال بوده و در 
برهه اى کار واردات پالت هاى ارزى را بر عهده داشــته 

است.

با حکم استاندار اصفهان فرماندار گلپایگان برکنار شد. 
این خبر را غالمرضا قائدى هــا مدیرکل روابط عمومى 
استاندارى اصفهان دیروز اعالم کرد. علت برکنارى این 

فرماندار، توهین به یک خبرنگار بود.

ماجرا چه بود؟
روز سه شنبه و در یکى از جلســات عمومى فرماندارى 
شهرستان گلپایگان، تنشى میان فرماندار این شهرستان 
و یک خبرنگار رخ داد که به ســرعت در فضاى مجازى 
منتشر شد. صحبت در مورد حســین فراست، فرماندار 
شهرســتان گلپایگان و جلسه اى اســت که با حضور 
شهرداران و اعضاى شوراى شهرهاى گلپایگان، گوگد 
و گلشهر با حضور فرماندار برگزار شد و در آن فرماندار با 
تندخویى شدید نسبت به عکاسى و فیلمبردارى یکى از 

خبرنگاران واکنش نشان داد.
هنگامى که اعضاى شوراى شهر و شهرداران شهرهاى 
گلپایگان، گوگد و گلشــهر در حضور فرماندار گزارش 
آخرین اقدامان خود را در مورد فرایند بازیافت زباله هاى 
شهر و نحوه جمع آورى پسماند ارائه مى کردند، یکى از 
خبرنگاران این شهرستان اقدام به فیلمبردارى از جلسه 
کرد که در این لحظه آقاى فراســت، فرماندار گلپایگان 
با لحنى تند به او گفــت: «از من عکس نگیرید». وقتى 

خبرنگار توضیح داد براى پوشش خبرى این جلسه از او 
دعوت شده است تا در آن حضور پیدا کند، فرماندار لحن 
خود را تندتر کرد و گفت: «هرکسى به شما زنگ زده جلسه 
را پوشش بدهید بیخود گفته و آن چیزى که من مى گویم 
باید اجرا شود.» فراست در ادامه خبرنگار را تهدید هم کرد 
و افزود: «اگر به کار خود پایان ندهى خودت و دوربینت را 

با هم پرت مى کنم بیرون! برو و آن سمت بشین».
ســماجت هاى مودبانه خبرنگار گلپایگانى در عمل به 
رســالتى که بر عهده دارد، کار را از آن چیزى که تصور 
مى شود نیز براى آقاى فرماندار خراب تر کرد و فراست 
در ادامه با صدایى بلند و در حالى که به ســمت خبرنگار 
حمله کرد، فریاد زد: نمى خواهم از من عکس بگیرى... . 
مشخص نیست اگر همراهان آقاى فرماندار از او دعوت 
به آرامش نکرده بودند در ادامه قرار بود چه اتفاقى بیافتد و 
این فرماندار عصبانى تا چه حدى از رفتار خشن خود را با 
خبرنگار ادامه مى داد؟ انتشار این فیلم در فضاى مجازى 
اکنون با واکنش هاى شدید عمومى رو به رو شده است و 
همگان را از وجود چنین مدیرانى در رأس سطوح مختلف 

سیاسى کشور متعجب کرده است.

دفاع آقاى فرماندار و پاسخ استاندار
در همین حال فراســت فرماندار گلپایگان در پاسخ به 

انتقادات از این برخورد گفت: بــه خاطر اینکه کاله بر 
سر داشتم و پالتو و شــال گردن پوشیده بودم و پوشش 
ادارى نداشــتم چند بار به خبرنگار تذکر دادم که از من 
عکس نگیرد ،ولــى او توجه نکرد و بــراى همین با او 

برخورد کردم! 
اســتاندار اصفهان دیروز ابتدا طى توئیتــى از برخورد 
فرماندار گلپایــگان با یک خبرنــگار عذرخواهى کرد 
و ســاعتى بعد در جلسه ســتاد صیانت از حریم امنیت 
عمومى و حقوق شهروندان گفت که فرماندار گلپایگان 
احضار شده و با هماهنگى وزارت کشور برخورد مناسب 
با آن فرد صورت خواهد گرفــت. بعد از ظهر دیروز و به 
دنبال انتشار متنى که امضاى جمعى از اصحاب رسانه و 
خبرنگاران استان اصفهان را پاى خود داشت و در آن بر 
پیگیرى توهین فرماندار گلپایگان به یک خبرنگار تاکید 
شده بود، استاندار اصفهان حکم برکنارى فراست را صادر 
کرد. مدیر روابط عمومى استاندارى اصفهان در این باره 
گفت که اســتاندار اصفهان فرمانــدار به صحبت هاى 
فرماندارگوش کرده و بررسى هاى الزم را در این زمینه 
انجام  و موارد متعدد و متنوعى را مدنظر قرار دادند  و به 
این نتیجه رسیدند که فرماندار دیگرى را جایگزین کنند. 
به گفته قائدى ها، وزارت کشــور به استاندار اصفهان 

توصیه کرده بود این حرکت محکوم شود.

سال هاى ابتدایى پهلوى اول شرایط جدیدى در فضاى سیاسى ایران شکل 
گرفته بود و فعالیت هاى سیاسى ســخت تر شده بود. محمدتقى بهار یا همان 
«ملک الشعارى بهار» که سابقه چند دوره نمایندگى مجلس را داشت دیگر از 
کار سیاسى به تنگ آمده بود و قید نمایندگى مجلس را براى همیشه زد، با این 
وجود در سال 1312 براى دومین بار در دوره پهلوى اول بازداشت شد و این بار 
به اصفهان تبعیدش کردند. بهار آن روزها چندان وضعیت مالى خوبى نداشت. 
دلیل بازداشت دوباره و تبعید بهار را فعالیت هاى پنهانى علیه رضاخان عنوان 
کرده اند. با آنکه بهار هنوز در دوره میانسالى قرار داشت و چند مرتبه دیگر نیز در 
دوره قاجارها تبعید را تجربه کرده بود، اما این تبعید که در 47 سالگى گریبانش 

را گرفته بود انگار تأثیرى عمیق تر در روحیات او به وجود آورده بود.
در این شرایط على اکبر شهنازى که مشــهورترین نوازنده تار آن زمان ایران 
محسوب مى شد براى سفرى به اصفهان رفت و در آنجا با ملک  الشعراى بهار 
دیدار کرد. معاشرت شــهنازى در آن روزهاى تبعید سیاستمدار  شاعر بیش از 
هر زمان دیگرى بهار را سر ذوق آورده بود و از اصفهان و حال و هوایش لذت 
مى برد. تحت تأثیر چنین فضایى بهار قصد کرد تا شعرى در وصف تبعیدگاهش 
بسراید و از شهنازى خواست قطعه اى روى این شعر بسازد تا حق مطلب بهتر 
ادا شود. شهنازى نیز البته از این پیشنهاد ملک  الشعرا استقبال کرد. بهار شعرى 
سرود و شهنازى وقتى شعر بهار را دید به سراغ رنگى در مایه  اصفهان رفت که 
پیش تر تصنیف کرده بود و آن را روى این شعر گذاشت تا یکى از ماندگارترین 

تصانیف تاریخ ایران با عنوان «به اصفهان رو» شکل بگیرد.
این تصنیف بعدها با همــکارى گروهى از بهترین هاى موســیقى ایرانى در 
دهه 30 اجرا و ضبط شــد. تاج اصفهانى (به عنوان خواننده) با نوازندگى تار 
جلیل شهناز، نى حسن کسایى، ویلون جهانبخش پازوکى و تمبک جهانگیر 
بهشتى تصنیف «به اصفهان رو» اجرا شــد و در سال 1333 روى صفحه 45 

دور منتشر شد.
البته اختالف نظرى در میان اهالى موسیقى درباره آهنگساز «به اصفهان رو» 
همچنان وجود دارد. گروهى اعتقاد دارند تصنیف «به اصفهان رو» که در سال 
33 منتشر شده همان اثرى است که شهنازى آن را ساخته و توسط عبدالحسین 
برازنده تنظیم شده اســت. گروه دیگرى نیز اعتقاد دارند آنچه با عنوان «به 
اصفهان رو» در سال 1333 منتشر شده آهنگسازش عبدالحسین برازنده است 

و با اثرى که شهنازى در سال 1312 ساخته متفاوت دارد. اما با گذشت چند دهه 
هنوز مشخص نیست آنچه امروز از این تصنیف در اختیار ما قرار دارد متعلق به 

کدامیک از این دو آهنگساز برجسته کشورمان است.

با اینکه این تصنیف بیش 80 سال قبل ساخته شده و در دهه 30 با صداى تاج 
منتشر شده اما همچنان به قدرى جذاب و اثرگذار است که هنوز هم خوانندگان 

به سراغ اجراى آن با تنظیم هاى مختلف مى روند.

قطعه ماندگار «به اصفهان رو» چگونه خلق شد

«ح.ز»  رفت تقاص برخورد با یک خبرنگار

دادستان ویژه روحانیت حوزه قضائى قم گفت: روحانیت در 
معرض تهدید است و یکى از تهدیدها، علیه جایگاه مرجعیت 
شیعه است. حجت االسالم والمسلمین جزایى اظهار داشت: 
امروز به خمس و وجوهات شرعى و حوزه ها حمله مى کنند 
تا به جایگاه والیت فقیه برســند و آن را هم تخریب کنند؛ 

این طراحــى از طریق داخلى ها و هم لباســى ها صورت 
مى گیرد چون دشمن به این نتیجه رسیده که روحانیت باید 
به دست خود روحانیت شکست بخورد.  وى افزود: بعضى 
از روحانیون، نفوذى دشمن هستند که قصد دارند با درست 
کردن القاب مرجعیت، استفاده ابزارى از دین براى رسیدن به 

مقاصد و ترغیب به فساد در درون خانواده هاى هدف، جایگاه 
روحانیت را تخریب کنند.  حجت االسالم والمسلمین جزایى 
اظهار داشت: فردى در حوزه به عنوان مرجع مطرح مى شود 
و مراد و شاگرد تربیت مى کند، فتوا مى دهد و فعالیت و فتواى 

او تنها نفوذ و تخریب جایگاه روحانیت است. 

بعضى روحانیون، نفوذى دشمن هستند 

رژیم گذشته صداى نقد را نشنید 
و همه چیز را از دست داد

حضور رهبرمعظم انق الب در مرقد امام راحل(ره) 
و گلزار شهداى بهشت زهرا(س)

نماینده نجف آباد در مجلس شوراي اسالمی 
در کانال تلگرامی خود نوشــته اســت «تا 
زمانی که مرد بیکار و تحصیلکرده هســت 
چه لزومــی دارد که بانوان مشــغول به کار 
شــوند.» در همین باره روزنامــه «اعتماد» 
با حجت االسالم محســن رهامى روحانى 
اصــالح طلــب و نماینده ســابق مجلس 
مصاحبه اى انجــام داده و پرســیده آیا این 
رویکرد و بیان این اظهــارات از یک نماینده 
مجلس پذیرفته اســت؟ رهامــى به اعتماد 

گفته اســت: چنین چیزي نه مالك شرعی 
دارد نه مالك عقلی، نه حتی مالك قانونی. 
خانم ها نیز مثل آقایان از حقوق اجتماعی برابر 
بهره مند هستند. اگر کار هست باید براي همه 
باشد و اگر نیست دولت باید به همه بیکاران 
حقوق بیکاري بدهــد. اینگونه اظهارنظر ها 
ناشی از تفکر قبیله اي و دوران قبل ازمدرنیته 
است. مشخص است کسی که این حرف ها را 
می زند در حوزه حقوق اسالمی و حقوق بشر و 

قانون اساسی مطالعات کافی ندارد.

پاسخ نماینده سابق به نماینده فعلى
 درباره کار کردن  زنان

«خبرجنوب» نوشــت: این روزهــا در جاده ورودى تخت جمشــید و 
درســت در فاصله یکهزار مترى از صفه ایــن مجموعه جهانى تابلوى 
معرفى امامزاده ابراهیم (ع) دیده مى شــود که طبق شــواهد موجود 
ساخت و ســازها در این محدوده تاریخى در حال انجام است... باتوجه 

به اینکه ســاخت و ســازها در حریم درجه یک مجموعه جهانى تخت 
جمشید در حال شکل گیرى اســت احتمال اینکه حریم این مجموعه 
جهانى مخدوش شــود و در بدترین حالت ممکن تخت جمشــید در 
معرض خطر حذف از فهرســت جهانى قــرار گیرد وجــود دارد... این 
سازه  مربوط به بقعه یک امامزاده است که گویا بازسازى آن از سال 93 
تاکنون در دستور کار بوده و هم اینک عملیاتى شده و آنطور که یکى از 
کارشناسان میراث فرهنگى فارس گفت: هنوز شجره نامه اى که نشان 
دهد این آرامگاه متعلق به یکى از امامزادگان اســت دریافت نشده اما با 
توجه به در خواست هاى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس براى 
ساخت بقعه و محوطه سازى طرحى  بر اساس ضوابط و قوانین میراث 
فرهنگى تهیه شده اســت که هرگونه فعالیت دراین منطقه طبق این 

قوانین خواهد بود.

بازسازى یک امامزاده در حریم تخت جمشید
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مهران احمدى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که سابقه 
حضور در بیش از 28 فیلم سینمایى را دارد امسال براى 
نخستین بار با فیلمى کمدى کارگردانى را تجربه مى کند. 
وى در اولین گام قصد دارد با قرارگیرى در میان آثار بخش 
سوداى سیمرغ خودش را در میان بزرگان کارگردانى به 
بوته آزمایش بگذارد. مهران احمدى متولد سال 1352 
در تهران اســت. وى فعالیت سینمایى خود را در عرصه 

بازیگرى در سال 1385 با بازى در فیلم آدم آغاز کرد.
شما همواره از مهم بودن مخاطب 
صحبت کرده ایــد و فیلم اول خود 
«مصادره» را فیلمى براى مخاطب 
دانســته اید. آیا فیلم مصادره از 
جنس کمدى هاى حاضر ســینما 

است؟
من احترام خاصى براى سایر دوستان قائل هستم اما ما 
تمام سعى مان را کردیم تا یک کمدى شریف بسازیم. 
فیلمى که به هر قیمتى نخواهد مخاطب را به خنده وادار 
کرده و به سالن بکشاند. در هر صورت سینما یعنى جذب 
مخاطب و گاهى ایجاد سرگرمى؛ اما باید در این مورد به 
شدت احتیاط کرد و فیلم خوب و ســالم براى تماشاگر 

سینما ساخت.
منظور اصلى شما از کمدى شریف 

چیست؟
سعى کردیم فیلمى بسازیم که اگر روزى خانواده اى 
به دیدن آن نشست؛ پدر خانواده از اینکه فرزندانش 
را براى تماشاى این فیلم آورده شرمنده نشود و همه 

خانواده بتوانند در کنار هم از اثر لذت ببرند. 
چه عاملى نقطه تمایز فیلم 
مصادره با سایر آثار کمدى 

است؟
«مصادره» فیلمى اســت که هم مى 
تواند گیشه خوبى 

داشــته باشــد و هم اینکه نظر داوران و اهالى رسانه در 
جشنواره فیلم فجر را جلب کند. به همین دلیل و به علت 
کیفیت اثر تصمیم گرفتیم در محیط حرفه اى فجر کارمان 

را به بوته نقد بگذاریم و صرفاً به اکران بسنده نکنیم.
هــر کــدام از بازیگــران فیلم 

دره»  پیشــینه «مصــا
نگى  ر پر

ر  د

میــان مخاطبان دارنــد. آیا این 
بازیگران در «مصــادره» چهره 

تازه اى نشان خواهند داد؟
بدون شک مخاطب در «مصادره» رضا عطاران بسیار 
متفاوتى خواهد دید. هادى کاظمى نقش بسیار سختى را 
ایفا کرده و هومن سیدى با سایر آثارش به کلى متفاوت 
است. تجربه و سابقه کارى بازیگرى من نشان مى دهد 
که همواره از تکرار دورى کرده ام و در کارگردانى هم بر 

همین اصل پیش خواهم رفت.
فیلمبردارى فیلــم «مصادره» با 
وجود دو کشورى بودن کمى سخت 
بوده اســت. کمى در مورد مراحل 

ساخت اولین فیلمتان بگویید.
یک گروه بزرگ و منسجم براى ساخت «مصادره» 
تالش کردند و با وجود لوکیشن هاى فراوان 
و گاهاى فرامرزى فیلم 
در 45 روز استاندارد 
فیلمبردارى شد. 
خالصه در یک 
کلمــه فیلــم 
«مصــادره» 

حاصل عشق و همدلى گروه ما بود.
از نظر شما جشنواره سى و ششم 
فیلم فجر چگونه جشــنواره اى 

است؟
تا به اینجاى کار از نظرم نســبت به سال هاى گذشته 
جشنواره منظم و مرتب ترى است. شاید یکى از دالیل 
اصلى این نظم کاهش تعداد فیلم هاى حاضر در جشنواره 
باشد. البته فعًال نمى توان قطعى نظر داد و باید دید طى این 
روزها و بعد از برگزارى چه سرنوشتى در انتظار جشنواره 
خواهد بود امــا در روزهاى قبل نظم بســیار باالیى در 

جشنواره حکم فرما بوده است.
«مصادره» اولین و آخرین کار شما 
در عرصه کارگردانى خواهد بود؟

بدون شک نه. به کارگردانى ادامه مى دهم اما چون گزینه 
مالى چندان اهمیتى برایم ندارد؛ ســعى مى کنم به هر 
قیمتى کار نکنم و گزیده کار باشم. سعى مى کنم از این 
به بعد کامًال معقوالنه و با انتخاب فیلمنامه هاى درست و 

خوب به کارگردانى ادامه دهم.
در فیلم شما خبرى از بداهه پردازى 

بازیگران هست؟
به هیچ وجه. من اصًال چیزى به نام بداهه را در کار قبول 
ندارم. ســال ها تجربه بازى در تئاتر و سینما را داشته ام 
شاید دوران نوجوانى بداهه داشتیم، اما یادم نمى آید در این 

سال ها کارى را با بداهه جمع کرده باشم.
تا چه حد ایده هاى رضا عطاران را 
به عنوان بازیگرى با تجربه قبول 

مى کردید؟
نه تنها رضا عطاران بلکه گفتمان و بحث درباره چگونگى 
شــکل گیرى کار با تمامى عوامل انجام مى شد. دو ماه 
پیش تولید ما به هیچ وجه به بطالت نگذشت و با همین 

صحبت ها به محصول نهایى رسیدیم.
رضا عطــاران بــراى «مصادره» 

سیمرغ را به خانه مى برد؟
رضا عطاران در این فیلم بازى بسیار خوبى را انجام داده 
و بعد از طبقه حساس بسیار امیدوارم که سیمرغ بلورین 
جشــنواره فیلم فجر را از آن خود کند. رضا بازیگر بسیار 
خوب و بزرگى است و در «مصادره» به شدت درخشان 

عمل کرده است.

الهه حصارى بازیگر ســینما که امســال با فیلم 
«هایالیــت» راهى جشــنواره فیلم فجر شــده 
درخصوص حضورش در این دوره از جشنواره گفت: 
از دوره بیست و نهم جشنواره تاکنون یعنى حدوداً 
هشت دوره به صورت متوالى در جشنواره فیلم فجر 
حضور داشته ام و خوشحالم که در دوره سى وششم 
هم بار دیگر در بزرگ ترین رویداد سینمایى کشور 

حاضر هستم.
وى جشنواره فیلم فجر را هیجان انگیزترین رویداد 
سینمایى کشور خواند و افزود: حضور در جشنواره 

بازیگرى اتفاق فیلم فجر براى هر 

بزرگى است و من هم این جشنواره را بسیار دوست 
دارم. به همین علت معموًال در آثارى به ایفاى نقش 
مى پردازم که مطمئن باشم به جشنواره فیلم فجر 

راه پیدا خواهند کرد.
بازیگر فیلم «کروکودیل» ادامه داد: من منتظرم تا 
آن اتفاق بزرگ باالخره در جشنواره فیلم فجر برایم 
بیفتد. قطعًا موفقیت در این جشنواره به فیلمنامه، 
کارگردان و گروه سازنده خوب مرتبط است و من 
هم به عنوان یک بازیگر تمام تالشم را براى جایزه 
انجام خواهم داد. من همیشه به سیمرغ جشنواره 
فیلم فجر فکر مى کنم و امیدوارم هرکس در سرش 

سوداى سیمرغ دارد به آن برسد.
وى دورى از جنجال و آرامــش را دلیل موفقیت 
بازیگران بــزرگ خواند و اذعان کــرد: براى من 
همیشه ترانه علیدوســتى و لیال حاتمى به عنوان 
بازیگرانى محســوب مى شــوند که راهشان را 
درست رفته اند. طبیعتاً وقتى آرامش در زندگى یک 
بازیگر باشد و از حاشیه ها دورى کند مى تواند به 
موفقیت هاى بزرگى در عرصه بازیگرى برسد به 
همین دلیل سعى مى کنم در زندگى شخصى آرام و 

بدون جنجال باشم.
بازیگر فیلم «سوفى و دیوانه» با اشاره به اهمیت 
مخاطب در ســینما افزود: رضایت مردم به شدت 
براى من مهم اســت زیرا اگر مردم نباشند چرا ما 
باید بازیگرى را انتخاب کنیم؟ همواره دوست دارم 
مردم شــخصیت خودم را قبول و دوست داشته 
باشــند نه صرفًا کاراکترهایى که بازى میکنم. 
همیشه سعى مى کنم با انتخاب هاى درست و 

دورى از حواشى به مردم احترام بگذارم.
وى اظهــار نظــر بازیگــران در مــورد همه 
موضوعات را نادرست خواند و ادامه داد: همیشه 
ترجیح مى دهم اگر مى خواهــم حرفى بزنم یا 
مصاحبه اى انجام دهــم در مورد حرفه و فیلمم 
باشــد و در مورد هر چیزى نظر ندهم. همین 
عاملى بــوده که تاکنون مرا از حاشــیه ها دور 
نگه داشته است زیرا حرفه من بازیگرى است 
و بازیگر نباید در مورد همه موضوعات اظهار 

نظر کند.
حصارى با تأکید بر وضعیــت عالقه خود براى 
کسب سیمرغ بلورین جشــنواره خاطرنشان کرد: 
تصور کردن و یا حتى بیان کردن اینکه روزى سیمرغ را 
به دست آوردم برایم جذاب و شیرین است اما بزرگان 
بسیارى در جشنواره امســال حضور دارند. اگر اتفاق 
خوبى براى آنها بیافتد برایشــان دست مى زنم چون 
اعتقاد دارم وقتى براى موفقیت دیگران کف مى زنید 

روزى براى موفقیت شما کف خواهند زد.

در حالى که کمتر از یک هفتــه از معرفى مهران مدیرى به 
عنوان مجرى برنامه سینمایى «هفت» در روزهاى جشنواره 
فیلم فجر مى گذشت، ناگهان به شکل غیررسمى اعالم شد 
که او از اجراى این برنامه انصراف داده و رضا رشیدپور مجرى 
همه فن حریف این روزهاى تلویزیون قرار است ویژه برنامه 
«هفت» را در جشنواره اجرا کند. همه فکر مى کردند مدیرى 
خیلى زود به سرنوشت جیرانى، گبرلو و افخمى دچار مى شود، 

اما ظاهراً او اسیر پدیده دیگرى شد.
به گزارش آى سینما، در حدود یکسالى که از تعطیلى برنامه 
«هفت» با اجراى بهروز افخمى مى گذرد، اسامى مختلفى به 
عنوان مجرى این برنامه شنیده مى شد اما همه گزینه ها تک 
تک به تیر غیب دچار شدند. هرچند که با توجه به وضعیت 
متزلزل مجریان سابق این برنامه، بتوان از بخت و اقبال بلند 

این چهره هاى ناکام در اجراى برنامه یاد کرد.
«هفت» قرار بود «نود ســینمایى» باشــد، اما ســینما و 
ســینماگران از یکســو و مدیریت تلویزیون از سوى دیگر 
ظرفیت چالش نداشــتند. آنچه امروز از برند «هفت» باقى 
مانده، یک بچه سرراهى  است که اسپانسرها برایش تصمیم 
مى گیرند. «هفت» نه تنها شبیه «90» نشد، که بر عکس 
مسیر سایر برنامه هاى فوتبالى تلویزیون را رفت. شاید حتى 
باید منتظر نماینده اسپانسر در میانه اجراهاى رشیدپور باشیم 
که بیاید و از تماشاگران بخواهد پیامک بزنند و کد «ستاره 

فالن، مربع» را وارد کنند.
در میانه رقابتى کــه در هفته هاى گذشــته بین مدیرى و 

رشــیدپور وجود داشت، شنیده مى شــد مدیرى به واسطه 
پشتیبانى اسپانسرى که اخیراً به حامى ثابت او و برنامه اش 
در شبکه نسیم تبدیل شــده، برنده شــد. اما حاال به نظر 
مى رســد مجهول هاى جدیدى به معادله وارد شده است. 
گزارش هاى یکى دو روز اخیر علیه مدیرى در برخى رسانه ها 
و صحبت هاى سربسته یک مقام مسئول در ستاد هماهنگى 
مبارزه با مفاســد اقتصادى درباره «یک مجرى مشــهور 
تلویزیون» که بدهکار مؤسسات اعتبارى ا ست و همزمانى 
این تحوالت با تغییر مجرى «هفت» مى تواند سرنخى از این 

مجهول هاى جدید به دست بدهد.
هرچند به نظر مى رســد این حرف ها و ادعاهاى سربسته 
به جایى نرسد و رشــیدپور و مدیرى در برنامه هاى «حاال 
خورشید» و «دورهمى» به سرگرم کردن مخاطبان باقیمانده 
تلویزیون ادامه دهند. آنچه واضح اســت، وضعیت مالى و 
کیفى برنامه سازى در تلویزیون است که روز به روز بیشتر به 

اسپانسرهاى خاص مجال دخالت مى دهد.
بى  رودربایستى نه مدیرى و نه رشیدپور گزینه هاى خوب و 
درستى براى اجراى یک برنامه جدى سینمایى نیستند. هردو 
هرچند حضور گهگاه در سینما داشته اند اما در همه این سال ها 
دغدغه هاى دیگرى داشته اند و هرچند شومن هاى متفاوتى 
هستند، در عدم تسلط به مسائل واقعى و درونى سینماى ایران 
مشترك اند. رشیدپور که در تجربه اخیر «مصاحبه چالشى» 
خود مقابل رئیس جمهور اسیر «جسارتاً»هاى معمول شد و 

حاال باید دید با اجراى «هفت» قرار است چه کند.

مهران احمدى:

رضا عطاران در «مصادره» متفاوت است
ى ر ر ن زر ن ر شر و رغ ى و

2بوته آزمایش بگذارد. مهران احمدى متولد سال 1352
در تهران اســت. وى فعالیت سینمایى خود را در عرصه 

5بازیگرى در سال 1385 با بازى در فیلم آدم آغاز کرد.
شما همواره از مهم بودن مخاطب 
صحبت کرده ایــد و فیلم اول خود 
«مصادره» را فیلمى براى مخاطب 
دانســته اید. آیا فیلم مصادره از 
جنس کمدى هاى حاضر ســینما 

است؟
من احترام خاصى براى سایر دوستان قائل هستم اما ما 
تمام سعى مان را کردیم تا یک کمدى شریف بسازیم. 
فیلمى که به هر قیمتى نخواهد مخاطب را به خنده وادار 
کرده و به سالن بکشاند. در هر صورت سینما یعنى جذب 
مخاطب و گاهى ایجاد سرگرمى؛ اما باید در این مورد به 
ســالم براىتماشاگر شدت احتیاط کرد و فیلم خوب و

سینما ساخت.
منظور اصلى شما از کمدى شریف 

چیست؟
سعى کردیم فیلمى بسازیم که اگر روزى خانواده اى 
به دیدن آن نشست؛ پدر خانواده از اینکه فرزندانش 
را براى تماشاى این فیلم آورده شرمنده نشود و همه 

خانواده بتوانند در کنار هم از اثر لذت ببرند. 
چه عاملى نقطه تمایز فیلم 
مصادره با سایر آثار کمدى 

است؟
«مصادره» فیلمى اســت که هم مى 
تواند گیشه خوبى

م ن ر ز ز م ر
دره»  پیشــینه «مصــا

نگى  ر پر
ر  د

ى ر ش ى ى و ى و
ایفا کرده و هومن سیدى با سایر آثارش به کلى متفاوت
است. تجربه و سابقه کارى بازیگرى من نشان مى ده
که همواره از تکرار دورى کرده ام و در کارگردانى هم

همین اصل پیش خواهم رفت.
فیلمبردارى فیلــم «مصادره»

وجود دو کشورى بودن کمى سخت
بوده اســت. کمى در مورد مراح

ساخت اولین فیلمتان بگویید.
یک گروه بزرگ و منسجم براى ساخت «مصادره
تالش کردند و با وجود لوکیشن هاى فراوا
و گاهاى فرامرزى فیل
5در 45 روز استاندا
فیلمبردارىش

خالصه در یک
کلمــه فیلــ
«مصــادره

معاون صداى رسانه ملى درباره برنامه «جمعه ایرانى» که سابقه زیادى در رادیو دارد و قرار است از 
شبکه تلویزیونى «شما» به تولید برسد، یادآور شد: من براى بازگشت همه کسانى که از رادیو رفته اند 
در چارچوب موازین کشور و ارزش هاى رسانه اى اعالم آمادگى کردم. جلسه اى هم با آقاى سعید 
توکل تهیه کننده برنامه «جمعه ایرانى» داشتم و او هر زمان که اراده کند جایش در رادیو ایران است. 
رفاقت و صمیمیتى هم با او داریم و جمع «جمعه ایرانى» را از دیرباز مى شناسیم و فکر مى کنم هر 

مقدار از این ظرفیت ها که استفاده نشده است مورد استفاده قرار مى گیرد.
حمید شاه آبادى تصریح کرد: فعًال برنامه اى با نام «جمعه ایرانى» در شبکه «شما» وجود نخواهد 
داشت چراکه رادیو براى مدال ها و سرمایه هاى خود که ذره ذره آنها را به دست آورده ارزش قایل 

است. 
وى درباره پخش نشدن این برنامه اظهار داشت: هر کارى که قرار باشد در معاونت امور استان ها 
انجام شود حتمًا دوستان و آقاى على دارابى معاون امور استان ها با ما همفکرى مى کنند همانطور 
که هر کارى ما بخواهیم در حوزه استان ها انجام دهیم با آنها تعامل داریم و از این تعامل حرف دوگانه 

اى صادر نمى شود، بعضى از برنامه ها هم عقبه اى دارند که باید آن را در نظر گرفت.

موفقیت ترانه علیدوستى و لیال حاتمى
 از زبان خانم بازیگر

فیلم فجر فکر مىبازیگرى اتفاق فیلم فجر براى هر 
سوداى سیمرغد
دوىدورى از جن

بازیگران بــزرگ
همیشه ترانه علی
بازیگرانى محس
درست رفته اند.
بازیگر باشد و از
موفقیت هاى بز
همین دلیل سعى
بدون جنجال باش
بازیگر فیلم «س
مخاطب در ســ
براى من مهم ا
باید بازیگرىر
مردم شــخص
باشــند نه ص
همیشه سعى
دورى از حواش
وى اظهــار
موضوعاتر
ترجیح مى د
مصاحبه اى
باشــد و د
عاملى بــ
نگه داشته
ن و بازیگر
نظر کند.
حصارى با
کسب سیمرغ
تصور کردن و یا ح
به دست آوردم بر
بسیارى در جشنو
خوبى براى آنها ب
اعتقاد دارم وقتى
روزى براى موفقی

قرار است از  ه زیادى در رادیو دارد و
شت همه کسانى که از رادیو رفته اند 
ى کردم. جلسه اى هم با آقاى سعید 
راده کند جایش در رادیو ایران است. 
رباز مى شناسیم و فکر مى کنم هر 

مى گیرد.
ى» در شبکه «شما» وجود نخواهد 
ه آنها را به دست آورده ارزش قایل 

قرار باشد در معاونت امور استان ها 
ها با ما همفکرى مى کنند همانطور 
ل داریم و از این تعامل حرف دوگانه 

 آن را در نظر گرفت.

فقط یک ایرانى مى تواند چهار میلیون پول گوشــى بدهد بــراى 50 گرم وزن 
کمترش، ولى دور آن قالــب دو کیلویى بیاندازد. در این تصویر، ســلفى حدیثه 
تهرانى در حال گریم کار جدیدش را مى بینید که گوشى چهار میلیونى اش را به ُرخ

 مى کشد.

سریال  بازیگر 
«سایه بان» درباره 

این سریال گفت: «سایه 
بــان» از یک گروه بســیار خوب 

تشکیل شــده بود که حضور عوامل پشت 
دوربین و از همه مهمتر برادران محمودى در 
این سریال که آنقدر حرفه اى و کاربلد هستند 
باعث شد به عنوان کسى که در این کار بازى 
کردم فوق العاده لذت ببرم و به همین دلیل 
سریال «ســایه بان» یکى از شیرین ترین 

هاى  تجربه 
زندگیم بود.

محمدرضا غفارى در 
همین راستا افزود: به شخصه 
بازى من چهار پنج ماه در این ســریال طول 
کشید و شرایط اینقدر مهیا و لذت بخش بود 
که سختى برایم وجود نداشت. در بخش تولید 
در گرجســتان نیز ده روز فیلمبردارى انجام 
شد که مشکلى پیش نیامد و کار بسیار خوب 

پیش رفت.

انى!
زن ایر

گوشى 4 میلیونى  بازیگر 

بود 

عه ن
«سایه بان» ذره اى دور از زندگى جام

اجراى برنامه سینمایى زیر سایه «ستاره مربع»ها

مدیرى، رشیدپور، برنامه «هفت» و اسپانسرها

«جمعه ایرانى» به تلویزیون نمى رود
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سوشا در بازگشت به فوتبال ایران، براى چهره شدن زمان زیادى الزم نداشت و با حذف صنعت نفت از 
جام حذفى، یک بار دیگر زیر تیغ انتقادات قرار گرفت. در شرایطى که بازى با استقالل، مهمترین بازى 

صنعت نفت براى رسیدن به اولین قهرمانى سراسرى اش در فوتبال ایران بود، سوشا با دو خروج اشتباه این 
شانس را از تیمش گرفت و صنعت نفت، از جام حذفى کنار رفت.

در سه جام آخرى که تیم هاى سوشا از دســت داده اند، رد پاى مکانى پررنگ تر از همیشه دیده مى شود. لیگ 
پانزدهم، پرســپولیس یکى از مدعیان اصلى قهرمانى بود اما جام را بخاطر تفاضل گل از دســت داد. سوشــا با 

اشتباهاتش در بازى با نفت تهران، پدیده، تراکتورســازى و ذوب آهن، نقش پررنگى در از دست رفتن این جام و 
قهرمانى لیگ برتر داشت.در دیگر جام همان فصل هم، حرکات عجیب مکانى باعث دردسر پرسپولیس شد. در بازى 

پرسپولیس و ملوان در جام حذفى، مکانى بخاطر اعتراض هاى شدید در صحنه اخراج طارمى که ارتباطى به او نداشت، 
محروم شد و پرسپولیس با ایمان صادقى و مرتضى قدیمى پور به اصفهان و دیدار با ذوب آهن رفت. همین موضوع 

هم، پاشنه آشیل پرسپولیس شد و بعد از اخراج صادقى آن ها مجبور شدند به قدیمى پور بازى بدهند و با اشتباه 
عجیب او از جام، کنار بروند.شاید اگر کمى سوشا در زمین دقیق تر و حواس جمع تر بود، پرسپولیس 

حداقل یک قهرمانى لیگ بیشتر داشت و صنعت نفت، مى توانست به اولین جشن قهرمانى اش 
در مسابقات رسمى و سراسرى ایران امیدوار باشد. جام هایى که در از دست رفتن آن ها، همیشه 

رد پاى یک نفر دیده مى شود.

نصف جهان همگروهى با الهالل به اندازه کافى کار وینفرد شفر و شاگردانش در آسیا را سخت مى کرد 
اما حاال استقالل به معناى واقعى کلمه در گروه مرگ قرار گرفته چرا که تکلیف دیگر تیم گروه چهارم 
هم مشخص شد و العین با پیروزى مقابل نماینده بحرین در مرحله پلى اف به مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان رسید. داستان رویارویى استقالل و العین هم که نیازى به توضیح اضافه ندارد و قطعاً آبى ها 
خاطره شکست سنگین در امارات را فراموش نخواهند کرد. باید دید شفر مى تواند انتقام منصوریان 

را از العین بگیرد یا نه.

 امیر قلعه نویى در گفتگو با برنامه «و اما ورزش» رادیو جوان در مورد حضور منصور ابراهیم زاده در تیم سپاهان گفت: من براى 
ابراهیم زاده و سپاهان آرزوى موفقیت مى کنم. من به سپاهان قلبا عالقه دارم و امیدوارم راه خود را پیدا کنند. شما سپاهان 5 
سال پیش را با تیم فعلى مقایسه کنید و ببینید چرا مدیران موفقى چون پورسینا و ساکت از این باشگاه کنار گذاشته شدند. این 
تیم دو سال پیاپى قهرمان لیگ برتر شد و به فینال آسیا رسید کدام عقل سلیمى حکم مى کند که مدیران این باشگاه تغییر 
کنند. از شما خواهش مى کنم برنامه اى در خصوص سپاهان بگذارید و آسیب شناسى کنید. در بازى هاى آسیایى گوانگژو 40 

درصد از مدال هاى کاروان ایران براى این دو باشگاه بود.

نصف جهان  هفته بیست و دوم رقابت هاى لیگ برتر باشگاه هاى ایران، هفته مبارزه غول هاى اصفهانى  و تهرانى است و در راند اول این مبارزه 
سپاهان در روز جمعه مهمان پرسپولیس است تا بعد از آن در روز یکشنبه نیز ذوب آهن در اصفهان از استقالل تهران میزبانى کند.

 گفتیم مبارزه غول هاى اصفهانى  و تهرانى، البته که همه ما هم عقیده هستیم که سپاهان این روزها هیچ نشانى از غول و یک تیم ترسناك ندارد و 
رزومه و گذشته این تیم است که مى تواند همچنان بر اى رقبا رعب انگیز باشد.سپاهان پس از نزدیک به یک سال باز هم در شرایطى در ورزشگاه 
آزادى به مصاف پرسپولیس مى رود که وضعیت بسیار متفاوتى با رقیب صدرنشینش دارد، با این تفاوت که امسال حال و روز سپاهان حتى به مراتب 

بسیار وخیم تر از پارسال است.
 ســپاهان اصفهان در یکى از مهم ترین دیدارهاى هفته بیست و دوم لیگ برتر از ســاعت 15 و 50 دقیقه روز جمعه در ورزشگاه آزادى میهمان 

پرسپولیس تهران است.
این دیدار که از چندین سال پیش حکم دربى فوتبال ایران را پیدا کرده است این بار در شرایطى عجیب و کم سابقه برگزار مى شود زیرا طرفین مسابقه 
وضعیتى کامًال متفاوت از یکدیگر دارند. پرسپولیس با اقتدار کامل در صدر جدول جاى دارد و فاصله امتیازى خود را با نزدیک ترین تعقیب کننده اش 
به اندازه اى افزایش داده است که 9 هفته مانده به پایان لیگ هفدهم نه تنها دفاع از عنوان فصل پیشش کامًال محتمل به نظر مى رسد که این احتمال 

به شکلى جدى وجود دارد که جشن قهرمانى را حتى پیش از فرا رسیدن سال 97 جشن بگیرد.
در مقابل، سپاهان نه تنها هیچ شانسى براى قهرمانى و کسب سهمیه آسیایى ندارد که حتى امید چندانى به حضورش در نیمه باالیى جدول هم 
نیست. اوضاع طالیى پوشان اصفهانى در هفته هاى اخیر به قدرى وخیم شده است که آنها دیگر حتى به کسب رتبه تک رقمى هم فکر نمى کنند 

بلکه همه هم و غم شان از این پس بقا در لیگ برتر است.
سه شکست متوالى باعث شده است تا سپاهان به رده سیزدهم جدول سقوط کند و از آن بدتر اینکه فاصله اش با منطقه خطر به تنها دو امتیاز کاهش 

یابد. این یعنى که فعل و انفعاالت تنها یک هفته از لیگ برتر کافى است تا سپاهان رسماً به تیمى فانوس به دست بدل شود.
جالب آنکه هنگام رویارویى دو تیم در هفته هفتم هم سپاهان در رده سیزدهم جاى داشت. تیم اصفهانى برابر پرسپولیس که در آن زمان تیم 
دوم جدول بود به تساوى دو بر دو در ورزشگاه نقش جهان رضایت داد تا نتیجه اى نسبتاً آبرومند برابر این رقیب دیرینه کسب کرده باشد.

زردها اما خاطره خوشى از آخرین رویارویى خود با پرسپولیس در ورزشگاه آزادى ندارند. فصل پیش در شرایطى که آنها در رده نهم 
جدول جاى داشتند و دو مسابقه قبلى خود را با شکست پشت ســر گذاشته بودند به مصاف قرمزهاى پایتخت رفتند که 
آن زمان نیز مثل امروز در صدر جدول جاى داشتند. سپاهان در آن دیدار که بیست و هشتم بهمن ماه سال 
پیش از هفته بیست و دوم لیگ شانزدهم برگزار شد با حساب دو بر یک قافیه را به پرسپولیس 

واگذار کرد تا یک پله دیگر هم در جدول سقوط کند و در رده دهم جاى بگیرد.

امسال نیز  سپاهانى ها در شرایطى از هفته بیست و دوم لیگ برتر در ورزشگاه آزادى میهمان قرمزهاى پایتخت هستند که میزبان تهرانى با اقتدار 
در صدر جدول جاى دارد. تفاوت اما در این است که از یک سو جایگاه پرسپولیس در باالترین نقطه جدول امسال حتى مستحکم تر از سال پیش 

است و از سوى دیگر اوضاع سپاهان به مراتب وخیم تر از حال و روزش نسبت به مقطع مشابه لیگ گذشته است.
دیدار با پرسپولیس نخستین بازى منصور ابراهیم زاده به عنوان سرمربى جدید سپاهان به حساب مى آید.

سرمربى جدید سپاهان بعد از مدتى دورى باید در اولین قدم با پرسپولیس بازى کند تیمى که تا قبل از بازى روز پنجشنبه 13 بار به عنوان سرمربى 
مقابل او قرار گرفته است.

 منصور ابراهیم زاده یکى از پرافتخارترین مربیان ایرانى در سال هاى گذشته بوده است. او به عنوان سرمربى تا به حال دو نایب قهرمانى در لیگ 
برتر، یک قهرمانى در جام حذفى و یک نایب قهرمانى در لیگ قهرمانان آسیا دارد.منصور ابراهیم زاده را مى توان تنها مربى ایرانى دانست که دو بار 
فینال لیگ قهرمانان آسیا را تجربه کرده است. او یک بار در سال 2007 با سپاهان و یک بار در سال 2010 با ذوب آهن  به این جایگاه رسیده است.
   ابراهیم زاده در 13 مسابقه اى که با تیم هاى مختلف برابر پرسپولیس انجام داده، فقط یک بار موفق به برد شده است. 8 مساوى و 4 باخت دیگر 

نتایج او مقابل سرخ ها است این نتایج باعث شده او از سوى رسانه ها به عنوان مرد مساوى ها در مقابل پرسپولیس لقب بگیرد.
  اما در مورد ترکیب پرسپولیس در مصاف با پر افتخارترین تیم لیگ برتر هم گمانه زنى هاى زیادى صورت گرفته است. ظاهرابرانکو ایوانکوویچ براى 
انتخاب ترکیب اصلى اش در بازى جمعه با سپاهان کار بسیار سختى دارد؛ سخت تر از همه ترکیب هایى که او در این فصل چیده است. پرسپولیس 

در این بازى بعد از مدتها تمام عناصر تهاجمى اش را در اختیار دارد.
در این شرایط اگر قرار باشد پرسپولیس باز هم با دو هافبک دفاعى در میدان حاضر شود، برانکو باید 

از بین محسن مسلمان، وحید امیرى، فرشاد احمدزاده و بشار رسن فقط دو نفر را به زمین بفرستد.
در صورت بازى با یک هافبک دفاعى هم باز یکى از نفرات فوق باید بیرون بماند. حاال بگذریم 

که انتخاب هافبک هاى دفاعى هم کار ساده اى نیست.
مربى کروات هفته گذشته از زوج ماهینى و ربیع خواه در میانه میدان استفاده کرد، اما حاال شاید 

نوراللهى که مقابل پیکان پاس گل هم داده، در اولویت حضور در ترکیب قرار بگیرد.
به گزارش نصف جهان،  سپاهان با منصور ابراهیم زاده در صورت پیروزى بر پرسپولیس 
مى توانند حسابى دوباره اعتماد هواداران بى شمارشان در اصفهان را به دست بیاورند 
و جو فوتبالى شــهر دوباره به ســوى آرامش برود. باخت در این دیدار هم یعنى ادامه

 مصیبت هاى زردها و واکنش هاى تند و شدید تر از قبل تیفوسى هاى سپاهانى!

باز هم تو سوشا؟!

روه مرگه!
کنار گذاشتند؟چرا ساکت و پورسینا را واقعاً گ

اوج هیجان در ورزشگاه آزادى

راند اول مبارزه تهران- اصفهان !

ن زیادى الزم نداشت و با حذف صنعت نفت از 
 شرایطىکه بازىبا استقالل، مهمترین بازى

ش در فوتبال ایران بود، سوشا با دو خروج اشتباه این 
ر رفت.

رد پاى مکانى پررنگ تر از همیشه دیده مى شود. لیگ 
ود اما جام را بخاطر تفاضل گلاز دســت داد. سوشــا با 

ى و ذوب آهن، نقش پررنگى در از دست رفتن این جام و 
حرکات عجیب مکانىباعث دردسر پرسپولیسشد. در بازى

ض هاى شدید در صحنه اخراج طارمىکه ارتباطى به او نداشت، 
ى پور به اصفهان و دیدار با ذوب آهن رفت. همین موضوع 

ن ها مجبور شدند به قدیمى پور بازى بدهند و با اشتباه 
دقیق تر و حواس جمع تر بود، پرسپولیس 

ى توانست به اولین جشن قهرمانى اش 
ایى که در از دست رفتن آن ها، همیشه 
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0 با سپاهان و یک بار در سال 2010 با ذوب آهن  به این جایگاه رسیده است. 7فینال لیگ قهرمانان آسیا را تجربه کرده است. او یک بار در سال 2007
4 مساوى و 4 باخت دیگر  8 مسابقه اى که با تیم هاى مختلف برابر پرسپولیس انجام داده، فقط یک بار موفق به برد شده است. 8 3  ابراهیم زاده در 13

نتایجاو مقابل سرخ ها است ایننتایج باعث شده او از سوى رسانه ها به عنوان مرد مساوى ها در مقابل پرسپولیس لقب بگیرد.
  اما در مورد ترکیب پرسپولیس در مصاف با پر افتخارترین تیم لیگ برتر هم گمانه زنى هاى زیادى صورت گرفته است. ظاهرابرانکو ایوانکوویچ براى 
انتخاب ترکیب اصلى اش در بازى جمعه با سپاهان کار بسیار سختى دارد؛ سخت تر از همه ترکیب هایى که او در این فصل چیده است. پرسپولیس 

در این بازى بعد از مدتها تمام عناصر تهاجمى اش را در اختیار دارد.
در این شرایط اگر قرار باشد پرسپولیس باز هم با دو هافبک دفاعى در میدان حاضر شود، برانکو باید

از بین محسن مسلمان، وحید امیرى، فرشاد احمدزاده و بشار رسن فقط دو نفر را به زمین بفرستد.
بیرون بماند. حاال بگذریم  یک هافبک دفاعى هم باز یکى از نفرات فوق باید در صورت بازى با

که انتخاب هافبک هاى دفاعىهم کار ساده اى نیست.
مربى کروات هفته گذشته از زوج ماهینى و ربیع خواه در میانه میدان استفاده کرد، اما حاال شاید 

در ترکیب قرار بگیرد. اولویت حضور نوراللهى که مقابل پیکان پاس گل هم داده، در
ابراهیمزاده درصورت پیروزىبر پرسپولیس  سپاهان با منصور به گزارش نصف جهان،
مى توانند حسابى دوباره اعتماد هواداران بى شمارشان در اصفهان را به دست بیاورند 
و جو فوتبالى شــهر دوباره به ســوى آرامش برود. باخت در این دیدار هم یعنى ادامه

 مصیبت هاى زردها و واکنش هاى تند و شدید تر از قبل تیفوسى هاى سپاهانى!

شا؟! قاسم حدادى فر هافبک تیم ذوب آهن مى گوید که علیرغم اینکه حریف هندى 
قدرتمند نبود، بازى گره خورد. 

قاســم حدادى فر هافبک تیم ذوب آهن در مورد کســب پیــروزى 3 بر 1 
برابر آیزاول که البته در دقایق پایانى دشــوار و نفس گیر شــده بود، گفت: 
خدا را شکر توانستیم بازى را ببریم. متأســفانه بازى گره خورد؛ البته حریف 
زیاد حریف قدرتمنــدى نبود ولى بازى گــره خورد. خدا را شــکر که بازى 

را بردیم.
وى با تقدیر از مسئوالن باشگاه براى آماده سازى ورزشگاه فوالدشهر ادامه 
داد: جا دارد از تمام کسانى که براى آماده سازى ورزشگاه تالش کردند، تشکر 

کنم و این برد تقدیم به آنها.
حدادى فر در مورد سرماى وحشــتناك هوا در فوالدشهر افزود: واقعا خیلى 
ســرد بود؛ به خصوص ما که به عنوان یار تعویضى وارد زمین شدیم، شرایط

 سخت تر هم بود.
هافبک تیــم ذوب آهن در مورد کیفیــت تیم حریف بیان کــرد: در حد لیگ

 قهرمانان آســیا نبودند. فکر مى کنم در ورزش هاى دیگر فعالیت کنند، بهتر 
است.

آیزاول در ورزش هاى دیگر
 فعالیت کند!
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هافبک موفق ذوب آهن صعود تیمش را در جــدال با نماینده هند 
سخت توصیف کرد و شرایط جوى را در عملکرد تیمش موثر دانست.
محمدرضا حســینى که با دو پاس گل در دیدار مقابل آیزاول ستاره 
تیمش محسوب مى شد، در خصوص این بازى و صعود تیمش گفت: 
خدا را شکر بازى را خوب شروع کردیم اما متاسفانه روى غافلگیرى 

در تنها موقعیت آنها گل دریافت کردیم و کار براى ما سخت شد.
وى ادامه داد: بازى مى توانست خیلى ساده باشد. اما باید قبول کرد 
آنها تیم سختکوشــى بودند و با پرس در زمین خودى کار را براى ما 
سخت کردند. یک مقدار هم دیدید که هواى سرد که منفى 4 درجه 
بود شرایط را سخت کرده بود و باید بگویم همه جاى ما یخ زده بود. 
اما خوشبختانه توانستیم روحیه مان را حفظ کنیم و در نهایت به گل 

رسیدیم و صعود کردیم.
حسینى درباره تغییرات استادیوم فوالدشهر و بازسازى چمن استادیوم 
گفت: جا دارد از مسووالن باشگاه، آقاى آذرى و دیگر کارکنان تشکر 

کنیم که امروز شرایط خوبى را شکل دادند و چمن کامال مهیاى 
این بازى بود.

وى در خصوص کیفیت حریف 
هندى گفــت: طبیعى بود 

که تیمى از هندوســتان آمده بــود که به دنبال دفاع و ســود بردن 
از ضدحمالت باشــد و به بخشــى از هدف خود نیز رســید. ما نیز

بودیم و در زمیــن خودمان بازى مى  ذوب آهن 
کردیم و توانستیم فشار را 
حفظ کنیم و در ادامه 
به گل رسیدیم و 
صعــود کردیم. 
اینجــا  بایــد 
تشــکر کنم از 
عوامل رسانه و 
تماشــاگران که 
در این هواى ســرد 
در اســتادیوم حاضر 
شدند و حامى بزرگ ما

 بودند.

هافبک موفق ذوب آهن صعود تیمش را در جــدال با نماینده هند 
سخت توصیف کرد و شرایط جوى را در عملکرد تیمش موثر دانست.
حســینىکه با دو پاس گلدر دیدار مقابل آیزاول ستاره محمدرضا

تیمش محسوب مى شد، در خصوص این بازى و صعود تیمش گفت: 
خدا را شکر بازى را خوب شروع کردیم اما متاسفانه روى غافلگیرى 

در تنها موقعیت آنها گل دریافت کردیم و کار براى ما سخت شد.
وى ادامه داد: بازى مى توانست خیلى ساده باشد. اما باید قبول کرد 
آنها تیم سختکوشــى بودند و با پرس در زمین خودى کار را براى ما 
4سخت کردند. یک مقدار هم دیدید که هواى سرد که منفى 4 درجه 
بود شرایط را سخت کرده بود و باید بگویم همه جاى ما یخ زده بود. 
اما خوشبختانه توانستیم روحیه مان را حفظ کنیم و در نهایت به گل 

رسیدیم و صعود کردیم.
حسینى درباره تغییرات استادیوم فوالدشهر و بازسازى چمن استادیوم 
گفت: جا دارد از مسووالن باشگاه، آقاى آذرى و دیگر کارکنان تشکر 

کنیم که امروز شرایط خوبى را شکل دادند و چمن کامال مهیاى 
این بازى بود.

وى در خصوص کیفیت حریف 
بود هندى گفــت: طبیعى

تیمى از هندوســتان آمده بــود که به دنبال دفاع و ســود بردن  که
از ضدحمالت باشــد و به بخشــى از هدف خود نیز رســید. ما نیز

آهن بودیم و در زمیــن خودمانبازى مى ذوب
کردیم و توانستیم فشار را 
حفظ کنیم و در ادامه 
به گل رسیدیم و 
صعــود کردیم. 
اینجــا  بایــد 
تشــکر کنم از 
عوامل رسانه و 
تماشــاگران که 
در این هواى ســرد

در اســتادیوم حاضر 
شدند و حامى بزرگ ما

 بودند.

د بود!
خیلى سر

وحید شمســایى صبح 
دیروز را با خبر ناگوار شکسته شدن 

رکوردش و از دست دادن عنوان آقاى گلى 
فوتسال جهان آغاز کرد. خبرى که باعث نگرانى همه 

ایرانى هاى فوتبالدوست شد. خود شمسایى اما از همه بیشتر ناراحت 
است و این را مى شود از حرف هایش فهمید:

نمى توانم جواب مردم را بدهم
از یک ساعت پیش که تلفن همراهم را روشــن کردم، 284 بار تماس از دست رفته روى موبایلم 

افتاد. فشار عجیبى روى من است که باعث نابودى ام مى شود. نمى توانم جوابگوى مردم باشم و تنها در یک 
جمله مى توانم بگویم فالکائو از وحید شمسایى رد نشد،  بلکه از روى ورزش ایران گذشت. برزیلى ها عزم چند ساله براى 

شکستن این رکورد داشتند. فالکائو سه بار از تیم   ملى خداحافظى کرد اما او را باز گرداندند. او 70 بازى ملى بیش تر از من دارد و شش 
سال بیش تر بازى کرده است و تمام برزیل براى شکستن این رکورد بسیج شدند.

سرباز کشورم بودم
من به عنوان یک سرباز وظیفه ام را براى کشورم انجام داده ام. اما مسووالن عالى رتبه، کارى براى از دست نرفتن این رکورد نکردند. من از خودم گذشتم اما 

نمى توانم از کشورم بگذرم. با افتخار پرچم ایران را چند سال به اهتزاز در آوردم اما قدر ندانستند. حال باید بیایند و جوابگوى مردم باشند.
براى من کارى نکردند

از هیچ کسى اسمى نمى آورم. نماینده مجلس شوراى اسالمى در صحن علنى از این موضوع صحبت کرد اما برخى آقایان فقط دروغ تحویل مردم 
دادند. تمام ایران از من درباره این موضوع سوال مى پرسند اما جوابى ندارم. به آن ها فقط مى گویم شرمنده ام که برزیل عزمش را جزم کرد 

اما کشورم برایم کارى نکرد. من تمام فرصت هاى زندگى ام را با افتخار به خاطر کشورم از دست دادم.
نوشدارو پس از مرگ سهراب؟

مى گویند قرار است به تیم   ملى دعوت شوم و رکوردم را پس بگیرم. نوش دارو بعد از مرگ سهراب به درد 
جرز الى دیوار مى خورد. تمام رسانه ها و صفحات مجازى  شکستن رکورد آقاى گلى را پوشش 

داده اند. این رکورد از یک کشور گرفته شد.

گویا قرار نیست سجاد شهباززاده امسال 
روى خوش فوتبال را ببیند. در شرایطى که به نظر 

د ازاستقاللوحضو داینبازیکنبعدازجدای س م

خشایار بیدمشکى
رقیب هندى ذوب آهن در مرحله پلى آف لیگ قهرمانان 
آسیا در اصفهان شکســت خورد تا سبزهاى شهرمان 

سهمیه ایران در قاره کهن را کامل کنند.
 تیم ذوب آهــن مقابل آیزاول هند یکى از مســابقات 
مرحله پلى آف آســیا را در اصفهان برگزار کرد و موفق 
شد با نتیجه 3 بر 1 مقابل این تیم هندى به برترى برسد 
و در گروه B لیگ قهرمانان آســیا قرار بگیرد. حریفان 
ذوب آهن در این مرحله تیم هاى الدحیل قطر ، الوحده 

امارات و لوکوموتیو ازبکستان هستند .
 تیم فوتبال ذوب آهن در دیــدار پلى آف، همانطور که 
انتظار مى رفت با یک گل زودهنگام روى پنالتى مهدى 
رجب زاده در دقیقــه 2 از حریف کم نام و نشــان خود 
پیش افتاد ولى ســهل انگارى بازیکنان و به خصوص 
مدافعین تیم امیرقلعه نویى ســبب شد تا آنها روى یک 
غفلت در دقیقه 21 مغلوب ضربه آندره اونسکیو شوند، 
تا در ادامه تیم هندى با اعتماد به نفس بیشــترى بازى 
کند. در شــرایطى که بازى براى سبزپوشــان در نیمه 
دوم سخت شده بود و تیم هندى دفاع جانانه اى انجام

 مى داد، ضربات مرتضى تبریزى در دقایق 82 و 90+2 
در نهایت مقاومت تیم هندى را شکســت و شاگردان
 قلعه نویى به مرحله گروهى رقابت هاى لیگ قهرمانان 

آسیا صعود کردند.  
شــاگردان قلعه نویى زودتر از پیش بینــى ها با پنالتى 
مهدى رجب زاده به گل اول بازى دســت یافتند تا باور 
کنند همانطور که مربى حریف در کنفرانس خبرى گفته 
بود، کار ســختى مقابل نماینده هند ندارند ولى غفلت 
آنها باعث شد تا در دقیقه 21 دروازه رشید مظاهرى باز 
شود. در ادامه شــاگردان قلعه نویى تالش زیادى براى 
رسیدن به گل داشتند ولى زحمات آنها در نیمه اول به بار 
ننشست تا نیمه دوم خطرناك شود. با شروع نیمه دوم 
بختیار رحمانى جایگزین مهدى رجب زاده شــد تا خط 
میانى ذوب آهن جان تازه اى بگیرد؛ سبزپوشان در نیمه 
دوم پس از اینکه از عمق خط دفاعى به نتیجه نرسیدند و 
در برخى صحنه ها هم بدشانس بودند، به کناره ها روى 
آوردند و در نهایت فشار زیاد شاگردان قلعه نویى مقاومت 
حریف هندى را شکست و دو گل از تبریزى روى ارسال 
از سمت چپ خط دفاعى آیزاول نتیجه بازى را 3 بر 1 به 
سود ذوب آهنى کرد تا آنها علیرغم هواى بسیار سردى 

که در فوالدشهر بودند 
با صعود بــه مرحله 

گروهــى شــب 
را  شــیرینى 

سر  پشت 

بگذارند.
این  نکته را فراموش نکنیم که  

در روزى که مهاجمان و هافبک هاى 
ذوب آهن فرصت هاى زیادى را از دست 

دادند کاپیتان ذوبى ها بــا دوگلى که زد 
ذوب آهن را در گروه B  جــاى داد و براى 

تکمیل ســهمیه ایران در آسیا حسابى تالش 
کرد.

مرتضى تبریــزى کاپیتان ذوب آهن نســبت به 
دیگر بازیکنان خط هجومى تیم فرصت کمترى 

نصیبش شــده بود اما او در دقایق پایانى نیمه 
دوم سرانجام توانســت توپ ارسالى را با یک 

ضربه دقیق تبدیل بــه گل دوم ذوب آهن 
کند. این مهاجم چند دقیقه بعد و در آخرین 

لحظات بازى بــاز هم روى توپ 
ارسالى از روى شــش قدم با 
یک ضربه ســر دیگر، صعود 
ذوب آهــن را قطعــى کــرد. 

تبریزى ایــن فصل 12 گل براى 
تیمش بــه ثمر رســانده و بهترین

 گلزن ذوبى ها است.
او در بازى با آیــزاول اولین گلهایش را در 

لیگ قهرمانان امسال نیز به ثمر رساند 
تا دوازدهمین گلش یک گل 

بین المللى باشد. تبریزى 
با وجود آن که وظایفى 
فراتر از یــک مهاجم 

نوك را در ذوب آهن 

یفــا  ا
مى کند با 
دوندگى باال 
در طــول بازى 
مهاجمان  بــراى 
کنارى و هافبک ها 
فضاى مناسبى براى 
گل زدن به وجود آورد 
که در نهایت آن ها از دســت 
رفتند تا اینکه خودش کار را با 
یک ضربه سر تمام کرد. او در حال 
حاضر در مرحله پلى آف یکى از بهترین 

گلزنان 
لیــگ 

قهرمانــان 
آســیا به شمار 

مى آید.    به بازى 
و شــرایط خــوب 

ذوب آهن در این روزها 
بازگردیــم. حاال با 

ایــن اوضاع و  
خوب  نتایج 

سبزها ، شرایط 
براى ژنرال بهتر و بهتر مى شود و او دوباره حسابى 
اعاده حیثیت کرده است.  ورزشه سه در این باره 
نوشته :وقتى نیم فصل اول به پایان رسید، برخى 
این را به معناى پایان عصر قلعه نویى در فوتبال 
ایران تلقى کردند؛ اما او در نیم فصل دوم نشان داد 
هنوز هم یکى از بهترین هاى فوتبال ایران اســت. 
البته فراموش نمى کنیم که خود سایت ورزش سه  که 
انبوهى از مخالفان و منتقدان ژنرال در آن قلم مى زنند در 
همان ایام در مطالب متعددى بر قلعه نویى تاختند و عصر 

افتخارات او را پایان یافته اعالم نمودند.
 حاال دوران خیزش دوباره  امیرخان فرا رســیده است.
پرافتخارترین مربى لیگ برتر بعد از ســال ها کســب 
نتایج خوب همراه استقالل و سپاهان در چند فصل اخیر 
نتوانست آن روزهاى پرشکوه را تکرار کند. او امسال در 
ذوب آهن هم بد شروع کرد و نیم فصل را هم خوب به 
پایان نرساند؛ اما انگار رفتن سه سرباز سرشناس 
این تیم و اضافه شدن مهره هاى مورد تایید 

قلعه نویى ورق را برگرداند و حاال این 

تیــم 
بهترین نتایج را در نیم فصل دوم 

گرفته و از طرف دیگر به مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
آسیا راه یافته است.

ژنرال این بار هم توانست از مشکالت عبور کند و حاال 
در نیم فصل دوم لیگ برتر به دنبال جایگاهى مناسب در 
رده هاى باال مى گردد. امیر قلعه نویى بازگشتى باشکوه 
در نیم فصل دوم با ذوب آهن داشــت و به نظر این تیم 
قصد دارد تا پایان فصل در جمع باالنشینان رتبه خوبى 

به دست بیاورد.
  قلعه نویــى که طــى ســال هاى اخیر با ســپاهان، 
تراکتورسازى و استقالل حضور در رقابت هاى آسیایى 
را تجربه کرده بود، اکنون چهارمین تجربه خود را روى 
نیمکت ذوب در آسیا حاضر خواهد شــد و باید دید چه 

نتایجى رقم خواهند زد.
ذوب آهن اصفهان اولین بازى خود را 23 بهمن و مقابل 

الدحیل  در خانه حریف انجام خواهد داد .
امــا این گــزارش را با 
یک نکته جالب از 
سخنان سرمربى 
آیــزاول هنــد 
پایــان  بــه 

مى بریم.
هایى  حرف 
باعث  که 
ما  شــد 
ایــن  از 
نماینــده هنــد 
بــه عنــوان تیم 
دالرى   300
ها نــام ببریم.  
پائولــو منزس 
بى  مر ســر
تیــم فوتبــال 
آیــزاول هند در 
جمــع خبرنگاران 
اصفهانى گفتــه:  من 
چیزى که به بازیکنانم گفته بودم 
مایلم تا به شما هم بگویم. من در رختکن به بازیکنانم 
گفتم براى حفظ نتیجه تساوى تالش کنند و اگر احساس 
کردند مى توانند گلزنى کنند این کار را انجام دهند. من به 
عنوان مربى باید با شما صادق باشم. حقوق یک بازیکن 
ما 230 دالر در ماه است. دروازه بان ما فقط کمى بیشتر از 
این مبلغ مى گیرد. چیزى در حدود 300 دالر! تمایل ندارم 
که وارد جزئیات شــوم اما بضاعت تیم ما در همین حد 
است. شهر ما شهر کوچکى است و تیم ما نیز بودجه اى 
محدود دارد. گرچه بازیکنان ما با استعداد هستند اما به 

طور کلى شرایط تیم مان سخت است!

  پیروزى
 ذوب آهن بر

 300 دالرى ها!

مسافرى از هند  در
 اصفهــان 3 تایى شد!

 اینطور که به نظر مى رسد ماجراى حضور بانوان در 
استادیوم هاى ورزشى در حال حل شدن است. بعد از 

آنکه  محمدرضا داورزنى معاون وزیر ورزش از 
تالش این وزارتخانه براى حل مشکل 

حضور بانوان در استادیوم ها خبر 
داد، معاون امور زنان و خانواده 

ریاست جمهورى هم درباره این 
مساله صحبت کرده است. معصومه 
ابتکار گفته:“ براى حضور بانوان در 

استادیوم ها باید به شکل منطقى 
امکان ورود کسانى که عالقه مند به 

حضور در ورزشگاه هستند را برطرف 
کنیم. در حال حاضر بین دولت و 

وزارت ورزش و جوانان همکارى هایى 
صورت گرفته است تا به شکل منطقى 

به این مسئله پاسخ 
داده شود. 
ما در قبال 
تحوالت 

اجتماعى و 
مطالبات باید 

پاسخ هاى منطقى 
داشته باشیم. به همین 
دلیل دولت با نهادهاى 
فرهنگى و اجتماعى در 

حال گفتگو است.“

  تالش دولت
 براى حضور بانوان  

شت!
ن گذ

ایرا
ش 
ورز

وى 
از ر

لکائو 
                                   فا

بدبیارى هاى سجاد

مجرز الى دیوار مى خورد. تمام رسانه ها و صفحات مجازى  شکستن رکورد آقاى گلى را پوشش 
داده اند. این رکورد از یک کشور گرفته شد.

مى رسیداینبازیکن بعد از جدایىاز استقالل وحضور در
فوتبال قطر بتواند به روزهاى خوبش برگردد اما حاال بدشانسى بزرگى

نصیب سجاد شده. آنطور که رسانه ها نوشته اند، مهاجم جدید باشگاه القطر به دلیل 
مصدومیت طوالنى مدت از فهرست این باشگاه خارج شده و قطرى ها سراغ لوئیز خیمینز 

2بازیکن تیم الغرافه رفته اند تا او را جایگزین سجاد کنند. سجاد تقریبا 2 ماه نمى تواند بازى کند و به 
همین دلیل مدیران القطر تصمیم گرفتند مهاجم ایرانى شان را کنار بگذارند.

که در فوالدشهر بودند 
با صعود بــه مرحله 

گروهــى شــب 
را  شــیرینى 

سر  پشت 

بگذارند.
این  نکته را فراموش نکنیم که  

روزى که مهاجمان و هافبک هاى  در
ذوب آهن فرصت هاى زیادى را از دست 

دادند کاپیتان ذوبى ها بــا دوگلى که زد 
Bذوب آهن را در گروه B جــاى داد و براى 

تکمیل ســهمیه ایران در آسیا حسابى تالش 
کرد.

مرتضى تبریــزى کاپیتان ذوب آهن نســبت به 
دیگر بازیکنان خط هجومى تیم فرصت کمترى 

پایانى نیمه  اما او در دقایق نصیبش شــده بود
دوم سرانجام توانســت توپ ارسالى را با یک 

ضربه دقیق تبدیل بــه گل دوم ذوب آهن 
کند. این مهاجم چند دقیقه بعد و در آخرین 

لحظات بازى بــاز هم روى توپ 
ارسالى از روى شــش قدم با 
یک ضربه ســر دیگر، صعود 
ذوب آهــن را قطعــى کــرد. 

2تبریزى ایــن فصل 12 گل براى 
تیمش بــه ثمر رســانده و بهترین

 گلزن ذوبى ها است.
او در بازى با آیــزاول اولین گلهایش را در 

لیگ قهرمانان امسال نیز به ثمر رساند 
تا دوازدهمین گلش یک گل 

بین المللى باشد. تبریزى 
با وجود آن که وظایفى 
فراتر از یــک مهاجم 

نوك را در ذوب آهن 

یفــا  ا
مى کند با 
دوندگى باال 
در طــول بازى 
مهاجمان  بــراى 
کنارى و هافبک ها 
فضاى مناسبى براى 
گل زدن به وجود آورد 
که در نهایت آن ها از دســت 
رفتند تا اینکه خودش کار را با 
یک ضربه سرتمام کرد. او در حال 
حاضر در مرحله پلى آف یکى از بهترین 

گلزنان 
لیــگ 

قهرمانــان 
آســیا به شمار 

مى آید.    به بازى 
و شــرایط خــوب 

ذوب آهن در این روزها 
بازگردیــم. حاال با

ایــن اوضاع و  
خوب  نتایج 

سبزها ، شرایط 
براى ژنرال بهتر و بهتر مى شود و او دوباره حسابى 
اعاده حیثیت کرده است.  ورزشه سه در این باره 
نوشته :وقتى نیم فصل اول به پایان رسید، برخى 
این را به معناى پایان عصر قلعه نویى در فوتبال 
ایران تلقى کردند؛ اما او در نیم فصل دوم نشان داد 
هنوز هم یکى از بهترین هاى فوتبال ایران اســت. 
البته فراموش نمى کنیم که خود سایت ورزش سه  که 
انبوهىاز مخالفان و منتقدان ژنرال در آن قلم مىزنند در

همان ایام در مطالب متعددى بر قلعه نویى تاختند و عصر 
افتخارات او را پایان یافته اعالم نمودند.

است. امیرخان فرا رســیده  حاال دوران خیزشدوباره
پرافتخارترینمربى لیگ برتر بعد از ســال ها کســب 
نتایج خوب همراه استقالل و سپاهان در چند فصل اخیر 
نتوانست آن روزهاى پرشکوه را تکرار کند. او امسال در 
ذوب آهن هم بد شروع کرد و نیم فصل را هم خوب به 
پایان نرساند؛ اما انگار رفتن سه سرباز سرشناس 
این تیم و اضافه شدن مهره هاى مورد تایید 

قلعه نویى ورق را برگرداند و حاال این 

تیــم 
بهترین نتایج را در نیم فصل دوم 

گرفته و از طرف دیگر به مرحله گروهى لیگ قه
آسیا راه یافته است.

ژنرال این بار هم توانست از مشکالت عبور ک
در نیم فصل دوم لیگ برتر به دنبال جایگاهى

رده هاى باال مى گردد. امیر قلعه نویى بازگشتى
در نیم فصل دوم با ذوب آهن داشــت و به نظ
قصد دارد تا پایان فصل در جمع باالنشینان ر

به دست بیاورد.
  قلعه نویــى که طــى ســال هاى اخیر با س
تراکتورسازى و استقالل حضور در رقابت هاى
بود، اکنون چهارمین تجربه خو را تجربه کرده
بای نیمکت ذوب در آسیا حاضر خواهد شــد و

نتایجى رقم خواهند زد.
23 بهمن 3ذوب آهن اصفهان اولین بازى خود را

الدحیل  در خانه حریفانجام خواهد داد.
امــا این گــز
یک نکته
سخنان
آیــزا
بــه
مىب
حر
ک
ش
از
نماینــ
بــه عنـ
300

ها نــ
پائولـ
ســر
تیــم
آیــزاو
جمــع خ
اصفهانى گفت
چیزى که به بازیکنانمگ
مایلم تا به شما هم بگویم. من در رختکن به
گفتم براى حفظ نتیجه تساوى تالش کنند و اگ
کردند مى توانند گلزنى کنند این کار را انجام ده
عنوان مربى باید با شما صادق باشم. حقوق یک
0ما 230 دالر در ماه است. دروازه بان ما فقط کمى
0این مبلغ مى گیرد. چیزى در حدود300 دالر! تم
که وارد جزئیات شــوم اما بضاعت تیم ما در
است. شهر ما شهر کوچکى است و تیم ما نیز
محدود دارد. گرچه بازیکنان ما با استعداد هس

طور کلى شرایط تیم مان سخت است!
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چه 
ند  ر بسیا

کــه  افــرادى 
خواهان ایجــاد تغییرى در 

رنگ چشــم هاى خود هستند و به 
واســطه آن از لنزهاى رنگى مختلف و مضر 

استفاده مى کنند. تجربه نشــان داده است که استفاده 
مداوم و بدون رعایت اصول بهداشتى در اکثر مواقع سبب بروز 

عفونت هاى چشمى و مشکالت بینایى فراوان خواهد شد، اما محققان 
گفته اند مصرف برخى غذاها و خوراکى ها، سبب ایجاد تغییراتى در رنگ 

و حالت چشم ها خواهد شد.
این خوراکى ها مى توانند تغییرات شــگفت آورى در چشم ها به وجود 
آورند و بــا مصرف آنها پس از مــدت کوتاهى، متوجــه تغییرات قابل 
مالحظه اى در رنگ، حالت، درخشندگى و روشنایى چشمان خود خواهید 
شد. البته این تغییرات به معناى تبدیل رنگ چشم قهوه اى به سبز و... 
نیســت، بلکه در روشن تر شدن، درخشان تر شــدن و بشاش تر شدن

 چشم هاست. این خوراکى ها عبارتند از:

اسفناج
اسفناج یک خوراك عالى و غنى از آهن، زیازانتین و کاروتینوئیدهاست. 
این عناصر در کنار هم، مى توانند باعث ایجاد تغییراتى در چشم ها شوند. 
اســفناج عالوه بر خواص بى نظیرى که در حفظ سالمت پوست و مو 
دارد، یک ماده غذایى حیاتى است که سبب درخشان شدن و روشن تر 

شدن رنگ چشم ها مى شود.

بادام زمینى
بادام زمینى خام از مطلوب ترین انواع آجیل اســت و خواص بسیارى 
دارد به ویژه براى چشم ها و اگرچه میزان چربى بیشترى نسبت به اکثر 
آجیل ها دارد، اما مى تواند چشم ها را روشن و درخشان کند. البته سعى 
کنید که آن را به صورت خام، پرداخت نشده و بدون نمک مصرف کنید.

عسل
به رغم باور عموم، قند موجود درعسل طبیعى نه تنها ضررى براى بدن 
ندارد، بلکه به معناى واقعى براى سالمت آن مفید است. قند موجود در 
عسل طبیعى اگر مرتب و طبق یک رژیم غذایى مناسب مصرف شود، 

عث  با
ن  خشــا ر د

شــدن چشــم ها در 
طول زمان مى شود.

زنجبیل
زنجبیل نه تنها از رشــد تومور و ســلول هاى سرطانى 

جلوگیرى مى کند، مسکن طبیعى درد است و اثرات شیمى درمانى 
را کاهش مى دهد. همچنین ثابت شــده است افرادى که آن را به رژیم 
غذایى روزانه خود اضافه مى کنند، به مرور تغییرات کند اثرى را در رنگ 

چشم هاى خود تجربه خواهند کرد.

بابونه
چاى بابونه یکى از بهترین نعمت هایى است که خداوند آن را در طبیعت 
براى ما قرار داده اســت. بابونه میزان هورمون هاى استرس را در بدن 
پایین مى آورد و به همین دلیل، باعث مى شود رنگ چشم ها گرم تر شده 

و تغییر رنگ آشکارى به آنها خواهد داد.

گوشت گاو
گوشــت گاو سرشــار از پروتئین اســت که بر تمام بدن ما تأثیر مى گذارد.

صرف  نظر از مقــدار روى و منیزیمى کــه دارد، میزان انــرژى که به بدن 
مى رساند به مقدار زیادى ماندگارتر از انرژى حاصل از مصرف کربوهیدرات ها 

خواهد بود و این امر به چشمان شما دیدى بهتر و واضح تر خواهد داد.

ماهى و میگو
ماهى دربرگیرنده دو نوع ویتامین و ماده معدنى است که بر رنگ چشم ها 
تأثیر مى گذارند و عبارتند از منیزیم و فسفر. این عناصر باعث درخشان و 

روشن تر شدن رنگ چشم ها و دید بهتر آنها خواهند شد.

گوشت مرغ
گوشت مرغ نیز مانند گوشــت گاو و ماهى، حاوى انواع زیادى از مواد 
معدنى و ویتامین هایى است که چشم ها را سرزنده، درخشان و با دیدى 

کامل به مدت طوالنى تر نگه خواهد داشت.

روغن زیتون
روغن زیتون کًال تغییردهنده زندگى اســت و 

مزایاى بى شمارى که دارد، باعث شده که جزو جدایى 
ناپذیر از رژیم غذایى افراد باشــد. از جمله مزایاى آن روشــن و 

درخشان تر کردن رنگ چشم هاســت. کسانى که از رژیم مدیترانه اى 
پیروى مى کنند، به دلیل مصرف روزانه روغن زیتون از تغییراتى که بر 

رنگ و درخشندگى چشم ها مى گذارد، بیشتر آگاه هستند.

گردو، بادام و بادام زمینى
گردو، بادام و بادام زمینى جزو مفیدترین انواع آجیل ها هســتند و اگر 
به صورت خام و بدون نمک مصرف شــود، به دلیل داشتن کالرى کم، 
چربى هاى مفید غیر اشــباع، پروتئین باال و مــواد معدنى ضرورى، به 

تدریج سبب روشن و درخشان شدن رنگ چشم ها مى شود.

پیاز
این گیاه مفید، خواص شــگفت انگیز بى شــمارى براى پوست، مو و 
چشم ها دارد. مطالعات نشــان داده اند که مصرف منظم پیاز در رژیم 

غذایى، باعث تغییرتدریجى در رنگ چشم ها خواهد شد.

میوه و سبزى
مصرف میوه ها و ســبزى ها به دلیل میزان مواد مغذى که دارا هستند، 
چشم ها را درخشان خواهد کرد. افرادى که به طور مرتب و پیوسته در 
رژیم غذایى خود میوه و سبزیجات مصرف مى کنند، چشمانى سالم تر، 

درخشان تر و با دیدى بهتر نسبت به افراد دیگر خواهند داشت.

خوراکى هاى نارنجى رنگ
تحقیقات اثبات کرده اند که مصرف زیاد خوراکى هاى 
نارنجى رنگ مانند هویج، بر رنگ پوست تأثیر خواهد 
گذاشت. برخى مطالعات اخیر نیز نشــان داده اند که 
مصرف این خوراکى ها بر رنگ چشم ها نیز بى تأثیر 

نخواهد بود.

تخم مرغ
اگر خواهان ایجاد تغییر در رنگ و درخشــندگى چشمان خود هستید، 
تخم مرغ نیز به دلیل دارا بودن مقادیــر زیادى پروتئین، انتخاب خوبى 

خواهد بود.

شکالت
شکالت ســبب ایجاد احســاس خوب در افراد مى شود. زیرا 
مصرف آن، باعث آزادسازى هورمونى به نام سروتونین 
در بدن مى شود. این هورمون مردمک چشم را بزرگ 
کرده و عنبیه چشم را کوچک تر خواهد کرد و این امر 
باعث خواهد شد که چشمان شــما تیره تر و گودتر 

به نظر آیند.

یر مى دهند
ن را تغی

شمانتا
ى که رنگ چ

وراکى های
خ

مصرف آن، باعث آزادسازى
در بدن مى شود. این هور
کرده و عنبیه چشم را کوچ
باعث خواهد شد که چش

به نظر آیند.
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 چند روش طبیعى براى خالصى از جرم دندان
داشتن دندان هاى ســفید نه تنها بر جذابیت چهره مى افزاید بلکه 
رعایت بهداشــت دهان و دندان براى حفظ ســالمت کل بدن 
ضرورى است. مسواك زدن به روش صحیح، کشیدن نخ دندان 
و استفاده از دهانشویه، اصول اولیه براى حفظ سالمت و بهداشت 
دهان و دندان ها هستند. اما اگر این اصول بهداشتى رعایت نشود، 
مواد غذایى و باکترى ها به شکل الیه اى به دندان ها مى چسبند و 
تشکیل پالك هاى دندانى را مى دهند که اگر بازهم پاکسازى نشوند، 
این پالك ها به الیه سختى موسوم به جرم دندان تبدیل مى شوند. 
این الیه زرد و سخت روى دندان ها، نه تنها ظاهرى نامطلوب به 
چهره مى دهند بلکه به هیچ وجه براى سالمت بدن مناسب نیستند. 
اما با این حال شاید تنها عده کمى از مردم براى پاکسازى جرم دندان 
به دندانپزشک مراجعه کنند و اغلب به دالیل مختلف از آن غفلت 

مى کنند.در این نوشتار به چند راهکار طبیعى مفید و مؤثر اشاره شده 
که به شما کمک مى کند دستکم در منزل و به شیوه خانگى به مقابله 

با این مشکل بپردازید و از شر جرم دندان ها خالص شوید.

جوش شیرین
جوش شــیرین به از بین بردن پالك هــاى روى دندان ها کمک 
مى کند. کافى است مقدار کمى جوش شــیرین را روى مسواك 
خشــک خود بریزید و دندان هایتان را با آن مسواك کنید. سپس 

دهانتان را با آب ولرم بشویید. 

سرکه سفید
سرکه ســفید داراى خواص آنتى باکتریال اســت که مى تواند به 

جلوگیرى از تجمع جرم روى دندان ها کمک کند، اما به دلیل اسید 
استیک موجود در آن باید در مصرف آن احتیاط کرد چون استفاده 

زیاد از آن، موجب تخریب میناى دندان مى شود.
 

پوست پرتقال 
پوست پرتقال اغلب به عنوان سفیدکننده طبیعى دندان براى از بین 
بردن لکه هاى روى آن استفاده مى شود. شما مى توانید قسمت داخلى 
پوست پرتقال را دو دقیقه مستقیم روى دندان هاى خود بمالید و آنها 

را تمیز کنید. مى توانید دو تا سه بار در هفته این کار را تکرار کنید.
 آلوئه ورا 

درست است که ژل این گیاه تلخ است، اما تأثیر شگفت انگیز در از 
بین بردن جرم دندان دارد. از این گیاه در ترکیب با چندین ماده دیگر 

مى توانید براى پاکسازى لثه و دندان هاى خود بهره بگیرید. 

C استفاده از خوردنى هاى غنى از ویتامین 
خوردنى هاى حاوى ویتامینC مثــل گوجه فرنگى داراى خواص 
آنتى باکتریال هستند و براى از بین بردن باکترى هاى دهانى مفید 

هستند.

خوردن مواد غذایى تند
این هم روشى ساده براى رها شدن از شر جرم دندان است. خوردن 
غذاهاى تند به تولید بزاق کمک کرده و دندان و لثه را پاکســازى 
مى کند. بنابراین جویدن مقدارى فلفــل مى تواند در از بین بردن 

پالك هاى دندان مؤثر باشد.

یک متخصص پوست، 
التهــاب یــا 

آماس پوســت را اگزماى پوســتى عنوان کرد و گفت: این 
بیمارى منجر به خارش، قرمزى، تورم و پوسته ریزى در نقاط 

مختلف بدن خواهد شد.
صفیه چعباوى زاده افزود: ایــن بیمارى معموًال بر روى آرنج، 
مچ، دست، پشت زانوها و صورت مشاهده مى شود. وى 
ادامه داد: این بیمارى  ســرایت کننده نیست، 
ولى در خانواده هایى که سابقه اگزما، 
حساسیت یا آسم را دارند، 
احتمــال ابتال به 
مــا  گز ا

وجود دارد.
چعباوى زاده اظهار داشت: بسیار مهم است که یک متخصص 
پوست بسیار حاذق، بیمار را بررسى کند تا معلوم شود مشکل 
پوستى نوعى اگزماست یا عارضه دیگرى وجود دارد. وى با 
اشاره به اینکه علت بیمارى اگزماى پوستى مشخص نیست، 
گفت: برخى از پزشکان بر این باور هستند که یکى از علل بروز 
این بیمارى، ناشى از فعالیت بیش از حد سیستم ایمنى بدن در 

پاسخ به عوامل ناشناخته و محیط زیست است.
چعباوى زاده در ادامه افزود: تماس پوســت با مواد خشن یا 
خارش زا مانند پشم، آب وهوا و دماى بیش از حد گرم و یا بیش 
از حد سرد، تماس با حیوانات، اســترس، استعمال دخانیات، 
غذاهایى مانند گندم، لبنیات و... کــه باعث واکنش هاى 
حساسیتى مى شوند، عطرها و اسانس ها از عمده 
دالیل بروز بیمــارى اگزما به شــمار 

مى روند.
 

تا تخ اینک گفت: د ک ان عن ت س پ اى اگز ا ت س اسپ دآ دا د ج

عوامل ابتال به اگزماى پوستى

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

چاقى یکى از بزرگ ترین مشکالت 
سالمت در دنیاى کنونى است که به سرعت در 

حال گسترش است. چاقى با مشکالت متعدد سالمت نظیر دیابت، 
فشارخون باال و اختالالت هورمونى مرتبط است.

طبق نتایج مطالعــات، افزودن فیبرهــاى رژیمى به وعده غذایــى روزانه نظیر 
نخودفرنگى، کلم بروکلى، نارگیل و انجیر از احتمال چاقى مى کاهد.

مصرف فیبر رژیمى از چاقى، سندروم متابولیک و تغییرات نامطلوب در روده ها از طریق 
تحریک به رشد باکترى هاى خوب در روده پیشگیرى مى کند.

یافته ها نشان مى دهد که غنى سازى رژیم غذایى  با فیبر قابل تخمیر، از سندروم متابولیک که از 
طریق رژیم غذایى با چربى باال ایجاد مى شود، پیشگیرى مى کند.

سندروم متابولیک مجموعه اى از مشکالت مرتبط با چاقى است که شامل فشارخون باال، قندخون باال، 
چربى اضافى دورکمر و میزان غیرعادى کلسترول یا ترى گلیسیرید است؛ در صورت بروز 

این شرایط، ریسک ابتال فرد به بیمارى قلبى، سکته و دیابت افزایش مى یابد.
همچنین فیبر قابل تخمیر موجب احیاى سالمت روده شده و از انسان 

در مقابل سندروم متابولیک ناشى از رژیم غذایى چرب از طریق 
بازسازى میزان میکروبیوم هاى روده، افزایش تولید 

سلول هاى اپیتلیال روده و بازسازى پروتئین 
اینترلوکین حفاظت مى کند. 

پیشگیرى از چاقى با مصرف نخودفرنگى و کلم بروکلى
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پیشگیرى از چاقى با مصرف نخودفرنگى و کلم بروکلى

 چگونه از آرتروز زانو پیشگیرى کنیم؟
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مرد جوان براى قتل شــوهر زن مورد عالقه اش با همدستى دو مرد 
دیگر و زن متأهل ســناریوى مرگبارى را رقم زد و جسد مقتول را به 

آتش کشید.
به گزارش رکنا، روز 23 دى ماه ســال گذشــته زن جوانى با مراجعه 
به کالنتــرى 148 انقالب به مأموران اعالم کرد : «همســرم به نام 
«مهدى»  40 ســاله  صبح امروز براى رفتن به محل کارش در جاده 
مخصوص کرج، از خانه خارج شد و پس از آن پاسخگوى تماس هاى 

تلفنى من نبوده است.»
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «فقدان افراد» و به دستور بازپرس 
شعبه چهارم دادسراى ناحیه 27 تهران، پرونده براى رسیدگى در اختیار 

اداره یازدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
با آغاز رسیدگى به پرونده و در شرایطى که همسر مهدى به نام «لیال» 
36 ساله در اظهاراتش مدعى بود که از همسرش هیچگونه اطالعى 
ندارد، کارآگاهان در تحقیقات پلیســى از محل کار لیال واقع در یک 
شــرکت خصوصى اطالع پیدا کردند که وى با یکى از همکارانش 
به نام «خلیل» 38 ساله طرح دوستى ریخته است. لذا، تحقیقات در 
خصوص ارتباط این دو نفر در دستور کار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت و پس از یک سلسله اقدامات پلیسى، 
کارآگاهان اطالع پیدا کردند که خلیل همزمان با طرح شکایت لیال در 

محدوده محل زندگى مهدى حضور داشته است.
در ادامه، مشــخصات خودروى ســوارى متعلق به فقدانى که بنا بر 
اظهارات همسر و دیگر اعضاى خانواده اش از آن جهت رفتن به محل 
کارش استفاده مى کرد، در سیستم جامع پلیس ثبت و پس از گذشت 
مدت کوتاهى مشخص شد که خودرو به صورت پارك شده در یک 

پارکینگ عمومى در شهرستان کیانشهر شناسایى شده است.
همزمان با کشــف خودرو متعلق به فقدانى در شهرستان کیانشهر، 
کارآگاهان با بررسى سوابق پرونده هاى فقدان افراد در سیستم جامع 
پلیس اطالع پیدا کردند که جسد سوخته اى شده اى در بیابان هاى 
نطنز در شهرستان بادرود توسط تعدادى از اهالى محل پیدا شده و در 
حال حاضر پرونده آن تحت عنوان «کشف جسد ناشناس» در پلیس 

آگاهى شهرستان مربوطه در حال رسیدگى است.
با اعزام کارآگاهان به شهرســتان بادرود و بررسى جسد کشف شده، 
هویت فقدانى شناسایى شد و با توجه به شواهد و دالیل به دست آمده 
در خصوص ارتکاب جنایت، پرونده با موضوع «قتل عمـد» تشکیل 
شد و براى ادامه رسیدگى در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى 
تهران بزرگ قرار گرفت. با انجام سلســله اقدامات پلیســى و جمع 

بندى اطالعات به دســت آمده در خصوص مشارکت احتمالى خلیل 
در ارتکاب جنایت، وى دســتگیر و به اداره دهم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ منتقل شد.
در شرایطى که خلیل در تحقیقات اولیه منکر هرگونه اطالع از جنایت و 
همچنین ارتباط با همسر مقتول شده بود، کارآگاهان با بررسى تصاویر 
به دست آمده از دوربین هاى مداربســته محل کشف خودرو مقتول 
موفق به شناسایى او شدند؛ در ادامه با ارائه مستندات جدید، خلیل که 
چاره اى جز اعتراف و بیان حقیقت نداشت، صراحتًا به داشتن ارتباط 
با همسر مقتول و مشارکت در جنایت اعتراف کرد وگفت: «لیال از من 
خواسته بود که براى چندین ماه همسرش را در محل ناشناس حبس و 
نگهدارى کنم تا او بتواند پس از گرفتن امضا و اثر انگشت از همسرش 
نسبت به انتقال اموالش اقدام کند. روز 22 دى ماه  به درب منزل مقتول 
رفتم؛ برابر هماهنگى قبلى، لیال در خانه را باز کرد؛ من وارد خانه شدم؛ 

لیال قبل از آمدن من، همسرش را با داروى خواب آور بیهوش کرده بود؛ 
زمانى که باالى سر مقتول رسیدم، به نظر فوت کرده بود؛ او را بسته 
بندى کردم و داخل ماشین گذاشتم؛ داخل ماشین بود که اطمینان پیدا 
کردم، مقتول زنده نیست؛ جسد را به بیابان هاى نطنز بردم و پس از 
انتقال جسد به داخل یک گودال آن را آتش زدم؛ قصد فروش ماشین 

مقتول را داشتم؛ آن را به ایرانشهر بردم و پس از آن به تهران آمدم.»
با اعتراف صریح خلیل به مشارکت در جنایت، همسر مقتول ( لیال ) نیز 
دستگیر و به اداره دهم ویژه قتل منتقل شد؛ لیال در اعترافاتش عنوان 
کرد: «به هیچ عنوان ارتکاب جنایت توسط من انجام نشده و زمانى که 
خلیل وارد خانه شد، مرا به داخل اتاقى هدایت کرد؛ پس از آن به همراه 

یکى از دوستانش، همسرم را از خانه خارج کردند.»
با توجه به اظهارات جدید لیال، تحقیقات از «خلیل» در خصوص حضور 
افرادى دیگر در محل جنایت در دستور کار قرار گرفت و او به ناچار به 

همراهى یکى از دوستانش به نام «سهیل» در انتقال مقتول به خارج از 
خانه و محل کشف جسد اعتراف کرد.

با شناسایى سهیل به عنوان سومین متهم پرونده، او نیز روز سه شنبه 
10 بهمن ماه در شهرستان کرج شناسایى، دســتگیر و به اداره دهم 
منتقل شد. ســهیل در اعترافاتش ضمن اقرار صریح به همراهى در 
انتقال مقتول، در اظهاراتى متفاوت به کارآگاهان گفت: «قرار شد تا در 
ازاى مبلغى مناسب، همراه خلیل شوم؛ خلیل ابتدا وارد آپارتمان شد و 
پس از مدت کوتاهى من نیز به دنبال وى وارد خانه شدم؛ زمانى که وارد 
آپارتمان شدم، مقتول به حالت نیمه بیهوش روى زمین افتاده بود اما 
هنوز زنده بود؛ پس از بستن دست و پاى او، دو نفرى مقتول را به داخل 
ماشین شخصى اش منتقل کردیم و پس از آن به راه افتادیم. در طول 
مسیر، هر نیم ساعت، خلیل سرنگى را به مقتول تزریق مى کرد؛ خلیل 

مدعى بود که داروى بیهوشى است.»

سهیل در اعترافاتش با معرفى یکى از دوستانش به نام «فرشاد» عنوان 
داشت: «از آنجایى که ماشین ندارم، به همراه یکى از دوستانم به نام 
فرشاد که ماشین 206 داشــت به تهران آمدم؛ زمانى که قصد انتقال 
مقتول به خارج از تهران را داشتیم، فرشاد از ما جدا شد و من به همراه 

خلیل به راه افتادیم.»
با توجه به حضور فرشاد در محل ســکونت مقتول، او نیز همان روز 
دستگیر و براى تحقیقات در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى 
تهران بزرگ قرار گرفت. سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه 
با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران بــزرگ، با اعالم این خبر گفت: 
«تحقیقات در این پرونده در مراحل مقدماتى قرار دارد و متهمین با قرار 
بازداشت موقت و براى بررسى صحت اظهاراتشان در اختیار اداره دهم 

ویژه قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار داده شدند.»

قتل شوهر توسط همکار زن خیانتکار
سناریوى مرگبارى که به آتش زدن جسد مقتول منتهى شد

رئیس کالنترى 132 نبرد تهران از دستگیرى کاوشگر 
غیر مجاز و کشــف اموال تاریخــى و فرهنگى داخل 

خودروى وى  خبر داد.
 سرهنگ جهانشاه تیمورى گفت: سه شنبه شب عوامل 
گشت کالنترى در خیابان خاوران به یک دستگاه خودرو 
سمند مشکوك شدند. در بازرسى این خودرو یک عدد گاو 

برنجى، سر آدمک برنجى، سکه هاى تاریخى، 
تابلو چوبى و دو گوشــواره برنجى 

کشف شد. وى افزود: با توجه 
به فعالیت احتمالى راننده 

خودروى ســمند در 
زمینه کاوشــگرى 

غیرمجاز محوطه هاى تاریخــى تحقیقات تخصصى در 
این زمینه ادامه دارد و اموال مکشوفه نیز براى کارشناسى 
به ســازمان میراث فرهنگى تحویل داده شد. سرهنگ 
تیمورى تأکید کرد: با توجه بــه اینکه در قانون مجازات 
اســالمى هرگونه حفارى به قصد به دست آوردن اموال 
تاریخى جرم اســت و خرید و فروش ایــن گونه اموال 
در حکم قاچاق محســوب مى  شــود چنانچه 
شهروندان قصد خرید یا نگهدارى 
این امــوال را دارنــد حتمًا 
بــا اجــازه اداره میراث 
فرهنگــى محل باید 

انجام شود.

رئیس پلیس آگاهى استان سیستان و بلوچستان از انهدام و دستگیرى باند چهار نفره 
صدور مجوز غیرقانونى دریافت وام کم بهره در زاهدان به ارزش یک میلیارد و 500 

میلیون ریال خبر داد.
 سرهنگ ابراهیم مالشــاهى، گفت: در پى تحقیقات نامحســوس پلیسى مبنى بر 
اینکه عده اى از افراد سودجو در یکى از ادارات، مبادرت به جعل اوراق دولتى و صدور 
مجوز اخذ وام کم بهره با سوء استفاده از اوراق جعلى به افراد غیر مجاز در شهرستان 
زاهدان مى کنند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره مبارزه با جعل و 

کالهبردارى پلیس آگاهى استان قرار گرفت. 
وى افزود: کارآگاهان پلیس پس از تحقیقات گسترده در خصوص موضوع این پرونده، 
دریافتند صدور این مجوز هاى جعلى توسط چهار نفر از کارمندان یک اداره به صورت 

ماهرانه انجام شده است.
سرهنگ مالشاهى تصریح کرد: کارآگاهان پلیس پس از شناسایى متهمان و نحوه 
صدور مجوز ها توسط این افراد با هماهنگى مراجع قضائى چهار نفر از عوامل اصلى 

این پرونده را در عملیاتى غافلگیرانه دستگیر کردند.
 رئیــس پلیــس آگاهــى اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا اشــاره بــه 
اینکــه از ایــن کالهبــرداران تعــداد 20 فقــره مجــوز جعلــى دریافــت وام 
کــم بهــره بــه ارزش یــک میلیــارد و 500 میلیــون ریــال کشــف شــد،
 خاطر نشان کرد: متهمان پس از روبه رو شدن با ادله و مستندات پلیس به بزه انتسابى 
خود اعتراف کرده  و پس از تشــکیل پرونده مقدماتى به منظور سیر مراحل قانونى 

تحویل مراجع قضائى شدند.

پلیس کانادا در پرونده اى بى ســابقه، 
باغبانــى از شــهر تورنتــو را به قتل 
دســتکم پنج تن و دفن کردن بقایاى 
اجســاد این قربانیــان در باغچه هاى 
بزرِگ امالك مشــتریانش متهم کرده 
اســت. در بیــن قربانیانى کــه اعالم 
شــده دو نفر بــه نام هــاى «مجید» 
و «ســروش» به چشــم مى خورد که 
با توجه بــه نامشــان مى توانند ایرانى 

باشند. 
به گزارش ایسنا، «بروس مک آرتور»، 
66 ساله که پیش تر در ارتباط با مرگ 
دو مرد مفقود شــده بازداشت شده بود، 
اکنون با اضافه شدن سه فقره قتل درجه 
یک دیگر به پنج مورد قتل عمد متهم 
شده اســت. پلیس کانادا براى بررسى 
احتمال کشــف قربانیان بیشتر در حال 
تحقیق و بازرسى روى حدود 30 ملک 
یا منطقه دیگرى اســت که مک آرتور 
در آنها باغبانى و محوطه ســازى کرده

 است.
پلیس کانــادا ایــن روزها از ســوى 

رســانه ها و فعاالن اجتماعى زیر انتقاد 
قرار دارد که بــه گزارش هاى مربوط 
به گــم شــدن قربانیان توجــه کافى 
نکرده و این اهمــال فرصت قتل هاى 
بیشــترى را بــراى مک آرتــور، قاتل 
زنجیره اى شــهر تورنتو، فراهم آورده 

است.
به گــزارش گاردین، خبر دســتگیرى 
مک آرتور ماه ها پس از اعالم نگرانى ها 
در مــورد وجود یک قاتل ســریالى در 
منطقه اى از تورنتو در پى گم شدن چند 

مرد، اعالم شد.

مقتولیــن چطور شــناخته 
شدند؟

پلیس کانادا هنوز چیزى درباره اینکه آیا 
قاتل زنجیره اى تورنتو به این سه قتل 
اعتراف کرده یا نه اعالم نکرده است. اما 
درباره اینکه چطور هویت آنان شناخته 

شده، توضیح داده است.
بنا به گفته پلیس کانادا  با توجه به شغل 
قاتل که محوطه ســازى بوده،  پلیس 

خانه هایى را کــه او در آنها کار کرده را 
کندوکاو کرده است. در یکى از همین 
 Malloy Crescent خانه ها در محله
در دان تــاون تورنتو بــوده که پلیس 
توانسته بقایایى از این ســه نفر را پیدا 
کند. آزمایش هاى فنى از جمله آزمایش 
DNA هویت مقتــوالن را فاش کرده 

اســت. دو نفر از قربانیانى که از سوى 
پلیس کانادا شناســایى شــده به دلیل 
نام آنها کــه «مجید» و «ســروش» 
اعالم شــده ممکــن اســت ایرانى

 باشند.

سروش
ســروش 50 ساله جزو کســانى است 
که نــام او به عنوان قربانــى این قاتل 
زنجیره اى اعالم شــده اســت. پلیس 
در آگوســت 2015 خبر گم شدن او را 
اعالم کــرده بود. بنا بــه اعالم پلیس 
او که داراى 163 ســانت قد، 75 کیلو 
وزن و چشــم هاى قهــوه اى توصیف 
شــده، آخرین بــار ظهر همــان روز 

در Markham Rd دیــده شــده 
بــود. خانــواده او در اســکاربرو این 
موضــوع را بــه پلیس اعــالم کرده

 بودند. 

مجید
قربانــى دیگرى که نام او اعالم شــد 
مجید است. گم شــدن او در 25 اکتبر 
سال 2012 از ســوى پلیس اعالم شد 
و آن زمان ســن مجید 59 سال بوده 
اســت. پلیس همان زمان گفته بود که 
«مجید» آخرین بــار در محله اى در 

تورنتو دیده شده بود.

انهدام باند 4 نفره صدور مجوز غیرقانونى

باغبان قاتل، 2 ایرانى و 3کانادایى را کشت 
اختالف و درگیرى بین دو دوســت در 
مورد ضمانت بانکى موجب مرگ ضامن

 شد.
طى چند روز گذشــته خبــر قتل یک 
شــخص که ضامن دوســت خود بود 
مطرح شد تا اینکه رئیس پلیس آگاهى 
اســتان زنجان این موضــوع را تأیید 

کرد.
 ســرهنگ جعفر رحمتــى در همین 
خصــوص در گفتگو با فــارس اظهار 
داشــت: دو شــخص که از دیرباز با 
یکدیگــر رابطه دوســتى و خانوادگى 
داشــتند و همــواره یکدیگــر را در 
بزنگاه هاى مختلف کمک مى کردند، در 
بحث ضمانت بانکى دچار مشکل شده و 

اختالف بین آنها باال مى گیرد.
 وى ادامه داد: در این اختالف ضامن از 
دوســت خود به علت پرداخت نکردن 
اقساط وام ، گالیه مى کند که در نتیجه 
اختالف پیــش آمــده و درگیرى رخ 

مى دهد.
رئیــس پلیس آگاهى اســتان زنجان 
افزود: در این حادثه فــرد وام گیرنده 
در اوج عصبانیت بــا چند ضربه گلدان 
ضامن را مورد اصابت قرار مى دهد که 
در نتیجه به خونریزى مغزى فرد منجر 

مى شود.
 وى با بیان اینکه قاتل گوشــى و برخى 
مدارك را از بین مى برد تا شناســایى 
نشود، متذکر شــد: پس از قتل، قاتل 
در تالش بوده که مقتــول را در جایى 
پنهان کند، اما چــون رد زیادى از خود 
به جاى گذاشــته بود موفق به این کار 
نشده و در نهایت موضوع را با پلیس در 
میان گذاشــته و خود را تسلیم مى کند. 
ســرهنگ رحمتــى توضیــح داد: در 
نهایت مشخص مى شــود که این قتل 
در نتیجه یکسرى ســوءتفاهمات رخ 
داده و قاتل هم اکنون نیز در بازداشــت

 است.

وامى که به قیمت جان 
ضامن تسویه شد

کودك گلســتانى بــا خطاى پزشــکى به کما
 رفت.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى گلستان 
گفت: حــدود ده روز پیش خانــواده دختر بچه 
هشت ســاله اى کودك خود را به دلیل عفونت 
شدید به بیمارستان على آباد کتول بردند که دو 
داروى شــبیه به هم باعث شده که پرستار براى 
تزریق آن به بیمار دچار اشتباه شود و کودك به 
حالت کما به بیمارستان طالقانى گرگان منتقل

 شد.
عبــاس بدخشــان اظهار داشــت: ســولفات 
منیزیم همــان روز هاى نخســت از بدن بیمار 
خــارج شــد، سى تى اســکن و ام  ار آى بر روى 
کودك صورت گرفــت و اکنــون تقریبًا حدود 

هشــت روز اســت که این کــودك تحت نظر 
متخصصــان در بیمارســتان طالقانــى قــرار 

دارد.
 وى افزود: سطح هوشــیارى وى پایین است، 
ولى تنفس خودبه خــودى دارد، اما هنوز مرحله 
خطر رد نشده است. معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکى گلســتان گفت: پرونده تخلف در حوزه 
نظارت در حال پیگیرى است وما به عنوان مدعى 
العموم پرونده را تشکیل وبه مراجع مربوطه ارائه 

خواهیم داد.
ســال گذشــته نیز «الینا» دختر شــش ساله 
گلســتانى با خطاى پزشــکى، پس از جراحى 
لوزه و رفتن درکماى مغزى جان خود را از دست

 داد.

کاوشگر غیر مجاز در دام پلیس پایتخت 

قرار شد تا در ازاى مبلغى 
مناسب، همراه خلیل شوم؛ 

خلیل ابتدا وارد آپارتمان شد 
و پس از مدت کوتاهى من نیز 
به دنبال وى وارد خانه شدم؛ 
زمانى که وارد آپارتمان شدم، 
مقتول به حالت نیمه بیهوش 

روى زمین افتاده بود اما هنوز 
زنده بود؛ پس از بستن دست 
و پاى او، دو نفرى مقتول را 
به داخل ماشین شخصى اش 
منتقل کردیم و پس از آن به 

راه افتادیم. در طول مسیر، هر 
نیم ساعت، خلیل سرنگى را به 
مقتول تزریق مى کرد؛ خلیل 
مدعى بود که داروى بیهوشى 

است

شباهت داروها ،
 اشتباه پرستار و 
کماى دختر8ساله
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بدان که در اختیاردارنده مرگ همان اســت که زندگى در 
دســت او و پدیدآورنده موجودات اســت، همو مى میراند و 
نابودکننده همان اســت کــه دوباره زندگــى مى کند و آنکه 
بیمار مى کند شفا نیز مى دهد. بدان که دنیا جاودانه نیست و 

موال على (ع)آنگونه که خدا خواسته است برقرار است.

ساسان اکبرزاده

«همزمان با آغاز چهلمین ســال پیروزى انقالب، 850 
پروژه بزرگ و کوچک برق رســانى با اعتبار 60 میلیارد 
و 750 میلیون تومان در دهه فجر سال جارى در سطح 

شهرستان اصفهان به بهره بردارى مى رسد.»
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در جمع 
خبرنگاران با اعالم این مطلب گفــت: در دهه فرخنده 
فجر، بهره بردارى رسمى از 63 کیلومتر شبکه روشنایى 
جدید نیز آغاز خواهد شد که براى طرح هاى مذکور 328 
دستگاه پست و ترانسفورماتور زمینى و هوایى تجهیز شده 
و در مدار قرار گرفته است. این در حالى است که احداث 
374 کیلومتر شبکه فشار متوســط و زمینى و هوایى از 
دیگر پروژه هاى آماده بهره بردارى در این دهه بوده که 
نزدیک به 30 هزار انشعاب جدید را در اختیار مشترکین 

قرار مى دهد.
حمیدرضا پیرپیران با بیان اینکه حوزه توزیع برق اصفهان 
حدود 15 هزار و 700 کیلومتر، 16 شهر و 378 روستاست و 
در این محدوده هیچ روستایى با ده خانوار بدون برق وجود 
ندارد، افزود: کار برق رسانى حوزه فرماندارى اصفهان به 
طور پایدار و مطمئن با ایجاد شبکه هاى فشار متوسط، 
ضعیف و هوایى و زمینى با بیــش از 14 هزار کیلومتر با 
12 هزار و 201 دســتگاه پست و ترانس هوایى و زمینى 
با ظرفیت سه هزار و 97 هزار مگاولت آمپر و 336 فیدر 
و در نهایت بیش از 252 هزار و 108 شعله چراغ صورت 
مى گیرد.رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان گفت: بهره بردارى از 110 پروژه 
انرژى خورشــیدى در مقیاس کوچک جمعاً به ظرفیت 
یک مگاوات، افتتاح و اتصال ســه واحد نیروگاه گازى با 
مقیاس کوچک در شهرك هاى سگزى و جى به ظرفیت 
5 مگاوات و راه اندازى سامانه پذیرش مشترکین جدید 
انرژى هاى نو از طریق تلفن 38121 و پذیرش مشترکین 
نیروگاهى کوچک از همین طریق از پروژه هاى بازار برق 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در دهه فجر است 
که ظرفیت سازى ویژه اى براى مدیریت پیک تابستان 

سال آینده و امکان پذیرش انشــعابات بیشتر را فراهم 
مى کند.پیرپیران اظهار داشت: در سال 96، میزان رشد 
پیک بار با 2/5 درصد رشد نسبت به سال 95 به میزان هزار 
و 86 مگاوات رسید که با توجه به رشد 5 درصدى پیک 
بار در کل کشور، عملکرد شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان بسیار مناسب بوده که این موفقیت با همکارى 
مشترکین و در کلیه بخش هاى مدیریت بار به میزان 120 
مگاوات حاصل شد. البته باید توجه داشت که براى اولین 
بار بخش هاى غیرمولد همانند مشترکین خانگى، تجارى 
و ادارى نقش پررنگى در طرح هاى مدیریت بار داشته و 
40 مگاوات از این مدیریت بار را این مشترکین به انجام 
رساندند و در نتیجه بخش هاى مولد صنعت و کشاورزى با 
محدودیت کمترى مواجه شده و با اطمینان خاطر بیشترى 

به تولید پرداخته اند.
وى گفت: در 10 ماه ابتداى سال جارى، مشترکین شرکت 
توزیع برق اصفهان حدود 3/5 درصد بیشتر از مدت مشابه 
سال گذشته انرژى برق مصرف کردند که این با توجه به 
افزایش 2 درصدى تعداد مشترکین در ده ماه سال جارى 
داراى افزایش منطقى اســت. مدیرعامل شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان با اشــاره به چشم انداز شرکت 
در سال 1405 رونمایى از استراتژى شرکت توزیع برق 
شهرســتان با هفت محور کاهش خاموشى ها به میزان 
30 دقیقه به ازاى هر مشترك، کاهش تلفات به 5 درصد، 
توسعه خدمات الکترونیک و غیرحضورى به صورت 100 
درصد، نداشتن حادثه پرســنلى، پیمانکاران و مردمى، 
مدیریت 50 درصدى رشــد بار، اجــراى 90 درصدى 
پروژه هاى تأیید شده شــرکت و در نهایت دستیابى به 
100 درصد وصول به فروش، را از برنامه هاى چشم انداز 
برشمرد.پیرپیران پنج زیرساخت را چرخ دنده هاى تحرك 
و پیشرفت شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان خواند و 
زیرساخت هاى سخت افزارى، نرم افزارى، منابع انسانى، 
شبکه هاى توزیع و دستورالعمل ها و روش ها که براى آنها 
برنامه ریزى هاى مدون و کاربرى صورت داده شده را از 
آن جمله دانست.مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان 

اصفهان خاطرنشان کرد: در سه ســال گذشته فعالیت 
در این زیرساخت ها آغاز شده و اقداماتى صورت گرفته 
است تا بتوانیم همواره پاسخگوى مطالبات مشترکین 
باشــیم تا شــبکه توزیع برق اصفهان از پایدارى خوبى 
برخوردار باشد. پیرپیران مى گوید: خوشبختانه با تعامل 
خوبى که بین شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و 
دیگر دستگاه هاى اجرایى وجود دارد ما امروز بدهکارى 
انباشته از ســوى دســتگاه هاى دولتى نداشته و بدهى 
جارى بوده و روند پرداخت مطالبات به شرکت توزیع برق 
شهرستان روند بسیار خوبى است.وى اذعان داشت: ما 
باید برق باکیفیت با شاخصه هاى استانداردهاى جهانى را 
به مشترکین تحویل دهیم و نصب کنتورهاى هوشمند در 
شبکه، مى تواند اطالعات آنالین مشترکین را ارائه داده و 

اطالعات شرکت را نیز در اختیار آنان قرار دهد. 
این مقام مسئول خاطرنشــان کرد: با رصد اطالعات، 
مشکالت شبکه شناســایى و رفع مى شــود و در سال 

جارى در 100 نقطه متوجه کاهش افت ولتاژ شدیم که به 
همین وسیله برطرف شد. این در حالى است که با نصب 
کنتورهاى هوشــمند، ارتباط بین مشترکین و شرکت 
توزیع برق تقویت شده و این امر، برق مطمئن را به ارمغان 

خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در ادامه 
افزود: امروز بیش از 90 درصد خدمات در شرکت توزیع 
برق شهرســتان اصفهان با تماس 38121 مرکز سمیع 
به صورت غیرحضورى انجام مى شــود و خوشبختانه با 
رضایتمندى بیش از 90 درصدى مشترکین همراه بوده 
که در نظر است در چشم انداز در سال 1405، ارائه خدمات 
الکترونیکى در این شرکت به 100 درصد برسد.پیرپیران 
از مشترکین نیز خواست با توجه به اینکه مرکز بصیر از 
طریق تماس با 38121 مرکز سمیع، همه فعالیت هاى 
مشــترکین را از آغاز تا انتهاى درخواست رصد و نظارت 
مى کند مشــکالت احتمالى خود را از این طریق ارسال 

کنند، تا اقدامات الزم صورت گیرد. 
■■■

معاون فروش و خدمات مشــترکین شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان هم گفت: تعداد مشترکین شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان با احتساب جذب 22 هزار 
مشترك جدید در سال جارى، به یک میلیون و 118 هزار 

مشترك رسید.
مهرداد جنتیان از ارائه خدمات و تعهدات به مشــترکین 
شرکت توزیع برق اصفهان در کمتر از 2/5 روز خبر داد و 
گفت: در ده ماهه سال جارى 202 هزار مشترك در مناطق 
مختلف با مرکز سمیع تماس گرفتند که به آنان خدمات 
غیرحضورى ارائه شد که از این میزان 130 هزار مشاوره 
و 72 هزار ثبت درخواســت و... بوده است و بدین سان 
ســالیانه از 500 هزار تردد در شهر جلوگیرى شده و این 
امر صرفه جویى 909 میلیون لیتر سوخت به میزان یک 
میلیارد تومان را به ارمغان دارد. از سوى دیگر با توجه به 
کاهش تردد و ارائه خدمات غیرحضورى، نیاز به تأسیس 
امور جدید در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با توجه 
به افزایش مشترکین نبوده که این نیز صرفه جویى است.

■■■
مدیر دفتر فناورى هاى نوین شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان هم گفت: اتوماسیون شبکه هاى با طول 140 
هزار کیلومتر نیاز به کنترل دایم، مونتورینگ و پردازش 

دارد.
وحید متقى افزود: در حال حاضر از طریق اتوماسیون 300 
نقطه قابلیت کنترل بوده که امید است در پایان چشم انداز 
شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در سال 1405، 

بتوانیم این میزان را تا هزار و 600 نقطه افزایش دهیم.
وى از راه اندازى طرح تماس بر عکس در شش ماه اول 
ســال آینده خبر داد و گفت: در سیســتم طراحى شده، 
همه مشترکین قابل رصد هســتند، که در صورت بروز 
اشــکاالت احتمالى، سیســتم، آالرم داده و گروه هاى 
عملیاتى خودرویى نزدیک به محدوده در حداقل زمان، 

نسبت به رفع عیب قبل از اینکه حتى مشترکین متوجه 
شوند اقدام مى کنند، که این از دستاوردهاى مهم است. 

■■■
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
نیز با ارائه گزارشى گفت: در حال حاضر ظرفیت نیروگاهى 
در دو بخش نیروگاه هاى گازى و خورشــیدى است که 
امروز 32 تقاضا از ســرمایه گذاران براى ایجاد نیروگاه 
خورشیدى داریم که از این تعداد 30 سرمایه گذار فعال بوده 
و 25 سرمایه گذار با ظرفیت 48 مگاوات مراحل کارى را 

طى کرده و منتظر تعیین تکلیف زمین هستند.
سارا صالحى با بیان اینکه ســامانه هاى کوچک از سال 
92 شروع شــد، گفت: در آن زمان با تسهیالتى که بود، 
444 کیلووات در 87 نقطه سامانه خورشیدى نصب شد 
که این میزان امروز به 600 کیلووات رســیده است. این 
در حالى است که در سه ســال گذشته هم قرارداد خرید 
تضمینى با سرمایه گذار داریم که داراى شرایط خاصى

 است.
■■■

مدیــر دفتــر مدیریت مصــرف شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان نیز مى گوید: با اجراى طرح هاى 
مختلف، در سال جارى 120 مگاوات مدیریت مصرف 
انجام شده و براى اولین بار مشترکین خانگى، تجارى 
و ادارى 40 مگاوات از ایــن میزان را به خود اختصاص 

داده اند.
محمدمهدى عسگرى اظهار داشت: پیش بینى مى شود 
در تابستان سال آینده، شــبکه برق کشور به 60 هزار 
مگاوات برسد که ظرفیت تولید حداقل 56 هزار مگاوات 
بوده و در نتیجه باید چهارهزار مگاوات مدیریت شود. 
این در حالى اســت که از 56 هزار مــگاوات، 11 هزار 
مگاوات آن برقى آبى است و معلوم نیست چه میزان آن 
تأمین مى شــود، بنابراین باید آمادگى الزم در صورت 
عدم تأمین میزان الزم وجود داشته باشد. این در حالى 
است که سهم اصفهان بیش از 150 مگاوات خواهد بود.

همزمان با ایام ا... دهه مبارك فجر؛

850 پروژه برق رسانى در اصفهان به بهره بردارى مى رسد

 شرکت توسعه بازاریابى و فروش ماد ( با وکالت از بانک ملت ) در نظر دارد امالك مشروحه ذیل در استان اصفهان را از طریق مزایده عمومى شماره 96/162به فروش برساند . متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 
همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1396/11/12لغایت1396/11/23 از ساعت 7/30 الى 14/30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند . 

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1396/11/23 مى باشد .
ضمنٌا جلسه بازگشایى پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ1396/11/29در محل دفتر مرکزى شرکت برگزار مى گردد .

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود .
توضیحات :                                                                                                                                                                                                                                                                           

 الف ) نحوه فروش نقد واقساط ( درصد پیش پرداخت ، تعداد اقساط ، و نرخ سود اقساط ) طبق جدول مندرج در آگهى مى باشد .                                                                                        
  ب ) در فروش هاى اقساطى اولویت با باالترین قیمت پیشنهادى و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهاى واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید .    

ج ) سایر شرایط مزایده فروش امالك در اسناد مزایده درج گردیده است .

یف
اعیانعرصه توضیحات  آدرس  شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ (متر مربع)کاربرىکد شناسهرد

مسکونى 111036
اصفهان میدان سهروردى جنب  ترمینال زاینده رودنقد و اقساط539/54522/5۱۸۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰۱۶۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰تجارى

ساختمان 11 طبقه در مرحله سفت کارى 1079متر پارکینگ 412متر 
تجارى و 2616متر مسکونى با وضعیت موجود

آدرس دفتر نمایندگى استان  : اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، نبش کوچه مسجدالرضا ، مدیریت شعب بانک ملت ، طبقه چهارم ، اداره ساختمان - تلفن : 36635190 - 36630823 - 031

آدرس دفتر مرکزى : تهران ، بزرگراه آفریقا ، نرسیده به چهارراه جهان کودك ، کوچه ژوبین ، پالك 5 - تلفن : 88781317 - 88872200 - 021       

نقد و اقساط
  پیش کاربرى

نرخ سود اقساطتعداد اقساط (ماه)پرداخت

مسکونى ، 
تجارى ،  ادارى ، 

سرقفلى
٪40

120
2412٪
3613٪
4814٪
6015٪

مزایده عمومى شماره 96/162

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

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات 
و تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا 

بهترین انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

?
شرکت عمران شهر جدید مجلسى وابســته به وزارت راه وشهرسازى در نظر دارد به 
مناســبت ایام ا... دهه مبارك فجر تعداد محدودى از واحدهاى تجارى و قطعات زمین 
کارگاهى و ورزشى واقع در محله هاى شهر جدید مجلسى را از طریق فراخوان عمومى 
(مزایده) واگذار نماید. متقاضیان محترم مى توانند از تاریخ نشر آگهى نوبت دوم به مدت 
ده روز به امور مسکن و واگذارى این شرکت مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن هاى 2284 و 52472228-031 تماس حاصل فرمایند. 
نشانى: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم- 

شرکت عمران مجلسى 
WWW.MAJLESSI-NTOIR.GOV.IR :سایت اینترنتى

آگهى فراخوان عمومى فروش امالك و مستغالت

شرکت عمران شهر جدید مجلسى 

نوبت اول

م الف: 136611
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آغاز کاوش در دستکندهاى 
زیرزمینى سفید شهر

کاوش هاى باستان شناسى در دسکندهاى زیرزمینى 
شهر سفید شهر آران وبیدگل آغاز شد.

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى  وگردشگرى 
اسـتان اصفهان گفت: با توجه به بررسى هاى اولیه و 
مصاحبه با سـالمندان منطقه، کاوش از سرداب خانه 

تاریخى بقال آغاز شده است.
فریدون الهیـارى افزود : بـا مطالعات مردم شناسـى 
در سـفید شـهر همزمـان بـا کاوش هـا، وسـعت 
ایـن دسـتکندها بعنـوان پناهگاهـى بـا وسـعت 
حداقـل نیمـى از زیر بافـت تاریخى شـهر را شـامل 
مى شـود. وى گفت: همچنین دسترسـى بـه این اثر 
تاریخى که به  شهر زیرزمینى معروف است، چگونگى 
گسترش و بررسـى قدمت آن نیاز به ادامه کاوش ها ، 

مطالعه و بررسى میدانى دارد.
مدیر کل میراث فرهنگى ، صنایع دستى وگردشگرى 
اسـتان اصفهان گفـت: با توجـه به نزدیکـى پناهگاه 
زیرزمینـى در فاصلـه 10 کیلومترى شـهر زیرزمینى 
نـوش آبـاد بـه سـفید شـهر، وجـود دسـتکندهاى 
زیرزمینـى همچـون شـهر نـوش آبـاد احتمـال 
دارد. مدیـر کل میـراث فرهنگـى اسـتان اصفهـان 
در پایـان تاکیـد کـرد: ایـن دسـتکندها بـا کاربـرى 
پناهگاه هاى زیرزمینى با عنوان شهرهاى زیرزمینى 
شناخته شده اند و با ادامه کاوش هاى باستان شناسى 
و تکمیل اطالعات در این خصوص، شـهر زیرزمینى 
سفید شهر دومین شـهر زیرزمینى بعد از نوش آباد در 

شمال منطقه اصفهان خواهد بود.

از برنامه هاى جنبى جشنواره 
فیلم فجر اصفهان چه خبر؟

مدیر انجمن سـینماى جـوان اصفهـان در خصوص 
چرایى عدم برپایى کارگاه هاى آموزشـى توسط این 
انجمن در حاشیۀ هشتیمن جشنوارة فیلم فجر اصفهان 

سخن گفت.
سـید محمد طباطبایـى در این بـاره اظهارداشـت: از 
انجمن سـینماى جوان اصفهان خواسته شده بود که 
طى 10 روز متوالى 10 کارگاه آموزشـى با حضور 10 
استاد با هزینۀ خود برگزار کند، اما به دلیل مشکالتى 
که انجمن سینماى جوان در بحث تأمین بودجه دارد، 
متاسفانه قادر به برگزارى چنین برنامه اى نبودیم و به 
ناچار لغو شـد. وى ادامه داد: انجمن سینماى جوان در 
حال طراحى کارگاه هاى آموزشـى دیگرى اسـت که 
بعد از برپایى جشنواره شاهد برگزارى آن خواهیم بود.

برگزارى نمایشگاه نیروى 
هوایى در پایگاه شهید بابایى 

ارشـد نظامى آجـا در اصفهـان، یـزد و چهارمحال و 
بختیارى از برپایى نمایشـگاه ویژه نیروى هوایى در 
روز 19 بهمن در پایگاه شهید بابایى اصفهان خبر داد.

امیر سـرتیپ دوم محسـن آذر افـروز اظهار داشـت: 
نیروهاى مسـلح جمهورى اسـالمى ایران مستقر در 
استان اصفهان براى گرامیداشت ایام ا... دهه مبارك 
فجـر برنامه هاى متنـوع و گسـترده اى را  پیش بینى 

کرده اند.
وى با بیان اینکه براى برگزارى این برنامه ها جلسات 
هماهنگى مختلفى بین ارتش، سپاه، نیروى انتظامى 
و وزارت دفاع مسـتقر در استان اصفهان انجام  گرفته 
است، گفت: مسابقات ورزشـى و نظامى متعددى در 
سطح یگان هاى نیروهاى مسلح براى این ایام تدارك 
دیده شده اسـت. ارشـد نظامى آجا در اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیارى از برگزارى مسابقات تیراندازى 
با سالح گرم و بادى ویژه نیروهاى مسـلح در ایام ا... 
دهه فجر خبـر داد و افـزود: صعود بـه ارتفاعات کوه 
کرکس توسط تیم هاى مشترك یگان هاى نیروهاى 

مسلح استان اصفهان انجام مى شود.
وى با اشـاره به 19 بهمن روز نیـروى هوایى، گفت: 
به مناسـبت این روز به میزبانى پایگاه شـهید بابایى 
نمایشگاه ویژه اى برگزار خواهد شد که هم نظامى و 

هم فرهنگى است.
امیر سـرتیپ دوم آذرافروز بیـان کرد: در یـوم ا... 22 
بهمن شاهد حضور پرشـور کارکنان نیروهاى مسلح 
به همراه خانواده هایشان در راهپیمایى این روز خواهیم 
بود و در صورت مسـاعد بودن شرایط جوى گل باران 

هوایى نیز انجام مى شود.

خبر

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: با توجه به 
مســائل و مشــکالت واحدهاى صنعتى، از ادارات امور 
مالیاتى خواسته ایم تا تمامى جرائم مالیاتى بخش صنعت را 
در صورت خوش حساب بودن در شهرستان نایین تاپایان 
بهمن ببخشند. مراد امیرى اظهارداشت: ادارات امور مالیاتى 
در صورت درخواست مؤدیان مالیات بر ارزش  افزوده را تا 
حداکثر 9 ماه قسط  بندى مى کنند. وى افزود: به ادارات امور 
مالیاتى توصیه کرده ایم در صورتى  که بر سر نرخ مالیات با 
مدیران واحدهاى صنعتى به عدد واحدى نرســیده اند، بر 
اساس توافق و رضایت از بخش تولید مالیات دریافت کنند، 
همچنین در صورتى  که فعال اقتصــادى به مبلغ مالیات 

محاسبه  شــده خود اعتراض دارد، مى تواند به هیئت هاى 
بدوى مراجعه کند. وى با رد این موضوع که نرخ مالیات در 
سال هاى رکود اقتصادى بیشتر نشده است، تصریح کرد: 
اگر فرار مالیاتى فعال اقتصادى ثابت شود، اداره هاى مالیاتى 
بر اساس تنظیم متمم جدید از فعال اقتصادى مالیات دوباره 
دریافت مى کنند. امیرى همچنیــن این نوید را به مدیران 
بخش تولید داد که بــه  زودى ابالغیه قانون نحوه هزینه 
بخشى از مالیات بر ارزش  افزوده در شهرك هاى صنعتى 
به اداره هاى امور مالیاتى استان اصفهان ارسال خواهد شد.

وى از شرکت هاى تولیدى خواست در صورتى  که طلبى 
دارند، در اسرع وقت به  امور مالیاتى مراجعه کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان گفت: سرانه 
مصرف انرژى برق در استان 5/1درصد از تولید آن بیشتر 
است و این موضوع باعث منفى شدن تراز تولید و مصرف 

برق این استان شده است.
رسول موسى رضایى افزود: استان اصفهان 8/5 درصد 
از برق کشور را تولید ودرحدود 10 درصد(22/7 میلیارد 
کیلو وات ســاعت در ســال ) از برق کشــور را مصرف 

مى کند.
وى اضافه کرد: تراز تولید و مصرف برق در استان منفى 
اســت و دلیل اصلى آن کاهش نزوالت آسمانى و کم 
آبى اســت که تولید نیروگاه ها را بــا محدودیت مواجه 

کرده است.
موسى رضایى یادآور شد: در سال 93، تولید برق استان 

نزدیک به 12 درصد و مصرف برق 11 درصد بود.
وى گفت: پیک بار شبکه در تابستان امسال چهار هزار 
و 381 مگاوات بود که پیش بینى مى شود تا سال 1403 
این میزان به شش هزار و 185 مگاوات برسد که بدلیل 

توسعه قابل توجه هر ساله مصارف صنعتى است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان اعالم کرد: 
برنامه هاى این شــرکت در ســه برنامه اصلى تولید، 
انتقال و شــبکه هاى انتقال فوق توزیع تعریف شــده

 است.

تراز تولید و مصرف برق 
استان اصفهان منفى است

جرائم مالیاتى بخش صنعت 
درنایین بخشیده مى شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
نمایشگاه وسایل پاك رو شامل دوچرخه پدالى، دوچرخه و 
موتورهاى برقى و خودروهاى برقى، بهار سال آینده برگزار 

و به مردم عرضه خواهد شد.
علیرضا صلواتى با بیان اینکه نخستین نمایشگاه پاك روها 
بهار سال آینده در اصفهان برگزار مى شود، گفت: در این 
نمایشگاه انواع وسایل پاك رو شامل دوچرخه، دوچرخه و 
موتورهاى برقى و خودروهاى برقى به نمایش گذاشــته 

مى شود و این پاك روها به مردم عرضه خواهد شد. 
وى اظهارداشــت: از اواخــر بهمن ماه طــرح فروش با 
تســهیالت موتورهاى برقى را با 10 عرضه کننده بزرگ 
در سطح استان و کشــور آغاز خواهیم کرد و همچنین با 
توجه به اســتقبال از طرح «بفرمایید دوچرخه» و فروش 
15 میلیارد تومانى دوچرخه در شــهر اصفهان، این طرح 
استمرار خواهد داشت و طرح «بفرمایید موتور برقى» نیز 

به آن اضافه مى شود.

صلواتى خاطرنشــان کرد: موتور دانش بنیانى که حدود 
یک سال قبل با مشارکت معاونت علمى و فناورى ریاست 
جمهورى رونمایى شد، به تولید انبوه رسیده است و اواخر 
بهمن ماه عرضه مى شــود که ظاهرى شــیک و مورد 
پسند جوانان و جذابیت هاى بسیارى دارد. وى ادامه داد: 
محل هاى شارژ این موتورها را در 10 نقطه از میادین اصلى 
شهر در کنار ایستگاه هاى دوچرخه پیش بینى کرده ایم که 

به مرور زمان به 50 محل افزایش پیدا خواهد کرد.

فروش با تسهیالت موتورهاى برقى 
در نصف جهان 

موتورسیکلتى دانش بنیان اواخر بهمن ماه عرضه مى شود

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى فرماندهى انتظامى 
شهرســتان اصفهان از اجــراى محدودیت هاى 
ترافیکى در برخى از خیابان هاى شهر اصفهان به 
منظور برپایى با شکوه مراسم روز 12 بهمن خبر داد.

سرهنگ ابوالقاسم چلمقانى اظهار داشت: به منظور 
برپایى هرچه باشــکوه تر برگزار شدن مراسم هاى 
ســالروز ورود امام خمینى (ره) و آغاز دهه مبارك 
فجر در شهر اصفهان محدودیت هایى در برخى از 

خیابان ها و میادین اصلى اجرا مى شود.
وى افزود: بر این اســاس، توقف هر نوع وســیله 
نقلیه از ســاعت 6 صبــح روز 12 بهمن(امروز) در 
مســیر شــهید الوى تا میدان بســیج هر دو باند 
شمال و جنوب روبروى گلستان شهدا ممنوع و از 
ســاعت 8 صبح نیز براى تردد وسایل نقلیه به غیر 
از اتوبوس ها و تاکســى ها ممنوعیــت تردد ایجاد 

مى شود.
رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان اظهار داشت: 
همچنین از ساعت 6 صبح روز 12 بهمن توقف هر 

نوع وسیله نقلیه در خیابان آزادگان، حدفاصل چهار 
راه فرایبورگ تا میدان بسیج ممنوع خواهد بود و با 
استقرار تاکسى ها و در خیابان آزادگان از ساعت 8 
صبح تردد هر نوع وسیله نقلیه از خیابان فرایبورگ به 
سمت میدان بسیج ممنوع و فقط مسیر BRT جهت 
تردد اتوبوس ها و خودروهاى امدادى باز خواهد بود.

این مقام انتظامى بیان داشت: از ساعت 9 صبح تردد 
اتوبوس ها از چهار راه فرایبورگ به ســمت میدان 
بسیج نیز ممنوع بوده و اتوبوس هاى شرکت واحد از 
مسیرهاى جایگزین مانند خیابان شیخ مفید و حاج 

رحیم ارباب استفاده خواهند کرد.
چلمقانــى از اجراى محدودیت هــاى ترافیکى به 
صورت مقطعى در برخى از خیابان هاى سطح شهر 
خبر داد و گفت: در هنگام حرکت پیاده روى نیروهاى 
ارتش، از ســمت مرکز آمــوزش توپخانه و تقاطع 
توحید - دانشــگاه و همچنین رژه موتورسواران از 
ورزشگاه تختى به سمت گلستان شهدا به صورت 

مقطعى محدودیت ترافیکى اجرا مى شود.  

از سال 93 تاکنون34 گروه فعال تعزیه خوانى در 
شهرستان خمینى شــهرثبت شدند که هرسال در 
محرم و صفر فعالیت هاى خود را در قالب سوگواره 

ارایه مى دهند.
ســید ابراهیم موســوى رییس فرهنگ و ارشاد 
اسالمى شهرستان خمینى شــهر با اعالم اینکه 
تعزیه خوانى شهرستان خمینى شهر سرآمد استان 
است. گفت: از ســال 93 تاکنون بالغ بر 34 گروه 
تعزیه خوانى در شهرستان خمینى شهر ثبت شدند 
که فعالیت هاى خــود را در قالب ســوگواره ارائه 

مى دهند. موســوى همچنین گفت: امسال یک 
سوگواره شهرستانى برگزار شــد که از هر یک از 
محالت خمینى شــهر یک گروه تعزیه خوانى به 
این همایش معرفى شــد و بعد از پایان سوگواره، 

برگزیدگان انتخاب و تجلیل شدند.
وى پیــرو اینکــه تعزیــه خوانى در شهرســتان 
خمینى شهر سرآمد استان است عنوان کرد: مصداق 
این  در ســال 95 برگزارى اولین سوگواره ملى در 
استان اصفهان به میزبانى شهر خمینى شهر بوده و 
سال 94 نیز میزبان همایش تجلیل از پیشکسوتان 

تعزیه خوانى استان اصفهان بود.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان از 
پرداخت خسارت کشاورزان اصفهانى تا پایان سال 
96 خبر داد و گفت: 12 درصد خسارت کشاورزان 

پرداخت شده است.
مهرداد مرادمند با اشاره به آمایش سرزمینى گفت: از 
گذشته کم آبى در بخش هایى از استان وجود داشته 
و آنچه که کشت مى شده سازگار با محیط بوده، اما با 
تشدید خشکسالى، برخى از محصوالت باید حذف 

و جایگزین شود.
وى اضافه کرد: باغات پسته، کشت زعفران، گل 
محمدى و گیاهان دارویى از جمله گیاهانى مقاوم در 
مقابل کم آبى هستند که در اولویت جهاد کشاورزى 

قرار گرفته و توسعه یافته است.
مرادمند در خصوص اقدامات صورت گرفته براى 

مقابله با کم آبى عنوان کرد: در شهر ورزنه چندین 
پروژه در دست اجراست، از جمله استخرهاى ذخیره 
آب و پیش بینى شده تا با آبیارى تحت فشار بتوانند 

کشاورزى را ادامه دهند.
وى یادآور شد: ســعى بر این بوده که قنوات را با 
مرمت سرپا نگه داریم و بودجه اى که در سال هاى 
اخیر به این موضوع اختصاص داده شــده، کافى 

نیست.
قائم مقــام ســازمان جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهــان تصریح کــرد: در 150 هــزار هکتار از 
260 هزار هکتار زمین کشاورزى در سطح استان 
بهره ورى بــا آبیارى تحت فشــار و در بقیه هم با 
نوســازى، تجهیز و دیگر روش ها افزایش یافته

 است. 

جانشــین قائم مقام وزیر کشــور گفت: موضوع 
رعایت حجــاب و عفاف با کار فرهنگى درســت 
مى شــود و باید در اولویت دستگاه هاى فرهنگى 

قرار گیرد.
على موالزاده در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت 
عمومى و حقوق شهروندان در استاندارى اصفهان 
افزود: در این راستا دستگاه هاى فرهنگى از جمله 
صدا و سیما، ســازمان تبلیغات اسالمى و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمى باید این موضوع را در 

اولویت خود قرار دهند.
وى عفاف را اصل دانست و گفت: حجاب و پوشش 

محصول خروجى عفاف است.
جانشین قائم مقام وزیر کشور در عین حال وضعیت 
رعایت حجاب را در ادارات دولتى مطلوب ارزیابى 
کرد و افزود: باید به وضعیــت عفاف و حجاب در 

بخش خصوصى بیشتر رسیدگى شود.
وى همچنین وضعیت رعایت حقوق شهروندى را 

نامناسب دانست و گفت: کارها باید اثربخش باشد 
و نبود اثربخشى موجب نارضایتى عموم مى شود.

موالزاده یادآورى کرد: موضوع صیانت از حقوق 
شهروندى و حجاب و عفاف در بخش آسیب هاى 

اجتماعى قرار گرفته است.
وى تصریح کرد: از مجموع آسیب هاى اجتماعى 
در کشور، حاشیه نشینى، اعتیاد و مفاسد اخالقى 
در اولویت قرار دارد و حجاب و عفاف نیز در بخش 

مفاسد اخالقى جاى دارد.
وى با بیان اینکه کاهش 2 تا 3 درصدى طالق و 
اعتیاد کار فوق العاده و اثر بخشى نیست گفت: بنا 
به تاکید رهبر معظم انقالب باید کارها به ســمت 
تحول در جامعه باشــد تا به رضایت مندى مردم 

دست یابد.
جانشین قائم مقام وزیر کشــور خاطرنشان کرد: 
اســتفاده از ظرفیت مردم و موسسات مردم نهاد، 

حلقه مفقوده کاهش آسیب هاى اجتماعى است.

اعالم محدودیت هاى ترافیکى امروز

تعز یه خوانى در خمینى شهر، سرآمد استان است

پرداخت خسارت کشاورزان اصفهانى تا پایان امسال

  حجاب با کار فرهنگى درست مى شود
  جانشین قائم مقام وزیر کشور:

12 بهمن، رقابت نهایى ایده هاى ترافیکى شهروندان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
امروز ایده هاى برتر ترافیکى شــهروندان که در قالب 9 

محور تعریف شده بود، داورى مى شود.
علیرضا صلواتى اظهارداشــت: به منظور بهره گیرى از 
بهره گیرى از ایده هاى خالقانه، بــا همکارى معاونت 
برنامه ریزى و توسعه سرمایه انسانى و مدیریت خالقیت 

و فناورى هاى نوین ، برگزارى ویژه برنامه « ایده شو در 
زمینه حمل و نقل و ترافیک» در دســتور کار این حوزه 

قرار گرفت.
وى با بیــان اینکه بــا نظرات شــهروندان متخصص 
مى توانیم به شــهرى با حمل و نقل پایدار دست یابیم، 
افزود: 134 ایده در برنامه ایده شــو در 9 محور از جمله 

حمل و نقل همگانى، حمل و نقل پاك، آموزش و فرهنگ 
ترافیک، ایمنى در حمل و نقــل و ترافیک، حمل و نقل 
هوشــمند و فن آورى هاى نوین، اقتصاد و حمل و نقل، 
حمل و نقل محیط زیست و مدیریت بحران، حمل و نقل 
بار و شبکه معابر و زیرساخت ها مطرح شد که از این تعداد 

24 ایده و پیشنهاد به مرحله نهایى رسید.
معاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردار اصفهان 
اظهارداشــت: در این ویژه برنامه، شــرکت کنندگان 
مى توانند در چهار دقیقه طرح هاى خود را مطرح کنند که 
سه دقیقه جهت ارائه و یک دقیقه جهت پرسش و پاسخ 
احتمالى داوران در نظر گرفته شده است، امتیازدهى به 
شــرکت کنندگان نیز از طریق اپلیکیشن نصب شده بر 

روى موبایل داوران به صورت آنالین انجام خواهد شد.
وى اضافه کرد: ایده ها در این دوره از برنامه ایده شو از سه 
داور بیرونى از اساتید برجسته دانشگاه و دو داور داخلى از 
متخصصان و مدیران برجسته شهردارى، داورى خواهد 
شد، که در نهایت به هشت ایده برتر تقدیرنامه و جوایزى 

تعلق خواهد گرفت.

مدیر صنایع تبدیلى سازمان جهاد کشاورزى شهرستان 
اصفهان گفت: ساالنه 760 تن سبزیجات و صیفى جات 
تازه و خشک در شهرستان اصفهان بسته بندى مى شود.

منصور قماشى اظهار داشت: جهاد کشاورزى اصفهان 
اقدامات موثرى در صدور طرح هــاى صنایع تبدیلى و 

تکمیلى انجام داده است.
وى بیان داشت: مدیریت صنایع تبدیلى و غذایى سازمان 
جهاد کشاورزى استان اصفهان در زمینه صدور پروانه 
بهره بردارى اقدام به بررســى و تائید طرح تولید ورمى 
کمپوســت به ظرفیت 250 تن در ســال در شهرستان 

اصفهان کرده است.
مدیر صنایع تبدیلى ســازمان جهاد کشاورزى اصفهان 
گفت: در همین راســتا طرح تولید ســیب زمینى نیمه 
آماده منجمد با ظرفیت ســه هزار و 120 تن در سال در 

شهرستان بویین میاندشت نیز از دیگر طرح هاى صنایع 
تبدیلى است.

وى ادامه داد: طرح ســردخانه باالى صفر به ظرفیت 
هشت هزار تن در سال در شهرســتان شهرضا و طرح 
بسته بندى ســاالنه غالت و حبوبات به ظرفیت 540 
تن در شهرســتان برخوار از دیگر طرح ها در این حوزه 

است.
قماشــى بیان داشــت: معرفى 15 طرح صنایع تبدیلى 
جهت استفاده از تسهیالت ســرمایه ثابت و در گردش 
از محل اعتبارات بنگاه هاى کوچک و متوسط و جذب 
193 هزار میلیون ریال براى پنج طرح از این جمله است.

وى بیان داشت: در همین راستا ســرمایه ثابت هشت 
طرح 35 هزار و 800 میلیون ریال و سرمایه در گردش 

شش طرح 75 هزار میلیون ریال است.

بسته بندى ساالنه 760 تن سبزى و صیفى جات خشک 

اعظم محمدى
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مدیر کل راه وشهرسازى استان اصفهان گفت: همزمان 
با سى و نهمین ســالگرد پیروزى انقالب اسالمى، 94 
کیلومتر پروژه راهسازى، هزار و 277 واحد مسکن مهر، 
اجراى ده عملیات عمران وبهسازى شهرى، در مجموع 
با اعتبارى بیش از هزار و 500 میلیارد ریال در اســتان 

اصفهان به بهره بردارى خواهد رسید.
حجت ا... غالمى اظهارداشــت: به مناسبت دهه فجر 
انقالب اســالمى بیش از هزار و 200 واحد مسکن مهر 

استان اصفهان افتتاح و به متقاضیان تحویل مى شود.
وى گفت: از این تعداد، 715 واحد آن مربوط به شهرهاى 
باالى 25 هزار نفر،  78 واحد مربوط به شهرهاى زیر 25 

هزار نفر و 484 واحد مربوط به شهر فوالد شهر است که 
آماده تحویل به متقاضیان است.

وى گفت: از 150 هزار و 352 واحد مســکن مهر داراى 
متقاضى در برنامه استان اصفهان، تاکنون 146 هزار و 
106 واحد  افتتاح شــده و مورد بهره بردارى قرار گرفته 
اســت که با برنامه ریزى صــورت گرفتــه، باقیمانده
 پروژه هاى مســکن مهر اســتان به تعداد چهار هزار و 
250واحد از دهه فجر تا پایان سال جارى به بهره بردارى 
خواهد رسید و از این میزان هزار و 277 واحد  با میانگین 
اعتبارى بیش از 830 میلیارد ریــال دردهه فجر افتتاح 

خواهدشد.

مدیر پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى اصفهان 
گفت: طرح پاکســازى اصفهان از تخلفات شهرى از ماه 

آینده آغاز مى  شود. 
حسن محمدحسینى اظهارداشت: به منظور آماده سازى 
شهر براى مســافران نوروزى، طرح پاکســازى شهر از 
تخلفات شــهرى از ماه آینده آغاز مى شود. وى ادامه داد: 
بر این اساس، جمع آورى خودروهاى فرسوده و رها شده، 
خودروهاى دوره گرد، رفع سد معبر، جمع آورى متکدیان و 
دستفروشان در دستور کار قرار مى گیرد. وى با بیان اینکه 
متکدیان با ســوء استفاده از احساســات دینى و عواطف 
مذهبى شهروندان، روزانه درآمدهاى زیادى را عاید خود 

مى کند، افزود: حضور متکدیان و کودکان خیابانى عالوه 
بر اینکه چهره شهر را مخدوش مى سازد، زمینه ارتکاب 
جرم را نیز مهیا مى کند، بر این اساس در طول سال طرح 
جمع آورى متکدیان اجرا مى شود. مدیر پیشگیرى و رفع 
تخلفات شهرى شهردارى اصفهان اضافه کرد: متکدیان 
به هیچ عنوان به نکات بهداشتى توجه نمى کنند، از همین 
رو بسیارى از آنان به دلیل عدم رعایت نظافت و بهداشت، 
ناقل بیمارى هاى گوناگونى هســتند و بــا توجه به این 
موضوع مهم، الزم است شــهروندان در صورت برخورد 
با متکدیان با شــماره تلفن 35545453 تماس بگیرند تا 

مأموران در اسرع وقت براى جمع آورى آنان اقدام کنند.

 بهره بردارى از94 کیلومتر 
پروژه راهسازى در دهه فجر

اصفهان از تخلفات شهرى 
پاك مى شود

تولید نخستین شیاف گیاهى 
در شهرضا

متخصصان داخلـى درشـهرك صنعتـى رازى، موفق 
شدند شیاف گیاهى بانام تجارى فیتوواژکس را نخستین 
بار تولید کنند. مدیر این کارخانه تولید داروهاى گیاهى 
گفت: این شیاف گیاهى نخسـتین بار در دنیا از عصاره 

سیاه دانه تهیه شده است. 
محمداسـتوار بـا بیـان اینکـه تولیـد ایـن دارو حاصل 
دوسـال تحقیق وپژوهـش درواحد تحقیقـات گیاهان 
دارویـى دانشـگاه علـوم پزشـکى مشهداسـت، افزود: 
درمراحل ابتدایى تولید این دارو درمحیط کشت، اثرات 
ضدمیکروبى دارو بررسـى وپس ازآزمایـش روى گاو، 
موش وصد نفرازبیماران نتایج آن تأیید شـد. وى گفت: 
درمرحله نخست ازتولید این دارو، یک میلیون واحد ازآن 

وارد بازارخواهدشد.

افتتاح100 پروژه عمرانى و 
خدماتى در تیران

معاون فرماندار تیران و کرون گفت: یکصد پروژه عمرانى 
و خدماتى همزمـان با دهه فجـر در شهرسـتان تیران 
و کرون افتتاح  مى شـود. عبدا... بنهرى اظهارداشـت: 
این پروژه ها در بخش بهداشـت و درمان، دهیارى ها، 
کشاورزى، دامپرورى، آموزش و پرورش، برق رسانى و 
مخابرات است. وى افزود: براى اجراى این پروژه بیش از 
293 میلیارد و 983 میلیون ریال هزینه شده که اعتبارات 
آن از محل بودجه هاى ملى، اسـتانى و سرمایه گذارى 

بخش خصوصى و مشارکت خّیران تأمین شده است.

خبر

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه:9610113757302232 شماره پرونده: 9609983757300428 شماره بایگانى شعبه: 960443  
احترامًا مقرر است متن ذیل یک نوبت تا تاریخ 96/11/12 در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج 
و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 961918 به این دادگاه ارسال گردد. موضوع: وقت 
رسیدگى مورخه 96/12/13 ساعت 10 صبح خواهان: حسین شفیعى فرزند محمود خوانده: مهرداد خوندابى 
به نشانى مجهول المکان محل حضور دادگاه عمومى بخش مهردشت خواسته: الزام به فک پالك خودرو. 
خواهان خواسته خود را بشرح فوق مطرح نمودند و باتوجه به دســتور مقام محترم قضایى مبنى بر ضرورت 
اخذ پاره اى از توضیحات ازطرفین پرونده که در شعبه دادگاه بخش مهردشت تحت کالسه 961918 تحت 
رسیدگى مى باشد. بنابه اعالم و درخواست خواهان و به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم باستناد 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى 
به خواسته در مورخه 96/12/13 ساعت 10 صبح در این دادگاه حضور یابید درصورت عدم حضور به پرونده 

غیابى رسیدگى خواهدشد. 7646/ م الف کریمیان- مدیر دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت/11/237
 مزایده

شعبه دوم اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان: درخصوص پرونده کالسه 451/95 ش دوم اجراى 
احکام له خانم راحله پیا با وکالت خانم زهرا زارع بیدکى علیه آقاى مهرداد آجودانیان به آدرس اصفهان خیابان 
فردوسى- خ عافیت- کوچه سپهر- پالك 32 بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 1/072/998/650 
ریال اموال توقیفى به شــرح 1/06 دانگ معادل 12/73 حبه از 18 سهم مشــاع از 72 سهم عرصه و اعیان 
(یکدانگ و نیم از ششدانگ مشاع) به شماره پالك ثبتى 102 فرعى از 233، اصلى بخش 4 اصفهان به شماره 
ثبت 71138 به آدرس اصفهان، خیابان فردوسى- خیابان عافیت- کوچه سپهر با کدپستى 53153- 81437 
محل مذکور ساختمانى است مسکونى در دو طبقه با قدمت حدود 60 سال با سازه خشت و گل و دیوار باربر 
عرصه حدود 129 مترمربع و اعیانى آن در طبقه زیرزمین با زیربناى 25 حدود مترمربع و در طبقه همکف با 
زیربناى حدود 115 مترمربع و طبقه اول آن با زیربناى حدود 70 مترمربع مى باشد و داراى نماى آجرى و کف 
هاى سرامیک و بدنه رنگ و روغن و دربهاى داخلى  چوبى و داراى سرویس بهداشتى و آشپزخانه با بدنه کاشى 
و سرامیک و همچنین داراى انشعابات آب و برق و گاز مستقل مى باشد ملک فوق با توجه به وضعیت موجود 
معابر از سمت گذر جنوبى داراى حدود 1/5 متر و از سمت گذر شمالى حدود 1/2 متر عقب نشینى دارد با نظر 
به موقعیت و امکانات و کیفیت ملک موردنظر و همچنین در نظرگیرى متراژ آن ارزش 18 سهم مشاع از 72 
سهم عرصه و اعیان برابر با مبلغ 1/517/500/000 ریال و معادل یک میلیارد و پانصد و هفده میلیون و پانصد 
هزار ریال مى باشد که (1/06 دانگ از 18 سهم مشاع معادل 13/73 حبه جهت مزایده به فروش خواهد رسید 
که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه ى مزایده اى در مورخ 96/12/6 
در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروى پمپ بنزین ساختمان شماره 2 
دادگسترى، ساختمان قضایى شهید محسن حججى برگزار مى گردد طالبین شرکت در جلسه ى مزایده مى 
توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید 
نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 34501 مدیر اجراى احکام شوراى حل 

اختالف اصفهان /11/355
حصر وراثت

غالمرضا بقولى زاده داراى شناسنامه شماره 1403 به شرح دادخواســت به کالسه 2414/96 ح 54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى بقولى زاده بشناسنامه 
 26505 در تاریخ 91/9/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به سه پسر و سه دختر به اسامى: 1- حمیدرضا بقولى زاده به ش ش 470 نسبت با متوفى فرزند 2- غالمرضا 
بقولى زاده به ش ش 1403 نسبت با متوفى فرزند 3- وحید بقولى زاده به ش ش 3969 نسبت با متوفى فرزند 
4- مرجان بقولى زاده به ش ش 890 نسبت با متوفى فرزند 5- ســمیه بقولى زاده به ش ش 4046 نسبت 
با متوفى فرزند 6- مریم بقولى زاده به ش ش 782 نســبت با متوفى فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33860 شعبه 

54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/359
حصر وراثت

بابک کریم آزاد داراى شناسنامه شــماره 333 به شرح دادخواست به کالســه 2407/96 ح 54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحسین کریم آزاد بشناسنامه شماره 
290 در تاریخ 96/10/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک پسر، یک دختر و همسر دائمى به اسامى: 1- بابک کریم آزاد به ش ش 333 نسبت با متوفى فرزند 2- الله 
کریم آزاد به ش ش 9076 نســبت با متوفى فرزند 3- پروانه خلیلى به ش ش 149 نسبت با متوفى همسر و 
الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او  باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 33847 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/360
حصر وراثت

محمدعلى امینى نژاد داراى شناسنامه شماره 10417 به شرح دادخواست به کالسه 2408/96 ح 54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا امینى نژاد بشناسنامه 
 31 در تاریخ 96/10/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو 
پسر، یک دختر و یک همسر دائمى به اسامى: 1- مهدى امینى نژاد به ش ش 2218 نسبت با متوفى فرزند 
2- محمدعلى امینى نژاد به ش ش 10417 نسبت با متوفى فرزند 3- طیبه امینى نژاد به ش ش 1409 نسبت 
با متوفى فرزند 4- شهناز آبتین به ش ش 54280 نســبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33848 شعبه 

54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/361
حصر وراثت

معصومه قادرى زفره داراى شناسنامه شماره 2888 به شرح دادخواست به کالسه 2409/96 ح 54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا قادرى زفره بشناسنامه  71 در 
تاریخ 96/10/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و 
دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- محمد قادرى به ش ش 152 نسبت با متوفى فرزند 2- حسین قادرى زفره 
به ش ش 42 نسبت با متوفى فرزند 3- ناصر قادرى زفره به ش ش 2860 نسبت با متوفى فرزند 4- فاطمه 
قادرى زفره به ش ش 2791 نسبت با متوفى فرزند 5- معصومه قادرى زفره به ش ش 2888 نسبت با متوفى 
فرزند 6- ذبیده عرب بک زفرة به ش ش 10 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33849 شعبه 54 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/362

حصر وراثت
عزت جمالى داراى شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 2404/96 ح 54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر باقرى زفره بشناسنامه شماره 938 در تاریخ 
96/8/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه دختر و یک 
همسر به اسامى: 1- مرضیه باقرى زفره ب ش ش 4821 نسبت با متوفى فرزند 2- مریم باقرى زفره به ش 
ش 91478 نســبت با متوفى فرزند 3- عاطفه باقرى زفره به ش ش 1272335798 نسبت با متوفى فرزند 
4- عزت جمالى به ش ش 3 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33850 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اص فهان (مجتمع شماره سه) /11/363
حصر وراثت

آرزو خسروى فرد داراى شناسنامه شماره 627 به شرح دادخواســت به کالسه 2406/96 ح 54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر معصومى بشناسنامه  6 در تاریخ 
96/7/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک دختر و 
یک همسر به نام هاى: 1- آفاق معصومى به ش ش 1273646037 نسبت با متوفى فرزند 2- آرزو خسروى 
فرد به ش ش 627 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33851 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/364
حصر وراثت

محمد جان نثارى الدانى داراى شناسنامه شماره 1548 به شــرح دادخواست به کالسه 2400/96 ح 54 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان على جان نثارى الدانى 
بشناسنامه شماره 17 در تاریخ 78/10/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به چهار پسر، چهار دختر، یک همسر دائمى به اسامى: 1- محمد جان نثارى الدانى به ش ش 
1548 نسبت با متوفى فرزند 2- سعید جان نثارى الدانى به ش ش 1549 نسبت با متوفى فرزند 3- جواد جان 
نثارى الدانى به ش ش 1550 نسبت با متوفى فرزند 4- رسول جان نثارى الدانى به ش ش 1829 نسبت با 
متوفى فرزند 5- لیال جان نثارى الدانى به ش ش 1771 نسبت با متوفى فرزند 6- زهره جان نثارى الدانى 
به ش ش 1772 نسبت با متوفى فرزند 7- راضیه جان نثارى الدانى به ش ش 1803 نسبت با متوفى فرزند 
8- مرضیه جان نثارى الدانى به ش ش 112 نسبت با متوفى فرزند  9- مهرى جان نثارى الدانى به ش ش 
34633 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33852 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/365
حصر وراثت

غالمحسن خادم الفقرا داراى شناسنامه شماره 877 به شرح دادخواست به کالسه 2413/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرخ کاظمى به شناسنامه 6 در تاریخ 
95/9/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دختر 
به اسامى: 1- غالمعلى خادم الفقرا موسى آبادى به ش.ش 2 نســبت با متوفى فرزند 2- غالمحسن خادم 
الفقرا به ش.ش 877 نســبت با متوفى فرزند 3- علیرضا خادم الفقرا به ش.ش 2328  نسبت با متوفى فرزند 
4- صدیقه خادم الفقرا موسى آبادى به ش.ش 16 نسبت با متوفى فرزند 5- زهرا خادم الفقرا به ش.ش 79 
نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 33853 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /11/371
حصر وراثت

فرج اله نور شرق دهاقانى داراى شناسنامه شماره 588 به شرح دادخواست به کالسه 2395/96ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى نور شرق دهاقانى 
به شناسنامه 3471 در تاریخ 95/1/19  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر و دو دختر به اسامى: 1- فرج اله نور شرق دهاقانى به ش.ش 588 نسبت با متوفى 
فرزند 2- فاطمه نورشرق دهاقانى به ش.ش 234 نســبت با متوفى فرزند 3- صدیقه نورشرق دهاقانى به 
ش.ش 49 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33840 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/372
حصر وراثت

فرج اله نور شــرق دهاقانى داراى شناسنامه شماره 588 به شرح دادخواســت به کالسه 2394/96ح54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شوکت رئوفى دهاقانى به 
شناسنامه 329 در تاریخ 87/7/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر و دو دختر، همسر به اسامى : 1- فرج اله نور شرق دهاقانى به ش.ش 588 نسبت با متوفى 
فرزند 2- فاطمه نورشرق دهاقانى به ش.ش 234 نســبت با متوفى فرزند 3- صدیقه نورشرق دهاقانى به 
ش.ش 49 نسبت با متوفى فرزند 4- محمدعلى نورشرق دهاقانى به ش.ش 3471 نسبت با متوفى فرزند 
والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33841 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه) /11/373
حصر وراثت

محمدعلى عابدینى خوراسگانى داراى شناسنامه شماره 231 به شرح دادخواست به کالسه 2396/96ح54 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسن عابدینى 
خوراسگانى به شناسنامه 190 در تاریخ 96/9/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و یک همسر به اسامى: 1- محمدرضا عابدینى خوراسگانى به ش.ش 
343 نســبت با متوفى فرزند 2- محمدعلى عابدینى خوراسگانى به ش.ش 231 نســبت با متوفى فرزند 

3- محمدحســین عابدینى خوراسگانى به ش.ش 228 نســبت با متوفى فرزند 4- محمدمهدى عابدینى 
خوراسگانى به ش.ش 430 نســبت با متوفى فرزند 5- عزت عابدین خوراسگانى به ش.ش 117 نسبت با 
متوفى همسر 6- عباسعلى عابدینى  خوراسگانى به ش.ش 3376 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

33842 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/374
حصر وراثت

فخرالسادات میرموالئى داراى شناسنامه شماره 1271527081 به شرح دادخواست به کالسه 2399/96ح54 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدحمید میرمعصومى 
کرمى به شناســنامه 5856 در تاریخ 96/8/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر، یک دختر، یک همســر دائمى، مادر و پدر به اسامى: 1- سیدمحمد طه 
میرمعصومى کرمى به ش.ش 1276982631 نسبت با متوفى فرزند 2- شقایق السادات میرمعصومى کرمى 
به ش.ش 1277764441 نسبت با متوفى فرزند 3- فخرالســادات میرموالئى به ش.ش 1271527081 
نســبت با متوفى همســر 4- فاطمه یارى رنانى به ش.ش 186 نســبت با متوفى مادر 5- ســیدرمضان 
میرمعصومى کرمى به ش.ش 14 نسبت با متوفى پدر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33843 شعبه 54 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/375
 حصر وراثت

نوراله پریشانى داراى شناسنامه شــماره 183 به شرح دادخواست به کالســه 2401/96ح54 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فردوس جوهرى فروشــانى به 
شناسنامه 66 در تاریخ 96/7/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- نوراله پریشانى به ش.ش 183 نسبت با متوفى فرزند 
2- محسن پریشانى به ش.ش 180 نسبت با متوفى فرزند 3- زهرا پریشانى به ش.ش 246 نسبت با متوفى 
فرزند 4- آذر پریشــانى به ش.ش 8 نسبت با متوفى فرزند 5- محمد پریشــانى به ش.ش 8352 نسبت با 
متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدی م 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33844 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /11/376
حصر وراثت

مریم خرمى دستجردى داراى شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه 2403/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رجبعلى صالحیان دستجردى به 
شناسنامه 52 در تاریخ 96/7/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر و دو دختر و یک همسر دائمى به اسامى: 1- حمیدرضا صالحیان دستجردى به ش ش 177 
نسبت با متوفى فرزند 2- على صالحیان دستجردى به ش ش 17560 نســبت با متوفى فرزند 3- شهال 
صالحیان دستجردى به ش ش 4365 نسبت با متوفى فرزند 4- سهیال صالحیان دستجردى به ش  ش 148 
نسبت با متوفى فرزند 5- مریم خرمى دستجردى به ش.ش 6 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

33845 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/377
حصر وراثت

حسام الدین مهربان داراى شناسنامه شماره 119 به شرح دادخواست به کالسه 2386/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه کفایت به شناسنامه 13150  
در تاریخ 96/9/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه 
پسر و یک دختر به اسامى: 1- جلیل مهربان به ش.ش 1269 نسبت با متوفى فرزند 2- احسان مهربان به 
ش.ش 55406 نسبت با متوفى فرزند 3- حسام الدین مهربان به ش.ش 119 نسبت با متوفى فرزند 4- توران 
مهربان قهفرخى به ش.ش 36615 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33834 شعبه 54 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/378
حصر وراثت

مهین خزائى کوپائى داراى شناسنامه شماره 77 به شرح دادخواست به کالسه 2353/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین زارعى به شناسنامه 804 در 
تاریخ 96/10/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک 
خواهر و یک همسر به اسامى: 1- اشرف زارعى به ش.ش 4 نسبت با متوفى خواهر 2- مهین خزائى کوپائى 
به ش.ش 77 نسبت با متوفى همســر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33835 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/379 
حصر وراثت

پوراندخت همت زاده دستگردى داراى شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 2377/96ح54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدبرهان الدین حسینى 
به شناســنامه 16 در تاریخ 96/9/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر و یک همسر به اســامى: 1-  ایلیا حسینى به ش.ش 9559 نسبت با متوفى فرزند 
2- سیدآرمین حسینى به ش.ش 5146 نسبت با متوفى فرزند 3- اردالن حسینى به ش.ش 23417 نسبت 
با متوفى فرزند 4- پوراند خت همت زاده دستگردى به ش.ش 5 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

33836 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/381
حصر وراثت

اصغر رحیمى داراى شناسنامه شماره 3515 به شرح دادخواست به کالســه 2361/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحیم رحیمى اندانى به شناسنامه 30 
در تاریخ 96/7/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو 

پسر و پنج دختر و یک همسر به اسامى: 1- اصغر رحیمى به ش.ش 3515 نسبت با متوفى فرزند 2- مهدى 
رحیمى اندانى به ش.ش 300 نسبت با متوفى فرز ند 3- بیگم رحیمى اندانى به ش.ش 28 نسبت با متوفى 
فرزند 4- زهره رحیمى اندانى به ش.ش 3514 نسبت با متوفى فرزند 5- زرى رحیمى به ش.ش 3513 
نسبت با متوفى فرزند 6- مریم رحیمى اندانى به ش.ش 834 نسبت با متوفى فرزند 7- طاهره رحیمى به 
ش.ش 880 نسبت با متوفى فرزند 8- فاطمه رحیمى اندانى به ش.ش 133 نسبت با متوفى همسر والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 33837 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/384

حصر وراثت
فرانک شیرانى داراى شناسنامه شماره 2856 به شــرح دادخواست به کالسه 2379/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا شیرانى به شناسنامه 640 
در تاریخ 96/3/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه 
پسر و یک دختر و یک همسر به اسامى: 1- فریبرز شیرانى به ش.ش 3420 نسبت با متوفى فرزند 2- على 
محمد شیرانى به ش.ش 15041 نسبت با متوفى فرزند 3- امید شیرانى به ش.ش 10296 نسبت با متوفى 
فرزند 4- فرانک شیرانى به ش.ش 2856 نســبت با متوفى فرزند 5- زهرا کدخدائى ا لیادرانى به ش.ش 
27242 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33838 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/385
حصر وراثت

فاطمه ریاحى روحى داراى شناسنامه شماره 99 به شرح دادخواست به کالسه 2392/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عفت فرده به شناسنامه 12185 در 
تاریخ 81/5/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک 
دختر به نام: فاطمه ریاحى روحى به ش.ش 99 نســبت با مت وفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33839 

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/386
حصر وراثت

سیدسعید هنرپور داراى شناسنامه شماره 44036 به شرح دادخواست به کالسه 2478/96ح54 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منظره اخوان طباخ به شناسنامه 
361 در تاریخ 94/9/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به یک پسر و یک دختر و یک همسر و پدر به اسامى: 1- على هنرپور به ش.ش 14957 نسبت با متوفى 
فرزند 2- بهاره السادات هنرپور به ش.ش 1271135426 نسبت با متوفى فرزند 3- سیدسعید هنرپور به 
ش.ش 44036 نسبت با متوفى همسر 4- محمد اخوان طباخ به ش.ش 39 نسبت با متوفى پدر والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 33818 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /11/387

حصر وراثت
ذبیح اله رستمى داراى شناسنامه شماره 10814 به شرح دادخواست به کالسه 2481/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسن رستمى به شناسنامه 
306 در تاریخ 92/11/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به چهار پسر، سه دختر به اسامى: 1- بهادر رستمى به ش.ش 2373 نسبت با متوفى فرزند 2- داود 
رستمى به ش.ش 10813 نسبت با متوفى فرزند 3- مختار رســتمى به ش.ش 12494 نس بت با متوفى 
فرزند 4- ذبیح اله رستمى به ش.ش 10814 نسبت با متوفى فرزند 5- عفت رستمى به ش.ش 614 نسبت 
با متوفى فرزند 6- پرتقال رستمى به ش.ش 12495 نسبت با متوفى فرزند 7- نرگس رستمى به ش.ش 
52827 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33819 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/388
حصر وراثت

سیدعلى اصغر حسینى داراى شناسنامه شماره 41551 به شرح دادخواست به کالسه 2476/96ح54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیداسماعیل حسینى به 
شناسنامه 1272894002 در تاریخ 96/9/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به پدر و مادر به اسامى: 1- سیدعلى اصغر حسینى به ش.ش 41551 نسبت با متوفى 
پدر 2- فریده غربانى زاده اصل به ش.ش 1168 نســبت با متوفى مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید  تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33820 

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/389
حصر وراثت

طاهره على قاســمى خوراسگانى داراى شناســنامه شــماره 11420 به شرح دادخواســت به کالسه 
2461/96ح54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین 
على قاسمى خوراسگانى به شناسنامه 1098 در تاریخ 94/5/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و شش دختر به اسامى: 1- حسنعلى على قاسمى 
خوراسگانى به ش.ش 6764 نسبت با متوفى فرزند 2- نادعلى على قاسمى خوراسگان  به ش.ش 82 نسبت 
با متوفى فرزند 3- علیرضا على قاسمى خوراسگانى به ش.ش 123 نسبت با متوفى فرزند 4- رسول على 
قاسمى خوراسگانى به ش.ش 229 نسبت با متوفى فرزند 5- ملک على قاسمى خوراسگانى به ش.ش 210 
نسبت با متوفى فرزند 6- بتول على قاسمى خوراسگانى به ش.ش 150 نسبت با متوفى فرزند 7- فاطمه 
على قاسمى خوراسگانى به ش.ش 69 نسبت با متوفى فرزند 8- طاهره على قاسمى خوراسگانى به ش.ش 
11420 نسبت با متوفى فرزند 9- مهرى على قاسمى خوراسگانى به ش.ش 8052 نسبت با متوفى فرزند 
10- پرى على قاسمى خوراسگانى به ش.ش 87 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33821 

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/390

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با 
اشاره به ضرورت توسعه استفاده از انرژى هاى تجدیدپذیر 
و نو و کاهش استفاده از ســوخت هاى فسیلى در تولید 
برق به منظور کاهش آالیندگى هاى زیست محیطى، 
از آمادگى این شــرکت جهت اســتقرار نیــروگاه هاى 
خورشیدى در شهرك ها و نواحى صنعتى استان خبر داد.
محمد جواد بگى با بیان ضرورت توســعه اســتفاده از
 انرژى هاى تجدیدپذیر در شهرك ها و نواحى صنعتى 
اســتان گفت: به منظور مساعدت با ســرمایه گذاران 
بخش انرژى، این شــرکت آماده است تا در 70 نقطه در 
شهرك هاى صنعتى استان، با توجه به استعداد واگذارى 
زمین هاى صنعتى خود، به منظور احداث نیروگاه هاى 

خورشیدى زمین واگذار کند.
وى افزود: با توجه به درخواســت زمین در عرصه هاى 
بزرگ جهت احداث نیروگاه هاى بــا مقیاس بزرگ تر، 
این شــرکت آمادگى خود جهت انجــام واگذارى هاى 
بزرگ  در 12 نقطه با شــرایط ویژه تشویق در حق بهره 
بردارى از 30 تا 80 درصد مبلغ حق انتفاع را اعالم کرده 
است که تعدادى از سرمایه گذاران در حال بررسى فنى 
جزئیات نحوه اتصال نیروگاه ها به شــبکه سراسرى در 
صورت ایجاد این نیروگاه هاى خورشــیدى یا بادى در 

نقاط مذکور مى باشند.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
به تشریح نحوه واگذارى زمین و تخفیفات در نظر گرفته 
شده به منظور حمایت از استقرار نیروگاه هاى خورشیدى 
یا بادى در شهرك ها و نواحى صنعتى استان پرداخت و 
تصریح کرد: شهرك ها و نواحى بدون متقاضى به ویژه 
شهرك هاى صنعتى شرق اســتان بستر مناسبى براى 
ایجاد نیروگاه هاى انرژى هاى تجدیدپذیر در استان بوده 
و این شرکت آمادگى ارائه تخفیفات تا سقف80 درصد 
مبلغ حق انتفاع را به ســرمایه گذاران این حوزه در سال 

اقتصاد مقاومتى تولید و اشتغال دارد.

استقرار نیروگاه هاى خورشیدى 
 با احداث موزه مردم شناسى، شهربازى، هتل و در شهرك ها و نواحى صنعتى 

بازار سنتى در شهر خوانسار، صنعت گردشگرى 
رونق مى یابد. 

 رئیس شوراى شهر خوانسار گفت: شهر خوانسار 
از توابع شهرستان خوانســار با جمعیت 22 هزار 
نفر است. سوغات این شهر خشکبار، گز و عسل 
اســت که از کیفیت خوبى برخوردار هستند به 
طورى که پایانه عسل کشور در خوانسار است و 
با همکارى شبکه بهداشت و کارگروه سالمت، 
عسل مرغوب در فروشگاه هاى خوانسار عرضه 

مى شود. 
هوشــنگ صانعــى در خصــوص جاذبه هاى 
گردشگرى خوانسار به آب و هواى سالم، کوچه 
باغ هاى زیبا و وجود امنیت و  آرامش در شــهر 
اشــاره کرد و در معرفى آثار تاریخى شهر اظهار 
داشت: آثار تاریخى خوانسار اعم از خانه ابهرى 
ها با قدمت 400 سال، مســجد جامع با قدمت 
بیش از 400 سال، خانه حبیبى ها با قدمت بیش 
از 400 ســال، برج کبوترخانه با قدمت بیش از 
400 سال و خانه ضیایى ها با قدمت بیش از 300 
سال است که تعدادى  از این آثار تاریخى در حال 
فرسودگى و تخریب است و نیاز به بازسازى دارد. 
شهردارى هم به دلیل عدم توان مالى و نداشتن 
بودجه گردشگرى قادر به مرمت این آثار نیست 
و به همکارى ســازمان میــراث فرهنگى نیاز 

داریم. 

پایانه عسل کشور در 
خوانسار است

اعظم محمدى
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واگذارى6000 انشعاب 
فاضالب در نجف آباد

مدیر آبفاى شهرستان نجف آباد گفت: در حدود سه سال 
اخیر از مجموع 523کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب 
نجف آباد، نزدیک به 210کیلومتر عملیاتى شده و بیش 
از شش هزار نفر نیز با خرید انشعاب فاضالب، به صورت 
مستقیم در تامین بخشى از هزینه هاى این طرح بزرگ 

مشارکت کرده اند.
حسـین مجیدى اظهارداشـت: در مـاه هـاى اخیر کار 
لوله گـذارى نزدیک به سـه کیلومتر دیگر از پـروژه در 
بخـش مرکـزى شهرسـتان و کهریزسـنگ بـه اتمام 
رسـیده و بیش از 430 مشـترك امکان خرید انشـعاب 
را پیدا کـرده اند. وى میزان اعتبـارات دولتى تخصیص 
داده شـده بـه طـرح را چندیـن برابـر مشـارکت مردم 
دانسـت و گفـت: بـراى تشـویق هر چـه بیشـتر مردم 
در موضـوع خرید انشـعاب، هزینـه تعیین شـده که به 
ازاى هر واحد مسـکونى دریافت مى شـود را به صورت 
اقسـاط 24 ماهه و در شـرایط خاص 36 ماهه دریافت 
مى کنیم. وى با اشـاره بـه برگزارى جلسـات توجیهى 
در سـطح مسـاجد بـا هـدف آشـنایى بیشـتر مـردم با 
مزایـاى خرید انشـعاب فاضالب و پاسـخ به سـواالت 
شهروندان تصریح کرد: اجراى 340 متر لوله گذارى در 
بوستان هاى 22 و 23 یزدانشهر، 500 متر در کوچه 12 
کهریزسنگ، 880 متر در خیابان گلستان 46 یزدانشهر 
و بیش از 300 متر در بلوار شـهداى یزدانشهر از آخرین 
اقدامات صورت گرفته در قالب پروژه فاضالب شهرى 

نجف آباد است.

معدوم کردن یک تن آبلیموى 
غیر قابل مصرف

یک تن آبلیموى غیـر قابل مصرف و تاریخ گذشـته در 
اصفهان معدوم شـد. رییس مرکز بهداشت شماره یک 
اصفهان گفت: کارشناسان بهداشت محیط  در بازرسى 
از کارگاه بسته بندى آبلیمو، بیش از یک تن آبلیموى غیر 
بهداشتى کشف ومعدوم کردند. حمید ترك زاده افزود: در 
این کارگاه، بطرى آبلیمو هاى تاریخ گذشته و غیر قابل 
مصرف را در دبه هاى 20 لیترى تخلیه و به صورت عمده  
توزیع مى کردند. وى گفت: پرونده متصدى متخلف هم 

براى رسیدگى به مراجع قانونى ارسال شد.

اجراى 55 برنامه به مناسبت 
دهه فجر در چادگان

فرمانده ناحیه مقاومت بسـیج شهرسـتان چادگان از 
اجراى 55 برنامه به مناسبت دهه فجر در شهرستان 

چادگان خبرداد.
محمدمهـدى ملیانـى اظهار داشـت: نواختـن زنگ 
انقالب، عطرافشانى و غبارروبى قبور شهدا، مسابقات 
فرهنگـى، صبحـگاه مشـترك نیروهـاى نظامـى و 
انتظامى، دیـدار با خانواه شـهدا و جانبـازان انقالب، 
برگزارى یادواره شـهدا از جمله برنامه ها دهه مبارك 

فجر است که در چادگان برگزار خواهد شد.

خبر

رئیس حوزه هنرى اصفهان گفت: به مناسبت دهه فجر از 
17 تا 20 بهمن  ماه، شش تئاتر صحن ه اى و 10 نمایش 

خیابانى با حمایت حوزه هنرى اصفهان اجرا مى  شود.
مهدى احمدی فر با اشاره به برنامه  هاى حوزه هنرى اصفهان 
به مناسبت دهه فجر اظهار داشت: این نهاد در بخش   هاى 
مختلف فرهنگى هنرى 13 برنامه را در دستور کار قرار داده 

است که اجراى نمایش هاى مرتبط از این جمله است.
وى ابراز داشــت: نمایشــگاه عکس انقالب اسالمى با 
همکارى بنیــاد حفظ آثــار و ارزش هــاى دفاع مقدس 
از12(امروز) تــا 22 بهمن ماه در گالرى ســعدى برگزار 
مى  شــود. رئیس حوزه هنرى اصفهان تاکید کرد: اجراى 

کارگاه هاى تولیدى آثار گرافیک، کاریکاتور، نقاشى خط، 
برگزارى نمایشگاه کاریکاتور، اجراى سرودهاى حماسى 
و انقالبى، برگزارى نمایشــگاه کتاب تولیدات و نمایش 
فیلم هاى مستند با موضوع انقالب اسالمى و شب خاطره از 
دیگر برنامه  هاى حوزه هنرى اصفهان به مناسبت دهه فجر 
است. وى با اشــاره به برگزارى جشنواره فجر در اصفهان 
بیان داشت: افتتاحیه این برنامه با مشارکت اداره کل ارشاد 
اصفهان و حوزه هنرى انجام مى  شــود به نوعى که امور 
اجرایى برنامه افتتاحیه بر عهده امور سینمایى حوزه هنرى 
و بخش محتوایى این برنامه با اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمى استان اصفهان است.

مدیر اداره فرهنگى و هنرى  اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفت: 88 هزار جلد کتاب در طرح نذر 
کتاب توسط دانش آموزان و خانواده هاى شان به مدارس 

اهدا شد.
مرتضى شکرى اظهارداشت: در سال تحصیلى 96-97 
در مدارس ابتدایى و کتابخانه هاى کالســى تعداد دو 
میلیون و 735 هزار و 426  جلد کتاب شمارش شده است 
که با توجه به تعداد دانش آموزان این مدارس، سرانه هر 

دانش آموز شش جلد کتاب است.
وى با تشریح آمار کتاب هاى موجود در مدارس متوسطه 
دوره اول و دوم نیز گفت: اکنون در مدارس متوســطه 

اول تعداد دو میلیــون 329 هــزار و 250 جلد کتاب  با 
ســرانه هر دانش آموز 12 جلد و در مقطع متوسطه دوم 
تعداد دو میلیــون و 104 هــزار و 200 جلد کتاب وجود 
دارد که ســرانه هر دانــش آموز در ایــن دوره 14 جلد 

است.
مدیر اداره فرهنگى هنرى، اردوها و فضاهاى پرورشى 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشاره به 
برگزارى نمایشــگاه  کتاب در آموزشــگاه هاى استان 
اصفهان خاطر نشــان کرد: همزمان بــا هفته کتاب و 
کتابخوانى520 نمایشــگاه  کتاب در آموزشــگاه هاى 

استان برپا شد.

اهداى88 هزار جلد کتاب 
به مدارس

اجراى6 تئاترصحنه  اى 
ونمایش خیابانى

حصر وراثت
احمدرضا رمضانى  زردنجانى داراى شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 2457/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر رمضانى زردنجانى به شناسنامه 36 
در تاریخ 96/6/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار 
پسر و چهار دختر به اسامى: 1- على رمضانى زردنجانى به ش.ش 78 نسبت با متوفى فرزند 2- علیرضا رمضانى 
زردنجانى به ش.ش 7 نسبت با متوفى فرزند 3- محمدرضا رمضانى زردنجانى به ش.ش 124 نسبت با متوفى 
فرزند 4- احمدرضا رمضانى زردنجانى به ش.ش 5 نسبت با متوفى فرزند 5- ربابه رمضانى زردنجانى به ش.ش 1 
نسبت با متوفى فرزند 6- مریم رمضانى زردنجانى به ش.ش 6 نسبت با متوفى فرزند 7- زهره رمضانى زردنجانى 
به ش.ش 59 نسبت با متوفى فرزند 8- زهرا رمضانى زردنجانى به ش.ش 5 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33822 

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/392
حصر وراثت

ناهید امامى مهرگانى داراى شناسنامه شماره 506 به شرح دادخواست به کالســه 2462/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر عسگرى وشاره به شناسنامه 636 در 
تاریخ 96/4/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک 
دختر و یک همسر و مادر به اسامى: 1- ابراهیم عسکرى وشاره به ش.ش 1271917009 نسبت با متوفى فرزند 
2- آرزو عسکرى وشاره به ش.ش 1270349759 نسبت با متوفى فرزند 3- ناهید امامى مهرگانى به ش.ش 506 
نسبت با متوفى همسر 4- صدیقه طاهرى به ش.ش 256 نسبت با متوفى مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33823 شعبه 54 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره س ه) /11/393
حصر وراثت

فریناز السادات مرتضوى داراى شناسنامه شماره 1271123630 به شرح دادخواست به کالسه 2482/96ح54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنین توضیح داده که شادروان افسانه امیدى به شناسنامه 333 
در تاریخ 96/8/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر، 
همسر و مادر به اسامى: 1- الناز السادات مرتضوى به ش.ش 7907 نســبت با متوفى فرزند 2- فریناز السادات 
مرتضوى به ش.ش 1271123630 نسبت با متوفى فرزند 3- سیدناصر مرتضوى به ش.ش 868 نسبت با متوفى 
همسر 4- ایران نظرى نجف آبادى به ش.ش 31 نسبت با متوفى مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33825 شعبه 54 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/394
حصر وراثت

مهدى قاسمى یک لنگى داراى شناسنامه ش ماره 6 به شرح دادخواست به کالســه 2479/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه قاسمى یک لنگى به شناسنامه 

1103/3603 در تاریخ 92/11/28 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به شش پسر و دو دختر به اسامى: 1- غالمحسین قاســمى یک لنگى به ش.ش 1 نسبت با متوفى فرزند 
2- مهدى قاسمى یک لنگى به ش.ش 6 نسبت با متوفى فرزند 3- مصیب قاسمى یک لنگى به ش.ش 3 نسبت 
با متوفى فرزند 4- رجبعلى قاسمى یک لنگى به ش.ش 60662 نسبت با متوفى فرزند 5- مرتضى قاسمى یک 
لنگى به ش.ش 60663 نسبت با متوفى فرزند 6- مصطفى قاسمى یک لنگى به ش.ش 24 نسبت با متوفى فرزند 
7- شهربانو قاسمى یک لنگى به ش.ش 3 نسبت با متوفى فرزند 8- فاطمه قاسمى یک لنگى به ش.ش 3 نسبت با 
متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 33826 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/395

حصر وراثت
محبوبه معصوم زاده جوزدانى داراى شناسنامه شماره 1223 به شرح دادخواست به کالسه 2388/96ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت گل چین پور به شناسنامه 563 
در تاریخ 96/6/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو 
دختر به اسامى: 1- امین عبداللهى به ش.ش 48975 نسبت با متوفى فرزند 2- ایمان عبداللهى به ش.ش 4247 
نسبت با متوفى فرزند 3- محبوبه معصوم زاده جوزدانى به ش.ش 1223 نسبت با متوفى فرزند 4- خدیجه معصوم 
زاده جوزدانى به ش.ش 1847 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33827 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /397 /11
حصر وراثت

ژیال حسینى مارانى داراى شناسنامه شماره 63 به شرح دادخواست به کالسه 2390/96ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان میترا حسینى به شناسنامه 285 در تاریخ96/9/21 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفو ت آن مرحوم منحصر است به دو برادر و چهار خواهر به اسامى: 
1- مهدى حسینى به ش.ش 355 نسبت با متوفى برادر 2- داود حسینى به ش.ش 2536 نسبت با متوفى برادر 
3- ژیال حسینى مارانى به ش.ش 63 نسبت با متوفى خواهر 4- شهال حسینى به ش.ش 1375 نسبت با متوفى 
خواهر 5- زهرا حسینى به ش.ش 1406 نسبت با متوفى خواهر 6- ویدا حسینى مارانى به ش.ش 1940 نسبت با 
متوفى خواهر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 33828 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/398

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106836809546 شماره پرونده: 9609986836801488 شماره بایگانى شعبه: 961618 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى احمد صداقت فرزند حسن  خواهان خانم فاطمه اسدى کلبى 
بکى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى احمد صداقت فرزند حسن به خواسته تنفیذ طالق مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986836801488 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید 
قدوسى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/12 ساعت 09:30 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: 35014 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /11/418

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106836809573 شماره پرونده: 9609986836800831 شماره بایگانى شعبه: 960902 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى علیرضا ساعدى فرزن د محمد خواهان خانم لیال رئیسى فرزند 
نوروز على دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى علیرضا ساعدى فرزند محمد به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى 
ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986836800831 شعبه 8 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/12 ساعت 11:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 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: 35013 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /11/419
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان بهزاد قیصرى باوکالت اکرم سلیمانى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک و خسارت تاخیر در 
تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
سنیه دریس به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 
1911/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/09 ساعت 9/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 7717/ 

م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/435
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان صندوق قرض الحسنه ولى عصر(عج) با وکالت علیرضا پاینده دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک و 
خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله 
وکیل به طرفیت جابر محمدى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ثبت به شماره 1630/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/15 ساعت 9 تعیین گردیده. لذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 

به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 
نوبت درج خواهد شد. 7600/ م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/436

 ابالغ وقت رسیدگى
خواهان صندوق قرض الحسنه ولى عصر(عج) با وکالت علیرضا پاینده دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک 
و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق 
الوکاله وکیل به طرفیت عباسعلى قاسمى قهساره به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 1568/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/15 ساعت 8/30 
تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است 
درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 7599/ م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/11/437
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان صندوق قرض الحسنه ولى عصر(عج) با وکالت علیرضا پاینده دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک و 
خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله 
وکیل به طرفیت محسن امیدقائمى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ثبت به شماره 1631/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/15 ساعت 9/30 تعیین گردیده. لذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 

نوبت درج خواهد شد. 7598/ م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/438
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان قرض الحسنه ولى عصر دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده امین بهارلوئى به 
شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 581/96 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/16 ســاعت 3/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که 
با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم

 اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. 7597/ م الف شعبه 8 شــوراى حل اختالف نجف 

آباد/11/439

مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان گفت: سنگفرش محور چهارباغ عباسى 
عالوه بر کاهش میزان تردد خودروها در این خیابان، موجب ایجاد سرزندگى و حضور و تعامل 

بیشتر شهروندان اصفهانى مى شود.
حسین جعفرى اظهارداشت: پیاده راه سازى چهارباغ عباســى در قالب طرح احیاى دولتخانه 
صفوى در دستور کار شهردارى قرار دارد و دولتخانه صفوى حدفاصل میدان امام (ره) تا محور 
چهارباغ بوده که بر اساس برنامه ریزى ها، ابتدا میدان امام(ره) و خیابان هاى اطراف آن همچون 
خیابان هاى سپه و حافظ به پیاده راه تبدیل شد. وى افزود: سنگفرش محور چهارباغ عباسى به 
طول هزار و 100 متر در شش فاز تعریف شده است تا عالوه بر کاهش میزان تردد خودروها در این 

خیابان، موجب ایجاد سرزندگى و حضور و تعامل بیشتر شهروندان اصفهانى شود.
مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان ادامه داد: تاکنون فاز اول و دوم این 
طرح در ضلع شرقى محور چهارباغ عباسى حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا خیابان شیخ بهایى 
و از خیابان شیخ بهایى تا آمادگاه تکمیل شده است و سنگفرش فاز سوم آن حدفاصل خیابان 

آمادگاه تا میدان انقالب آغاز و تا پایان سال جارى تکمیل مى شود.
 جعفرى ادامه داد: با اجراى طرح سنگفرش چهارباغ، حوض ها و آبنماهاى قدیمى این خیابان 

احداث و محور گردشگرى چهارباغ عباسى به شکل قدیمى خود احیا مى شود.

یک عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات محیط زیســت 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: مردم متوجه باشند 
ساالنه 33 هزار نفر در کشور به دلیل آلودگی هوا جان خود 
را از دســت می دهند و در اصفهان ساالنه درحدود هزار و 

5000نفر بر اثر آلودگی هوا دچار مرگ زودرس مى شوند.
یعقوب حاجی زاده اظهارداشــت: در طــرح جامع کنترل 
آلودگی هواي اصفهان که در ســال 1392 اجرایى شــد 
فعالیت هایی انجام گرفت، اما به اقرار مجریان، طرح کارآمد 
نبود و تنها حدود 50 درصد این طرح عملیاتی شده است. 
وى ادامه داد: براي مثال فعالیت هایــی در حوزه صنعت 
و کنترل صنایع انجام شــد و یکى از این فعالیت ها، تغییر 
سوخت نیروگاه شهید منتظري از مازوت به گاز بود که در 

کاهش انتشار بعضى آالینده ها موثر بوده است.
■■■ 

وي با بیان اینکه واقعیت این است که در ارتباط با آلودگی 
هوا مشکالت اساسی داریم، افزود: قرار است با توصیه هاي 
مدیرکل جدید محیط زیست استان اصفهان طرح جامع 
کاهش آلودگی هوا  بازنگري و به ســازمان هاى ذیربط 

ابالغ شود.
وى افزود: اما الزم اســت در انتخاب افراد بازنگرى کننده 
هم تجدید نظر و از نیروهاي متخصص کنترل آلودگى هوا 
استفاده شود. وى ادامه داد:هرچند که این طرح یک طرح 
کشوري اســت و کلیات آن در تیر ماه امسال به تصویب 
مجلس رسیده است، اما براي عملیاتی کردن آن در استان 
باید یک گــروه کاري متخصص بــه روز و مرتبط ورود

 کنند. 
■■■ 

این عضو هیئــت علمی مرکز تحقیقات محیط زیســت 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ادامه داد: دلیل موفق نبودن 
طرح جامع آلودگی هو،ا عوامل و چالش هاى متعدد است 
و مهم ترین این چالش ها، ضعف ساختار محیط زیست و 

ناهماهنگى بخشى و فرابخشى آن است. 

حاجی زاده تصریح کرد: زمانــی که آلودگى هوا به عنوان 
یک بحران مطرح مى شــود و حتى در بعضى از روزها از 
حد بحران هم مى گذرد، باید در تدوین قوانین بازدارندگى 
و کنترل انتشار و ســاختار اجرایى آن بازنگرى شود. وى 
ادامه داد: از طرف دیگر ناکافى بودن و ضعف آموزش هاى 
زیست محیطى و ناهماهنگى بخشى و فرابخشى در اجراى 

آموزش هاى همگانى کامال مشهود است.

مردم خود را مســئول کنترل آلودگى هوا 
نمى دانند

وي اظهارداشــت: امروز نگرش جامعه و عموم مردم بر 
این است ما مســئول کنترل آلودگی هوا نیستیم. چرا این 
تفکر هست چون ما راه هاى ایجاد آلودگى و میزان واقعى
 آالینده ها و اثرات آن بر ســالمت را بــراى مردم بیان
 نمى کنیــم و نقش آنهــا را در کاهــش آلودگى توضیح 

نمى دهیم. وى ادامه داد: این در حالی است که مردم حق 
دارند بدانند هوایی که تنفس می کنند چه میزان آلودگى و 

چه عواقبى بر سالمت آنها و نسل آینده دارد. 
وى افزود:زمانی که مردم متوجه باشند ساالنه 33 هزار نفر 
در کشور به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند 
و در اصفهان سالیانه حدود هزار و 500 نفر بر اثر آلودگی هوا 
دچار مرگ زودرس مى شوند، آن موقع براي رفع آلودگی 

همگان کمک مى کنند.
این عضــو هیئــت علمی پژوهشــکده پیشــگیرى از 
بیمارى هاى غیرواگیر دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
تاکید کرد: باید همه رده هاي جامعه حقیقت را بدانند، مردم 
باید متوجه باشــند آلودگى هوا باعث افزایش سرطان ها، 
بیمارى هاى قلبى عروقى، چشمى، تنفسى، پوستى، مغزى، 

روانى و معلولیت ذهنى یا جسمى مى شود. 

25 درصد واحدهاى صنعتى استان پروانه 
ندارند

حاجی زاده با اشــاره به اینکه امروز با موضوع عدم کنترل 
آلودگی هوا مواجه هستیم و این یک چالش بزرگ محسوب 
می شود، گفت: صنایع باید در خروجى هاي خود سیستم 
تصفیه هوا داشته باشند که ندارند.وى اظهارداشت:  وضعیت 
آلودگی هواي اصفهان خاص است و از نظر سطح آلودگی 
با تهران در رقابت هســتیم و حتی برخی از روزها میزان 

آالیندگی اصفهان بیش از تهران است. 
وى افزود:وقتی 10 هزار واحد صنعتی در اصفهان وجود دارد 
و زمانی که 140 هزار واحد صنعتی داریم که 25 درصد آنها 
پروانه ندارند. زمانی که بیش از یک میلیون موتورسیکلت 
در اصفهان در حرکت است کنترل آلودگی هوا سخت تر 
می شــود، چراکه موتورســیکلت چهار برابر یک خودرو 

آالینده منتشر می کند. 
وي ادامه داد: شرایط توپوگرافی شهر اصفهان به گونه اي 
است که 270 درجه این شهر را کوه ها محاصره کرده اند 
و به همین دلیل میزان جابه جایی هوا بسیار اندك است. 
طبیعت هم براى رفع آلودگى هــوا به ما کمک نمى کند. 
در تمام روزهاى ســال میزان زیاد انتشار آلودگى را داریم، 
اما در روزهایى که سرعت باد زیاد است و وارونگى دمائى 
هم نیســت آالینده ها به خوبى پخش و رقیق ســازى
 مى شوند و این دلیل بر کنترل انتشار آنها در روزهاى سالم

 نیست. 

مرگ 1500 اصفهانى به علت آلودگى هوا 
140 هزار واحد صنعتی داریم که 25 درصد آنها پروانه ندارند

270 درجه شهر را کوه ها محاصره کرده اند

سنگفرش چهارباغ تا پایان سال تکمیل مى شود

سرانه فضاى سبز هر شهروند مجلســى 250 متر مربع معادل ده برابر استاندارد جهانى 
است. با این حساب شهر مجلســى در اســتان اصفهان حرف اول   درسرانه فضاى سبز 
را مى زند. رئیس شــوراى شهر مجلسى با بیان اینکه شهر مجلســى  از توابع شهرستان 
مبارکه به شهر سبز مجلسى معروف است، گفت: سرانه فضاى سبز هر شهروند مجلسى 
برابر 250 متر مربع اســت که این معادل ده برابر ســرانه فضاى ســبز استاندارد جهانى

 است. جلیل آبروى پیرو اینکه سرانه فضاى سبز مجلسى در استان حرف اول را مى زند، 
عنوان کرد: بیش از دو هکتار از فضاى ســبز با درختانى با قدمت بیش از 30 سال را براى 

احداث باغ بانوان پیش بینى کردیم که  در حال بررسى علمى این طرح هستیم.
به گفته آبروى، شــهر مجلســى درحوزه گردشــگرى داراى جنگل هاى زیبا، دریاچه 

مصنوعى، پارك ارم و محیطى آرام و امن براى جذب گردشگر است.
وى همچنین در بحث جذب سرمایه گذار و اشتغالزایى مطرح کرد:  شهردارى براى جذب 
سرمایه گذار اقداماتى از جمله واگذارى زمین بصورت اقساطى،  تخفیف درصدور پروانه 
ساخت با نظارت استاندارى و همکارى الزم جهت  تسهیل در پیگیریهاى ادارات مربوطه 

را خواهد داشت.

شهر مجلسى حرف اول را از نظر فضاى سبز  مى زند 
اعظم محمدى
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مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهان گفت: 32 پروژه جهاد کشاورزى در سال جارى 
مربوط به گلخانه ها و تولیــد قارچ هاى خوراکى و آماده 

بهره بردارى است.
احمدرضا رییس زاده اظهارداشــت: 32 پــروژه جهاد 
کشاورزى در ســال جارى مربوط به گلخانه ها و تولید 

قارچ هاى خوراکى و آماده بهره بردارى است.
وى افزود: براى این پروژه ها 174 میلیارد ریال بودجه در 
نظر گرفته شده است که 77 میلیارد ریال آن به صورت 
کمک تسهیالتى دولت از صندوق توسعه ملى پرداخت 
مى شود و مى تواند موجب ایجاد 201 فرصت شغلى جدید 

شود. مدیر امور باغبانى جهاد کشاورزى استان اصفهان 
ادامه داد: تولید و توسعه کشت در فضاهاى گلخانه اى در 
دستور کار ما است، چون با این روش هم مى توان مصرف 
آب را کاهش داد و هم عملکرد کشت و بهره ورى را باال 
برد، زیرا کشــت و کار در این محیط کنترل شده است و 

محصوالت باکیفیت بهترى تولید مى شود.
وى از احداث یک شــهرك گلخانه اى در شهرســتان 
خمینى شــهر اصفهان خبر داد و گفت: این شهرك در 
قالب 18 واحد گلخانه اى تا پایان سال جارى به منظور 
اشتغال فارغ التحصیالن رشته هاى کشاورزى مورد بهره 

بردارى قرار خواهد گرفت.

مدیر هماهنگى و نظارت امور مناطق و ســازمان هاى 
شهردارى اصفهان گفت: در شرایطى که به دلیل کمبود 
منابع، فرصتى براى شکوفایى کالبدى و معمارانه اصفهان 
باقى نمانده، مدیریت شــهر مى تواند با تقویت هویت و 
فرهنگ اصفهانى از طریق برپایــى رخدادهاى بزرگ 

مقیاس، اقتصاد شهر را رونق بخشد.
بهروز نصر آزادانى اظهارداشت: امروزه بیشتر شهرهاى 
آینده گر به دنبال آن هستند که با شکل دهى و برگزارى 
رخدادهاى ناب شهرى، خود را به مکانى پویا و سرزنده تر 

تبدیل کنند.
وى افزود: همه مدیران شــهرى اذعــان مى کنند که 

مدیریــت و برنامه ریزى رخدادهاى شــهرى مى تواند 
همزمان آنها را به طیف گسترده اى از اهداف اجتماعى، 
اقتصادى و فرهنگى ســوق داده و از منافــع و مزایاى 
آنها بهره مند ســازد، در این مسیر تمرکز ویژه شهرها بر 
رویدادهاى ورزشى و سرگرمى است، زیرا پیامدها، اثرات 

رسانه اى و اقتصادى چشمگیرى در برداشته اند.
مدیر هماهنگى و نظارت امور مناطق و ســازمان هاى 
شــهردارى اصفهان ادامه داد: در حــال حاضر به دلیل 
وجود دیدگاه ها و تجارب ارزشــمند در این زمینه،  هیچ 
شهرى خود را ناتوان از برگزارى رخدادهاى استراتژیک 

یا رویدادهاى تأثیرگذار و پایدار نمى داند.

32 پروژه گلخانه اى 
آماده بهره بردارى است

اقتصاد شهر با تقویت هویت 
اصفهان رونق مى یابد

آتش سوزى در یک کارگاه 
کفش خاموش شد

آتـش سـوزى یـک کاربـرى کارگاه تولیـد کفـش 
در اصفهـان بـا اقـدام بـه موقـع نیروهـاى آتـش 
نشـانى، مهـار و بـدون خسـارت جانـى خامـوش 

شد.
مدیر روابط عمومى و سخنگوى سازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان گفت: این آتش 
سـوزى در یک باب حمام قدیمى بـا کاربرى کارگاه 
تولید کفـش در محله سـودان زینبیه با متـراژ حدود 
200 مترمربع رخ داده بود که پس از اطالع به سامانه 
125، اعضـاى تیم عملیاتـى پس از چهـار دقیقه در 
محل حضور یافتند و در کمترین زمان ممکن، حریق 

را اطفا کردند.
وى بیـان کرد:ایـن حادثـه بـه دلیـل وجـود مـواد 
قابـل اشـتعال از جملـه بنزیـن، چـرم و تینـر و 
وجـود پنـج سـیلندر کپسـول گاز 11 کیلویـى در 
کارگاه و نیـز همجـوارى بـا منـازل مسـکونى 
مـى توانسـت خسـارات جبـران ناپذیـرى داشـته 
باشـد که اقدام سـریع آتـش نشـانان از بـروز چنین 

حادثه اى جلوگیرى کرد.

شناسایى و دستگیرى 
کالهبردار مجازى 

رئیس پلیــس فضاى تولیــد و تبــادل اطالعات 
فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان گفت: فردى 
که بــا درج تبلیغ فــروش کاالى دســت دوم در 
فضاى مجازى بــه مبلغ 47 میلیــون ریال از یک 
شــهروند اصفهانى کالهبردارى کرده بود، توسط 
مأموران پلیس فتاى اســتان شناســایى و دستگیر 

شد.
مصطفى مرتضوى با اعالم این خبر اظهار داشــت: 
در پى شــکایت یکى از شــهروندان مبنى بر اینکه 
فردى در فضاى مجازى مبلغ 47 میلیون ریال بابت 
خرید کاالى دســت دوم از وى کالهبردارى کرده، 
بررسى موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس 

قرار گرفت.
وى افزود: شاکى عنوان کرد که در سایتى اینترنتى 
با آگهى فروش کاالى دســت دوم مواجه شــده و 
براى خرید دســتگاه پول آن را به حســاب صاحب 
کاال واریز کردم، اما پــس از چندین روز انتظار هیچ 
کاالیى را دریافت نکردم  و فرد مذکور نیز پاسخگوى 

تماس ها نبود.
رئیس پلیــس فضاى تولیــد و تبــادل اطالعات 
فرماندهى انتظامى اســتان اصفهــان ادامه داد: با 
بررســى هاى علمى و تخصصى در فضاى مجازى 
متهم که جوانى 22 ســاله بود در یکى از محله هاى 

شهر اصفهان شناسایى و دستگیر شد.

بهره گیرى از آثار هنرى در 
ایستگاه هاى مترو 

مشاور عالى شهردار اصفهان گفت: تالش مدیریت 
شـهر بـر ایـن اسـت کـه از بهترین آثـار هنـرى در 
ایستگاه هاى مترو بهره ببرد که در این زمینه نهایت 

دقت را به کار مى بریم.
جواد شعرباف اظهارداشـت: اهمیت راه اندازى مترو 
اصفهان امـروز بر هیـچ کس پوشـیده نیسـت و در 
این زمینـه باید تالش هاى جدى و مناسـبى صورت 

گیرد.
وى بـا بیـان اینکـه مدیریت شـهرى توجه خـود را 
بر پـروژه متـرو معطوف کـرده اسـت، افـزود: مترو 
یک پروژه مانـدگار و قابل اهمیت به شـمار مى رود، 
بنابراین باید تالش کنیم که با وجود محدودیت هاى 
موجود در این خصوص آثارى فاخر رقم بزنیم، یکى 
از مسـائل مد نظـر در این زمینـه، احداث بـا کیفیت 
ایسـتگاه ها و تونل هـا به شـمار مى رود کـه دغدغه 
مسئوالن سازمان بوده و است. مشاور عالى شهردار 
اصفهان اظهارداشـت: تالش مدیریت شـهر بر این 
اسـت که از بهترین آثار هنرى در ایستگاه هاى مترو 
بهره ببرد کـه در ایـن زمینه نهایـت دقـت را به کار 

مى بریم.
 شـعرباف ادامه داد: پیگیرى موضوعـات مالى پروژه 
متـرو از دیگر مسـائل مهمى اسـت کـه باید تالش 

مناسبى در این خصوص صورت گیرد.

خبر

امسال بخش استانى جشنواره فیلم فجر همزمان با تهران 
در اصفهان از فردا 13 بهمن ماه آغاز مى شود.

بر اساس درخواست تماشاگران در شهرستان ها و احترام 
به شور جشنواره اى عالقه مندان به سینما، این جشنواره 

همزمان با تهران در اصفهان هم برگزار خواهد شد.
در طول برگزارى سى و ششمین جشنواره ملى فیلم فجر 
در حدود هزار و500 صندلى براى اکران هاى مردمى در 

اصفهان در نظر گرفته شده است.
البته طى سال هاى گذشــته تهیه کنندگان به خصوص 
اعضاى شورایعالى تهیه کنندگان به دنبال این بودند تا تعداد 
نمایش فیلم ها در جشــنواره فیلم فجر کاهش پیدا کند و 
تعداد صندلى ها به گونه اى در نظر گرفته شــود که هم 
فیلم ها در جشــنواره دیده شــوند و هم تعداد نمایش ها 

به گونه اى باشد که فیلم ها در اکران عمومى آسیب نبینند.
در این دوره، مدیران جشنواره با کاهش تعداد اکران ها با 
شورایعالى تهیه کنندگان همراه هستند که از جمله شواهد 
آن، کاهش فیلم ها و بخش هاى مختلف جشنواره و کاهش 

سالن هاى نمایش دهنده آثار است.
به گفته تهیه کنندگان، کاهــش تعداد نمایش فیلم ها به 
جشنواره کمک مى کند تا آثار بهتر دیده شوند و در کنار آن 
به اکران فیلم هایى که همزمان روى پرده سینما هستند، 

آسیبى وارد نشود.
البته تعداد دقیق اکران فیلم ها در جشنواره هنوز مشخص 
نیست، اما شــنیده ها حاکى از آن اســت که تعداد سالن 
سینماهاى مردمى به 16 عدد رسیده است و تعداد صندلى 

ها در کشور نیز بیشتر از شش هزار صندلى نخواهد بود.
همچنین: در زمینه نمایش فیلم ها در شهرستان ها نیز باید 
بگوییم که این امر طبق روال سابق دنبال مى شود و با توجه 
به اینکه شهرستان ها بودجه اى براى پرداخت حق اکران 

به تهیه کنندگان ندارند، سازمان سینمایى پرداخت مبالغ 
مورد نظر را برعهده مى گیرد.

سینماهاى سپاهان و فلسطین میزبان 14 
فیلم جشنواره فجر

در همین رابطه، معاون هنرى و فرهنگى اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى استان اصفهان با بیان اینکه سینماهاى 
سپاهان و فلسطین میزبان جشنواره فیلم فجر در اصفهان 
هستند، گفت: عنوان فیلم هاى مد نظر به منظور اکران در 

اصفهان 14 فیلم است.
پرویز طاهرى با اشاره به جشنواره به برگزارى فیلم فجر در 
اصفهان اظهار داشت: ممکن است تعداد فیلم ها افزایش یابد 
که براى آن در حال رایزنى هستیم و اگر در استان ها فیلم 
مازاد داده شود و این امکان را براى استان ها باز بگذارند، 
اصفهان هم بــا توانایى باال، فیلم هاى بیشــترى اکران 

مى کند.
وى خاطرنشان کرد: هزینه فیلم ها تا 14 عنوان به عهده 
وزارت فرهنگ و ارشاد است که از اعتبار بودجه فرهنگى 
استفاده مى شود و از اعتبار استان هاست، اما براى فیلم هاى 
اضافه در صورت مذاکره با صاحبان اثر اگر به توافق برسند 

باید از منابع داخلى استان ها تأمین شود.
■■■ 

فیلم هاى برگزیده جشنواره فیلم هاى کودك و نوجوان در 
کنار اکران فیلم هاى سى و ششمین جشنواره فیلم فجر در 

اصفهان اکران مى شوند.
در ویژه برنامه دانش آموزان مدارس با عنوان «سیمرغ و 
پروانه ها» فیلم هاى برگزیده جشنواره فیلم هاى کودك و 
نوجوان از 14 تا 18 بهمن ماه در سینماهاى اکران کننده 
فیلم هاى سى و ششمین جشــنواره فیلم فجر به صورت 

رایگان به نمایش در مى آید.
«قهرمانان کوچک»، «شکالتى»، «دنیاى کیف ها»، «دزد 
و پرى2» و «فیلشاه» از جمله فیلم هاى برگزیده جشنواره 
فیلم هاى کودك و نوجوان است که از ساعت 10 صبح در 

دو نوبت به مدت پنج روز در دو سینماى سپاهان و فلسطین 
اکران مى شود.

همچنین آیین افتتاحیه هشتمین جشــنواره فیلم فجر 
در اصفهان با اکران فیلم «هایالیت» به نویســندگى و 

کارگردانى اصغر نعیمى با حضــور برخى از عوامل فیلم، 
هنرمندان و مسئوالن استانى و اصحاب رسانه جمعه 13 
بهمن ساعت 18و30دقیقه در سینما فلسطین اصفهان 

برگزار مى شود.

بزرگ ترین جشنواره سینمایى کشور از فردا آغاز مى شود 

«هایالیت»، جشنواره فجر را در اصفهان افتتاح مى کند

روز و ساعت 
نمایش

شنبه
 14 بهمن

یک شنبه 
15 بهمن

دوشنبه
 16 بهمن

سه شنبه
 17 بهمن

چهارشنبه
 18 بهمن

پنج شنبه
 19 بهمن

جمعه
 20 بهمن

شنبه
 21 بهمن

یک شنبه
 22 بهمن

*قهرمانان 10 صبح
کوچک

* دنیاى 
*شکالتى*دزد و پرى* فیلشاهکیف ها

امپراتور 18:30
جهنم

تنگه 
جشن اتاق تاریککامیونفیلشاهالتارىابوغریب

شعله وردلتنگى

امپراتور هایالیتسوءتفاهمکامیوناتاق تاریک20:30
تنگه مصادرهجهنم

ابوغریب
سرو زیر 

عرق سردآب

22:30
* متعاقباً 

اعالم 
خواهد 

شد.

* متعاقباً 
اعالم 
خواهد
 شد.

* متعاقباً 
اعالم 
خواهد 

شد.

* متعاقباً 
اعالم 
خواهد
 شد.

* متعاقباً 
اعالم 
خواهد
 شد.

* متعاقباً 
اعالم 
خواهد 

شد.

* متعاقباً 
اعالم 
خواهد 

شد.

* متعاقباً 
اعالم 
خواهد 

شد.

* متعاقباً 
اعالم 
خواهد
 شد.

روز و ساعت 
نمایش

شــنبه
 14 بهمن

یک شنبه
 15 بهمن

دوشنبه
 16 بهمن

سه شنبه
 17 بهمن

چهارشنبه
 18 بهمن

پنج شنبه
 19 بهمن

جمعه
 20 بهمن

شنبه 
21 بهمن

یک شنبه
 22 بهمن

* قهرمانان 10 صبح
*شکالتى*دزد و پرى*فیلشاه*دنیاى کیف هاکوچک

زیر عرق سردالتارىفیلشاهمصادرهکامیونشعله ورجشن دلتنگىهایالیت18:30 سرو 
آب

تنگــه التارىفیلشاه20:30
امپراتور سرو زیر آبعرق سردابوغریب

اتاقمصادرهجهنم
 تاریک

جشــن 
دلتنگى

22:30

* متعاقباً
 اعالم 
خواهد
 شد.

* متعاقبا
 اعالم 
خواهد
 شد.

*متعاقباً 
اعالم
 خواهد
 شد.

* متعاقبا
 اعالم
 خواهد
 شد.

* متعاقباً 
اعالم
 خواهد
 شد.

* متعاقباً 
اعالم 
خواهد
 شد.

* متعاقباً 
اعالم 
خواهد
 شد.

* متعاقباً 
اعالم 
خواهد
 شد.

* متعاقباً
اعالم 
خواهد
 شد.

فهرست فیلم هاى اکرانى جشنواره فیلم فجر اصفهان
■ سینما فلسطین■ سینما سپاهان

* سانس 10 صبح ویژه اکران فیلم هاى کودك و نوجوان است و بلیت  فروشى ندارد.
* براى اطالعات بیشتر به سایت Isfahan.farhang.gov.i r مراجعه فرمایید. 

سومین نمایشگاه تخصصى خودرو و موتورسیکلت هاى 
کالسیک و خودروهاى آفرود دهم بهمن ماه سال جارى 
با حضور مسئوالن افتتاح شــد و تا 14 بهمن ماه سال 
جارى هر روز از ساعت 15 تا 22 پذیراى عالقه مندان در 

پل شهرستان مى باشد.
در این نمایشــگاه، حدود یکصد خودرو کالسیک، 50 
خودرو آفرود و 30 موتورسیکلت کالسیک در معرض دید 
عالقه مندان قرار دارد. یکى از ویژگى هاى این نمایشگاه، 
نمایش خودروهاى شــخصیت هاى مطــرح تاریخى 
کشورمان همچون معتمدالدوله، پسر ظل السلطان حاکم 
اصفهان در زمان قاجار است. همچنین انواع مدل هاى 
خودروهاى کالسیک با برندهاى کادیالك، کرایسلر، 
بنز، BMV، پژو، رنو و فولکس مورد بازدید عالقه مندان 

قرارگرفته است.
در یکى از بخش هاى این نمایشگاه نیز تمامى مدل هاى 
خودرو پیکان، تولید شده کشورمان از ابتدا تا پایان تولید 
به نمایش درآمده و حس نوستالژى منحصر به فردى  را 
به بازدیدکنندگان انتقال مى دهد. این در حالى است که 
در این نمایشــگاه یک غرفه هم به موتورسیکلت هاى 

دهه 1940 به بعد اختصاص یافته است.
و  خــودرو  نمایشــگاه  ســومین  افتتاحیــه  در 
موتورســیکلت هاى کالســیک و آفرود، مسئوالن در 

نشستى با خبرنگاران شرکت کردند.
على ســمندریان، مســئول کمیته کالســیک هیئت 

اتومبیلرانى و موتورسوارى اســتان اصفهان گفت: در 
سومین نمایشگاه ما به علت تعداد زیاد خودروها و البته 
کمبود فضا، فقط خودروهاى کالســیک را به نمایش 

گذاشتیم.
وى با بیان اینکه خانواده ها از این نمایشــگاه استقبال 
خوبى دارنــد، افــزود: در این نمایشــگاه خودروهاى 
کالسیک شامل خودروهاى آنتیک مربوط به 50 سال 
قبل، کالسیک مربوط به 25 ســال قبل و خودروهایى 
کــه ارزش معنــوى دارند به نمایش گذاشــته شــده

است. 

سمندریان گفت: در این نمایشگاه، موتورسیکلت مربوط 
به سال 1940 هم در معرض دید عموم است. 

■■■  
ســیامک صارمى، مســئول کمیته تورینگ و سافارى 
هیئت اتومبیلرانى و موتورســوارى استان اصفهان نیز 
گفت: با حمایت شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان، ما بهترین خودروهاى کالسیک و... را در این 
نمایشگاه در دو بخش ارائه دادیم. این در حالى است که 
خودروهاى مسابقه که تردد شــهرى ندارند هم در این 

نمایشگاه حضور دارند.

■■■  
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرى شهردارى اصفهان 
هم در ســخنانى گفت: برگزارى اینگونه نمایشگاه ها 
مى تواند در ارتقاى رکورد، مســابقات و تخلیه هیجان 

جوانان مؤثر باشد.
علیرضا صلواتى از برگزارى اولین نمایشــگاه پاکروها 
با همکارى شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در بهار 97 خبر داد و گفت: در این نمایشــگاه، 
خودروهاى برقى، موتورسیکلت هاى پاکرو و خودروهاى 
برقى عرضه مى شــود و در این راســتا فرهنگسازى 

خواهد شد.
وى ادامه داد: در سال جارى هم از اواخر بهمن ماه طرح 
فروش موتورهاى برقى به متقاضیان با تسهیالت و به 
صورت اقساطى از ســوى ده عرضه کننده برتر کشور 

ارائه مى شود. 
صلواتى گفت: تاکنون از طــرح «بفرمایید دوچرخه» 
استقبال خوبى شــده و در نظر اســت طرح «بفرمایید 
موتور برقى» را اجرا کنیم. همچنیــن با توجه به اینکه 
موتور دانش بنیان که با مشارکت معاونت علمى ریاست 
جمهورى مشارکت شهردارى اصفهان در سال گذشته 
در نمایشگاه دوچرخه رونمایى شد که 100 درصد تولید 
داخلى است در دو نوع متفاوت از اواخر بهمن ماه سال 
جارى عرضه خواهد شد. البته با شارژ این موتور مى توان 
50 تا 70 کیلومتر مسافت را طى کرد که در فاز اول در 

10 نقطه و در ادامه در 50 نقطه شهر دایر خواهد شد. 

نمایشگاه 180 خودرو و موتور کالسیک تا شنبه ادامه دارد
ساسان اکبرزاده

مسئول سازمان بسیج سازندگى اســتان اصفهان گفت: 
250 کانکس از کمک هاى مردمى به منازل تخریبى نوع 2 

مناطق زلزله زده غرب کشور ارسال و نصب شد.
احســان ا... رضاپــور در خصــوص آخریــن وضعیت 
کمک رسانى ها به مناطق زلزله غرب کشور اظهارداشت: 
به رغم اعالم پایان عملیات اســکان موقــت، با توجه به 
شناســایى کامل انجام شــده همچنان از طریق ســپاه 
صاحب الزمان(عــج) اســتان اصفهان کانکس ارســال 

مى کنیم.
وى افزود: 250 کانکس از کمک هــاى مردمى به منازل 
تخریبى نوع 2 مناطق زلزله زده غرب کشور ارسال و نصب 
شد، همچنین 112 کانکس بهداشــتى با ابعاد 4*4 مورد 
تعهد قرارگاه خاتم در همانجا احداث و به مردم منطقه که 

منازلشان دچار تخریب نوع یک شده بود تقدیم شد.
مسئول سازمان بسیج سازندگى اســتان اصفهان گفت: 
تخریب نوع یک، خانه هایى اســت که به صورت کامل 
تخریب شده و نوع دوم آنهایى هستند که بخشى از خانه 
سالم بوده اما قابل سکونت نیست و بنیاد مسکن تخریب 

نوع یک را اولویت اعطاى کانکس اعالم کرد.
وى اظهارداشــت: بســیج ســازندگى اصفهــان طبق 
تقسیم بندى هاى انجام شده مسئولیت اسکان اضطرارى، 
امدادرسانى و اسکان موقت در دهستان پشت تنگ، روستاى 
بزمیرآباد، مرشاعر و فرج امام با حدود 370 خانوار با بسیج 

سازندگى استان اصفهان است.

ارسال 250 کانکس از 
اصفهان به مناطق زلزله زده


