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چه کسانى نباید زنجبیل مصرف کنند؟بخشودگى ویژه براى بدهکاران بانک ایران زمیندردسرهاى «مرسى که هستى»!مجلس مخالف «میگ» در برابر «نفت» است اصفهانى ها پشت «دیوار» کالهبردارى سالمتاستانورزش حوادث جهان نما

کوسه زرد در کمــا!

خطر روند رو به رشد بیماران کلیوى در اصفهان
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50 درصد ایرانى ها معتقدند 
حجاب، مسئله  شخصى است!

کالهبردارى پیــامکى
 این روزها

علت عرضه بنزین با
 پول نقد در اصفهان
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این نقش بوى 
سیمرغ مى دهد
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پس از شکست سپاهان به پرسپولیس، برخى رسانه ها و البته صفحات 
حامى پرسپولیس ،کرى خوانى هاى اول فصل هواداران اصفهانى را به 

آنها یادآورى کردند. هواداران طالیى در  حاشیه نمایشگاهى که تابستان 
امسال برگزار شد از کیک زرد بزرگى که شبیه کوسه و در حال بلعیدن 

استقالل و پرسپولیس بود رونمایى کردند، اما حاال تیمشان نشانى از یک 
کوسه خوفناك را ندارد و حسابى به کما رفته است.

ســعید آقاخانى امســال با فیلم «کامیون» ساخته 
کامبوزیا پرتوى در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر 
حضور پیدا کرده اســت. آقاخانى در این فیلم نقشى 
متفاوت دارد و فیلــم در فضاى جاده اى و شــهرى 

روایت مى شود.
سعید آقاخانى راننده کامیونى است که قرار است یک 
زن که اهل ُکردستان عراق است را به تهران بیاورد 
تا دنبال شوهرش بگردد و او را پیدا کند. از آنجایى که 
سعید آقاخانى اهل بیجار «کردستان» است توانسته 
با تســلط خوبش بر زبان ُکردى یکى از کاراکترهاى 

باورپذیر این فیلم باشد.
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رئیس اداره امور بیمارى هاى معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکى: در حال حاضر 1972 بیمار دیالیزى در سطح استان وجود دارد 

اکران یک فیلم کمدى 
از 18 بهمن

اگر زودتر مى آمدم  اگر زودتر مى آمدم  
سپاهان اینجا نبود!

     

چرا موز در اصفهان چرا موز در اصفهان 2020 درصد گران شده است؟ درصد گران شده است؟
9

رشیدپور، مدیرى و باقى قضایا!
در حالى که از روز جمعه برنامه سینمایى «هفت» با اجراى رضا رشیدپور از شبکه 3 روى آنتن 
مى رود تا به پوشش سى و ششمین جشنواره فجر بپردازد، شنبه شب مهران مدیرى به این برنامه 
سینمایى آمد و به طور مفصل با رضا رشیدپور در مورد حواشى برنامه «دورهمى» صحبت کرد 

اما به فیلم هاى مهمى که در سه روز اول جشنواره به نمایش درآمده، توجهى نشد.

دورهمى مجریان تلویزیون در مهمترین برنامه سینمایى صدا و سیما
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سپاهان اینجا نبود!وججیپسپاهان اینجا نبود!

کرى خوان ى هاى امسال کامًال معکوس شد

روایت سعید آقاخانى از 
دشوارى هاى حضور در «کامیون»

آنتن 
نامه 
کرد
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انتشــار عکس هایــى از خودروهاى ســوپرلوکس با 
پالك هاى رند که البته نمى توان بــا قطعیت از اصالت 
این عکس ها اطمینان یافت باعث شده تا شایعات زیادى 
درباره خرید و فروش پالك هاى رند مطرح شود و در این 
شایعات، حرف از قیمت هاى نجومى چند صد میلیونى 

به میان آید.
رئیس پلیس راهور ناجا در واکنش به انتشــار تصاویرى 
از خودروهاى سوپرلوکس با پالك هاى ُرند و شایعاتى 
مبنى بر خریــد و فروش چند صد میلیــون تومانى این 
پالك هاى رند اظهار کرد: با توجه به اینکه هر پالك به 
یک نفر اختصاص مى یابد، قابلیت انتقال آن به هیچ وجه 

وجود ندارد. سردار تقى مهرى در واکنش به عکس برخى 
خودروهاى سوپرلوکس داراى پالك رند نیز گفت: البته 
ممکن است فردى که به صورت رندوم، این پالك هاى 
رند براى وى صادر شــده، این پــالك را در اختیار فرد 
دیگرى قرار دهد ولى این پالك در سامانه پلیس به نام 
مالک اولیه آن خواهد بود و هیچ فرآیندى تحت عنوان 
انتقال مالکیت پالك خودرو در سامانه تعریف نشده است.

مهرى در پایان گفت: پالك هــاى ملى از ابتداى صدور 
تا انتها تنها یک مالک خواهند داشت و حتى در صورت 
فوت صاحب پالك، این پالك ها قابــل انتقال به ورثه 

نیز نیست.

حشمت ا... فالحت پیشه، عضو کمیســیون امنیت ملى و 
سیاست خارجى مجلس بر این عقیده است که قرارداد خرید 
جنگنده میگ از روسیه در ازاى فروش روزانه یک میلیون 
بشکه نفت به این کشور، عملیاتى و جدى نشده است زیرا 
کلیات این قرارداد مخالف سیاست هاى کلى و قوانین کشور 
است و این بحث اگر بخواهد جدى شود، مجلس قطعاً نسبت 

به آن حساسیت الزم را نشان خواهد داد.
به گزارش رویداد24، شبکه خبرى-عربى «الدیار» گزارش 
داده بودکه: «در آخرین سفر فرمانده ارتش ایران به روسیه، 
وى به روس ها پیشــنهاد خرید 500 هواپیماى میگ31 و 
میگ 35 را داد، که در مقابــل آن ایران روزانه یک میلیون 

بشکه نفت به روس ها واگذار کند. عالوه بر این، در پیشنهاد 
ایران فروش نفت با قیمتى پایین تر به روس ها براى ده سال 

نیز وجود داشت.» 
حشمت ا... فالحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملى مجلس 
در این باره گفت: هرگونه خرید و انعقاد قرار داد خارجى، به 
دالیل مختلف و متفاوت نیازمند مصوب شدن آن در مجلس 

شوراى اسالمى است. 
فالحت پیشــه با تأکید بر اینکه فعًال اطمینان الزم براى 
انعقاد چنین قراردادهایى شکل نگرفته است، تصریح کرد: 
به همین دلیل این موضوع اگــر به مجلس بیاید، باید مورد 

بررسى دقیق و کارشناسانه قرار بگیرد.

خرید و فروش پالك هاى رند 
چند صد میلیونى ؟

مجلس مخالف «میگ» 
در برابر «نفت» است

شهرهاى موشکى 
قابل شناسایى نیستند

سردار سالمى، جانشین فرمانده کل سپاه    مهر|
پاسـداران انقالب اسـالمى درباره شـهرهاى موشکى 
مورد توجه محافل نظامى گفت: این شهرهاى موشکى 
مکان هاى بسـیار امنى در مقابل هجمات دشمن از هر 
نظر اسـت. قابل شناسایى نیسـتند و این شهرها بسیار 
زیاد و کثیر هسـتند. ما تخم مرغ هایمان را در یک سبد
نمـى گذاریم کـه البته ایـن یکـى از الگوهـاى حفظ و 
نگهدارى موشک هاى ماسـت. ما موشک هاى خود را 
به وفور در مکان هاى مختلف گذاشته ایم که دشمن را در 

هرزمان و هرمکان هدف قرار مى دهد. 

ماجراى تغییر منزل روحانى 
  الف| حاجـى دلیگانـى، عضـو فراکسـیون 
نمایندگان والیى و نماینده شاهین شهر در مجلس گفت: 
شنیدیم در ایامى که با آلودگى هوا رو به رو بودیم همسر 
رئیس جمهور حاضر به سکونت در منزلى که در مجموعه 
ریاست جمهورى قرار دارد نبوده به این دلیل که این منزل 
در مرکز شـهر قرار دارد و مرکز شهر از آلودگى بیشترى 
برخوردار اسـت و به همیـن علت رئیس جمهـور ناچار 
مى شود در منزل باالى شهر خود ساکن شوند. همین امر 
باال بودن مسافت  از منزل تا محل کار  موجب وقت گیرى 
براى رفت و آمد و همچنین هزینه هاى بیشـترى براى 

حفاظت در منطقه شمیرانات مى شود.

پورمحمدى 
به اوقاف مى رود؟

در پـى پایـان دوره  ریاسـت    انصاف نیوز|
حجت االسـالم والمسـلمین على محمدى سـیرت بر 
سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت االسالم والمسلمین 
مصطفى پورمحمدى به زودى جایگزین او خواهد شد. 
با پررنگ شـدن نقـش پورمحمدى در سـازمان اوقاف 
و با توجه به پایان دوره  ریاسـت محمدى سیرت بر این 

سازمان، به زودى این جابه جایى انجام مى شود.

عصر ها فحش مى دهند!
  خبرآنالین| بیژن زنگنه، وزیر نفت در نشست 
خبرى که صبح دیروز برگزار شد با بیان اینکه وقتى همه 
سیاست هاى کشور ضد بهره ورى است؛ چگونه مى توان 
بهره ورى را باال برد گفت: همه مى خواهند حقوقشـان 
خیلى زیاد شود، همه مى گویند در نفت استخدام کنید. 
نفت 220 هزار نیـرو دارد اما بـا 70 هزار نیرو هـم اداره
مى شـود. یک نفر را جابه جا مى کنـى، از 300 جا زنگ 
مـى زنند. مـن هـر روز کلـى پیغـام دریافت مـى کنم.
صبح ها با دعا شـروع مى شـود، ظهر نفرین مى کنند، 

عصر فحش مى دهند اما نیرو را نمى توان اخراج کرد.

رنسانس عربى
در هفته هـاى اخیـر تغییـر و    آفتاب  نیوز|
تحوالت زیادى در عربسـتان به وجود آمده است. یکى 
از تغییرات اساسى در این کشور عربى اجازه به ورود زنان 
به ورزشگاه هاست که بسیارى از آن به عنوان رنسانس 
در این کشور یاد مى کنند. در ابتدا تصویب این قانون تنها 
زنان مى توانستند در چند شهر خاص به ورزشگاه بروند 
اما ظاهراً این قانون فراگیر شـده و حاال  حضور زنان در 
ورزشگاه ها مختص به شهر خاصى نیست و آنها در هر 

شهرى مى توانند به ورزشگاه بروند.

گرفتارى هاى تلویزیونى
روزنامـه «جمهـورى اسـالمى»    جماران|
نوشت: برنامه هاى زنده رسـانه ملى به ویژه تلویزیون، 
یکى از مشـکل سـازترین بخش هاى این رسانه است. 
عالوه بـر آن،خانم هـا کـه بهتریـن زمان هاى بـاردار 
شدن و ضرورت ماسـاژ دادن پاهاى شـوهران را تعلیم 
مى دهند و توصیه مى کنند و یا کارشناسـان دینى، اعم 
از زن و مـرد کـه معجزاتـى بـراى بادمجان و شـتر به 
خورد بینندگان برنامه هاى خود مى دهند، کارشناسـان 
سیاسـى و اعتقادى این رسـانه هم مشـکالت زیادى 
تولید مى کنند کـه رفع و رجوع کـردن آنها کار حضرت 

فیل است.

خبرخوان
فردا؛ نشست خبرى 

رئیس جمهور 
  ایسنا| همزمــان بــا ایــام ا... دهــه 
فجر انقالب اســالمى، نشســت خبرى رئیس 
جمهور با حضور خبرنگاران رســانه هاى داخلى 
و خارجى فردا ســه شــنبه بعد از ظهــر برگزار 
مى شود. در این نشست خبرى که از ساعت 16 
آغاز  مى شود، نمایندگان مهمترین رسانه هاى 
داخلى و  بین المللى حضور خواهند داشــت این 
کنفرانس خبرى به صورت زنده و مستقیم پخش 

خواهد شد.

به سازمان ملى جوانان 
نیازى نیست

   انصاف نیوز| غالمحسین کرباسچى 
درباره  برنامــه  احیاى «ســازمان ملى جوانان» 
گفت: براى حمایت نباید ســازمان هاى دولتى 
ایجاد شود، مشکالت جوانان و زنان اینگونه حل 
نمى شود، مشکالت آنها از طریق سیاست هاى 
دولت حل خواهد شــد و نیازى به سازمان ملى 
جوانان نیســت. دبیــر کل حــزب کارگزاران 
ســازندگى گفت: اگر بــراى رفع مشــکالت، 
سیاســتگذارى درستى انجام شــود حتى وجود 
وزارت ورزش و جوانان نیز لزومى ندارد. به طور 
کلى ورزش یک عمل حاکمیتى نیست و به دولت 

ربطى ندارد.

ایران کجاى اقتصاد
جهان است

مطابــق آمارهاى اعالم شــده،    ایسنا|
ایران به لحاظ آزادى هاى اقتصادى در بین 180 
کشور،  در رده 156 قرار گرفت. عربستان در این 
رده بندى اقتصادى، نودوهشتم است. ایران باالتر 
از کشورهایى همچون بروندى و لیبریا و پایین تر 
از کشورهایى از جمله برزیل و ازبکستان قرار دارد. 
ایران در بین 14 کشور منطقه خاورمیانه و شمال 

آفریقا در رده 13 قرار دارد . 

نمایش گنجینه ایران 
در موزه لوور 

  تسنیم| تعدادى از نقاشى هاى قاجارى 
کاخ گلستان به منظور شرکت در نمایشگاه موزه 
لوور فرانسه مرمت و آماده سازى مى شوند، از جمله 
تابلوى بزرگ «صف سالم فتحعلى شاه» با ابعادى 
حدود 37 متر که در نوع خود یکى از بزرگ ترین 
تابلوهاى نقاشــى دنیا محســوب مى شود. سه 
تابلوى روى بوم کوچک تــر از آثار کمال الملک 
و مصورالممالــک و دو تابلــوى طراحى هــاى 

ناصرالدین شاه نیز از جمله این آثارهستند.

تکذیب تمدید مهلت ثبت نام 
  تسنیم| ســیف ا... ابوترابى سخنگوى 
سازمان ثبت احوال کشور با تأکید براینکه مهلت 
ثبت نام کارت ملى هوشــمند تا پایان سال 96 
خواهد بود گفت: این زمان به هیچ عنوان تمدید 
نخواهد شد. گفتنى است چند روز پیش رسانه ها 
از قول ابوترابى نقل کرده بودند افرادى که تا پایان 
اسفند موفق به دریافت کارت هوشمند ملى نشوند 
مى توانند با ثبت نام اولیه در سامانه، مراحل تکمیل 

ثبت نام را در ابتداى سال 97 انجام دهند.

کشف بزرگ ترین محموله 
مواد مخدر

سربازان گمنام امام زمان (عج) در    ایلنا|
اداره کل اطالعات استان سیستان و بلوچستان 
موفق شــدند با رصد دقیق اطالعاتى، محموله 
کالن 2869 کیلوگرمى مــواد مخدر که از خارج 
وارد شــده بود را کشــف کنند. این محموله که 
توسط دو دستگـاه خـــودروى تـویـوتـا حمل 
مى شد بزرگ ترین محموله وارداتى کشف شده 

طى سال هاى اخیر در این استان است.

«باربارا اســالوین» مدیر ارشــد اندیشکده شوراى 
آتالنتیک در مقاله اى که براى نشــریه «المانیتور» 
نوشته، به نتایج نخســتین نظرسنجى افکار عمومى 
ایران که پس  از رویدادهاى اخیر انجام شــده است 
اشاره و تأکید کرده بیش از نیمى از ایرانیان از وضعیت 
اقتصادى کشور ناراضى هســتند.  این نظر سنجى 
تنها چند روز پس از اغتشاشــات اخیــر و از طریق 
تماس تلفنى با بیش از هزار ایرانى انجام شــد. بانى 
این نظرســنجى مرکز مطالعات بین المللى و امنیت 

در مریلند بود.

نتایج این یافته ها نشــان داده اند که رئیس جمهور 
حسن روحانى، از 82 درصد محبوبیت دو سال پیش 
به کمى بیشتر  از 65درصد محبوبیت رسیده و  محمد 
جواد ظریف نیز  با 68درصد  محبوبیت، از رتبه پیشین 
خود یعنى 78درصد سقوط درجه داشته است. افزون 
بر اینها، بزرگ ترین نگرانى ایرانى ها از سال 2015 
تا کنون همچنان مســائل اقتصادى اســت. در بین 
معضالت اقتصــادى نیز بیــش از 40 درصد از افراد 
بحران بیکارى را بزرگ ترین مشکل اقتصادى ایران 

مى دانند.

وزیــر آمــوزش و پــرورش در گفتگو بــا روزنامه
«ایــران» تعــداد کل دانش آمــوزان بازداشــتى 
در پــى اغتشاشــات اخیــر را 156 نفــر عنــوان 
کــرده اســت. بطحایــى گفتــه از ایــن تعــداد، 
تنها شــش نفر بــه دلیــل حضــور در تخریب ها 
و آشــوب ها به مرحله بازپرســى رســیدند و علت 
بازداشــت بقیه هم حضــور در اطــراف تجمع ها،

 شــاید به دلیل کنجکاوى بوده اســت. تعداد زیادى 
از این دانش آموزان، بعد از چند ســاعت بازداشــت،

 بالفاصله آزاد شــدند. اما بازداشــت شــش نفر که 

در بعضــى از تخریب ها حضور داشــتند، طوالنى تر
 شد.

از این شــش نفر، چهار نفر به طور کامل آزاد شدند. 
اما دو نفر با قیــد وثیقه آزاد شــدند. ایــن دو، جزو 
کســانى بودند که در تخریب مشارکت مؤثر داشتند. 
یکــى از ایــن دانش آمــوزان از منطقــه محروم

سیســتان و بلوچســتان بــود کــه بــا یــک 
وثیقه آزاد شــد و منتظــر حکم نهایى خود اســت.

یک نفر دیگر هم مربوط به یکى از شهرهاى همدان 
است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به سخنانش 
در خطبه هاى نماز جمعــه هفته پیش تهران 
گفت: لحن برخى ناقدان به آمریکا محترمانه 
و نسبت به این طلبه ناچیز بى ادبانه و ضدقرآن 
بوده اســت اما بنده بار دیگــر تأکید مى کنم 
اعتراضات قانونى پذیرفته شــده اســت و 
اغتشاش محسوب نمى شود و باید حریم آنها 

حفظ شود.
آیت ا... سیداحمد خاتمى با بیان اینکه بنده تأکید 
داشتم برخورد با لیدرهاى اغتشاشات باید با 
قاطعیت على وار باشــد و ناقدین این بخش 
سخنانم را نقد کردند، تصریح کرد: بنده سئوالى 
از منتقدان دارم؛ آیا شما مى گویید کسانى که 
در اغتشاش بودند را ناز کنیم و دست لیدرهاى 
اغتشاشات را باز بگذاریم تا بار دیگر کشور را 
به سمت ناامنى ببرند؟ از سخنان برخى ناقدان 
بوى حمایت از اغتشاشگران مى آید و این یعنى 

پشت  گرمى دادن به آنها.
امام جمعــه موقت تهران خاطرنشــان کرد: 
وقتى این سخنان گفته شد براى اولین بار بود 
که از مردم شنیدم که شعار دادند «امام جمعه 
ما تشکر» پس این ســخنان حرف دل مردم 

بوده است.

پرونده پدر و پسرى که با استفاده از اسناد مجعول موفق 
به اخذ حدود یکهــزار و 400 میلیارد ریال تســهیالت 
از هشت بانک دولتى و خصوصى شــدند، همچنان در 
بالتکلیفى به سر مى برد تا جایى که یکى از متهمان آن به 

خارج از کشور هم فرار کرده است.
به گزارش تسنیم، 18 شهریور سال 92 بود که دادسراى 
ویژه امور اقتصادى تهران براى یکى از بدهکاران بزرگ 
بانکى که با استفاده از اســناد مجعول و فک  رهن هاى 
جعلى از هشت بانک دولتى و خصوصى تسهیالت گرفته 
بود، کیفرخواســت صادر کرد؛ کیفرخواستى که هنوز به 
جایى نرسیده است و غارتگران بیت المال به دور از دستان 
عدالت در امن و امان به سر مى برند. متهم ردیف اول این 
پرونده «و.الف» نام دارد که به مشارکت در کالهبردارى با 
استفاده از اسناد مجعول از هشت بانک دولتى و خصوصى 
جمعاً به مبلغ حدود یکهزار و 400 میلیارد ریال متهم است. 
او این تســهیالت را از بانک هاى مزبور دریافت کرده و 
بازنگردانده است. دیگر اتهامات جالب توجه «و.الف» در 
این پرونده که در کیفرخواست نیز به آن اشاره شده، جعل 
عنوان مأمور دولت و سروان نیروى انتظامى با استفاده 

از بیسیم است.
این پرونده در مجموع ده متهــم دارد که «م.الف» پدر 
متهم ردیف اول، یکى از آنهاست و او نیز مانند پسرش 
به مشــارکت در کالهبردارى از هشــت بانک دولتى و 
خصوصى با استفاده از اســناد مجعول و فک رهن هاى 

جعلى و مشارکت در تحصیل مال نامشروع از بانک هاى 
ملت و ملى متهم است.

متهم ردیف نهم این فســاد اقتصادى نیز «الف.ح.س» 
داماد متهم ردیف دوم اســت که بر اساس کیفرخواست 
صادره به تحصیل مال نامشروع از بانک صادرات به مبلغ 

بیش از 32 میلیارد ریال متهم است.
پرونده این فســاد اقتصادى خانوادگى که متهمانش در 
سال 89 دستگیر شدند، به شــعبه 1065 مجتمع ویژه 
امور اقتصادى ارجاع شده اما به رغم گذشت هفت سال از 
کشف این فساد و صدور کیفرخواست در سال 92 و ارسال 

پرونده به دادگاه، هیچ حکمى در پرونده صادر نشده است.
جالب اینکه شنیده مى شــود «م.الف» متهم ردیف دوم 
این پرونده با اعالم ورشکستگى، از پرداخت هرگونه سود 
و دیرکرد بانکى مبرا شــده و طبق اخبار واصله، در حال 
حاضر مشغول کسب و کار جدید است و جالب تر اینکه 
«الف.ح.س» داماد متهم ردیف دوم و شوهرخواهر متهم 
ردیف اول، از تعلل در رسیدگى به پرونده استفاده کرده و 

با فرار به هلند، پناهنده به این کشور شده است. 
خبرها حکایت از این دارد که متهم ردیف دوم نیز درصدد 

متوارى شدن از کشور است.

در پى حضور برخى از زنان بدون حجاب در خیابان هاى 
مرکزى شــهر تهران، مرکز بررســى هاى استراتژیک 
ریاست جمهورى، گزارشى از نشســت آسیب شناسى 
سیاست هاى اعمال شده درباره حجاب در کشور را منتشر 
کرد. به گزارش ایســنا، در این گــزارش 20 صفحه اى  

«پدیده بدحجابــى و فراتر از آن مســئله زنان، یکى از 
مناقشه برانگیزترین مسائل فرهنگى و اجتماعى» دانسته 
شده است که «نظام جمهورى اســالمى با آن مواجه و 
توجه به آن از اهمیت زیادى برخوردار است». فرازهایى 

از این گزارش را بخوانید:

 در ســال 1353 - چهار ســال قبل از وقوع انقالب 
اســالمى - ســه چهارم جمعیت ( 75 درصــد) ترجیح 
مى داده اند همسر باحجاب داشــته باشند و 7 درصد نیز 

تمایل به داشتن همسر بى حجاب داشته اند.
 حاکمیت سیاســى انقالبى و مبتنى بر اجراى قوانین 

اســالمى در حوزه حجاب در شــرایطى آغاز شده است 
که حداقل 25 درصد جمعیت، تمایل آشکارى به داشتن 

همسر باحجاب نداشته اند. 
 نگاه ها درباره نحوه مواجهه دولت با مسئله بدحجابى 
به نظر مى رســد طى دهه گذشــته تغییر یافته است و 
نزدیک به نیمى از پاســخ دهندگان به پژوهش  ســال 
1393، معتقدند حجاب، مسئله اى شخصى است و دولت 
نباید در آن دخالت کند. این میزان در سال 85 برابر  34/8 
درصد بوده که نشان مى دهد تعداد افرادى که معتقدند 
دولت نباید در بحث حجاب دخالتــى کند، در این مدت 
افزایش 15 درصدى داشته اســت. در مقابل، حدود 40 
درصد پاسخگویان معتقدند باید با بدحجابى برخورد شود 
که این میزان در سال 85 برابر با 55/5 درصد بوده است 
یعنى از تعداد معتقدین به دخالت دولت در این مدت 15 
درصد کاسته شده است. 58/9 درصد مردم ایران در سال 
1382 نیز حجاب را امرى مذهبى که اجراى آن الزامى 
است، تلقى مى کرده اند، به عبارتى در سال هشتاد و دو، 
41/1 درصد مردم موافق اجبارى شدن حجاب نبوده اند.

 در سال 1393 بیش از 41 درصد حجاب را امرى فردى 
دانســته و رعایت آن را الزامى نمى دانند. مطالبه اجراى 
الگوهاى مطلوب و رسمى پوشــش زنان در جامعه اى 
که حداقل 41 تا 50 درصد آن، حجاب را امرى فردى و 

اختیارى مى داند، بسیار دشوار است.
 وضعیت پوششى و آرایشى در تهران از سال 88 روند 
نزولى یافته است و رعایت حدود شرعى پوشش تا سال 
1392 نسبت به ســال 1386 که اولین سنجش انجام 
شده است، 10 درصد افت کرده و 10 درصد هم از میزان 

چادرى ها کاسته شده است.
 على رغم گذشت بیش از سه دهه از انقالب اسالمى، 
هنوز رویکرد مناســب براى ترویج حجاب، صورتبندى 
نشده است و برخى معتقدند تنها راه مقابله با بى حجابى 
اقدامات انتظامى است. در حالى که برخى دیگر با اشاره 
به عدم کارایى روش هاى مذکور از جمله گشت ارشاد و 
نتیجه معکوســى که در دهه اخیر به دنبال داشته است، 
دولت را بــه روش هاى فرهنگــى و اســتفاده از زبان 
مهربانانه ســوق مى دهند و اتخاذ رویکردى مناســب

 براى مواجهه با مسئله بدحجابى در چنین فضایى بسیار 
دشوار است.

گزارش صریح مرکز بررسى هاى استراتژیک درباره «وضعیت حجاب در ایران»

50 درصد ایرانى ها معتقدند 
حجاب، مسئله  شخصى است!

 156 دانش آموز در ناآرامى ها بازداشت شدندافت 17 درصدي محبوبیت روحانى

افشاگرى درباره یک فساد جدید مالى

تالش پدر و پسر بدهکار براى فرار از کشور
آیت ا...احمد خاتمى خطاب به 

منتقدین خطبه هاى هفته پیش نماز جمعه: 

مى گویید کسانى که 
در اغتشاش بودند را ناز کنیم؟
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این نقش بوى سیمرغ مى دهد
سعید آقاخانى امســال با فیلم «کامیون» ساخته 
کامبوزیا پرتوى در ســى و ششمین جشنواره فیلم 
فجر حضور پیدا کرده اســت. آقاخانى در این فیلم 
نقشــى متفاوت دارد و فیلم در فضــاى جاده اى و 

شهرى روایت مى شود.
ســعید آقاخانى راننده کامیونى است که قرار است 
یک زن که اهل ُکردستان عراق است را به تهران 
بیاورد تا دنبال شــوهرش بگردد و او را پیدا کند. از 
آنجایى که سعید آقاخانى اهل بیجار «کردستان» 
است توانســته با تســلط خوبش بر زبان ُکردى 
یکــى از کاراکترهــاى باورپذیر این فیلم باشــد.
او تقریبًا در نقش «بهروز» 20 ســال پیرتر شــده 
است. به قول خودش گریم بسیار به او کمک کرده، 
اما بازى ساده و روان او مانند خون تازه در این فیلم 
جریان دارد. رسانه ها و منتقدانى چون محمدرضا 
مقدسیان اعتقاد داشتند که سعید آقاخانى در بازى 
کیفیتى را ارائه کرد که بوى ســیمرغ مى دهد. در 
بخش هاى دیگر هم فیلم توانســت موفق باشد 

به طور مثال فیلمبردارى تورج اصالنى در فضاى 
زمستانى فیلم گرما بخش این اثر شده بود.

سعید آقاخانى بازیگر فیلم «کامیون» درباره بازى 
در این فیلم گفت: بســیارى به مــن مى گویند که 
از من، بازى در چنین نقشــى را توقع داشــتند، در 
صورتى که بــه عقیده خودم بــازى در این نقش 
کمى دور از انتظار بود و بســیار دشــوار. بیش از 
فیلمنامه و موضوع فیلــم من به کارهایى که آقاى 
پرتــوى انجــام داده و اکنون در حــال انجام آن 
اســت اهمیت مى دهم. این کار براى من متفاوت 
بود چون روایتى خاص از یک شــرایط ویژه بود. 
موضوع تنهایى و بى کسى در شهرهاى بزرگ یکى 
از نکاتى بود که براى من بیش از حد اهمیت داشت.

او ادامه داد: نقش آفرینــى در «کامیون» یکى از 
سخت ترین تجربه هاى من در سال هاى اخیر بود. 
در فضاى بسیار دشــوارى کار مى کردیم. گاهى از 
شدت برف و سرما به مشکل مى خوردیم. در نقاطى 
کار مى کردیم که هوا بسیار سرد بود. کنترل کردن 
تمام این شــرایط براى پرتوى در حین کار گاهى 
مشکل ساز هم مى شــد. به هر حال در طول جاده 
ما بچه اى همراهمان بود که ده ماه بیشتر نداشت 

و کار را براى ما و او ســخت مى کرد. بخش 

عمده فیلمبردارى ما شب عید بود. همین موضوع 
کار را براى ما سخت مى کرد. ترافیک شدیدى بود 
و امیدوار بودیم که کار هر چه زودتر در آن فضاى 

سخت به پایان برسد.
آقاخانى درباره شــرایط کار در فیلــم «کامیون» 
گفت: آقاى پرتوى به مســائلى اعتقاد داشتند که 
گاهى من مخالف آن بودم و خواهش مى کردم که 
با نظر من درباره مسائلى موافقت کنند. البته آقاى 
پرتوى هم در بیشتر موضوعات با نظرات من موافق 

بودند و در انتها به توافق خوبى مى رسیدیم. طبیعى 
است که در هر کارى بازیگر و کارگردان بتوانند با 
هم بحث کنند و نظرات را به اشتراك بگذارند. البته 
اگر نویســنده و کارگردان کار آقاى پرتوى نبود به 

هیچ وجه کار را قبول نمى کردم.
او همینطور درباره اینکه برخى او را براى بازى در 
این نقش الیق دریافت ســیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش مرد جشــنواره مى دانند، گفت:  اینکه 
مى گویند من استحقاق دریافت سیمرغ دارم بسیار 
خوب است، اما تا همه فیلم ها دیده نشوند نمى توان 

درباره این موضوع نظر داد.

روایت سعید آقاخانى از دشوارى هاى حضور در «کامیون»

فیلم هاى جشــنواره ملى فیلم فجر در حالى از قطعات باکالم استفاده کرده اند که این قطعات عمومًا براى 
دریافت مجوز به دفتر موسیقى وزارت ارشاد ارائه نشده اند.

قطعه هاى باکالم استفاده شده در فیلم هاى سینمایى باید مجوز دفتر موسیقى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى را داشته باشند و حال این روزها که سى و ششمین جشنواره ملى فیلم فجر 
در حال برپایى است این سئوال پیش مى آید که آیا تیتراژها و قطعات باکالمى که در این 

فیلم ها به کار رفته اند مجوز رسمى ارشاد را دارند؟
و اما خبرها حاکى از آن است که آثار سینمایى فجر براى دریافت مجوز به دفتر موسیقى 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ارائه نشده اند و تنها پروانه موقت نمایش در جشنواره 
فیلم فجر به مثابه مجوز قطعات باکالم در نظر گرفته شده است.

فیلم هاى «چهار راه اســتانبول» به کارگردانى مصطفى کیایى و خوانندگى 
علیرضا قربانــى، «مصادره» بــه کارگردانى مهران احمــدى و خوانندگى 
پرواز هماى، «مغزهاى کوچک زنگ زده» به کارگردانى هومن ســیدى و 

خوانندگى رضا کولغانى، «شعله ور» به کارگردانى حمید نعمت ا... و خوانندگى 
همایون شجریان، «کامیون» به کارگردانى کامبوزیا پرتوى ،«جشن دلتنگى» 

به کارگردانى پوریا آذربایجانى و خوانندگى مهراد و... برخى از آثار ســینمایى شرکت 
کننده در سى و ششمین جشنواره ملى فیلم فجر هســتند که مسئله موسیقى باکالم در آنها 

پررنگ است. مسئله اخذ مجوز براى قطعه هاى موسیقى باکالم آثار سینمایى یا نمایش خانگى طى
سال هاى گذشته یکى از بحث هاى جدى رسانه ها بوده که از برجســته ترین آنها مى توان به 
خوانندگى یاسر بختیارى مشــهور به «یاس» براى فیلم «بارکد» و همچنین خوانندگى محسن 
چاوشى در سریال «شهرزاد» اشاره کرد و الزم است تا مدیریت شوراى ارزشیابى و نظارت سازمان 
سینمایى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى که متولى آن هم اکنون به عنوان دبیر جشنواره ملى فیلم 

فجر فعالیت مى کند، پاسخ الزم را ارائه دهد.

در حالى که از روز جمعه برنامه سینمایى «هفت» با اجراى رضا رشیدپور 
از شــبکه 3 روى آنتن مى رود تا به پوشش سى و ششمین جشنواره فجر 
بپردازد، شنبه شــب مهران مدیرى به این برنامه سینمایى آمد و به طور 
مفصل با رضا رشیدپور در مورد حواشى برنامه «دورهمى» صحبت کرد 
اما به فیلم هاى مهمى که در ســه روز اول جشــنواره به نمایش درآمده، 

توجهى نشد.
«مهران مدیرى بــه "هفت" مى آید!»؛ این خبرى بود که روز شــنبه در 
رسانه ها منتشر شد. رضا رشید پور در این برنامه سئواالت حاشیه اى بسیارى 

از مهران مدیرى پرسید و او هم با صراحت به آنها پاسخ داد.
مدیرى در پاسخ به این ابهام که «گفته مى شود که به شما دستور داده اند 
از دولت انتقاد کنید و نسبت به سایر نهادهاى حاکمیتى مثل قوه قضائیه 
و دیگران نقدى نداشته باشــید» خطاب به رشیدپور گفت: «واقعاً خودت 
چه فکرى مى کنى؟! واقعاً مى شــود از نهادهاى دیگر انتقاد کرد؟ از قوه 
قضائیه مى شود انتقاد کرد؟ اگر مى توانســتم حتمًا این کار را مى کردم. 
من مشــکالت مردم را مى گویم و چون دایره دولت وسیع تر است، هر 

مسئله اى را بگویم؛ به دولت برمى گردد.»
مدیرى همچنین در بخش هــاى دیگرى از این مصاحبــه گفت که از 
همان ابتدا به مدیران شــبکه 3 گفته بود که اجــراى «هفت» را به طور 
قطع قبول نخواهد کرد، اما مدیران این شــبکه بــدون در نظر گرفتن

 صحبت هاى او اعالم کردند که مدیرى اجراى این برنامه سینمایى را بر 
عهده خواهدگرفت.

مدیرى در بخشى از سخنانش درباره برنامه «دورهمى» نیز عنوان کرد: 
«این برنامه نوروز 97 تمام است چراکه ما تقریبًا با همه خانواده سینما و 

ورزش و... صحبت کردیم و به موضوعات زیادى پرداختیم.»
وى درباره دستمزد خود در این برنامه و اینکه هر قسمت از برنامه چقدر مى 
گیرد در مقابل اصرارهاى رشیدپور به شوخى گفت 800 میلیون تومان و 
بعد بیان کرد درآمدهاى تلویزیون خیلى کمتر از ماهى 800 میلیون تومان 
است.اما هر چقدر که این قسمت از برنامه «هفت» با حضور مهران مدیرى 
جذاب بود، ولى به نظر مى رسد مدیران شبکه 3 و رضا رشیدپور فراموش 
کرده بودند که این برنامه براى پوشش سى و ششمین جشنواره فیلم فجر 
روى آنتن مى رود. در برنامه شنبه شب بیشتر وقت این برنامه به گفتگوى 
رشیدپور با مدیرى و حواشى مربوط به برنامه «دورهمى» گذشت و توجه 
آنچنانى به فیلم ها و اخبار سى و ششمین جشــنواره نشد، تا «هفت» با 

اجراى رضا رشیدپور به دورهمى مجریان تلویزیون تبدیل شود.

پوستر فیلم «ما خیلى باحالیم» به کارگردانى بهمن گودرزى و تهیه کنندگى رؤیا شریف همزمان 
با نزدیک شدن به زمان اکران رونمایى شد. «ما خیلى باحالیم» از 18 بهمن ماه اکران مى شود. 
مجید صالحى، مهران غفوریان، نیوشا ضیغمى، مریم امیر جاللى، بهنوش بختیارى، على مشهدى، 
مهران رجبى بازیگران اصلى فیلم هستند. در خالصه داستان فیلم آمده است: «ما خیلى باحالیم 

شما چطور؟»
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از 18 بهمناکران یک  فیلم کمدى 

خوانندگى همایون 
و علیرضا قربانى 
بدون مجوز! 

رشیدپور، مدیرى و باقى قضایا!
دورهمى مجریان تلویزیون در مهمترین برنامه سینمایى صدا و سیما

دارا حیایى پسر امین 
حیایى   بازیگر فیلم «شــعله ور» 

درخصوص حضور خود در سینما در کنار پدرش 
امین حیایى گفت: شک نکنید نام امین حیایى نام بزرگى 

است ولى این را بدانید مى خواهم از تجربیات پدرم استفاده کنم و نه از 
اسمش. هیچ وقت نمى خواهم پشت نام پدرم کار کنم. وى درباره آینده کارى خود در 

عرصه بازیگرى افزود: نمى دانم بعد از بازى در فیلم حمید نعمت ا... چه اتفاقاتى براى من مى افتد 
اما هر اتفاقى هم باشد با تمام وجود براى آن تالش خواهم کرد. من براى تمام اتفاقاتى که مى افتد 
آمادگى کامل دارم و مى خواهم همه جوره در این راه بجنگم. این بازیگر جوان درباره چگونگى حضور 
خود در فیلم «شعله ور» تأکید کرد: من مستقیماً از سوى حمید نعمت ا... براى این نقش انتخاب شدم و 
در این میان پدر و پسر بودن دو شخصیت اول براى کارگردان مهم بود. من براى این نقش تست دادم و 
اینطور نبود که پدرم باعث انتخاب من در این فیلم باشد.  وى بازى در «شعله ور» را بسیار سخت دانست 
و اضافه کرد: براى یک بازیگر که کار اولش را تجربه مى کند پروژه اى همچون «شعله ور» که اکثریت 
لوکیشن هایش خارجى بود بسیار سخت است. من در طول این کار به شدت تمرین کردم تا بتوانم در 
کنار گروه به خوبى کار کنم.حیایى با اشاره به مشورت هاى همیشگى خود با پدرش خاطرنشان کرد: 
من از تمام تجربیات پدرم امین حیایى استفاده مى کنم و سعى کرده ام به عنوان یک بازیگر تمام 
رفتار و حرکات خود را اصالح کنم. براى من تبدیل به اسم و سلبریتى شدن اهمیتى 
ندارد. نمى خواهم همیشه روى پرده سینما باشم اما از من به بدى یاد 
شود. مى خواهم در آینده حتى اگر یک کار مى کنم آن 

کار قابل دفاع و ارزشمند باشد.

خواهم 
ت نمى 

هیچ وق

ـــــم
کار کنـ

م پدرم 
شت نا

پ

رده،
در این فیلم  د خون تازه
دانى چون محمدرضا 
آقاخانى در بازى سعید

ــیمرغ مى دهد. در 
ســت موفق باشد 

ـرایط ویژه بود. 
هایىو بى کسى در شهرهاى بزرگ یکى 
از نکاتى بود که براى من بیش از حد اهمیت داشت.

او ادامه داد: نقش آفرینــى در «کامیون» یکى از 
سخت ترین تجربه هاى من در سال هاى اخیر بود. 
در فضاى بسیار دشــوارى کار مى کردیم. گاهى از
شدت برف و سرما به مشکل مى خوردیم. در نقاطى

کار مى کردیم که هوا بسیار سرد بود. کنترل کردن 
تمام این شــرایط براى پرتوى در حین کار گاهى 
مشکل ساز هم مى شــد. به هر حال در طول جاده 
ما بچه اى همراهمان بود که ده ماه بیشتر نداشت 

و کار را براى ما و او ســخت مى کرد. بخش 

قاى
وضوعات با نظرات من موافق

بر
یق دریافت ســیمرغ بلور
نقش مرد جشــنواره مى دانند، گ بازیگر
مى گویند من استحقاق دریافت سیمرغ د
خوباست، اما تا همه فیلم ها دیده نشوند ن

درباره این موضوع نظر داد.

1 بهمن ماه اکران م مى شود. کنندگى رؤیا شریفه همزمان
ى ا لشبخت ا

ان اک

دارا حیایى:

پپ
ب

داریــوش فرهنــگ 
درخشانى (زاده 6 آذر 1326 در 

آبادان) کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر 
ایرانى است. این بازیگر و کارگردان 70 ساله کشورمان، 

دو بار ازدواج کرده است.
او در سال 1352 در رشته کارگردانى تئاتر از دانشکده هنر هاى زیباى دانشگاه 

تهران فارغ التحصیل شد. او فعالیت در تئاتر را از ســال 1345 آغاز کرد و در سال 1347 
گروه تئاتر پیاده را بنیان گذاشت. نخستین فعالیت سینمایى او با بازى در فیلم کوتاه «سمندر» (واروژ 

کریم مسیحى) در سال 1359 بود.
نخستین ساخته  تلویزیونى وى، سریال «سلطان و شبان» بود که در دهه  60 با استقبال زیادى رو به رو شد. افسانه «سلطان 

و شبان» یکى از سریال هاى محبوب دهه 60 تلویزیون در ژانر کمدى بود در سال 1362 تولید آن توسط گروه فیلم و سریال تلویزیون 
آغاز و در سال 1363 از شبکه یک سیما پخش شد.

داریوش فرهنگ در اولین ازدواج خود با سوسن تسلیمى بازیگر نام آشنا ازدواج کرد و صاحب فرزند دخترى به نام توکا فرهنگ شد؛ اما وى در سال 1366 به دلیل 
اصرار همسرش به مهاجرت به خارج، مجبور شد از وى جدا شود.

زندگى مى کند و گرافیست است و در مطبوعات کار هاى گرافیکى مى کند و رابطه اش با پدرش گرم و صمیمى است.توکا اکنون در ســوئد 
دومین ازدواج خود در سال 1375 با نازیتا اربابیان ازدواج کرد؛ و این زوج صاحب فرزندى به نام مانى فرهنگ داریوش فرهنگ در 

شدند. 

الم استفاده کرده اند که این قطعات عمومًا براى

مجوز دفتر موسیقى وزارت فرهنگ 
ششمین جشنواره ملى فیلمفجر
 و قطعات باکالمى که در این

فت مجوز بهدفتر موسیقى
وقت نمایش درجشنواره

ست.
 کیایى و خوانندگى 
ــدى و خوانندگى 
 هومن ســیدى و 

مت ا... و خوانندگى 
ى ،«جشن دلتنگى» 

آثار ســینمایى شرکت ى از
در آنها  که مسئله موسیقى باکالم

کالم آثار سینمایى یا نمایش خانگى طى
که از برجســته ترین آنها مى توان به 
«بارکد» و همچنین خوانندگى محسن 
ریت شوراى ارزشیابى و نظارت سازمان 
 کنون به عنوان دبیر جشنواره ملى فیلم 

بپر
مفص
اما
توج
«مه
رس
از م
مدی
از د
و د
چه
قض
من
مس
مدی
هم
قط

 صح
عه
مدی
«ای
ورز
وى
گیر
بعد

است
جذ
کرد
روى
رش
آنچ
اجر

بدون مجوز! 
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سرمربى تیم فوتبال ســپاهان اصفهان گفت: اگر من نیم فصل به 
تیم اضافه مى شدم شرایط تیم تغییر مى کرد چرا که زمان بیشترى 
داشتیم تا کار کنیم، نقطه ضعف هایمان برطرف شود و مطمئنًا االن 

جایگاه سپاهان پایین جدول نبود.
منصور ابراهیم زاده با سپاهان روزهاى سختى در پیش دارد و انتظار 
از او این است که بتواند شــرایط سپاهان را از منطقه خطر دور کند. 
خبرنگار ورزشــى خبرگزارى فارس گفتگویى با وى انجام داده که 

در زیر مى خوانید:
 اول از بازى با نفت تهران شروع کنیم.

نفت تهران تیمى است بسیار متحول شده، شناخت خوبى از بازیکنان 
و کادر فنى این تیم داریم، مى دانیم مربى با دانشى هدایت این تیم 
را بر عهده دارد. تیم نفت نسبت به نیم فصل اول کامًال تغییر کرده 
است و با برنامه بازى مى کند. فیلم هاى چند بازى این تیم را با دقت 
مشــاهده و آنالیز کردیم، نقاط ضعف و قوت ایــن تیم را مى دانیم 
امیدوارم بتوانیم نتیجه خوبى از این دیدار کسب کنیم تا دل هواداران 

را شاد کنیم.
 در حال حاضر لیگ ایران چقدر متفاوت شده و 
لیگ امسال نسبت به سال گذشته چه سطحى 

دارد؟
در حال حاضر لیگ بسیار خوبى داریم، بازیکنان جوانى در لیگ بازى 
مى کنند که انگیزه هاى بسیار باالیى دارند با توجه به اینکه امسال 
جام جهانى را پیش رو داریم همه تالش مى کنند تا در جام جهانى 
حضور پیدا کنند به علت همین سطح لیگ ما متحول شده و تیم ها 
با تاکتیک بــازى مى کنند، مطمئنًا حضور ایــن جوانان در لیگ ما 

مى تواند نوید آینده خوب را براى فوتبال ایران بدهد.
دلیل اینکــه کرانچار با تیم ســپاهان نتیجه 

نگرفت، چیست؟
اگر من بخواهم از کرانچار و مســئولین باشگاه ســئوال بپرسم و 
بخواهم راجع به ایــن موضوع صحبت کنم که چرا تیم ســپاهان 
موفق نشــد باید بگویم تغییر زیادى در بازیکنان رخ داد، در طول 
فصل بازیکنان جدیدى به تیم اضافه شــدند که باعث شــد خیلى 
دیر با هم هماهنگ شوند.بعضى از بازیکنان مصدوم شدند و بیشتر 
در بحث دفاع کمبود بازیکن باعث شــد تا ســپاهان متضرر شود.

 اگر بخواهیم راجع به آســیب این تیم صحبــت کنیم فقط کمبود 

بازیکن و تغییر زیاد بازیکنان و ناهماهنگ بودن باعث شد تا تیم به 
مشکل بخورد همچنین استرس باالى بازیکنان تیم سپاهان و اینکه 
احساس مى کنند نمى توانند نتیجه بگیرند باعث شده تا تیم از لحاظ 
انگیزه شرایط خوبى نداشته باشد بنابراین زمانى که ما به تیم اضافه 
شدیم سعى کردیم بیشتر در بحث روانى با بازیکنان تیم کار کنیم تا 
دوباره انگیزه بردن را به دست بیاورند تا بتوانیم در ادامه حرکت رو 

به جلویى داشته باشیم.
احساس مى کنید ســپاهان دوباره به شرایط 

گذشته اش برگردد یا خیر؟
من مطمئن هستم سپاهان دوباره سربلند خواهد شد چرا که همیشه 
جزو مدعیان بوده، تجربه باالیى دارد و کسانى که عالقه مند به تیم 
سپاهان هســتند تالش مى کنند تا این تیم دوباره به شرایط خوب 
خودش برگردد، همیشــه براى تیم هاى بزرگ ایــن اتفاق افتاده 
است، تیم هاى بزرگى مثل پرسپولیس و اســتقالل در سال هاى 
گذشته جایگاه هاى خوبى نداشــتند اما با تالش دوباره به جایگاه 
اصلى شان برگشتند. من ایمان دارم که سپاهان به جایگاه اصلى اش 

بر مى گردد.
 بعضى از کارشناسان اعتقاد دارند ابراهیم زاده 
حداقل باید نیم فصل به تیم اضافه مى شد و در 
حال حاضر شاید تصمیم عجیبى گرفته است. 

آیا شما با این نظر موافق هستید یا خیر؟
مســلمًا اگر من نیــم فصل به تیم اضافه مى شــدم شــرایط تیم 
تغییر مى کرد چرا که زمان بیشــترى داشــتیم تا کار کنیم، نقطه 
ضعف هایمان برطرف شــود و مطمئنًا االن جایگاه سپاهان پایین 
جدول نبود. اما آن چیزى که من در حال حاضر فهمیدم این است 
که همه به دنبال این هستند تا تیم سپاهان به موفقیت برسد. تمام 
تالشمان را مى کنیم تا رفته رفته شرایط بهترى به دست بیاوریم. 
هیچ چیز غیرممکن نیست مطئمن باشید سپاهان سال آینده شرایط 

بهترى به دست خواهد آورد.
  به هواداران ســپاهان حــق مى دهید که از 

عملکرد تیم ناراضى باشند؟

طبیعى است هواداران سپاهان حق دارند که ناراحت باشند اما نکته 
اصلى که هواداران اصفهانى باید مد نظر داشته باشند این است که 
موجودى ســپاهان در حال حاضر همین است و ما همین بازیکنان 
را داریم شاید در ادامه یک یا دو بازیکن به تیم اضافه شوند، ما باید 
تالش کنیم تا همین بازیکنان را تقویت کنیم تا با انرژى خوب فصل 
را به پایان برسانیم هواداران باید صبور باشند و تیم را مثل گذشته 

حمایت کنند.
 فصل بعد باید بازیکنان زیادى از سپاهان جدا 

شوند؟
مسلماً نیروهاى جوانى در تیم هستند که در این تیم زحمت مى کشند 
و تالش مى کننــد تا جایگاه خوبــى به دســت بیاورند همچنین 
بازیکنانى هم وجود دارند که در طول فصل به تیم اضافه شده اند و 
باید تمام انرژى شان را بگذارند تا با تیم هماهنگ شوند. اگر بازیکنى 
نتوانست انتظارات را بر آورده کند و با تیم هماهنگ باشد مطمئنًا در 
پایان فصل از سپاهان جدا خواهد شد و بازیکنانى که مد نظر هستند 

به تیم اضافه مى شوند.
 بازى با پرسپولیس بیشتر کارشناسان معتقد 
بودند که پرسپولیس باید ده نفره مى شد، آیا 
شما با عملکرد ضعیف داورى موافق هستید؟

بله، بیشــتر کارشناســان اعتقاد داشــتند که پرســپولیس باید 
ده نفره مى شــد، ما کارشناســان زیادى داشــتیم که فیلم بازى 
را دیدند که اعتقــاد داشــتند داورى تأثیر گذار بــود، مطمئنًا اگر 
پرسپولیس ده نفره مى شد نتیجه و شــرایط بازى تغییر مى کرد اما 
به نظر من داوران باید بیشتر دقت کنند. همانطور که یک بازیکن 
مى تواند در یک دیدار تأثیرگذار باشد اشــتباه داورى هم مى تواند 
تأثیرگذار باشــد. ان شــاءا... چنین اتفاقى نیافتد با توجه به اینکه 
داوران جوانى در اختیار داریم کمتر اشــتباه کنند تا تیم ها متضرر 

نشوند.
 

اگر زودتر مى آمدم،  سپاهان اینجا نبود!
ابراهیم زاده:

ود!

نصف جهان  نمایش خوب مدافع سپاهان در دیدار با پرسپولیس تحسین بسیارى از رسانه ها و البته صفحات هوادارى 
سپاهانى را در پى داشــت. هواداران ســپاهان اعتقاد دارند  سعید آقایى على رغم شکست تیم ســپاهان در دیدار با 

پرسپولیس، نمایش قابل قبولى از خود ارائه کرد.
آقایى در تابستان 96 با قراردادى طوالنى مدت به سپاهان پیوست تا طعم قهرمانى لیگ را با پرافتخارترین تیم لیگ 
برتر بچشد اما اوضاع آنطورى که سعید مى خواست پیش نرفت. وضعیت سپاهان حاال آنقدرى خراب هست که آقایى 
و همبازیان باید براى بقا بجنگند و اگرچه این موضوع دور از ذهن به نظر مى آید، اما باتوجه به تیم هاى پایینى، هر 

اتفاقى نیز ممکن است.
دفاع چپ ملى پوش تیم سپاهان در فصل جارى 19 بازى براى این تیم انجام داده و به خصوص در دیدارهاى ابتدایى، 

عملکرد خوبى داشت اما افت تیم سپاهان، کیفیت او را نیز تحت تأثیر قرارداد.
آقایى که در ابتداى فصل در آستانه پیوستن به پرسپولیس بود، با انگیزه بسیار باال وارد زمین شد اما گل زودهنگام، 
وضعیت بازى را تغییر داد. او در حمالت حضور فعالى داشت و سپاهانى ها را در سمت چپ یارى مى رساند اما همین 

موضوع، سبب خالى ماندن جایش در بعضى دقایق نیمه دوم و در ضد حمالت تیم پرسپولیس شده بود.
دوئل او با فرشــاد احمدزاده، دیگــر بازیکن 

آذرى زبــان میــدان نیز بســیار جالب 
توجه بود. آقایى و احمدزاده، باوجود 

درگیرى هاى فوتبالى که در بازى 
جمعه داشتند، ثابت کردند دوستى 
جالبى نیز با یکدیگر دارند. این دو 
در لیگ چهاردهم و در تیم رؤیایى 

تراکتور هم بازى بودند و در پایان، 
با بدشانســى به عنوان نایب قهرمانى 

رسیدند.
 باوجود شکســت در مقابل پرســپولیس، آقایى 

توسط هواداران سپاهان تشویق شد و با چهره غمگین راهى 
رختکن شد تا مشخص شود رابطه عمیقى نیز با هواداران تیم 
دارد. او و یارانش حاال باید در هشت دیدار باقیمانده بجنگند تا 

سپاهان از منطقه خطر فاصله گیرد.

باشگاه ســپاهان براى خروج از شرایط بحرانى همچنان 
نیازمند توجه استاندار است. 

نتایج ضعیف سپاهان در لیگ هفدهم سبب شد تا محسن 
مهرعلیزاده استاندار تازه منصوب شده اصفهان که براى 
تماشاى دربى این استان به نقش جهان رفته بود، از لزوم 
دخالت در باشگاه براى بهبود شرایط دو تیم بزرگ اصفهان 
سخن بگوید و در نهایت با ادامه نتایج ناامیدکننده سپاهان 
و درخواســت هاى پرشــمار هواداران از مهرعلیزاده، 
اســتاندار اصفهان پس از شکســت مقابل سپیدرود 
در نامه اى رسمى از مدیران شــرکت فوالد مبارکه 
خواست تا نســبت به بازنگرى و ایجاد تغییرات در 
مدیریت باشگاه اقدام کنند؛ درخواستى که از سوى 

بهرام سبحانى مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اجابت شد 
و بالفاصله محســن طاهرى مدیرعامل وقت باشگاه از 
سمت خود کنار رفت و مسعود تابش که کارنامه خوبى در 
ارکان مدیریتى باشگاه و همینطور بازى در سپاهان دارد و 
چهره اى ورزشى به شمار مى رود، جایگزین او شد. یک 
روز بعد نیز زالتکو کرانچار از هدایت سپاهان کنار گذاشته 

شد تا تغییراتى کلیدى در باشگاه سپاهان رقم بخورد.
با وجود این ســپاهانى هــا دو بازى پس از 

کنــار گذاشــتن کرانچــار را 
نیز با شکســت پشــت 

سر گذاشــته اند تا 
براى اولین بار 

طالیى پوشان چهار دیدار متوالى را با باخت سپرى کنند؛ 
اتفاقى که در تاریخ 17 ساله لیگ برتر براى این تیم سابقه 
نداشته است.حاال از محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان 
که با دخالت خود سبب ایجاد تغییرات قابل مالحظه اى 
در تیم شد، این انتظار وجود دارد که توجه بیشترى نسبت 
به شرایط سپاهان داشته باشد، تا پرافتخارترین تیم ایران 
بتواند رفتــه رفته این روزهاى بحرانــى را با تصمیمات 
صحیحى که اتخاذ مى شــود، پشــت سر بگذارد و 
بار دیگر عالوه بر بازگشــت به آسیا براى 
کسب ششمین عنوان قهرمانى 

لیگ برتر تالش کند.

نصف جهان  پس از شکست سپاهان به پرسپولیس، برخى رسانه ها و البته صفحات 
حامى پرسپولیس ،کرى خوانى هاى اول فصل هواداران اصفهانى را به آنها یادآورى 
کردند. هواداران طالیى در  حاشیه نمایشگاهى که تابستان امسال برگزار شد از کیک 
زرد بزرگى که شبیه کوسه و در حال بلعیدن استقالل و پرسپولیس بود رونمایى کردند، 

اما حاال تیمشان نشانى از یک کوسه خوفناك را ندارد و حسابى به کما رفته است.
 پرسپولیس توانســت امتیاز 51 خود را با پیروزى مقابل سپاهان تثبیت کند و اکنون 
شانس اول قهرمانى فصل در فاصله هشت هفته مانده به پایان لیگ محسوب مى  شود. 
در سمت مقابل اما سپاهان برخالف وعده هاى ابتداى فصل هنوز نتوانسته در کسب 
نتیجه موفق عمل کند و جایگاه عجیب و باورنکردنى سیزدهم را به خود اختصاص 

داده و تنها یک امتیاز با منطقه سقوط فاصله دارد!
  همانطور که حتمًا شنیده  و خوانده اید نقطه تاریک دیدار جمعه بین دو تیم درگیرى 
کالمى و حتى گلوله هاى برفى روى سکوها بود. هواداران پرسپولیس و سپاهان بعد از 
اینکه با شعارهاى عجیب یکدیگر را مورد هدف قرار دادند در ادامه با گلوله هاى برفى 
و بطرى به جان هم افتادند و این مسئله پاى حراست استادیوم و یگان ویژه را به میان 

کشید تا به اغتشاش طرفین خاتمه دهند.

این درگیرى از سوى دو تیمى که خاستگاه هر دو طرف را شاهین مى دانند و تمایالت 
رنگى و تیمى تقریبًا مشابهى دارند عجیب است و البته باید آن را طى سال هاى اخیر 
جستجو کرد. جایى که پرسپولیسى ها گاهى در آستانه قهرمانى با حذف و شکست 
مقابل سپاهان ناکام ماندند و البته سپاهان با قهرمانى هاى پیاپى خود شعارهایى را 

ساختند که به مذاق نه پرسپولیسى ها که استقاللى ها هم خوش نیامد.
در ابتداى فصل نیز سپاهان با خریدهاى جنجالى و میلیاردى و با  درست کردن کیکى 
زرد به شکل کوسه و انتشارى عکسى کنایه آمیز از آن، استقالل و پرسپولیس را مورد 

هدف قرار داد و کرى تندى را علیه آنها خواند.
 نتایج اما برخالف کرى هاى آنها تــا به اینجا رقم خورد تا هــواداران هر دو طیف 
استقالل و پرسپولیس بهترین فرصت را براى پاسخ به آن بیابند. بعد از پیروزى 3 بر 
صفر استقالل مقابل سپاهان، این بار پرسپولیس هم در یک بازى تقریباً یک طرفه و 
با ایجاد موقعیت هاى فراوان توانست سپاهان را شکست دهد تا هواداران پرسپولیس 
با یادآورى اتفاقات گذشته و کرى خوانى هاى زردپوشان اصفهانى بهترین فرصت را 
براى انتقام به دست بیاورند و کرى را شدت ببخشند. شعارها اما در استادیوم آزادى در 
نهایت به سمتى رفت که هواداران سپاهان را دل آزرده از نتایج و این مسائل به سمت 

واکنش کشاند و اینچنین روز تلخ آزادى با پرتاب گلوله هاى برفى را شکل داد.
سپاهانى که مى تواند بار دیگر جزو اضالع قهرمانى محسوب شود و تنور فوتبال 

ایران را گرم تر کند و این مسئله نیازمند تصمیماتى مدیریتى و ورزشى است و شاید 
بار دیگر آنها موفق شوند شعار «ما ســپاهانیم و حاال حاال قهرمانیم» را در پاسخ به 
کرى این روزهاى سرخابى هاى پایتخت  تحت عنوان شعار «سپاهان قهرمان – با 

لیگ برتر باى باى»، سر دهند.
در این بین هواداران طالیى امید زیادى به ســرمربى جدیدشان براى برون رفت از 
شرایط در لیگ امسال دارند تا براى فصل آینده فکرى اساسى کنند.پس از فرکى، 
استیماچ، ویسى و کرانچار که نتوانستند شرایط مناســبى براى پرافتخارترین تیم 
لیگ برتر رقم بزنند، حاال چشم امید و آرزوى ســپاهانى ها به منصور ابراهیم زاده 
پیشکسوت این باشگاه است که با توجه به شناخت خود از باشگاه و کارنامه اى که 

دارد، شرایط خوبى براى این تیم رقم بزند.
 این رزومه از این مربى را زیاد شــنیده اید که ابراهیم زاده تنها مربى ایرانى به شمار 
مى رود که با دو تیم اصفهانى دو بار حضور در فینال لیــگ قهرمانان را یک بار به 
عنوان دستیار لوکا بوناچیچ در ســپاهان و یک بار به عنوان ســرمربى ذوب آهن 

تجربه کرده است 
و روزهاى درخشــانى 
ذوب  سبزپوشــان  بــا 
آهــن در کارنامه اش وجــود دارد. 
ابراهیــم زاده اگرچه تجربیات خوشــى در آخریــن روزهاى خــود در لیگ برتر 
ندارد و بــا اخراج از پیکان خداحافظى کرد و ســال گذشــته نیــز در مس کرمان 
نتوانســت جواز صعود به لیــگ برتر را بگیرد، اما ســپاهانى هــا امیدوارند دانش 
و تجربه ســال هــاى اوج این ســرمربى بومى بار دیگــر به کمک آنهــا بیاید و 
پرافتخارتریــن تیم تاریخ لیگ برتــر را از این طوفانى که در آن فــرو رفته رهایى

 بخشد. 
به گزارش نصف جهان، هر چند کرى خوانى کیک و کوسه امسال نافرجام ماند، اما 
عمده اصفهانى ها امیدوارند کوسه زرد از کما بیرون بیاید و خود را هر چه زودتر جمع 
و جور کند. چرا که اگر دیر بجند و مثل دیدارهاى گذشــته به باخت عادت کند باید 
ازدریاى لیگ برتر به اقیانوس لیگ یک تبعید شــود! موضوعى که در سال هاى نه 

چندان دور براى زردها یک شوخى بى مزه بود!

باخت 
اما تشویق شد!

    کرى خوان ى هاى امسال کامالً معکوس شد

  کوسه زرد در کما!

وم
ان 
ان 
ده، 
ود 
که 
 در 
ى 

چهره اىورزشى به شمار مى رود، جایگزین او شد. یک
روز بعد نیز زالتکو کرانچار از هدایت سپاهان کنار گذاشته 

شد تا تغییراتى کلیدى در باشگاه سپاهان رقم بخورد.
با وجود این ســپاهانى هــا دو بازى پس از 

کنــار گذاشــتن کرانچــار را 
با شکســت پشــت  نیز

گذاشــته اند تا  سر
براى اولین بار 

بیشترى نسبت که توجه در تیم شد، این انتظار وجود دارد
به شرایط سپاهان داشته باشد، تا پرافتخارترین تیم ایران
بتواند رفتــه رفته این روزهاى بحرانــى را با تصمیمات
صحیحى که اتخاذ مى شــود، پشــت سر بگذارد و
بار دیگر عالوه بر بازگشــت به آسیا براى
کسبششمین عنوان قهرمانى

لیگ برتر تالش کند.

ه هاى برفى را شکل داد.
تنور فوتبال  محسوب شود و

دیریتى و ورزشى است و شاید 
حاال قهرمانیم» را در پاسخ به 
–ن شعار «سپاهان قهرمان – با 

است  تجربه کرده
و روزهاى درخشــانى
ذوب سبزپوشــان بــا

آهــن در کارنامه اش وجــود دارد. 
ابراهیــم زاده اگرچه تجربیات خوشــى در آخریــن روزهاى خــود در لیگ برتر 
ندارد و بــا اخراج از پیکان خداحافظى کرد و ســال گذشــته نیــز در مس کرمان 

آقاى استاندار! ادامه بده

آژاکس، جهانبخش را جذب کند
یک رسانه فوتبالى هلند به باشــگاه آژاکس آمستردام 
پیشنهاد داده تا ملى پوش ایرانى تیم آلکمار را جایگزین 

ستاره آلمانى اش کند.
 سایت «ســاکر نیوز» هلند نوشــت: «امین یونس»، 
ملى پوش آلمانى تیم آژاکس آمستردام مورد توجه ناپولى 
ایتالیا قرار دارد و این انتقال مى تواند بدین معنى باشــد 
که باشگاه هلندى باید بازیکن جایگزین را از هم اکنون 
جستجو کند. ســایت ساکر نیوز ســپس با معرفى پنج 
بازیکنى کــه مى توانند جایگزین امیــن یونس در تیم 

آژاکس آمستردام شــوند با درج نام علیرضا جهانبخش، 
ملى پوش ایرانى تیم آلکمار نوشت: جهانبخش در فصل 
جارى اردویژه هلند یک ستاره مطلق است. او یک بازیکن 
فنى، سرعتى و داراى توانمندى هاى تهاجمى موقعیتى 
خوبى است. این ملى پوش ایرانى پتانسیل بازى در سه 
موقعیت خط حمله را دارد و در سن 24 سالگى از تجربه 
خوبى برخوردار است. او به سرعت مى تواند با تیم آژاکس 
هماهنگ شود. جهانبخش به لطف نقاط قوتى که دارد 
بازیکنى بسیار مناسبى براى تیم آژاکس آمستردام است.

 جهانبخش، 
ش در فصل 
 یک بازیکن 
مى موقعیتى 
 بازى در سه 
گى از تجربه 
ا تیم آژاکس 
وتى که دارد 
ستردام است.
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  از هفته پانزدهم رقابت هاى لیــگ امارات، العین 
حریف آسیایى اســتقالل میزبان عجمان بود و با 
7 گل به پیروزى رســید. عمر عبدالرحمن، بهترین 
بازیکن العین امارات که در بازى هفته گذشته این تیم 
مصدومیت شدیدى پیدا کرد و شائبه از دست دادن 
بازى هاى مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا در 
مورد او مطرح بود. او در آخرین دیدار هم بازى نکرد 
اما با اعالم زوران مامیچ، سرمربى العین مشخص 

شد که مصدومیت او جدى نیست. مامیچ 
درباره مصدومیــت عمورى گفت: عمر 
عبدالرحمن آماده اســت و مثل بقیه 
بازیکنان در تمرینــات حضور دارد. ما 
منتظر برگزارى جلسه کمیته استیناف 

هستیم تا تکلیف محرومیتش مشخص 
شود. 

 

پرسپولیِس برانکو بهتر و روان تر از همیشه گام در راه قهرمانى 
برمى دارد. کمتر پیش مى آیــد این تیم از یک بازى کمتر از 3 
امتیاز به جیب بزنند. آنها یکى بعد از دیگرى بازى هاى شــان 
را با پیروزى پشت سر گذاشته و با سرعت به سوى قهرمانى 

زودهنگام پیش مى روند.
سرخپوشان در هفته بیست و دوم پانزدهمین پیروزى خود را 
جشن گرفتند و با احتساب 6 تساوى توانستند به 51 امتیاز 
برســند؛ 51 امتیازى که از حداقل حدنصاب قهرمانى، 6 

امتیاز باالتر است.
در تورنمنت هاى دوره اى حداقل امتیازى که مى تواند 
ضامن قهرمانى یک تیم باشــد، تعداد بازى ضربدر 2 
به عالوه یک اســت. یعنى در هفته بیست و 
دوم یک لیگ اگر تیمى به امتیاز 
45 برسد به حدنصاب 
نى  ما قهر

دست پیدا کرده است. در لیگ 16 تیمى که در 30 هفته برگزار 
مى شود، هر تیمى به امتیاز 61 برسد مى تواند قهرمانى اش را 
تضمین کند. شــاگردان برانکو در هفته بیست و دوم 6 امتیاز 
از حدنصاب امتیازات قهرمانى پیشــى گرفته اند و در صورت 
کســب 10 امتیاز دیگر از حداقل هــاى امتیازى 
براى قهرمانــى در این فصل هم عبور 

خواهند کرد. 

متیاز
صاب

نى  ما

0 تیمى که در 30 هفته برگزار  6دست پیدا کرده است. در لیگ 16
مى شود، هر تیمى به امتیاز 61 برسد مى تواند قهرمانى اش را 
6تضمین کند. شــاگردان برانکو در هفته بیست و دوم 6 امتیاز 
از حدنصاب امتیازات قهرمانى پیشــى گرفته اند و در صورت 
امتیازى حداقل هــاى دیگر از کســب 10 امتیاز
عبور اینفصلهم براى قهرمانــى در این فصل هم عبور براىقهرمانــىدر

خواهند کرد.
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ى «مر
سرها

درد

اما با اعالم زوران مامیچ، سرمربى العین مشخص 
شد که مصدومیت او جدى نیست. مامیچ 

درباره مصدومیــت عمورى گفت: عمر
عبدالرحمن آماده اســت و مثل بقیه 
بازیکنان در تمرینــات حضور دارد. ما 
منتظر برگزارى جلسه کمیته استیناف 

هستیم تا تکلیف محرومیتش مشخص 
شود. 

سرخپوشان در هفته بیست و دوم پانزدهمین پیروزى خ
ا 6جشن گرفتند و با احتساب 6 تساوى توانستند به 51
1برســند؛ 51 امتیازى که از حداقل حدنصاب قهرمان

امتیاز باالتر است.
در تورنمنت هاى دوره اى حداقل امتیازى که مى
ضامن قهرمانى یک تیم باشــد، تعداد بازى ضرب
به عالوه یک اســت. یعنى در هفته بیس
دوم یک لیگ اگر تیمى به ا

45 برسد به حدنص
م قهر

دسره
در

نصف جهان  خبر دیروز رسانه هاى باشگاه سپاهان 
برایمان تعجب آور بود و اندکى ما را شوکه کرد. 
اینکه سرانجام یک باشــگاه ایرانى موفق شد 
طلسم شکنى کند و در مجامع بین المللى برنده 
یکى از پرونده هــاى جنجالى دعوى در دادگاه 

شود قطعا جالب توجه است.
آنطور که در گزارش هاى مربــوط به پرونده بر ونو 
سزار آمده ، همه چیز نشــانگر آن است که سپاهان 
به زودى  صاحــب 6 میلیارد تومان مى شــود.دقیقا 
شش سال پیش بود که باشــگاه سپاهان براى تقویت 
خط حمله خود مهاجمى برزیلى به نام برونو ســزار را در 
نقل و انتقاالت زمستانى به خدمت گرفت. این بازیکن در 
همان روزهاى نخست به مردى تعیین کننده در ترکیب 
اصفهانى ها تبدیل شد تا جایى که در نیم فصل دوم لیگ 
برتر طى 14 بازى که در ترکیب زردپوشان به میدان رفت 
موفق شــد 10 بار گلزنى کند تا همه نــگاه ها را به خود 

معطوف سازد.
در پایان فصل همه انتظار داشــتند قرارداد قرضى این 
بازیکن تمدید شود اما به یکباره خبر رسید برونو سزار 
از دبى سردر آورده و با باشگاه النصر امارات قرارداد 
بسته است. اتفاقى که دردسرهاى زیادى براى 
باشــگاه ســپاهان هم در پى داشت چون 
باشــگاه قبلى این بازیکن در برزیل به 
نام Banants در اقدامى عجیب  از 
اصفهانى ها به کمیتــه انضباطى فیفا 
شــکایت کرد تا یکى از جنجالى ترین 
پرونده هاى دعوى از باشگاه هاى ایرانى 

رقم بخورد.
باشگاه برزیلى با اســتناد به مدارکى که در اختیار داشت 
موفق شد حکم محکومیت سپاهان از فیفا و غرامت یک 
میلیون دالرى را بگیرد اما سران وقت باشگاه با پرداخت 
هزینه 40 هزار یورویى یکى از وکالى سوئیسى کاربلد 
پرونده را به دادگاه CAS بردند تا در پروســه زمانى 

 Banants نزدیک به سه سال هم مقابل شکایت باشگاه
برزیل بایستند هم در عین واحد از باشگاه النصر به خاطر 
قرارداد غیر قانونى با برونو سزار طلب غرامت کنند که در 
هر دو مورد به اهداف خود رسیدند تا یکى از اتفاقات نادر 
براى باشــگاه هاى ایرانى در دادگاه هاى بین المللى رخ 

بدهد و طعم برد در این دادگاه ها نیز چشیده شود.
وکالى باشــگاه ســپاهان در دادگاه CAS هــم راى 
محکومیت فیفــا و غرامت یک میلیون دالرى باشــگاه 
برزیلى را شکستند هم باشگاه النصر را به پرداخت غرامت 
350 هزار یورویى به باشــگاه اصفهانى محکوم کردند 
تا پرونده جنجالى برونوســزار برزیلى کــه در تمام این 
ســال ها به مارکوپولوى برزیلى ها بدل و هر سال سر از 
یک باشگاه در آورد باعث سربلندى پنج میلیاردى مدیران 
باشگاه ســپاهان در عقد قرارداد با بازیکنان بین المللى 

شود.
مســلما اگر مدارك و نحوه عقد قرارداد با برونو سزار در 
باشــگاه ســپاهان کامال محکم و قانونى بسته نمى شد 
االن این باشــگاه هم مثل خیلى از باشــگاه هاى لیگ 
برترى ایران مجبور به پرداخت غرامت هنگفت مى شد اما 
زردها در این پرونده سربلند شدند تا هم غرامت یک و نیم 
میلیارد تومانى از باشگاه اماراتى النصر دریافت کنند هم از 
پرداخت غرامت چهار و نیم میلیاردى به باشگاه برزیلى که 
از فیفا حکم گرفته بود، طفره بروند. موفقیتى که باعث شد 
تا سپاهانى در پرونده اى شش میلیاردى برنده شوند و در 
این روزها که شرایط خوبى در جدول لیگ برتر ندارند خبر 

مسرت بخشى به طرفداران خود اعطا کنند. 
به گزارش نصف جهان، فرامــوش نمى کنیم آن روز که 
برونو سزار به النصر امارات رفته بود، مدیران وقت باشگاه 
مورد هجمه بى ســابقه هواداران تیم شان قرار گرفتند و 
حسابى بابت از دســت دادن یکى از بازیکنان تاثیر گذار 
در قهرمانى خاطره انگیزى که منجر به هت تریک شــد 
مالمت شوند، حاال راى دادگاه نشان مى دهد که آنها بى 

گناه مورد آن همه هجمه قرار گرفته بودند.

از گوشــه و کنار به گوش رســیده که امیررضا واعظ آشــتیانى 
مدیرعامل اســبق باشگاه اســتقالل گزینه مدیرعاملى باشگاه 
سپاهان اســت. خبرگزارى ایمنا براى مطلع شدن از اتفاقاتى که 
قرار است در باشگاه سپاهان بیفتد، گفت و گویى با مسعود تابش، 

سرپرست این باشگاه داشت که در ادامه مى خوانید:
قرار بود کادر فنى تیم را تقویت کنید. این کار 

چه زمانى عملى مى شود؟
روز شــنبه در مورد این موضوع جلســات متعــددى با منصور 
ابراهیم زاده داشتیم. غالمرضا امینى زاد مربى بدنساز را به عنوان 
دستیار جدید به مجموعه کادر فنى سپاهان اضافه کردیم. مربى 
روانشــناس و ... را نیز انتخاب کرده ایم و امیدواریم تا فردا نفرات 

انتخاب شده را معرفى کنیم.
استعفاى مرتضى رمضانى از سمت مدیر 
رسانه اى تیم فوتبال باشــگاه با رضایت 

خودش بود یا با فشار باشگاه؟
شرایطى به وجود آمد و رمضانى هم کمى خسته شده بود و از سمت 
مدیر رسانه اى استعفا داد و باشگاه هم با استعفاى او موافقت کرد، 

البته او هنوز در باشگاه حضور دارد.
معموالً در سایر باشــگاه ها وظایف مدیر 
رسانه اى و مدیر روابط عمومى را دو شخص 
مجزا انجام مى دهد. چــرا این موضوع در 

باشگاه سپاهان برعکس است؟
با استعفاى مدیر رسانه اى باشگاه، حمید باقرى که مسئولیت روابط 
عمومى باشگاه سپاهان را بر عهده دارد به  عنوان مدیر رسانه اى 
باشگاه سپاهان معرفى شده است تا فرد جدیدى را براى این سمت 

انتخاب و معرفى کنیم.
انتخاب فرد غیر بومى به عنوان مدیرعامل 
باشگاه سپاهان که از گوشــه و کنار نیز به 

گوش مى رسد، تا چه اندازه صحت دارد؟  
نمى توانم بر شنیده ها صحه بگذارم. از طرف دیگر، مشکل باشگاه 
سپاهان مدیرعامل نیست. باشگاه در حال حاضر با سرپرست اداره 
مى شود و کارها انجام مى شود. اولویت نخست باشگاه، تقویت تیم 
و کادر فنى است و در صورت نیاز، به دنبال جذب بازیکن مناسب 
هستیم تا شرایط تیم بهتر شود. به  عنوان سرپرست این باشگاه 
انتخاب و وظایفى را که بر عهده ام است انجام مى دهم. وظایف 
مدیرعاملى را سرپرست هم مى تواند انجام دهد. باشگاه پرسپولیس 
هم دو، سه سال است با سرپرست اداره مى شود. چرا این سواالت 
را از باشگاه پرسپولیس نمى پرسید که چه زمانى مدیرعامل این 

باشگاه انتخاب مى شود؟!
نام واعظ آشتیانى به عنوان گزینه مدیرعاملى 
باشگاه سپاهان مطرح اســت. این نام به 

گوش شما نرسیده؟
نمى دانم. براى همین است که ترجیح مى دهم اصًال مصاحبه نکنم. 

در مورد این موضوع هیچ نظرى ندارم.
اسم آشتیانى در باشگاه سپاهان هم مطرح 

نشده است؟
در فضاى مجازى نام آشــتیانى را به عنــوان گزینه مدیرعاملى 
باشگاه سپاهان دیده ام، اما در باشگاه سپاهان هیچ صحبتى از این 

موضوع نبوده است.
آیا مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه هم در 

مورد آشتیانى صحبتى نکرده است؟
ســبحانى تاکنون هیــچ صحبتى در مــورد واعظ آشــتیانى 
نکــرده و مدیرعامــل کارخانه هنــوز هیچ گزینــه اى براى 
مدیرعاملــى مطرح نکــرده اســت. وى در حــال حاضر این 
مســئولیت را به من واگــذار کرده و مــن هــم کارم را انجام

 مى دهم.
خودتان تمایل به ماندن در سمت مدیرعاملى 

باشگاه سپاهان دارید؟
بله. البته این موضوع به شرایط بستگى دارد، هم باشگاه سپاهان 
شرایطى داشته و من هم شرایطى دارم و در صورت فراهم بودن 
این شــرایط، تمایل به برعهده گرفتن پست مدیرعاملى باشگاه 
سپاهان را دارم. در حال حاضر مشــکل ما سئواالتى که شما در 
مورد مدیرعاملى باشگاه مى پرسید نیست. مشکل ما تیم فوتبال 
باشگاه است که هرچه زودتر باید مشــکالت آن برطرف و این 
تیم از نظر کادر فنى و بازیکن تقویت شــود تــا از این وضعیت 

خارج شویم و به مسائل دیگر بپردازیم. 

ستاره ایرانى استرشوند سوئد در دیدار با دیناموکیف یک گل 
زد و یک پنالتى گرفت. با توجه به تعطیالت طوالنى مدت 
پیش فصل لیگ آلسونسکان سوئد، تیم استرشوند با سامان 
قدوس در اردوى آماده سازى در اســپانیا به سر مى برد 
که به همین منظور   در دیــدارى تدارکاتى به مصاف 
دیناموکیف، تیم دوم جدول لیگ برتر اوکراین رفت. در 
حالى که دیناموکیف با یک گل پیش افتاده بود، روى 
یک شوت بلند از زمین استرشوند، مدافع تیم اوکراینى 
پاس به عقب اشتباهى داد تا سامان قدوس در موقعیت 
تک به تک قرار بگیرد اما دروازه بــان دیناموکیف با 
تکل بلند، مهاجم ایرانى را متوقف کرد و موجب شــد 
استرشوند صاحب یک پنالتى شــود و نورى در دقیقه 
31 آن را تبدیل به گل کند. ســامان قدوس که بعد از 

عدم رضایت رییس باشگاه استرشوند براى انتقالش به 
اللیگا در این تیم مانده، در دقیقه 45 با شوت تماشایى از 

پشت محوطه جریمه دومین گل را به ثمر رساند تا 
نیمه اول با برترى 2 بر یک تیمش خاتمه پیدا 

کند. در نیمه دوم دیناموکیف مجددا کار 
را به تساوى کشاند تا این مسابقه 

دوســتانه با نتیجه 2 بر 2 به 
اتمام برسد.

سپاهان پولدار شد!
نننصف جهان خبر دیروز رسانه هاى باشگاه سپاهان 
برایمان تعجب آور بود و اندکى ما را شوکه کرد. 
اینکه سرانجام یک باشــگاه ایرانى موفق شد 
طلسم شکنى کند و در مجامع بین المللى برنده 
یکى از پرونده هــاى جنجالى دعوى در دادگاه 

شود قطعا جالب توجه است.
آنطور که در گزارش هاى مربــوط به پرونده بر ونو 
سزار آمده ، همه چیز نشــانگر آن است که سپاهان

6ببهبه زودى  صاحــب 6 میلیارد تومان مى شــود.دقیقا 
شششششششششش سال پیش بود که باشــگاه سپاهان براى تقویت 
خخط حمله خود مهاجمى برزیلى به نام برونو ســزار را در 
نقل و انتقاالت زمستانى به خدمت گرفت. این بازیکن در 
همان روزهاى نخست به مردى تعیین کننده در ترکیب 
اصفهانى ها تبدیل شد تا جایى که در نیم فصل دوم لیگ 
4برتر طى 14 بازى که در ترکیب زردپوشان به میدان رفت 
موفق شــد 10 بار گلزنى کند تا همه نــگاه ها را به خود 

معطوف سازد.
در پایان فصل همه انتظار داشــتند قرارداد قرضى این 
بازیکن تمدید شود اما به یکباره خبر رسید برونو سزار 
از دبىسردر آورده و با باشگاه النصر امارات قرارداد 
بسته است. اتفاقى که دردسرهاى زیادى براى 
باشــگاه ســپاهان هم در پى داشت چون 
باشــگاه قبلى این بازیکن در برزیل به 
اقدامى عجیب  از  Banants در sننانام
اصفهانى ها به کمیتــه انضباطى فیفا 
شــکایت کرد تا یکى از جنجالى ترین 
پرونده هاى دعوى از باشگاه هاى ایرانى 

رقم بخورد.
با اســتناد به مدارکى که در اختیار داشت  باشگاه برزیلى
موفق شد حکم محکومیت سپاهان از فیفا و غرامت یک 
میلیون دالرى را بگیرد اما سران وقت باشگاه با پرداخت 
0هزینه 40 هزار یورویى یکى از وکالى سوئیسى کاربلد 
Sپپرونده را به دادگاه CAS بردند تا در پروســه زمانى 
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سپاهانپولدسپاهان پولد

لل گلللل در دیدار با دیناموکیف یک
جه به تعطیالت طوالنى مدت
سوئد، تیم استرشوند با سامان 
ى در اســپانیا به سر مى برد 
دارى تدارکاتى به مصاف 
اوکراینرفت. در گ برتر
گل پیش افتاده بود، روى 
وند، مدافع تیم اوکراینى 
سامان قدوس در موقعیت 
وازه بــان دیناموکیف با 
وقف کرد و موجب شــد 
 شــود و نورى در دقیقه 
ســامان قدوس که بعد از 

سترشوند براى انتقالش به 
5قیقه 45 با شوت تماشایى از 

 گل را به ثمر رساند تا 
یمش خاتمه پیدا 

 مجددا کار 
سابقه 

 

نمایش خوب قدوس برابر 
دیناموکیف

ستى»!
ى که ه دیدار 

اکثر بازیکنان 
پرســپولیس با فردى 

که حــرف و حدیث هاى زیادى 
پیرامون بدهکار بــودن میلیاردى اش به 

بانک ها منتشر شــده، حاشــیه جدیدى را براى 
سرخپوشان به وجود آورده است.

  انتشار پســتى از محسن مســلمان که عکس دسته جمعى 
تعدادى از بازیکنان با هوادار متمول پرســپولیس را نشان مى 
داد و زیر آن نوشته بود: «مرسى که هستى»! موج جدیدى از 
انتقاد به رفتار بازیکنان را بــه راه انداخت که بخش عمده این 

هجمه ها نثار همین بازیکن شد. 
این دیدار و عکس یادگارى در شــرایطى صورت گرفت که 
پیش از این باشگاه پرسپولیس و حتى وزارت ورزش به صورت 
غیررســمى به بازیکنان اعالم کرده بودند اجازه دیدار با این 
هوادار را ندارند چرا که بعد از هر دیدار حاشیه هاى زیادى براى 

باشگاه رخ مى دهد. 
بعــد از اتفاقاتى که پیرامــون این هواداران متمــول رخ داد 
و یکــى از نمایندگان مجلــس تاکید کرد وى بــاالى هزار 
میلیارد تومان بدهى بانکــى دارد، این ســخت گیرى ها از 
سوى مســئوالن باشگاه بیشــتر شــد. با این حال چند روز 
پیش اکثر بازیکنان اصلى پرســپولیس دیدارى با این فرد که

 داشتند.
در این بین خبرنگار خبرگزارى مهر در مطلبى کسب اطالع کرد 

قرار 
این  بوده 

دیدار کامال مخفى 
بماند و کسى آن از اطالعاتى 

به بیرون ندهد اما انتشار پست محسن 
مسلمان نقشه ها را بر باد داد و انتقادات فراوانى 

را متوجه بازیکنان کرد.
هر چند باشگاه پرســپولیس فعال قصد ورود به این موضوع 
را ندارد و مى خواهد آرامــش بازیکنان را حفظ کند اما اینطور 
هم که نیست که واکنشــى به این اتفاق نداشته باشد و قطعا 
تذکراتى را به برخى بازیکنان خواهــد داد. در این میان گفته 
مى شــود یکى از بازیکنانى که نقش زیادى در فراهم کردن 
این دیدار داشته و حاشیه هایى را هم پیش از این براى باشگاه 
ایجاد کرده است قربانى بقیه مى شود و اتفاقات ناخوشایندى 

در انتظارش خواهد بود.
مسئوالن باشگاه پرســپولیس نیز که تعهدات مالى خود را به 
بازیکنان و کادر فنى انجام داده اند از اینکه بازیکنان براى چند 

سکه 
بــه دیدار 

ایــن فرد رفتــه اند 
گالیه دارند. آنهــا از برخى 

بازیکنان باتجربه و خوشنام تیمشان 
انتظار نداشتند که به این جلسه بروند. 

با این حال قطعا در آینده تبعات این دیدار گریبان برخى 
بازیکنان را خواهد گرفت که یکى از آنها تاوان بیشترى پس 

خواهد داد.

سرپرست باشگاه سپاهان:

تمایل دارم مدیرعامل شوم!

تلویزیون سوریه براى ماه مبارك رمضان در سال 2018 اقدام به ساخت سریالى 30 قسمتى به نام «اتاق 14» کرد که یکى از بازیگران این 
سریال دروازه بان سپاهان بود.

رســانه هــاى ســوریه از حضــور دروازه بــان اول ایــن کشــور در ســینما و تلویزیــون خبــر داده و مدعــى شــدند گلــر ملى 
پــوش ســورى ســپاهان ایــران بــه عنــوان بازیگــر افتخــارى در یکــى دو قســمت از ســریال«اتاق 14»جلــوى دوربین ها

 قرار گرفته است.
به نوشته سایت enabbaladi دمشق ابراهیم عالمه کاپیتان و دروازه بان اول سوریه ملقب به ماهى پرنده در این سریال که براى ماه مبارك 

رمضان سال 2018 تهیه شد به عنوان نقش بازیگر مهمان جلوى دوربین ها قرار گرفته و به خوبى از عهده آن برآمده است.
ابراهیم عالمه در تایید این اتفاق به سایت سورى گفت:«افتخار بزرگى بود با ستاره هاى سینما و تلویزیون فیلم بازى کنم و خوشحالم که 
این هدیه به من اعطا شد تا تجربه به این بزرگى داشته باشم. امیدوارم طرفداران از بازى من در کنار اساتید بزرگ سینما و تلویزیون لذت 

ببرند و راضى باشند.»

ماهى پرنده، بازیگر شد!
بیشتر از معدل قهرمانىاستقالل خوشحال نباشد
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برفک دهان به شکل برجستگى هاى ســفید خاکسترى در روى مخاط 
دهان و زبان بروز مى کند که با کندن این ضایعات، دهان دچار خونریزى 

مى شود.
برفک دهان به دلیل از بین رفتن باکترى هاى مفید موجود در دهان ایجاد 
مى شود و با این وضعیت قارچ هاى کاندیداى موجود در دهان رشد بیش از 
حد پیدا کرده و به صورت برفک در دهان دیده مى شوند. این بیمارى نباید 

با لوکوپالکیا اشتباه گرفته شود. 
ضایعات لوکوپالکیا بیشــتر در کناره هــاى زبان اســت، در حالى که 

ضایعــات برفکــى معمــوًال در روى زبان و ســایر نقاط دهــان دیده 
مى شود.

برفک دهان اغلب در نوزادان دیده مى شود و دلیل آن هم این است که 
به دنبال عبور نوزاد از کانال زایمانى و وجود کاندیــدا در آنجا دچار این 

بیمارى مى شود.
عامل این بیمارى در بزرگســاالن مخمــر کاندیدا آلبیکانس اســت، 
برفک دهان در انسان هاى ســالم نیز ممکن است رخ دهد. جالب است 
بدانید که در بزرگســاالن اکثراً عاملى نظیر اســترس زمینه ســاز این

 بیمارى است.
استرس شدید و طوالنى در بدن باعث آزاد شــدن هورمون کورتیزول 
مى شود. این هورمون با کاهش ایمنى بدن و افزایش قند خون، مى تواند 

موجب ایجاد برفک دهان شود.
کســانى هــم کــه در دوره اى از آنتى بیوتیــک یــا دهانشــویه هاى 
ضدباکترى اســتفاده کرده اند نیز در معرض این بیمارى قرار دارند، اما 
بیشتر بیماران بدون عالمت  هستند ولى ممکن است هنگام غذا خوردن 

درد یا در آغاز ابتال از طعم بد دهان گله داشته باشند.

اگرچه زنجبیل جزو گیاهان دارویى پرخاصیت و مفید براى 
پیشگیرى و مقابله با بســیارى از بیمارى ها و مشکالت 
جسمى است، اما برخى افراد به دلیل شرایط ویژه اى که 
دارند باید از مصرف آن پرهیز کنند.افرادى که شرایط زیر را 

دارند از مصرف زنجبیل خوددارى کنند:

افرادى که وزن آنها کم است
 زنجبیل معموًال به عنوان راه حلى براى کاهش وزن توصیه 
مى شود و در کاهش اشتها نقش دارد. بنابراین براى افرادى 
که زیر وزن طبیعى هستند، مصرف آن مى تواند منجر به 

کاهش اشتها و متعاقباً ریزش مو و کمبود ویتامین شود.

 افرادى که مبتال به اختالالت خونى هستند 
زنجبیل به بهبود گردش خــون در بدن کمک مى کند و 
از ســوى دیگر، بدن افراد مبتال به نوعى اختالل خونى 
موسوم به هموفیلى با ناتوانى در لخته شدن خون مواجه 
اســت. اگرچه در حالت عادى لخته شدن خون در عروق 
مى تواند خطرناك باشد، اما در مواردى مانند آسیب دیدگى 
و خونریزى بر اثر جراحــت، این فرآیند طبیعى براى بدن 

ضرورى است و بنابراین در مبتالیان به هموفیلى، اختالل 
در رونِد طبیعِى لخته شدن خون مى تواند موجب تشدید 
خونریزى شود. بنابراین زنجبیل که در افراد سالم گردش 
خود را بهبود مى بخشــد، در بیماران هموفیلى مى تواند 
موجب تشدید خونریزى شود و حتى مى تواند تأثیر داروهاى 

حیات بخش را در بدن این بیماران خنثى کند.

 زنان باردار نیز باید مراقب باشند 
 اگرچه مصرف زنجبیل در چند هفته نخست باردارى به 
بهبود تهوع صبحگاهى و کاهــش ضعف در مادر کمک 
مى کند، اما براى سه ماهه آخر حاملگى به هیچ وجه توصیه 
نمى شود، چرا که مى تواند موجب زایمان زودرس و پیش 

از موعد شود.

افرادى که داروهاى خاص مصرف مى کنند 
 براى افرادى که داروى دیابت و فشــار خون باال مصرف 
مى کنند، استفاده از زنجبیل به شدت منع مى شود. داروهایى 
چون  بتابالکرها، داروهاى ضد انعقاد و انسولین وقتى با 

زنجبیل ترکیب مى شوند مى توانند بسیار خطرناك باشند.

سرگیجه اگر کنترل نشود، مى تواند روى زندگى روزمره 
فرد و توانایى کار کردن او تأثیر بدى بگذارد. این وضعیت 
ممکن است به دالیل مختلفى مانند فشار خون پایین، 
کمبود آب و اضطراب و... به وجود آید.سرگیجه دالیل 
مختلفى دارد که با تشخیص آنها مى تواند به راحتى درمان 
شود. در ادامه به شش علت سرگیجه و روش هاى درمان 

آن اشاره شده است:

فشارخون پایین
وقتى فشــار خون به زیر 90/60 میلیمتر جیوه مى آید، 
احتمال اینکه فرد به سرگیجه مبتال شــود، بسیار زیاد 
اســت. کم آبى و عوارض جانبى برخــى داروها یا حتى 
خوردن غذاى سنگین، با فرستادن خون به سمت روده ها 

مى تواند موجب فشار خون پایین شود.
 با تغییر رژیم غذایى ســالم و مصرف به انــدازه آب و 
همچنین ورزش مى توانید تا حد زیادى از ابتال به فشار 

خون پایین پرهیز کنید.

کم آبى
کم آبى با عالیمى مانند تشنگى مفرط، خستگى، تیرگى 
ادرار، پوست و دهان خشک، سردرد و سرگیجه و تنفس 
تند خود را نشان مى دهد. مصرف به تدریج و منظم روزانه 
سه لیتر آب مى تواند از ابتال به کم آبى و سرگیجه ناشى 

از آن پیشگیرى کند.

مشکالت گوش داخلى 
عدم تعادل و سرگیجه و وزوز گوش خبر از بیمارى گوش 
داخلى مى دهد. این بیمارى مى تواند فرد را به سرگیجه 
مبتال کند. با رفتن نزد پزشــک و تجویــز دارو در کنار 
محدود کردن مصرف نمک، کافئین و ســیگار مى توان 

این نوع سرگیجه را درمان کرد.

 سرگیجه وضعیتى حمله اى و خوش خیم
این بیمارى وضعیتى است که در آن بیمار به محض تکان 
دادن سر خود، دچار ســرگیجه کوتاه مدت مى شود. این 

بیمارى با تجویز دارو توسط پزشک درمان خواهد شد.

اضطراب
گاهى اوقات وقتى فرد دچار حمالت شدید اضطراب مى شود، 
سرگیجه به سراغ او مى آید. از عالیم این نوع سرگیجه مى توان 
به ترس، اضطراب، عرق کردن، تهوع، لرزش و تپش شدید 
قلب اشاره کرد. با استفاده از روش هاى توصیه شده براى کنترل 

اضطراب مى توانید از این نوع سرگیجه رها شوید.

میگرن
افراد مبتال بــه میگرن، به ویژه میگرن بــه همراه اختالل 
حسى بینایى(اورا)، دچار سرگیجه مى شوند. براى درمان این 
سرگیجه باید با استفاده از مسکن هایى چون استامینوفن، 

آسپرین و یا ایبوپروفن، میگرن را درمان کرد.

چاقى، فقط یک بیمارى تهدیدکننده براى سالمت 
نیست.

 انگى که این چربى ها روى شــما مى چســبانند و 
نگاه هاى ســنگینى که بخاطر آنها به شــما خیره 
مى شوند، گاهى از هراس بیمارشدن هم ترسناك تر 

است.
 آب کردن همه چربى هایى که در طول ســال ها در 
بدن تان انباشته شده اند، کار آســانى نیست. ما چند 
توصیه طبیعى، براى ازبین بــردن مقاومت چربى ها 
به آب شدن یا الاقل اضافه نشدن چربى هاى تازه در 

بدن تان با شما در میان مى گذاریم.

چاى سفید
شاید نوشــیدن این چاى در کشــور ما رایج نباشد، 
اما محققــان مى گویند اگر قصــد وزن کم کردن با 
روش هاى طبیعى را دارید، باید از یک عطارى معتبر 

آن را تهیه کنید.
 این چاى، ســلول هاى چربى را تجزیه مى کند و به 
دلیل آنتى اکسیدان فراوانى که دارد، از سالمت شما 
محافظت مى کند. چاى سفید، باعث تجزیه سلول هاى 

چربى مى شود.

چاى سبز
مطالعات مختلفى، تأثیر چاى سبز را بر کاهش وزن اثبات 
کرده اند. به گفته متخصصان، این چاى نه تنها خوابتان را 
آرام مى کند، بلکه  بخاطر کافئینى که دارد، سوخت وساز 

بدن تان را باال بده و باعث الغرشدنتان مى شود.

چاى سیاه
حتى همین چاى سیاهى که نمى توان از خانه ایرانى ها 
حذفش کرد، هم به الغرشــدن مصرف کنندگانش 
کمک مى کند. این چاى، توان بــدن را براى جذب 
چربى و انباشته کردن چربى ها روى هم کمتر مى کند.

چاى نعناع
نه براى سوختن چربى هایى که مهمان بدنتان شده اند، 
بلکه براى کاهش اشتها و خالص شدن از گرسنگى 
کاذب، سراغ چاى نعناع بروید. البته نعناع را در صورتى 
مصرف کنید که به ریفالکس اســیدى مرى دچار 

نیستید و سوزش سردل، عذابتان نمى دهد.

چاى زنجبیل
با یک تیر، چندین نشان بزنید و نه تنها کم اشتها و الغر 

شوید، که فشارخون و التهاب درون بافت هاى  تان را 
هم کاهش دهید. 

محققــان مى گویند کســانى که صبح شــان را با 
چاى زنجبیل شــروع مى کنند، کمتر گرســنگى را 
تجربه کرده و سوخت وساز بدن شــان هم پایین تر 

مى آید.

چاى رازیانه
بعضى از نوشیدنى ها مثل چاى رازیانه، به ترشح بیشتر 
هورمون مالتونین در بدنتان کمک مى کنند. هورمونى 
که باعث مى شــود بهتر بخوابید و بخاطر کم خوابى، 
دچار کاهش سوخت وساز در بدن نشوید. رازیانه، نه 
تنها به کاهش وزن کمک مى کند، بلکه قلب را هم 

سالم نگه مى دارد.

چاى بابونه
اگر آرامش داشته باشید، کمتر از غذاخوردن به عنوان 
ابزارى براى آرام کردن اعصاب تان کمک مى گیرید. 
چاى بابونه، از نوشیدنى هایى است که نمى گذارد زیاد 
عصبى و کالفه باشــید و شــما را از مدام سرزدن به 

یخچال خانه منصرف مى کند.

«اسفناج» یکى از گیاهانى است که ظرفیت ضدسرطانى 
آن خیلى باال و براى پیشگیرى از ابتالى به سرطان به 

سلطان گیاهان معروف است.
اسفناج طبیعت آن، معتدل در گرمى و سردى است و براى 
گرم مزاجان و سردمزاجان سازگار است، هضم سریعى 

دارد و نرم کننده شکم است.
اسفناج نسبت به ســایر ســبزى ها نفخ کمترى تولید 
مى کند، بهترین ملین براى زنان باردارى که مشکالت 

گوارشى جدى ندارند، مى باشد.
اسفناج طبق نظر اغلب دانشمندان یکى از گیاهانى است 
که ظرفیت ضدسرطانى آن خیلى باال و براى پیشگیرى از 

ابتال به سرطان به سلطان گیاهان معروف است.

بنابرایــن اشــخاصى کــه ســال ها اعتیــاد بــه 
سیگار و دخانیات داشــته  اند، از نظر این خاصیت باید به 

خوردن اسفناج توجه خاص کنند.
 اســفناج کــه از ســبزى هاى داراى رنگ ســبز تیره 
اســت، همراه با هویج در صدر لیســت خوراکى  هاى 
تحقیقــات  طبــق  و  دارد  جــاى  ضدســرطان 
دانشــمندان، در کاهــش نــرخ ابتــال به ســرطان 
مؤثر است، به خصوص در پیشــگیرى سرطان کولون، 
ســرطان رکتوم، ســرطان معده، ســرطان پروستات 
و سرطان حنجره، حلق، ســرطان مخاط رحم، سرطان 
گردن، سرطان مرى و به  ویژه سرطان ریه نقش واالیى 

دارد.
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پرتقال میوه اى بســیار مغذى است که باید بخشى از 

رژیم غذایى شما را تشکیل دهد. این میوه زمستانى داراى چند ماده مغذى مهم 
است و به روش هاى گوناگون از بدن شما محافظت مى کند.

پنج فایده خارق العاده پرتقال به شرح ذیل است:
التیام بخش آرتریت: پرتقال سرشار از آنتى اکسیدان هایى از قبیل فالونوئید، فیتونوترینت و ویتامین C است. یکى از 

فواید اصلى آنتى اکسیدان ها، کاش التهاب بدن است. آرتریت یک نوع التهاب مفاصل و مولد درد، تورم، سفتى، سختى و سرخى است. 
با خوردن پرتقال شما مى توانید از تمامى عالئم دردناك آرتریت دورى کنید. 

چربى سوز: یکى از فایده هاى اصلى پرتقال براى سالمتى بدن این است که میان وعده اى کامل براى از دست دادن چربى هاى اضافه بدن است. 
یک پرتقال متوسط، حاوى تنها 62 کالرى و در عین حال سرشار از چندین مواد مغذى چربى سوز است. پتاسیم و ویتامین B1 موجود در این میوه باعث 

تشدید سوخت و ساز بدن مى شود، این در حالى است که داراى مقدار بسیار زیادى فیبر خوراکى است که به کاهش اشتها کمک مى کند. 
روده هاى سالمت: یکى دیگر از فایده هاى حیرت آورپرتقال این است که حاوى دو ماده مغذى تقویت کننده روده هاست. فیبر خوراکى موجود در این میوه 

باعث افزایش حرکات طبیعى روده ها مى شود و با بیمارى هاى روده اى مقابله مى کند، ضمن اینکه ویتامین C پرتقال مى تواند از سرطان و زخم هاى معده نیز 
پیشگیرى کند.

کاهش دهنده سطح کلسترول خون: خون شما محتوى دو نوع کلسترول است؛ لیپوپروتئین کم چگالى یا کلسترول بد (LDL) و لیپوپروتئین پرچگالى یا 
. (HDL) کلسترول خوب

کلسترول بد به دیواره هاى شریانى مى چسبند و سرانجام میزان خونى را که مى تواند به قلب و دیگر اندام هاى حیاتى برسد، محدود کند. کلسترول خوب مى تواند 
 ،C این کلسترول بد مخرب را از دیواره هاى شریانى بزداید و آن را به خارج از بدن منتقل کند. اکثر مواد مغذى پرتقال نظیر فیبر خوراکى، فیتونوترینت و ویتامین
سطح کلسترول بد خون را کاهش مى دهد. این نه تنها یکى از فواید ممتاز پرتقال براى سالمتى انسان به شمار مى رود، بلکه خطر ابتالى شما به بیمارى هاى 

قلبى را نیز کم مى کند. 
سیستم ایمنى قوى: پرتقال بهترین منبع قابل دسترس ویتامین C است و در هر 100 گرم پرتغال 53/2 میلى گرم ویتامین C وجود دارد. یکى 

از نقش هاى اصلى ویتامین C تقویت تولید سلول هاى سفید خون است (سلول هایى که به عنوان بخشى از سیستم ایمنى بدن براى مبارزه با 
باکترى و بیمارى ها عمل مى کند). بنابراین چنانچه کمى احساس ناخوشى و کسالت دارید، با اشتها پرتقال میل کنید و از فواید شگفت 

انگیز آن براى سالمتى بدن بهره مند شوید. 
در یک جمع بندى باید گفت پرتقال باید دربخشــى از هر نوع رژیم سالمى گنجانده شــود. این میوه مى تواند باعث 

پیشگیرى از بیمارى هاى گوناگون شود و حتى به شما در کاهش وزن کمک کند.

  سلطان گیاهان در پیشگیرى از سرطان

معموالً پزشــکان براى 60 درصد از بیماران 
مبتال بــه گلــو درد، آنتى بیوتیــک تجویز 
مى کنند. امــا محققان معتقدند که بیشــتر 
گلودردها بــا تجویز داروهــاى آنتى بیوتیک 
درمان نمى شوند و پزشــکان باید با بیماران 
خود روراســت بوده و به آنها بگویند که این 
آنتى بیوتیک ها توانایى درمان تمام گلودردها 

را ندارند.
 بهترین کار براى این بیماران، اســتراحت و 

نوشیدن مایعات فراوان است.
بنابه گفته محققان، گلودرد رایج ترین مشکل 
بیشــتر بیماران اســت که معموالً به وسیله 
ویروس به وجود مى آیــد و آنتى بیوتیک ها در 

درمان آنها بى فایده خواهند بود. 
متأسفانه پزشــکان براى 60 درصد از این 
بیمــاران آنتى بیوتیک تجویــز مى کنند که 
درمان مناســبى محســوب نمى شود. یکى 
از ایــن محققان مى گوید، گلــودرد، بیمارى 
دردناکــى اســت و باعــث مى شــود فرد 
مبتال به شدت احســاس خستگى و کالفگى 
کند و این بیمــارى معموالً یــک هفته طول

 مى کشد. 
بیماران به جاى مصرف آنتــى بیوتیک، بهتر 
است حداقل یک هفته بدون درمان باقى بمانند 
و در این مدت اســتراحت کرده و نوشیدنى 

فراوان مصرف کنند. 
در ضمن اگر گلودردشان تحمل کردنى نبود، از 
مسکن هایى مانند استامینوفن استفاده کنند. 
البته آنتى بیوتیک، داروى مناسب کسانى است 
که به گلودرد باکتریایى و از نوع استرپتوکوك 
مبتال شــده اند و علت گلودردشان ویروسى 

نیست.
 این باکترى موجب ورم لوزه مى شــود. این 
بیمارى با معاینه لوزه ها و همچنین دماى باالى 

بدن بیمار تشخیص داده مى شود.
این محققان معتقدند کــه اولین خط درمان 
بیشتر گلودردها، استراحت، نوشیدنى مایعات 
و مسکن هایى چون استامینوفن و ایبوپروفن 
اســت. البته قرص هاى مکیدنى ســرفه نیز 
روشــى بدون خطر و مؤثر در برطرف کردن 

دردهاى گلوست. 

استراحت
و نوشیدنى فراوان، 
دواى گلو درد

نوشیدنى هاى چربى سوز  

برفک  دهان در نبود باکترى هاى مفید رخ مى دهد

6 دلیل سرگیجه و روش هاى درمان آن

چه کسانى نباید زنجبیلمصرف کنند؟چه کسانى نباید زنجبیل مصرف کنند؟



حوادثحوادث 07073154 سال چهاردهمدوشنبه  16 بهمن  ماه   1396

 در حادثه عجیب سقوط پل عابر پیاده بر روى چند خودرو در استان تهران 3نفر 
جان خود را از دست دادند و یک تن مجروح شد.

حوالى ساعت 21 و 30 دقیقه شنبه شب یک دستگاه کامیون 18چرخ بدون بار 
(تریلر البرز)، در حال تردد از مسیر پاکدشت به طرف شریف آباد در استان تهران 
بوده که جک باالبر کامیون به دالیل نامعلومى فعال مى شود و در حال گذر از زیر 
پل عابر پیاده به عرشه آن گیر کرده و کل عرشه پل از هر دو طرف جاده سقوط 
مى کند و جاده کامًال از هر دو طرف مســدود مى شود. در مسیر دیگر کامیون، 
یک دستگاه سمند با چهار نفر سرنشین در حال عبور و گذر به سمت پاکدشت 
بوده که عرشه پل روى سمند سقوط کرده و راننده سمند در همان لحظه سقوط 
بر اثر جراحات و صدمات زیاد فوت مى کند و ســه نفر دیگر مصدومین توسط 
اورژانس براى مداوا و درمان به بیمارستان منتقل مى شوند که دو نفر دیگر از 

سرنشینان نیز فوت مى کنند.
در همین راستا دادستان عمومى و انقالب پاکدشت در تشریح جزئیات این حادثه 
که منجر به کشته شدن سه نفر شد، از بازداشت راننده کامیون خبرداد و گفت: 

پرونده به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگى خواهد شد.
علیشپور اظهار کرد: پرونده به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگى خواهد 
شد. وى افزود: از همان ساعت اول به محض اطالع از موضوع قاضى کشیک 
در محل حاضر شد و ضمن نظارت کامل به انجام کلیه امور، پرونده قضائى الزم 
در خصوص موضوع تشکیل و دستورات قضائى الزم در این راستا صادر شد. 
دادستان عمومى و انقالب پاکدشت تصریح کرد: در راستاى انجام دستورات 
قضائى، فوت شدگان حادثه به پزشکى قانونى براى انجام معاینات الزم اعزام 
شدند و متهم و مقصر حادثه نیز بازداشت شد و کامیون به پارکینگ انتقال یافت.

فرمانده انتظامى شهرستان خاش اســتان سیستان و 
بلوچســتان از رهایى گروگان ربوده شده از چنگال آدم 

ربایان در کمتر از دو ساعت خبر داد.
ســرهنگ احمد ثمره حســینى گفت: در پــى اعالم 
مرکز فوریت هاى پلیســى 110 مبنى بــر وقوع یک 
فقره آدم ربایى مردى میانســال در شهرســتان خاش 
بررســى موضوع به صــورت ویــژه در دســتور کار 
مأمــوران انتظامــى ایــن فرماندهى قــرار گرفت.
 وى افزود: مأموران در تعاقــب پایش هاى اطالعاتى 
و انجام تحقیقات گســترده پلیســى محــل اختفاى 
آدم ربایان را شناســایى کــرده و بــا هماهنگى مقام 
قضائى عملیات آزاد ســازى گروگان را آغــاز کردند. 
این مقام انتظامى تصریح کــرد: از آنجایى که متهمان 
خطر را احســاس کردند و توان مقابله بــا مأموران را 
نداشتند از محل متوارى شــدند و گروگان در کمتر از 
دو ســاعت آزاد شد. وى با اشــاره به علت و انگیزه آدم 
ربایى به دلیل اختالفــات مالى، افــزود: تالش براى 
دســتگیرى آدم ربایان به صورت جدى از سوى پلیس 

ادامه دارد.

یک تریلر حامل تیرآهن ظهر روز شنبه 14 بهمن در جاده اهر - کلیبر در استان آذربایجان شرقى واژگون شد و راننده 33 
ساله آن به طرز فجیعى جانش را از دست داد.

جسد زن میانسال پا برهنه اى که به طرز مرموزى به کام 
مرگ رفته بود در یک کوچه بن بست در خیابان پیروزى 

تهران کشف شد.
ساعت 9و15دقیقه صبح روز جمعه مأموران کالنترى 
110 شهدا در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت 
اعالم کردند جسد زن میانسالى در یک کوچه بن بست 

در خیابان پیروزى کشف شده است.
بنابر اظهارات مأموران، جسد این زن 47 ساله درحالى 
پیدا شد که وى، کیف، مقدارى پول و مدارك هویتى به 
همراه داشت اما کفش پاى این زن نبود و آثار ضرب و 
جرح در بدن وى مشــاهده نشد، همچنین بررسى ها 
حاکى از آن بود که سرقتى از این زن صورت نگرفته 

است.
در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد زن فوت شده 
مطلقه است و همراه دخترش در منطقه دیگرى زندگى 
مى کند اما مدتى اســت به این کوچه رفت و آمد دارد. 
همچنین مشخص شد وى به طرز مرموزى در یکى 
از خانه هاى این محله به کام مرگ رفته اســت و پس 
از آن صاحبخانه از ترس، جســد وى را همراه وسایل 
شخصى اش داخل کوچه رها کرده اما کفش هاى زن 

فوت شده در خانه آن فرد  جامانده است.
سرانجام با دستور محســن مدیرروستا؛ بازپرس ویژه 
قتل پایتخت جســد متوفى براى بررسى علت دقیق 
مرگ به پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات درباره 

این پرونده ادامه دارد.

رئیس پلیس فتا فرماندهى انتظامى استان مرکزى از مردم خواست مراقب پیامک هایى که به بهانه دهه فجر 
قصد کالهبردارى دارند باشند.

ســرگرد آنقى اظهار کرد: در روز هاى اخیر کالهبرداران با انتشــار پیامک هاى جعلى با مضامینى مانند 
«مشترك گرامى، شما برنده جایزه در قرعه کشى به مناسبت دهه فجر شده اید» از کاربر مى خواهند براى 
کسب اطالعات بیشتر از نحوه دریافت جایزه به سایتى مراجعه کنند. وى اضافه کرد: در صفحه نخست سایت، 
درگاه پرداخت جعلى یکى از بانک هاى معتبر مشاهده مى شود که کاربر باید اطالعات حساب بانکى خود از جمله 
شماره حساب، رمز دوم، کد cvv2 وتاریخ انقضا  را وارد کند ودر صورتى که کاربر این اطالعات را وارد کند کالهبرداران 

در مدت زمان کوتاهى، حساب وى را خالى مى کنند.
رئیس پلیس فتا فرماندهى انتظامى استان مرکزى از کاربران خواست در صورت دریافت این نوع پیامک ها به آنها پاسخ ندهند 

و توجه داشته باشند براى دریافت وجه جایزه، نیازى به ارسال اطالعات حساس بانکى نیست.

رئیس کالنترى 161 ابوذر تهران از دستگیرى فردى 
که با درج آگهى در خصوص کاالهاى لوکس با قیمت 
ارزان در ســایت دیوار از مردم کالهبــردارى مى کرد، 

خبر داد.
سرهنگ اردشیر نادرى اظهار کرد: فردى با درج آگهى 
در خصوص کاال هاى لوکس بــا قیمت هاى ارزان در 

ســایت دیوار، طمع مردم را تحریک مــى کرد و براى 
کالهبردارى از آنها، افراد خواهان این کاال هاى قالبى 
را تشــویق به واریز مبلغى به عنوان بیعانه مى کرد. وى 
افزود: این فرد با افتتاح حســاب هاى جعلى در بانک و 
اخذ کارت بانکى، شــماره این کارت هــا را براى واریز 
وجه به مردم معرفى مى کرد، تا هیچ ردپایى از وى باقى 

نماند.
رئیــس کالنتــرى 161 ابــوذر گفت: پــس از ثبت 
شکایت هاى فراوان، عوامل کالنترى از طریق اقدامات 
فنى و قرار صورى در خیابان زمزم، متهم را شناسایى و در 
عملیات تعقیب و گریز دستگیر کردند. سرهنگ نادرى 
تصریح کرد: در بررسى اولیه و اخذ پرینت حساب هاى 
این شخص، جعلى بودن حساب مشخص شد و سپس 
بررسى این حســاب ها نشــان داد که متهم از بیش از 
300 نفر از هموطنان در سراســر کشــور به خصوص 
اصفهان، شــهریار و تهران اقدام بــه کالهبردارى از 
این طریق کرده اســت. وى افزود: ایــن متهم به طور 
تقریبى از هرکــدام از مالباختگان بــه بهانه اخذ بیعانه 
براى کاالى قالبى حــدود 200 تا 300 هــزار تومان

 دریافت کرده بود. 

مرد معتادى که شش سال قبل همسرش را در مسافرت شمال در 
شهرستان چالوس به قتل رسانده بود ماجرا را شرح داد.

مهرماه سال جارى بود که زنى به دادسراى امور جنایى تهران رفت 
و از ناپدید شدن خواهرش پس از شش  سال خبر داد. شاکى گفت: 
«چندین سال قبل خواهرم با مردى به نام "صفدر" ازدواج کرد و 

پس از مدتى صاحب دخترى شدند.»
االن حدود شش  سال است که از خواهرم بى خبرم و هر زمانى از 
شوهرش جویاى احوال خواهرم هستم اظهار بى اطالعى مى کند. 
به همین سبب احتمال مى دهم براى خواهرم اتفاق بدى رخ داده 
یا شوهرش او را به قتل رسانده باشد. پس از این شکایت تیمى از 
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهى به دستور بازپرس جنایى براى 

یافتن زن گم شده وارد عمل شدند.
مأموران در نخستین گام به شوهر زن گمشده مظنون شدند و وى 
را بازداشت کردند. صفدر در بازجویى ها ابتدا از سرنوشت همسرش 
اظهار بى اطالعى کرد، اما در نهایت پس از چند ماه ســکوتش را 
شکست و به قتل همســرش اعتراف کرد. متهم صبح روز شنبه 
براى بازجویى به دادسراى امور جنایى منتقل شد و اعتراف کرد که 
همسرش را شش سال قبل در شهرستان چالوس به قتل رسانده 
است. متهم براى ادامه تحقیقات به دستور قاضى پرونده در اختیار 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى قرار گرفت و قرار است پس از 
تحقیقات با صدور رأى عدم صالحیت همراه پرونده براى رسیدگى 
به محل وقوع جرم منتقل شود. خبرنگار رکنا گفتگویى با این متهم 

انجام داده که در ادامه مى خوانید. 
*خودت را معرفى کن ؟ 

صفدر هستم 40 ساله، اهل تهران. 

معتادى ؟
بله. معتاد به شیشه بودم هر چند تا قبل از دستگیرى هم به صورت 

تفننى مصرف مى کردم. 
چه شد که معتاد شدى ؟

دو سال قبل از ازدواج با دوستانم به صورت تفننى شیشه مصرف 
مى کردم و همین شیشه زندگى ام را تباه کرد. 

بعد چه شد ؟ 
بخاطر همین توهم شیشه، همسرم را به قتل رساندم. 

چه شد که شش ســال قبل همسرت را در 
چالوس به قتل رساندى ؟

آن زمان همراه همسر و دختر ده  ســاله ام براى تفریح به چالوس 
رفتیم و ویالیى براى چند روز سکونت اجاره کردیم و همسرم را 

آنجا به قتل رساندم. 
به رفتارهاى همسرت مشکوك شده بودى ؟

نه. همسرم فهمیده بود که من شیشــه مصرف مى کنم و تهدید 
کرد، اگر اعتیادم را ادامه بدهم از من جدا مى شود و دخترم را از من 
مى گیرد. هر وقت شیشه مصرف مى کردم توهم شدیدى به من 
دست مى داد و همه اش درباره جدایى از همسرم و گرفتن دخترم 

فکر مى کردم تا اینکه به همین دلیل هم او را به قتل رساندم. 
دخترت متوجه قتل مادرش نشد ؟ 

نه. آن شب خواب بود. آن شب داخل ویال دوباره با همسرم مشاجره 
لفظى داشتم تا اینکه او خوابید. پس از آن من شیشه مصرف کردم 
و دوباره توهم به سراغم آمد و از ترس اینکه دخترم را از من نگیرد 
در خواب او را خفه کردم. وقتى به خودم آمدم دیدم همسرم فوت 
کرده و دقیق آن شب به یاد ندارم که جسد را چه کار کردم، اما فکر 

مى کنم همان شب داخل جنگل سوزاندم. 
دخترت صبح درباره سرنوشت 

مادرش سئوال نکرد ؟
سئوال کرد اما چون با همسرم اختالف 

داشــتیم به دروغ گفتم مادرت ما 
را رها کرده و به شــهر دیگرى 

رفته اســت. در واقع براى او 
داستانسرایى کردم و او هم 
که سن کمى داشت قبول 

کرد. 
چــه شــد 
کــه خواهر 
ت  همســر

شش  از  پس 
ســال ســراغ 

خواهرش را 
گرفت؟

همســرم با خانواده اش 
ارتباط خوبى نداشت. مادر و پدرش که فوت کرده 

بودند و خواهرش هم با ما ارتباط نداشت تا اینکه من پیگیر حقوق 
بازنشستگى همســرم شدم تا به حســاب دخترم حقوقش واریز 
شود که خواهرش متوجه شد و به ما شک کرد و پیگیر سرنوشت 

همسرم شد و از من شکایت کرد. 
همسرت بازنشسته بود ؟

بله، او 13 سال از من بزرگ تر بود و بازنشسته شده بود. 

چطــور با هم آشــنا 
شدید ؟

18 سال قبل من تکنسین آسانسور 
بودم و در شــرکتى کار مى کردم که همسرم 

نیز آنجا کار مى کرد و با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم. 
پس از قتل چه کار کردى ؟

چند سالى به شمال رفتم و با یکى از دوســتانم قرار بود در زمینه 
توریست فعالیت کنیم که هرچه پول داشتم از دست دادم و دوباره 

به تهران آمدم. 
در تهران چه کار مى کردى ؟ 

در تهران با خودروام مسافرکشى مى کردم. 
در این مدت عذاب وجدان نداشتى ؟ 

من اصًال زندگى نداشــتم. هر شــب کابوس مى دیدم و هر روزم 
سیاه بود.

چرا در این مدت اعتراف نکردى ؟
مى ترســیدم. از همه مهمتر دخترم تنهاست، نمى خواستم او را از 

دست بدهم اما خسته شدم و تصمیم گرفتم اعتراف کنم. 
دخترت خبر دارد که شما مادرش را به قتل 

رساندى ؟
تا االن که خبر نداشته اما خاله اش به او مى گوید.

اعترافات مرد همسر کش 
پس از 6 سال

سقوط مرگبار پل عابر پیاده روى خودروها

کالهبردارى پیامکى این روزها
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درگاه پرداخ
شماره حساب، رم
در مدت زمان کوتاهى

رئیس پلیس فتا فرمانده
و توجه داشته باشند براى

ارزان در تقراى
براى
 دریا

ک
راننده تریلر  له شد

کشف جسد
 زن پابرهنه

 در کوچه بن بست

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیرى فردى که بعد 
از دوستى با زنان و دختران جوان به آنها تعرض مى کرد 

خبر داد.
ســرهنگ تورج کاظمى با اعالم خبر فوق اظهار کرد: 
دانشجوى دکتراى یکى از کشورهاى اروپایى با درست 
کردن صفحه اى در شبکه هاى اجتماعى اقدام به ارتباط 
و جلب اعتماد دختران و زنان جوان مى کرد. وى تصریح 
کرد: این فرد بعد از دوستى به بهانه گشت و گذار، دختران 
و زنان جوان را به محل هاى خلوت و تفرجگاه ها دعوت 
مى کرد و در فرصتى مناســب با تهدید و اجبار اقدام به 
تعرض به آنها کرده و از این اقدام نیز فیلم تهیه مى کرد. 

سرهنگ کاظمى ادامه داد: متهم به این اعمال وقیحانه 

خود اکتفا نکرده و با فیلم ضبط شده از قربانیان طلب پول 
مى کرد و برخى شــکات به ناچار براى حفظ آبرو تن به 
خواسته هاى پلید او مى دادند. وى با اعالم اینکه با رصد 
اطالعاتى پلیس فتا تهران بزرگ این پرونده در دستور کار 

تیمى از افسران مجرب پلیس قرار گرفت، اظهار داشت: 
در یک عملیات غافلگیرانه و در حالى که متهم با خیالى 
راحت قصد فرار و خروج از کشــور را داشت در فرودگاه 
بین المللى امام( ره) دستگیر و تحویل مراجع قضائى شد.

دانشجوى دکترا 
دزد ناموس بود

اصفهانى ها پشت «دیوار» کالهبردارى

 رئیس پلیس امنیت عمومى خراسان جنوبى از دستگیرى 
سه تبعه خارجى زن به اتهام استفاده غاصبانه از شناسنامه 

ایرانى خبر داد.
سرهنگ موســوى گفت: با دریافت اطالعاتى مبنى بر 
اینکه سه زن تبعه خارجى از شناســنامه ایرانى استفاده 
غاصبانه کرده اند و از این مدارك سوءاستفاده کرده اند؛ 
موضوع براى رسیدگى در دستور کار مأموران قرار گرفت. 
وى افزود: با انجام اقدامات و بررسى هاى الزم مشخص 
شــد که شناســنامه ها متعلق به افرادى در استان هاى 
همجوار است که فوت کرده اند و صاحب شناسنامه ها آنها 

را به سه تبعه خارجى به قیمت هنگفت فروخته است و 
اتباع خارجى نیز با این مدارك در ایران ازدواج کرده اند و 
مدارکى از قبیل گواهینامه، گذرنامه و... دریافت کرده اند.

سرهنگ موسوى افزود: با انجام مکاتبات ادارى ابطال 
شناســنامه ها از طریق اداره ثبت احوال پیگیرى شد و 
متهمان بــه پلیس امنیت عمومى احضار شــدند که در 
بازجویى پلیس لب به اعتراف گشــودند و به جرائم خود 
اعتراف کردند. وى گفت : مــدارك هویتى غیر قانونى 
از آنان سلب شد و با تشــکیل پرونده براى رسیدگى به 

اتهاماتشان به مقام قضائى معرفى شدند.

ازدواج 3 زن مرده!

نجات گروگان میانسال 
بعد از 2 ساعت
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اگــر دربــاره جهــان و تحــوالت روزگار مشــکلى بــراى تو 
پدید آمد آن را به عدم آگاهى ارتباط ده، زیرا تو ابتدا با ناآگاهى 
متولد شدى و سپس علوم را فراگرفتى و چه بسیار است آنچه 
نمى دانى و خدا مى داند، که اندیشه ات سرگردان است و بینش تو 

در آن راه ندارد، سپس آنها را مى شناسى.
موال على (ع)

آگهى مزایده

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 96/957/ش مورخ 1396/11/02 
شوراى اسالمى شــهر، نســبت به فروش یک قطعه زمین به متراژ حدود 153/40 
مترمربع واقع در خیابان دکتر شریعتى کوى گلشن را به مبلغ پایه 13/000/000 ریال به 
ازاء هر مترمربع اقدام نماید. لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد 
مزایده تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخ 96/11/28 به امور مالى این شهردارى 

مراجعه نمایند.
تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراســت: پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 

 96/11/29
زمان برگزارى کمیسیون: ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 96/11/29 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده 100/000/000 ریال مى باشد. 

نوبت دوم
شهردارى درچه

تجدید آگهى مناقصه عمومى

میثم محمدى شهردار زرین شهر 

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شــماره 595 مورخ 96/10/04 
شوراى اسالمى شــهر در نظر دارد انجام آیتم هاى گلکارى باغچه ها، 
ســرزنى چمن، هرس پرچین و علف زنى جویهاى آبیارى و رفیوژهاى 
فضاى سبز زرین شهر را با اعتبار اولیه 7/500/000/000 ریال از طریق 
مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید،  لذا از متقاضیان 
دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات 
بیشــتر از تاریخ انتشــار تا پایان وقت ادارى مورخ 1396/11/29 به 

شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

نوبت اول

(بخشش کل سود هر قســط ، در صورت پرداخت قسط مربوطه تا یک روز قبل 
از سررسید آن )

1- مشمولین طرح: کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى
پرداخت جایزه خوش حسابى به مشترى:

به منظورارج نهادن به مشتریانى که نسبت به بازپرداخت تسهیالت دریافتى تا 
قبل از روز سررسید هر قسط اقدام مى نمایند کل سود مستتردر همان قسط مورد 

بخشش قرار گرفته و سود مزبور به حساب ایشان برگشت داده مى شود . 
توجه 1: بدیهى است چنانچه تســهیالت گیرنده همه اقساط خود را به موقع 
(تا قبل از روز سررسید کلیه اقساط) پرداخت نماید کل سود تسهیالت وى مورد 

بخشش قرار مى گیرد.
توجه: شایان ذکر است چنانچه تسهیالت گیرنده در روز سررسید قسط اقدام به 
پرداخت قسط مربوطه نماید، پرداخت قسط یادشده مشمول بخشش سود مستتر 
در آن قسط نمى گردد (نرخ سود مالك عمل 18٪ خواهد بود) و جهت برخوردارى 
از تخفیف بانک مى بایســت حداقل یک روز قبل از سررسید قسط، نسبت به 
پرداخت اقدام گردد (در صورت همزمانى یک روز قبل مورد اشــاره با تعطیالت 

رسمى، مى بایست قبل از تعطیالت اقدام گردد).

 2- الزامات طرح : مشــتریانى مشــمول برخوردارى از اولویت طرح حاضر
 مى گردند که نسبت به افتتاح حساب مختص طرح حاضر اقدام نمایند .

3- مهلــت زمانى پرداخــت تسهیالت:شــروع طرح مصــادف با
 17 ربیع االول برابر با 15 آذر ماه1396 و مهلت پرداخت تا پایان آذر ماه 1397؛

 
 4- سقف مبلغ:

مبلغ تسهیالت جهت اشخاص حقوقى تا سقف 000 /000 /000 /5 ریال با قابلیت 
انتقال امتیاز به پرسنل.

مبلغ تسهیالت جهت اشخاص حقیقى  تاسقف 1/000/000/000ریال 

پرداخت تسهیالت بدون سود 
در طرح ربیع رفاه بانک رفاه
شرایط و نحوه اخذ تسهیالت ربیع رفاه

 متقاضیان مى توانند جهت اخذ اطالعات بیشتر به تمامى  شعب 
بانک رفاه در استان اصفهان مراجعه نمایند.

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

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

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

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
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بررسى بودجه 97 شهردارى 
اصفهان به پایان رسید

رئیس شوراى اسالمى شـهر اصفهان گفت: مراحل 
نهایى بررسـى الیحـه بودجه سـال 97 شـهردارى 

اصفهان به پایان رسید.
فتح ا... معین اظهارداشت: هفته گذشته الیحه بودجه 
97 شـهردارى اصفهان در جلسـات شـوراى شهر با 
حضور فعال شـهردار و مدیران مناطق مورد بررسـى 

قرار گرفت.
وى با بیان اینکه مراحل نهایى بررسى الیحه بودجه 
سال 97 شهردارى اصفهان به پایان رسید، افزود: در 
فرآیند بررسى بودجه، اظهارنظرهاى کمیسیون هاى 
پنج گانـه در نظر گرفته شـد به طورى که بـا توجه به 
سابقه حضور در سه دوره شوراى شهر، مى توان ادعا 
کرد روند بررسى و تصویب این الیحه از دقت باالیى 

برخوردار بود.

رسیدگى به پرونده کشف
 138 تن برنج قاچاق

مدیـرکل تعزیرات حکومتى اسـتان اصفهـان گفت: 
پرونده کشف 138 تن برنج قاچاق در شعبه رسیدگى 
به قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتى گلوگاه شـهید 

امامى رسیدگى شد.
غالمرضا صالحى اظهارداشت: 138 تن برنج قاچاق 
به ارزش شـش میلیارد و 314 میلیـون و 680 هزار و 
628 ریال از شش دستگاه تریلر توسط مأموران نیروى 
انتظامى مسـتقر در ایسـت و بازرسـى شـهید امامى 

شهرضا کشف شد.
وى افزود: پرونده کشـف این میزان برنـج قاچاق به 
شعبه رسیدگى به قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتى 

گلوگاه شهید امامى ارجاع شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتى اسـتان اصفهان در پایان 
گفت: شـعبه مذکور پس از رسـیدگى به ایـن پرونده 
عالوه بر صدور حکم ضبـط کاال به نفع دولت، متهم 
پرونده را نیـز به پرداخت مبلغ شـش میلیـارد و 314 
میلیون و 680 هزار و 628 ریال در حق صندوق دولت 

محکوم کرد.

واگذارى توزیع آب زاینده رود 
به دولت اشتباه بود

 عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشـاورزان اصفهان 
گفت: واگذارى کنترل و توزیع آب زاینده رود به دولت 
یک اشتباه بود و تصمیمات غیرکارشناسى و سلیقه اى 

عامل خشکى زاینده رود شد.
حسـین محمدرضایى اظهار داشت: مشـکالت آبى 
اصفهان، از زمانى شـروع شـد که کنترل و توزیع آب 
زاینده رود بـه دولت واگذار شـد و بـا تصمیمات غیر 
کارشناسى و سلیقه اى که هنوز ادامه دارد، روز به روز 

بر مشکالت زاینده رود افزوده شد.
وى بیـان داشـت: در همیـن راسـتا رودخانـه دائمى 
و زندگى سـاز زاینده رود را خشـک و نابـود کردند و 
کشاورزان آن را به تمام بانک ها بدهکار، ورشکسته و 
به نان شـب محتاج و محیط زیست و اکوسیستم این 

حوضه را نابود کردند.
این عضـو هیئـت مدیره نظـام صنفـى کشـاورزان 
اصفهـان تصریح کرد: زاینـده رود یکى از مهندسـى 
تریـن رودخانه هـاى ایـران و جهان اسـت که بحث 
عدالت در تقسـیم و تخصیص منابـع آب آن از زمان 

مادها برقرار بوده است.
وى اعالم کرد: پیشینه  تقسـیم و بهره  بردارى از آب 
زاینده رود به هزاران سال قبل و به زمان حضور انسان 

در جلگه  اصفهان بر مى گردد.

تشکیل 3 تعاونى گردشگرى 
روستایى در تیران 

بخشدار تیران و کرون گفت: سه تعاونى گردشگرى 
روسـتایى امسـال در ایـن شهرسـتان تشـکیل 

شد.
رضا صفرى افـزود: جاجـا، خمیـران و کردعلیا سـه 
روستاى مقصد گردشـگرى این شهرستان است که 
طرح هـادى این روسـتاها به روسـتاى گردشـگرى 
بازنگـرى و فرآینـد اخـذ مصوبـه دولت بـراى ثبت 

روستاى گردشگرى در حال انجام است.

خبر

به مناسبت دهه فجر، امسال هفت طرح بزرگ گازرسانى 
با هزینه اى بالغ بر 806 میلیارد ریال در استان اصفهان 

افتتاح و به بهره بردارى مى رسد.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان با اعالم این خبر 
اظهار داشت: در این ایام، بهره بردارى از  13 کیلومتر خط 
انتقال 20 اینچ و راه اندازى ایستگاه CGS شهرسجزى 
با ظرفیت 100 هزار متر مکعب در ساعت، بهره بردارى از 
ایستگاه شهید خرازى مجتمع فوالد مبارکه با ظرفیت 200 
هزار مترمکعب برساعت و بهره بردارى از 17 کیلومتر خط 
انتقال 16 اینچ شهر کمشچه از توابع شهرستان برخوار، از 
بزرگ ترین پروژه هاى گازرسانى دهه فجر امسال است.

مصطفى علوى با بیان اینکه یک مورد از طرح هاى آماده 
افتتاح و بهره بردارى این پروژه ها مربوط به گازرســانى 
روستاى باال عباس آباد از توابع شهرستان کاشان است، 
اظهارداشت: بهره بردارى از ایســتگاه TBS فاز2 ناجى 
آباد از توابع شهرســتان کاشــان با ظرفیت 20 هزار متر 
مکعب در ساعت، بهره بردارى از ایستگاه TBS شهرك 
صنعتى بهارستان از توابع کاشــان با ظرفیت 5 هزار متر 
مکعب و بهره بردارى از ساختمان ادارى جدید اداره گاز 
دولت آباد با 350 متر زیربنا، از دیگر طرح هاى قابل بهره 
بردارى توسط شرکت گازاســتان اصفهان در دهه فجر 

امسال است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: تفاهمنامه اى 
میان ثبت احوال و ثبت اسناد مبنى بر اجراى طرح انجام 
معامالت ملکى و ثبت اسناد با کارت ملى هوشمند منعقد 
شد که بر مبناى آن، از دهه فجر امسال ارائه کارت ملى 

هوشمند براى ثبت اسناد الزامى است.
حسین غفرانى اظهار داشت: اعتبار کارت هاى ملى قدیم  
امسال به پایان مى رســد، اما این به معناى عدم ثبت نام 
دریافت کارت ملى هوشمند در سال آینده نیست، مردم 
در سال 97 هم مى توانند براى طى مراحل دریافت کارت 

ملى هوشمند اقدام کنند.
وى افزود: هر زمان که مردم نیاز به استفاده از کارت ملى 

هوشمند پیدا کنند، مى توانند نسبت به ثبت نام و دریافت 
این کارت اقدام کنند.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با بیان اینکه 53 
درصد از مردم اســتان اصفهان کارت ملى هوشــمند 
خود را دریافت کرده اند، گفت: 47 درصد مردم اســتان 
هنوز کارت ملى هوشــمند خود را دریافــت نکرده اند 
که امیدواریم نســبت بــه دریافت کارت خــود اقدام 

کنند.
وى در خصوص تعویض شناسنامه هاى طرح قدیم هم 
گفت: هنوز براى تعویض شناســنامه ها فراخوانى صادر 

نشده و شناسنامه هاى قبلى هنوز اعتبار دارند.

الزام استفاده از کارت ملى 
هوشمند در ثبت اسناد 

آغاز بهره بردارى از 7 پروژه 
گازرسانى در اصفهان

رئیس اداره ارزیابى عملکــرد اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان بــا بیان اینکــه هیچ تبعیضــى میان 
دانش آمــوزان ایرانى و اتباع در ثبت نــام مدارس دولتى 
وجود ندارد، گفت: در برخــى موارد تبعیض براى ثبت نام 
دانش آموزان اتباع گزارش شده که تذکرات الزم به مدارس 
مذکور از طریق مدیر منطقه و ناحیه مربوطه داده شد تا از 

چنین اتفاقاتى جلوگیرى شود.
حبیب ا... عســگرى با بیان اینکه مــدارس دولتى تحت 
هیچ عنوانى حق دریافت شــهریه  ندارند، اظهار داشت: 
فقط مدارس شاهد، تیزهوشان و غیردولتى  حق دریافت 
شــهریه از دانش آموزان را دارند و مدارس دولتى مجاز به 
اخذ شهریه نیستند و موقع ثبت نام نباید وجهى از والدین 
دانش آموز دریافت کنند. وى افزود: ممکن است والدین 
برخى از دانش آموزان تمایل بــه پرداخت هزینه هایى در 
قالب مشــارکت هاى مردمى در طول ســال به مدارس 
داشته باشند، ولى چنین پرداخت هایى اجبارى نیست؛ البته 

آموزش و پرورش منعى براى چنین اقداماتى ندارد چراکه 
به اختیار و تمایل خانواده ها بوده است.

رئیس اداره ارزیابى عملکــرد اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: اگر گزارشى مبنى بر دریافت اجبارى 
هزینه از دانش آموزان مدارس دولتى به آموزش و پرورش 
ارائه شــود، قطعاً با مدیران آن مدارس برخوردهاى الزم 
انجام مى شود. وى خاطرنشان کرد: طى دو سال گذشته 
برخى از مدیران مدارس دولتى اســتان اصفهان به دلیل 
تخلف و اخذ هزینه اجبارى از دانش آموزان، در چندین نوبت 
عزل یا توبیخ شــدند؛ در حال حاضر نیز هرگونه گزارشى 
مبنى بر دریافت شــهریه در مدارس دولتى به آموزش و 

پرورش برسد سریعاً پیگیرى خواهد شد.
عسگرى اظهار داشت: شکایت فرد شاکى حتى اگر هیچ 
نسبتى با دانش آموز مدرسه دولتى متخلف هم نداشته باشد، 
بررسى مى شــود و اگر هزینه اى به صورت اجبار دریافت 

شده باشد، با مدرسه متخلف برخورد قانونى خواهد شد.

وى تصریح کرد: خانواده دانش آموزان در صورت شاکى 
بودن از دریافت هزینه مدارس دولتى مى توانند شکایت 
خود را به صورت تلفنى و یا از طریق سامانه شکایت آموزش 
و پرورش مطرح کنند؛ همچنین خانــواده دانش آموزان 
مى توانند با مراجعه به بخش بازرسى و رسیدگى به شکایات 
اداره کل یا مناطق مختلف آموزش و پرورش شکایت خود 

را به صورت مکتوب ارائه دهند.
رئیس اداره ارزیابى عملکــرد اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان با اشاره به میزان شهریه مدارس غیردولتى 
در مدارس اســتان اصفهان اذعان داشــت: مدارس غیر 
انتفاعى و غیر دولتى نیز بر اساس دستورالعمل هاى موجود، 
شهریه مشخصى دارند و باید طبق قوانین عمل کنند؛ نرخ 
این مدارس حتماً باید در معرض دید مراجعه کنندگان براى 
ثبت نام قرار گیرد تا مشخص شود هر هزینه اى بابت چه 
موضوعى و به چه مقدار باید پرداخت شود چراکه در غیر 

این صورت تخلف محسوب مى شود.

مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان گفت: 40 درصد از 
کارگاه هاى تولید مصالح ساختمانى در این استان فاقد 

پروانه استفاده از نشان استاندارد هستند.
غالمحسین شفیعى بیان داشت: بیشتر واحدهاى فاقد 
پروانه استاندارد در زمینه تولید تیرچه بلوك، بلوك هاى 
سقفى و بلوك هاى دیوارى به صورت زیرزمینى فعالیت 

مى کنند.
وى با اشــاره به معرفى 50 واحد تولیــدى و صنعتى به 
دستگاه قضائى در سال جارى افزود: شرایط 200 واحد 
تولیدى در ســال جارى احراز نشــد که همگى پلمب و 
واحدهاى اصالح شده، بدون معرفى به دستگاه قضائى 

رفع پلمب شدند.
مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهان گفت: بیش از ده 
هزار واحد تولیدى و صنعتى در اســتان اصفهان فعالیت 
مى کنند که چهار هزار واحد زیر پوشــش و مشــمول 
استاندارد اجبارى هستند و 95 درصد آنها پروانه کاربرد 

نشان استاندارد دارند. 
وى با اشاره به صدور 500 پروانه جدید استفاده از نشان 
استاندارد در اســتان اصفهان در سال جارى اضافه کرد: 
براى بیش از 400 واحد نیز که خودشان تمایل داشتند، 

پروانه استاندارد تشویقى صادر شده است.
شــفیعى در ادامه از کاشــان به عنــوان قطب فرش 

صنعتى کشــور نام برد و تشــریح کرد: فرش مشمول 
استاندارد اجبارى نیست اما برچسب نوع فرش مشمول 
اســتاندارد اجبارى اســت و تاکنون از بیــن نزدیک به 
هزار واحــد تولیدکننده فــرش ماشــینى، 700 واحد 
موفق بــه دریافت پروانــه کاربرد اســتاندارد اجبارى

 شدند.
وى افزود: گالب و عرقیات گیاهى نیز مشمول استاندارد 
اجبارى هســتند، همه واحدهاى صنعتــى تولیدکننده 
عرقیات گیاهى داراى پروانه کاربرد اســتاندارد هستند 
اما هنوز واحدهاى کارگاهى موفق به دریافت استاندارد 

نشدند.

نیمى از مصالح ساختمانى استان 
فاقد نشان استاندارد است

10000 واحد تولیدى و صنعتى در استان اصفهان فعالیت مى کنند که
4000واحد زیر پوشش و مشمول استاندارد اجبارى هستند

رئیس اداره ارزیابى آموزش و پرورش اصفهان خبر داد؛

عزل مدیران برخى از مدارس  به دلیل دریافت شهریه

تئاتر خیابانى شهرســتان خمینى شــهر، در استان 
اصفهان و کشور، جایگاه خاصى داشته و دارد.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان خمینى شهر 
گفت: تئاتر جزو ابزارهاى هنرى فعال در بحث فرهنگى 
است که در خمینى شهر از توجه خاصى برخوردار است 
و این باعث شده که تئاتر خیابانى خمینى شهر در استان 
و کشور از جایگاه ویژه اى برخوردار باشد. شایان ذکر 
است شهروندان خمینى شهر از تئاتر تخت حوضى که 
طنز گونه است بیشتر استقبال مى کنند به طورى که 
امسال تئاتر تخت حوضى در شهرستان خمینى شهر  

300 هزار تماشاچى داشته است.
سید ابراهیم موسوى در ادامه به اقدام فرهنگى- هنرى 
انجمن سینماى جوان شهرستان خمینى شهر اشاره 
و عنوان کرد:  سال گذشــته انجمن سینماى جوان 
خمینى شهر، کانون عکس را راه اندازى و فعال کرد 

و در ابتداى کار، اولین نمایشگاه تخصصى عکس  را 
برگزار کرد و امسال هم براى دومین بار نمایشگاهى 
از 10 تا 20 اسفند ماه در محل نگار خانه آفتاب براى 

بازدید عموم، دایر خواهد کرد.
انجمن خوشنویسان خمینى شــهر جزو فعال ترین 
انجمن هاى خوشنویســى شهرســتان هاى استان 
اصفهان اســت. رئیس فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
شهرستان خمینى شهر ضمن بیان این مطلب افزود: 
هرساله انجمن هاى خوشنویسان شهرستانى در یک 
آزمون خوشنویســى با عنوان خط تحریرى شرکت 
مى کنند و از برگزیدگان تجلیل مى شــود. پیرو این 
موضوع، امسال هم انجمن خوشنویسان شهرستان 
خمینى شهر با اســتقبال خوب مخاطبان همراه شد  
که در مقایسه با انجمن هاى  شهرستانى، بیشترین 
داوطلب براى شرکت در آزمون خوشنویسى را داشته

 است. 

نصف جهان   براى حفظ هویت باغى شــهر قمصر، 
طرح جامع تفصیلى شــهر مصوب شده و در دست 

اقدام است.
شهردار قمصر با بیان اینکه شهر قمصر به پایتخت 
گل و گالب کشور شــهرت دارد گفت: جاذبه هاى 
طبیعى و بومگردى و فضاى سبز با طراوت، باعث 
شده  بیشــتر خانه ها، به صورت باغ ویالیى چهره 
شــهر را به عنوان یک باغ بــزرگ معرفى کنند. 
همچنین کوه هاى سر به فلک کشیده اطراف شهر، 
باغ هاى بزرگ گل محمدى، حیات وحش قمصر و 
وجود قنات ها و چشمه هاى جارى در مرکز شهر از 

ظرفیت هاى بکر شهر قمصر محسوب مى شوند.
رضا نقدى در ادامه افزود: در این راســتا مهمترین 
خدمات شهردارى در حفظ هویت باغى شهر، طرح 
جامع تفصیلى قمصر اســت که مصوب شده و در 

دست اقدام است.

 همچنین وى به عملکرد امسال شهردارى پیرامون 
توسعه گردشگرى اشاره و عنوان کرد: براى کسب 
درآمد پایدار بحث توســعه گردشگرى را در پیش 
گرفتیم که با مصوبه شوراى شــهر تسهیالتى از 
قبیل صدور پروانه ساخت و واگذارى زمین مناسب 
با قیمت مناســب براى جذب ســرمایه گذار پیش 
بینى شده اســت. نقدى افزود: درخصوص ساخت 
و ســاز هتل و اقامتگاه براى گردشگران، سرمایه 
گذارانى جذب و اقدام به احــداث هتل کردند که 
عملیات اجرایى یکى از آنها تا پایان ســال به اتمام 
مى رسد و این مى تواند در جذب گردشگر اثر بخش

باشد.
همچنیــن اقــدام دیگــر شــهردارى بحــث 
استانداردســازى گالب قمصرکاشــان توســط 
پژوهشکده اســانس هاى طبیعى قمصر است که 

زیر نظر دانشگاه کاشان قرار دارد.

رئیس اتحادیه میوه و ســبزى فروش اصفهان با 
تأکید بر اینکه واردات موز به کشور تنها در انحصار 
چند نفر است، گفت: متأســفانه نوسانات نرخ دالر 
موجب افزایش قیمت موز و گرانى 20 درصدى آن 

در اصفهان شده است.
نوروزعلى اســماعیلى با تأکید بــر اینکه به دلیل 
کاهش قدرت خرید مردم، از روز پنج شنبه تاکنون 
خرید این محصول در اصفهان بســیار افت کرده 
اســت، گفت: در حال حاضر نــرخ هرکیلو موز در 
میدان میوه و تره بار اصفهــان بین پنج هزار تا پنج 
هزار و 800 تومان و در ســطح خرده فروشى با 15 
درصد افزایش براى سود، بین شش هزار و 300تا 

شش هزار و 500 تومان فروخته مى شود.
وى با بیان اینکه قیمت موز در بازار را قدرت خرید 
مردم تعیین مى کند، افزود: هر کیلو موز در شب یلدا 
با نرخ پنج هــزار و 500 تومان در اصفهان فروخته 
شد در حالى که در حال حاضر حدود 20 درصد گران 

شده است.
اسماعیلى یادآور شــد: موز از کشورهاى فیلیپین، 

آفریقاى جنوبى و هند وارد کشور مى شود.
رئیس اتحادیه میوه و ســبزى فــروش اصفهان 
همچنین در خصوص وضعیت پرتقــال در بازار و 
گالیه مردم از کیفیت آن، اظهار داشت: حدود 10 

درصد پرتقال هاى جنوب کشــور را سرما زد و هر 
کیلو از این محصول در میدان میوه و تره بار بین دو 
هزار تا چهار هزار و 300 تومان و در ســطح عرضه 

بین سه هزار تا پنج هزار تومان فروخته مى شود.
اسماعیلى افزود: قیمت عمده فروشى پرتقال هاى 
شمال در اصفهان بین هزار و 500تا دو هزارو500 
تومان و نرخ خرده فروشــى آن بین دو هزار تا سه 

هزار تومان است.
وى در پاسخ به این ســئوال که آیا براى شب عید 
مشــکلى براى تأمین مرکبات در اصفهان داریم یا 
خیر، گفت: خوشبختانه میزان ذخیره پرتقال هاى 

شمال براى شب عید در کشور کافى است.
رئیس اتحادیه میوه و سبزى فروش اصفهان بیان 
کرد: قیمت هر کیلو سیب در سطح عمده فروشى 
سه هزار تومان و در مغازه هاى سطح شهر سه هزار 
و 750تومان، نرخ عمده فروشى هر کیلو کیوى سه 
هزار و 500 تومان و خرده فروشى چهار هزار و 200 
تومان است. وى ادامه داد: همچنین قیمت هر کیلو 
نارنگى تخم پاکستانى بین ســه هزار تا پنج هزار 
تومان و خرده فروشــى آن بین چهار هزار تا شش 
هزار تومان و قیمت هر کیلو نارنگى بندرى در میدان 
میوه و تره بار هشت هزار تومان و در خرده فروشى 

9هزار  تومان است.

تئاتر خیابانى خمینى شهر 
جایگاه خاصى در کشور دارد

 گالب قمصر استانداردسازى مى شود

چرا موز در اصفهان 20 درصد گران شده است؟

عضو انجمن صنفى کارفرمایى جایگاهداران پمپ بنزین 
اصفهان درباره عرضه بنزین با پــول نقد در جایگاه هاى 

سوخت استان اصفهان توضیحاتى ارائه کرد.
محمدعلى رشادى درباره عرضه بنزین تنها با پول نقد  اظهار 
داشت: در اصفهان چنین موضوعى نداشتیم، این موضوع 
را در تهران اعالم کردند و پیگیر هستیم که این موضوع را 
در اصفهان به گونه اى از طریق پخش فرآورده هاى نفتى، 

بانک ملت و انجمن جایگاهداران برطرف کنیم.
وى با بیان اینکه پخش فرآورده هــاى نفتى به دنبال آن 
است که مشــکلى از این طریق براى مردم ایجاد نشود، 
افزود: ما پیگیر هستیم که این موضوع را حل کنیم ولى اگر 
این موضوع تصویب شــود، جایگاهداران با خرید مشکل 

پیدا مى کنند.
این عضو انجمن صنفى کارفرمایــى جایگاهداران پمپ 
بنزین اصفهان تصریح کرد: ما باید قبل از اینکه فرآورده به 
جایگاه برسد، پول را به حساب شرکت نفت واریز کنیم، اگر 
این پول بخواهد معطل شود باید راه حلى براى آن پیدا کنند 

تا این موضوع جبران شود.
وى گفت: اینکه عرضه بنزین تنها با پول نقدامکانپذیر باشد 
تصویب نشده است، در این راستا باید گفت با این موضوع 
پخش فرآورده هاى نفتى و انجمن ها موافق ایجاد دردسر 
براى مردم نیستند، این مسئله مربوط به وضعیت بانکى و 
شرکت شاپرك است که باید بانک مرکزى تصمیمى کلى 

در این راستا اتخاذ کند.

 علت عرضه بنزین با پول نقد در اصفهان

اعظم محمدى
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فرماندار اصفهان گفت: با کمک مدیران استان، نمایندگان 
مجلس و صندوق خسارات کشاورزى قرار است بخشى از 

خسارات کشاورزان اصفهان پرداخت شود. 
احمد رضوانى در خصوص اعتراضات اخیر کشاورزان شرق 
اصفهان و آوردن تراکتورهاى خــود در کنار جاده ها تأکید 
کرد: کشاورزان شرق اصفهان اعتصاب نکرده اند، البته ما 
پیگیر مشکالت کشاورزان هستیم. وى در پاسخ به اینکه 
چه اقدامى براى حل مشکل کشاورزان شرق اصفهان انجام 
داده اید، اظهار داشت: مشکالت کشاورزان توسط استاندار 
اصفهان، نظام صنفى کشــاورزى اصفهان، مسئوالن آب 
منطقه اى و جهادکشــاورزى در جلسات مختلف در حال 

بررسى اســت و با توجه به کمبود آب و اینکه در سال آبى 
جارى، حقابه کشاورزان براى کشت پاییزه تأمین نشده با 
کمک مدیران استان، نمایندگان مجلس و صندوق خسارت 
کشاورزى قرار است بخشى از خسارات کشاورزان اصفهان 

پرداخت شود. 
فرماندار اصفهان در خصوص اینکه چه زمانى خســارت 
کشاورزان پرداخت مى شــود، گفت: امیدواریم به زودى 
خسارت کشاورزان پرداخت شود و باید روال قانونى آن طى 
شود. وى در پاسخ به اینکه آیا قبل از عید خسارت کشاورزان 
اصفهان پرداخت مى شود یا خیر، تأکید کرد: نمى توانم در 

این خصوص قول و وعده اى دهم.

همزمان با دهه فجر انقالب اسالمى، بهره بردارى از 12 
طرح کالن آب وفاضالب در استان اصفهان آغاز شد.

مدیرعامل شــرکت آبفاى اســتان اصفهان گفت: براى 
اجراى این طرح ها در استان اصفهان، بیش از دو هزار و 

960 میلیارد ریال هزینه شده است.
هاشــم امینى افزود: طرح آبرســانى به گلشهر، ساخت 
تصفیه خانه و شــبکه جمع آورى فاضالب خوانســار، 
بهره بردارى از پکیج فاضالب مســکن مهر فریدونشهر 
ازجمله این طرح هاســت. وى گفت: اجراى طرح شبکه 
جمع آورى و تصفیه خانه فاضالب شهرهاى ورنامخواست 
و سده لنجان، اجراى شبکه فاضالب در محالت حاشیه 

نشین و محروم حصه شمالى و جنوبى، شهرك سرو، امام 
حســین(ع)، جلوان، ارزنان و دارك اصفهان، همچنین 
بهره بردارى از طرح  خط انتقال فاضالب غرب، شــمال 
و شــرق اصفهان، طرح ارتقاى مرحله نخســت تصفیه 
خانه فاضالب شــمال اصفهان از دیگر طرح هاى مهم 
افتتاح شــده آب و فاضالب در دهه مبارك فجر اســت. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان افزود: 
همچنین در بازه زمانى یکســاله منتهى به دهه مبارك 
فجر، بیش از 241 کیلومتر لوله گذارى آب و 253  کیلومتر 
لوله گذارى فاضالب در شهرســتان هــاى مختلف این 

استان اجرا شده است.

کشاورزان اصفهان 
اعتصاب نکرده اند

آغاز بهره بردارى از
12 طرح کالن آب وفاضالب

دستگیرى عامل پخش 
پودرهاى نیروزا

مدیر روابط عمومى ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
اصفهان گفت: بیش از دوهـزار و 600قلم پودر نیروزا در 

اصفهان کشف و ضبط شد.
محمدجـواد ابراهیمیـان افـزود:  در بازرسـى مشـترك 
مأمـوران انتظامى و سـربازان گمنام امام زمـان (عج) از 
تاالرى در جاده َمرغ اصفهان –شـیراز  ایـن مقدار پودر 
نیروزا  کشف و معدوم شد. وي  با بیان اینکه این پودرها 
با سفارش و هزینه کشورهاى حاشیه خلیج فارس براى 
توزیع در اصفهان تهیه مى شـد، اظهار کـرد: ارزش این 
پودرهـا بیش از پنـج میلیـارد ریال برآورد شـده اسـت.  
ابراهیمیان گفت: در این بازرسى یک نفر دستگیر و پرونده 

وى به مراجع قضائى تحویل داده شد.

افتتاح20پروژه در خوانسار 
فرماندار خوانسار گفت: در دهه فجر امسال 20 پروژه در 
زمینه اقتصادى، کشاورزى، عمرانى و خدماتى با اعتبارى 

بالغ بر 44 میلیارد تومان به بهره بردارى مى رسد.
 حسـن شـفعتى با بیـان اینکـه 85 درصد روسـتاهاى 
شهرسـتان بـه شـبکه دیجیتـال مجهـز شـده اسـت، 
اظهـار داشـت: نیمه سـال آینـده شـبکه دیجیتـال به 
صورت کامـل در شهرسـتان راه انـدازى مى شـود. وى 
افـزود: 10 کیلومتر از دو بانده شـدن دامنه-خوانسـار و  
بهسـازى و طرح هادى روسـتایى و طرح آبیـارى نوین 
کم فشـار در روسـتاهاى شهرسـتان بـه بهره بـردارى

 مى رسد.

خبر

مزایده
شــماره آگهى: 139603902133000018 شــماره پرونده: 139304014024000101 براساس پرونده اجرایى 
کالسه 9300108 تمامیت ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى دویست و چهل و پنج فرعى از نهصد و پانزده اصلى 
واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان به انضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشــعابات و اشتراکات 
منصوبه و غیرمنصوبه درآن ملکى آقاى پرویز آرمان جونقانى فرزند عزیزاله که به موجب سند شماره 3594 مورخ 
90/07/23 تنظیمى در دفتراسنادرسمى شماره 23 شهرکرد در رهن بانک ملت شعبه ولى عصر شهرکرد قرار دارد 
و برابر نامه شماره 94120914513050 مورخ 94/06/19 اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد در صفحه 233 دفتر 
جلد 337 امالك بخش مربوطه ذیل ثبت 90491 بنامش سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن به مساحت 
دویست و نود و شش متر و شصت و پنج دسى مترمربع محدود است به: شماًال بطول 12 متر دیواریست به خیابان 
هشتم شرقاً بطول 24/85 متر دیواریست به دیوار پالك 915/451 جنوباً بطول 11/90 متر دیواریست به دیوار پالك 
915 باقیمانده غرباً بطول 24/80 متر دیواریست به دیوار پالك 915/246 و حقوق ارتفاقى ندارد از ساعت 9 صبح تا 
12 روز سه شنبه مورخ 96/12/08 در محل اجراى ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى 
شمالى ازطریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ یک میلیارد و هشتصد و دوازده میلیون ریال 
قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى به عهده 
برنده مزایده مى باشد. طبق گزارش کارشناس مربوطه مورد مزایده بصورت یکباب منزل مسکونى با قدمت بیش از 
20 سال بمساحت 296/65 متر عرصه و 304 مترمربع اعیانى با دیوارهاى باربر و ستون فلزى، سقف تیرآهن و آجر 
و نازك کارى در داخل بنا شامل قرنیز و سفیدکارى و رنگ و نقاشى و سرویس بهداشتى و حمام و آشپزخانه کاشى 
و کابینت هاى فلزى، درب و پنجره هاى خارجى فلزى و درب و پنجره هاى داخلى چوبى و کفهاى موزائیک، نماى 
سمت حیاط آجر لفتون 5/5 سانتى و کف موزائیک و در سمت گذر داراى نماى پالك چهارسانتى مى باشد سیستم 
گرمایش بخارى گازى و سیستم سرمایش کولر آبى مى باشد و داراى امتیازات آب، برق و گاز مى باشد و طبق اعالم 
بستانکار مورد مزایده درحال حاضر تحت پوشش هیچ بیمه اى قرارندارد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده 
مى باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس: نجف آباد امیرآباد بلوار شهید بهشتى کوى شقایق منزل جنوبى با شماره 
پالك 22 و کدپستى 8513965713 دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در تاریخ 96/11/16 دراین روزنامه درج 
و منتشر مى گردد. درضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده 

خواهد بود. 7629/م الف- فاتحى، مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/11/238
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106836607940 شماره پرونده: 9609986836601069 شماره بایگانى شعبه: 961185 
مشخصات ابالغ شونده حقیقى: محسن عباس نژاد به نشانى مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/01/28 سه شنبه 
ساعت 08:30 محل حضور: اصفهان- خ میرفندرســکى (خ میر)، حدفاصل چهارباغ باال و پل میر، مجتمع قضایى 
شهید قدوسى، طبقه 2، اتاق 202 در خص وص دعوى الهام علیشاهى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در این شعبه حاضر شوید. جهت دفاع و استماع شهادت خود را در دادگاه حاضر شوید. م الف: 34597 شعبه 6 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /11/451
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351310903 شماره پرونده: 9609980351300471 شماره بایگانى شعبه: 960540 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى علیرضا نصیرى نیا فرزند امیرهوشــنگ خواهان آقاى سید 
علیرضا ابطهى فروشانى فرزند سیدحسن دادخواستى به طرفیت خواندگان 1- علیرضا نصیرى نیا فرزند هوشنگ 
و 2- فروغ عسجدى نیا فرزند احمد 3- افسانه نصیرى نیا فرزند امیرهوشنگ 4- صفى ناز سادات ابطهى فروشانى 
فرزند سیدعباس 5- فریناز ابطهى فروشانى فرزند سیدعباس به خواسته ابطال سند رسمى به شماره 96228 مورخ 
1374/06/28 بر روى پالك 11/450 مجزى شده از 434 و غیره مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980351300471 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفها ن ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/01/26 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد.  اصفهان- چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206. م الف: 34584 شعبه 13 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/453
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351310873 شماره پرونده: 9609980351300805 شماره بایگانى شعبه: 960934 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى احمد کارشــناس خواهان آقاى خسرو مشرف قهفرخى فرزند 
قربانعلى با وکالت آقایان 1- فرهاد ثقفى و مهران امیرى دادخواستى به طرفیت خواندگان آقایان و خانم 1- مریم 
سعیدى 2- زهرا سعیدى فرزندان غالمحسین 3- صدیقه مروج 4- علیرضا داگوهیان 5- احمد کارشناس 6- شهریار 
مشرف قهفرخى 7- احسان مشرف قهفرخى 8- اسفندیار مشرف قهفرخى 9- آذر مشرف قهفرخى فرزندان قدمعلى به 
خواسته قلع و قمع مستحدثات خلع ید افراز ملک تنفیذ قرارداد مطالبه خسارات دادرسى مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شما ره پرونده کالسه 9609980351300805 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/02/01 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خواندگان 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: 

34583 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/454
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351310867 شماره پرونده: 9609980351300351 شماره بایگانى شعبه: 960404 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى رحمان سبحانى رئوف فرزند رحیم خواهان آقاى داود برزو اصفهانى 
فرزند محمود دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى رحمان سبحانى رئوف فرزند رحیم به خواسته اعسار از هزینه دادرسى 
مرحله تجدیدنظر مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351300351 شعبه 13 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/28 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 34582 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/455

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100351310944 شماره پرونده: 9609980351300865 شماره بایگانى شعبه: 961000 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمد مظاهرى فرزند منصور خواهان بانک مهر اقتصاد به شماره 

ثبت 429709 دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى محمد مظاهرى فرزند منصور به خواسته مطالبه وجه و خسارات 
دادرسى و مطالبه  خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351300865 
شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/01 ساعت 09:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه 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: 34581 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

11/457/
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351310955 شماره پرونده: 9609980351300866 شماره بایگانى شعبه: 961001 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى ناصر قادرى فرزند محمد حسین خواهان بانک مهر اقتصاد به 
شماره ثبت 429709 دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى ناصر قادرى فرزند محمدحسین به خواسته مطالبه وجه 
چک و مطالبه خسارات دادرسى و مطالبه خســارت تاخیر تادیه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980351300866 شعبه 13 دادگاه عمومى  حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/02/01 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 34580 شعبه 13 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/460
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794501752 شماره پرونده: 9609986794500776 شماره بایگانى شعبه: 960776 
مشخصات ابالغ شونده حقیقى: امین کیخائى نیه فرزند امامقلى کدملى: 1100130462 به نشانى مجهول المکان 
تاریخ حضور: 1397/01/18 شنبه ساعت 17:00 محل حضور: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى 
مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57  در خصوص دعوى رسول صادقى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 34563 شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهید حججى) /11/461
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794501753 شماره پرونده: 9609986794500775 شماره بایگانى شعبه: 960775 
مشخصات ابالغ شونده حقیقى: محمد جعفرى رارائى فرزند اصغر کدملى: 1110801297 به نشانى مجهول المکان 
تاریخ حضور: 1397/01/18 شنبه ساعت 16:30  محل حضور: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى 
مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 در خصوص دعوى رسول صادقى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 34562 شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهید حججى) /11/462
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794102600 شماره پرونده: 9609986794101023 شماره بایگانى شعبه: 961024 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى ســیدمرتضى رفعتى پور خواهان شرکت مجید پخش سپاهان 
به نمایندگى مجید تیمورى با وکالت خانم زهرا فخربخش مبرهن دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى سیدمرتضى 
رفعتى پور  به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 961024 شعبه 11 حقوقى شوراى 
حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/21 ساعت 09:00 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: 34561 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/464
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794201929 شماره پرونده: 9609986794201381 شماره بایگانى شعبه: 961387 
ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى عطاءا... ترکى هرچگانى فرزند صفر - خواهان آقاى فتح اله قاسمى با وکالت سعید 
عکاف دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى عطاءا... ترکى هرچگانى به خواسته مطالبه چک مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201381 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 
شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/01/23 ساعت 8:30  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین 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. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 

34533 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/473
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794201910 شماره پرونده: 9609986794201385 شماره بایگانى شعبه: 961391 
ابالغ دادخواســت و ضمائم به قلندر زرگرپور فرزند ذبیح ا... - خواهان سید على ســادات کچویى دادخواستى به 
طرفیت خوانده آقاى قلندر زرگرپور به خواسته مطالبه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986794201385 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/01/20 ساعت 8:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- 
چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 34504 شعبه 12 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/474 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794501783 شماره پرونده: 9609986794500663 شماره بایگانى شعبه: 960663 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خواهان آقاى هادى شمیرانى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم سهیال 
قندى، اشرف کریمى، ساناز مهدوى نژاد ارشلو، صفورا مهدوى نژاد ارشلو، سعیده مهدوى نژاد ارشلو، على مهدوى 
نژاد ارشلو به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794500663 شعبه 
15 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى  مورخ 1397/01/19 ساعت 
16:30 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: 35057 شعبه 15 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شماره  یک) /11/476
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794102700 شماره پرونده: 9609986794101206 شماره بایگانى شعبه: 961209 
ابالغ دادخواســت و ضمائم به پگاه نمازى اصفهانى فرزند مرتضى - خواهان ســید رسول معین الدینى چادگانى 
دادخواستى به طرفیت خوانده پگاه نمازى اصفهانى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 961209 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/01/21 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 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. اصفهان- چهارراه شیخ 
صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 35062 شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/477
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794102698 شماره پرونده: 9609986794101207 شماره بایگانى شعبه: 961210 
ابالغ دادخواست و ضمائم به زهره شیریان شاهى- خواهان سید رسول معین الدینى چادگان دادخواستى به طرفیت 
خوانده زهره شیریان شاهى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 961210 شعبه 
11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/21 
ساعت 9:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 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. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 35064 شــعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /11/479
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351413020 شماره پرونده: 9609980351400826 شماره بایگانى شعبه: 960957 
خواهان بهروز شوشترى یگانه دادخواستى به طرفیت خوانده شاهین میرالوند- مرتضى عبدالهى به خواسته اعتراض 
به عملیات اجرایى (موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراى اح کام مد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980351400826 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/02/11 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 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. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323. م الف: 35003 شعبه 14 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/481
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351413004 شماره پرونده: 9609980351400809 شماره بایگانى شعبه: 960936 
خواهان سید بهرام حسینى عاشق آبادى دادخواستى به طرفیت خوانده نادر مؤمنى به خواسته مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه- مطالبه خسارت دادرسى- تامین خواسته- اعسار از پرداخت هزینه دادرسى- مطالبه وجه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351400809 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/10 ساعت 12 00: تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 

323. م الف: 35004 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/482
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351412883 شماره پرونده: 9609980351400346 شماره بایگانى شعبه: 960391 
خواهان هوشنگ شهریارى دادخواستى به طرفیت خوانده محمد صادقى- هوشنگ نصر اصفهانى به خواسته مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه- تامین خواسته- مطالبه خسارت دادرسى- مطالبه وجه- اعسار از پرداخت هزینه دادرسى مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351400346 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/03 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین 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. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 

شماره 323. م الف: 35005 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /11/483
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351412965 شماره پرونده: 9609980351400360 شماره بایگانى شعبه: 960408 
خواهان حسن آمهدى دادخواستى به طرفیت خوانده خدیجه شاهینى- نادر صادقى- رباب عاقلیان- اکبر نهایت فخار 
به خواسته مطالبه خسارت دادرسى- الزام به تفکیک ملک- مطالبه خسارت- مطالبه وجه- الزام به تنظیم سند رسمى 
ملک- مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351400360 
شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/09 ساعت 11:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نس خه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323. م الف: 35006 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /11/484
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351412258 شماره پرونده: 9609980351400281 شماره بایگانى شعبه: 960318 
خواهان مسعود قضاوى دادخواســتى به طرفیت حامد قهرى صارمى و محمد قهرى صارمى به  خواسته اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه- مطالبه وجه بابت ... – مطالبه خسارت دادرسى تقدیم دادگاه 

هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل  استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 323 ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609980351400281 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/01/21 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 35008 

شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/485
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100350411994 شــماره پرونده: 9609986803700025 شــماره بایگانى شــعبه: 
960381 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى حســین لطیفى فرزند غالمحسین خواهان آقاى 
اصغر کاظمى هفتشویه فرزند على دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى حسین لطیفى فرزند غالمحسین به خواسته 
الزام خوانده به تنظیم و انتقال سند شش دانگ زمین زارعى مشــاع از امالك خاتون آباد پالك 9334-9335 به 
مساحت 4600 مترمربع به انضمام کلیه خسارات دادرســى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986803700025 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/17 
ساعت 11:30 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: 35010 شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /11/486
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350411995 شماره پرونده: 9609980350400973 شماره بایگانى شعبه: 961127 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خانم مهرى نریمانى زمان آبادى فرزند حسن خواهان شرکت خدمات 
مسافرت هوایى و جهانگردى فرود اصفهان و با وکالت سیدرضا موسویان دهکردى دادخواستى به طرفیت خوانده 
خانم مهرى نریمانى زمان آبادى فرزند حسن به خواسته مطالبه وجه چک (دو فقره چک به شماره هاى 479708 مورخ 
1-3-95 و 479713 مورخ 2-5-95 هر دو عهده بانک ملى ایران به انضمام مطلق خسارات دادرسى و حق الوکاله 
وکیل) به مبلغ 205/000/000 ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980350400973 
شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 0 1397/02/2 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: 35012 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /11/487
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350311568 شماره پرونده: 9609980350300874 شماره بایگانى شعبه: 961068 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خانم مهناز سعادت نیا فرزند غالمعلى خواهان آقاى مهدى پارساخو 
دادخواستى به ط رفیت خوانده خانم مهناز سعادت نیا فرزند غالمعلى به خواسته اعتراض به عملیات اجرایى مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980350300874 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/27 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: 35017 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/488
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350112524 شماره پرونده: 9609980350100710 شماره بایگانى شعبه: 960870 
مشخصات ابالغ شونده حقیقى: ایرج وجدى دســتگردى فرزند بهمن کدملى: 6339832733  به نشانى اصفهان 
خیابان فالطورى مجتمع اروین طبقه 9 پالك 48 تاریخ حضور: 1397/01/20 دوشنبه ساعت: 12:00 محل حضور: 
اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333 در 
خصوص دعوى محسن کیانى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 

35034 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/489
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350112761 شماره پرونده: 9609980350100883 شماره بایگانى شعبه: 961070 
مشخصات ابالغ شونده حقیقى: محمدعلى خواجوى فرزند صمد تاریخ حضور: 1397/01/21 سه شنبه ساعت: 12:00 
محل حضور: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
333  در خصوص دعوى شراره رخام به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م 

الف: 35036 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/490
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610106836209844 شماره پرونده: 9609986836201069 شماره بایگانى شعبه: 961204 
خواهان مژگان آسعیدى به طرفیت خوانده کامران ایران پاك به خواسته طالق به درخواست زوجه به شماره بایگانى 
961204 خ 2 دادخواستى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که وقت رسیدگى 97/1/20 ساعت 
10/30 تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده آقاى کامران ایران پاك و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نماید. م الف: 

35037 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /11/491
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610106794402279 شماره پرونده: 9609986794401034 شماره بایگانى شعبه: 961035 
خواهان آقاى منصورخانى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى على بصرى فرزند ابراهیم به خواسته مطالبه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986794401034 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/02/02 ساعت 09:00 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: 35056 شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/492

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان گفت: 
میانگین سن کسانى که در باغ رضوان تدفین شده اند 70 
سال بوده و به طور متوســط مردان در سن 68 و بانوان 73 

سالگى فوت کرده اند.
رضا جعفریان اظهار داشت: از ابتداى سال 96 تا پایان دى 
ماه چهار هزار و 217 نفر در آرامستان باغ رضوان به خاك 
سپرده شدند که از این تعداد، دو هزار و 463 مرد و هزار و754 
زن هستند. وى با بیان اینکه آمار دفن شده ها نسبت به سال 
گذشته به صورت جزئى کاهش داشته، افزود: میانگین سن 
کسانى که در باغ رضوان تدفین شده اند 70 سال بوده است.

■■■ 
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان ادامه 
داد: طبق آنچه مراجع پزشکى در گواهى فوت درج مى کنند، 
بیشترین میزان مرگ و میر به دلیل بیمارى هاى ناشى از 

گردش خون و سرطان ها بوده است.
وى در خصوص قیمت هاى قبور تصریح کرد: قیمت گذارى 
قبور و خدمات دفن طبق مصوبه شوراى شهر انجام مى شود، 
با این حال برخى قبور قطعات قدیمى قیمت باالیى دارند و 
دلیل این گرانى پر شدن قطعات قدیمى و کمبود مکان در 

آنهاست.
به گفته جعفریان، یک میلیون تا 2/1 میلیون تومان بسته به 
محلى که قطعات قرار دارند، قیمت هر حفره در آرامستان 
باغ رضوان است و قطعات 50 تا 89 در حال استفاده است و 

هرچه عدد قطعه باالتر باشد هزینه آن کمتر است.
مدیرعامل ســازمان آرامستان هاى شــهردارى اصفهان 
توضیح داد: سازمان آرامستان ها نگاه درآمدى نداشته و تمام 

آنچه شهروندان پرداخت مى کنند براى خدمات قبور، سنگ 
مزار، خدمات عمرانى و ادارى، نگهدارى و آبیارى فضاى 

سبز و ... است.
وى در رابطه با پیش خرید کردن قبور گفت: اینگونه نیست 
که همیشه امکان پیش خرید کردن قبور وجود داشته باشد، 
ابتداى ســال زمان پیش خرید با توجه به بودجه از طرف 
شوراى شهر اعالم مى شــود و پس از تأمین بودجه پایان 

مى یابد.
جعفریان اضافه کرد: در صورت پیش خرید کردن، هر زمان 
که دفن صورت بگیرد، بایــد هزینه خدمات را همان زمان 
پرداخت کنند و براى نمونه امسال حدود 600 هزار تومان در 

زمان خاکسپارى باید پرداخت شود.
مدیرعامل ســازمان آرامستان هاى شــهردارى اصفهان 
واگذارى حفره به افراد غیر امکان ناپذیر دانست و حالت استثنا 
را براى کسى عنوان کرد که بخواهد قبر پیش خرید شده را به 

بستگان نسبى و سببى درجه یک منتقل کند.
■■■ 

جعفریان در رابطه با آرامســتان هاى محلى اظهار داشت: 
تصمیمى بر ایجاد آرامســتان محلى نبوده، اما ساماندهى 
آرامستان هاى محلى در دستور کار ســازمان قرار دارد و 

طرح هاى مطالعاتى آن در دست بررسى است.
وى در پاسخ به سئوالى پیرامون افراد بى خانواده تأکید کرد: 
دفن اجســاد در هر صورت انجام مى شود حتى اگر کسى 
خانواده اى نداشــته باشــد و هزینه اى هم براى دفن آن 
پرداخت نکند، سازمان آرامستان ها خدمات دفن را بر عهده 

مى گیرد.

زنان اصفهانى بیشتر عمر مى کنند
مدیرعامل سازمان آرامستان ها: ساماندهى آرامستان هاى محلى در دستور کار است
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جانمایى 16 نقطه در استان 
براى تدفین شهداى گمنام

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشـر ارزش هاى دفاع مقدس 
اسـتان اصفهان گفـت: بـه زودى اسـامى جانمایى 16 
نقطه در اسـتان اصفهان براى تدفین شهداى گمنام به 

درخواست مردم شهیدپرور اصفهان اعالم مى شود.
سـردار مجتبى شـیروانیان اظهار داشـت: به درخواست 
مردم اصفهان، 16 نقطه در اسـتان به عنوان مکان دفن 
پیکر پاك شهداى گمنام جانمایى شده و مصوب شده تا 

شهید گمنامى به آنها اختصاص داده شود.
وى افزود: بیشـتر از این موارد هنوز مشـخص نشـده و 

اطالعات دقیق این اماکن به زودى اعالم مى شود.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشـر ارزش هاى دفاع مقدس 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: این شهدا جزو آن دسته از 
شهیدانى هستند که گمنامى آنها مشخص شده و تاکنون 
شناسایى نشـده اند و هیچ مدرکى مبنى بر اسم و نشانى 

آنها یافت نشده و به عنوان شهید گمنام دفن مى شوند.

فرودگاه شیراز 
معین فرودگاه اصفهان شد

مدیر کل فرودگاه هاى استان فارس گفت: با امضاى دو 
تفاهم نامه، فـرودگاه بین المللى شـیراز به عنوان معین 
(همیار) فرودگاه بین المللى اصفهان و فرودگاه اصفهان 

نیز معین فرودگاه مهرآباد تهران شد.
رضا بدیعى فرد افزود: در بحث مدیریت بحران، شرکت 
فـرودگاه هاى کشـور طرحـى را اجرا کـرده کـه در آن 
مشخص مى کند در مواقع بحران ها و مشکالت مختلف 
چه فرودگاهى در کشـور مى تواند معین فـرودگاه دیگر 
باشد. وى اظهارداشت: براى دیگر فرودگاه هاى کشور نیز 
چنین تفاهم نامه اى طراحى و پیش بینى شده که امضاى 
دو تفاهم نامه در شیراز آغاز اجراى این طرح بود.بدیعى 
فرد گفت: در حقیقت االن نگرانى ها در خصوص ایمنى 
هواپیما در هوا رفع شده و بیشتر نگرانى از بروز حوادث بر 

روى زمین است. 

انتقال پساب کاشان
 بدون خطر است

فرماندار آران و بیدگل گفت: هرچند انتقال و تغییر مسیر 
پساب کاشان به شرکت فوالد هزینه باالیى دارد، اما به 
نظر مردم احترام گذاشتیم و مسیر را تغییر دادیم. ابوالفضل 
معینى نژاد اظهارداشـت: مهم تریـن دغدغه ما کاهش 
اثرات مخرب زیست محیطى در انتقال این پساب بوده و 
هست. وى ادامه داد: با اعالم کارشناسان مبنى بر بدون 
خطر بودن این پسـاب، دنبال انتقال آن به آران و بیدگل 
و شرکت فوالد کویر هستیم و مهم ترین مسئله در این 
انتقال، اطمینان دادن به مردم و مسئوالن در قبال عدم 

خطر زیست محیطى پساب است.
وى افزود: انتقال پسـاب فعال به میـزان 90 لیتر بر ثانیه 
خواهد بود و در آینده با افزایش شـبکه فاضالب شهرى 

کاشان این میزان افزایش خواهد یافت.  

خبر

مســئول تشــکیل ســتاد ویژه احیاء زاینده رود گفت: 
ســاختار ملى و استانى ســتاد نجات زاینده رود در حال 

شکل گیرى است.
مسعود میرمحمدصادقى با تاکید بر این که دیگر نباید از 
واژه بحران خشکسالى استفاده کنیم، گفت: توجه به تغییر 
اقلیم، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و به جاى 

مقابله با این پدیده خود را با آن سازگار کنیم.
وى با بیان اینکه در 50 ســال گذشته دو درجه افزایش 
حرارت را در کشور شــاهد بوده ایم و متناسب با آن 1/1 
میلیمتر در هر سال کاهش بارش داشته ایم، اظهارداشت: 
اگرچه مسئولیت کلى مدیرت آب کشور بر عهده وزارت 

نیرو است، اما باید توجه داشت که آب یک مسئله مشترك 
میان بخش هاى مختلف دولت است و همه دستگاه هاى 
ذى ربط باید نســبت به مدیریت صحیح آن همکارى 
ویژه اى داشته باشــند. مدیرکل شرکت آب منطقه اى 
اصفهان تصمیمات در خصوص آب را شامل دو بخش 
سخت افزارى، نظیر انتقال هاى بین حوضه اى و بخش 
نرم افزارى شامل مشارکت همه ذینفعان و شفاف سازى 
دانست و ادامه داد: هم اکنون کارهاى سخت افزارى در 
حال اجرا  ســه پروژه تونل کوهرنگ سه، بهشت آباد و 
انتقال از خلیج فارس است که هرکدام موافقان و مخالفان 

زیادى دارد. 

مدیر مجموعه تاریخى، فرهنگى و مذهبى تخت فوالد 
اصفهان از افتتاح نمایشــگاه «حدیث خوبان» در سالن 
شمع گلستان شــهدا خبر داد و گفت: در این نمایشگاه، 
شرح وقایع اصفهان در سال 57 از زبان مبارزان آن دوران 

بازگویى خواهد شد.
على معرك نژاد اظهارداشــت: در این نمایشگاه یادمان 
شــهدا و مبارزان انقالب اســالمى، تصاویر و فیلم هاى 
منتشر نشــده از دوران پیروزى انقالب در قالب بیش از 
100 قطعه عکس و10 کلیپ و فیلــم کوتاه در معرض 
دید عالقمندان قرار مى گیرد. وى ادامه داد: در نمایشگاه 
«حدیث خوبان» که تا 22 بهمن ماه سال جارى برگزار 

مى شود، شرح وقایع اصفهان در سال 57 از زبان مبارزان 
آن دوران بازگویى خواهد شــد. مدیر مجموعه تاریخى، 
فرهنگى و مذهبى تخت فوالد اصفهان با بیان اینکه 29 
نفر از شهداى انقالب اسالمى در تخت فوالد خاکسپارى 
شده اند، گفت: از این تعداد 12 نفر در تخت فوالد و بقیه 
در گلستان شهدا خاکسپارى شــده اند که باید در قالب 
مجموعه هاى صوتى و تصویرى نســبت به معرفى آنها 
اقدام کرد. وى تصریح کرد: مجموعه تخت فوالد اصفهان 
جزء ظرفیت ها و پتانسیل هاى بى نظیر گردشگرى در شهر 
اصفهان به شمار مى رود که مى تواند حرف هاى زیادى 

براى گفتن در سطح ملى و بین المللى داشته باشد.

وقایع اصفهان در سال 57 
روایت مى شود

شکل گیرى ساختار ملى ستاد 
نجات زاینده رود

حصروراثت 
غالمرضا صادقى پور نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 98 به شرح دادخواست به کالسه 1296/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یوسف صادقى پور نجف آبادى بشناسنامه 
19232 در تاریخ 96/10/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1.فاطمه صادقى پور نجف آبادى ش ش 1709، 2.مریم صادقى پور نجف آبادى ش ش 1471، 3.علیرضا صادقى 
پور ش ش 24221، 4.معصومه صادقى پور نجف آبادى ش ش 79، 5.سکینه صادقى پور نجف آبادى ش ش 363، 
6.بتول صادقى پور نجف آبادى ش ش 142، 7.احمدرضا صادقى پور نجف آبادى ش ش 44، 8.غالمرضا صادقى 
پور نجف آبادى ش ش 98، (فرزندان متوفى)، 9. محترم سلیمانیان نجف آبادى ش ش 440، (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7699/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/564

 ابالغ وقت رسیدگى
خواهان حسینعلى عباسیان نجف آبادى باوکالت علیرضا پاینده دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در 
تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
ابوطالب میرزائى و غیره به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به 
شماره 1776/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/23 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. 7739/ 

م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/565
ابالغ

 راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد بتاریخ 96/09/19 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم شوراى 
حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 1073/95 شوراى 
حل اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خوانده علیرضا افشــار علیرغم ابالغ به وصف قانونى و 
انتظارکافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده اســت. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح 
دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است، عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از 
خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان محمد یزدانى اسفیدواجانى 
بطرفیت خوانده علیرضا افشار به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال بابت یک 
فقره چک بشماره 893196 به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 
95/04/30 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلسه دادرسى و تصویرمصدق چک و عدم پرداخت 
آن مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت 
ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد. 522-519-515-502-198 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده علیرضا افشار به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

و پرداخت مبلغ 2/080/000 ریال هزینه دادرسى و 250/000 ریال، بیست و پنج هزار تومان هزینه نشرآگهى و 
پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 95/04/30 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى 
حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان محمدیزدانى اسفیدواجانى صادر و اعالم میگردد. 
راى صادره نسبت به خوانده علیرضا افشار غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 7736/م 

الف- قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف/11/566
 ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 712/96 دادنامه 946-96/09/27 مرجع رسیدگى 
شعبه دوم خواهان: ســهراب موسویان نشــانى: نجف آباد خ شــریعتى خ فرخى کوى ناصحى فرعى آفتاب 
کدپ8514816361، خوانده: على اصغر خطیب نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به 
شماره 286420-96/02/02 جمعا به مبلغ 109/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى سهراب موسویان به طرفیت على 
اصغر خطیب به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده اســت مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 109/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/962/500 ریال 
به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 7732/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 2/ 11/567
 ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 820/96 دادنامه 985-96/09/19 مرجع رسیدگى 
شــعبه یازده خواهان: سهراب موسویان نشــانى: نجف آباد خ شــریعتى خ فرخى کوى ناصحى فرعى آفتاب 
کدپ8514816361، خوانده: سیدکمال موسویان نسب نشــانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه سه 
فقره چک به شــماره 195989 و 606832 و 606833 جمعا به مبلغ 156/000/000 ریال گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
سهراب موسویان به طرفیت سیدکمال موسویان نسب به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 

مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 156/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/165/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 91/12/02(70/000/000 ریال) و 91/12/27(36/000/000 
ریال) و 92/01/15(50/000/000 ریال) لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صــادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 7731/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

شعبه یازده/11/568
 ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 823/96 دادنامه 984-96/09/19 مرجع رسیدگى 
شعبه یازده خواهان: سهراب موسویان نشــانى: نجف آباد خ شــریعتى خ فرخى کوى ناصحى فرعى آفتاب 
کدپ8514816361، خوانده: سیدکمال موسویان نسب نشــانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه سه 
فقره چک به شــماره 176345 و 176346 و 176347 جمعا به مبلغ 180/000/000 ریال گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
سهراب موسویان به طرفیت سیدکمال موسویان نسب به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 180/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/465/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 92/01/07(60/000/000 ریال) و 92/01/14(60/000/000 
ریال) و 92/01/21(60/000/000 ریال) لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 7730/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

شعبه یازده/ 11/569
 اخطار اجرایى

شــماره 959/95 به موجب راى شــماره 275 تاریخ 96/03/31 حوزه سوم شــوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمد زمانى به نشــانى خمینى شهر فاز3 خ سروش پالك2 

کدپ8419137581 محکوم است به پرداخت مبلغ 95/730/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/635/000 
ریال هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 95/11/02 لغایت اجراى حکم و نیم عشر 
دولتى.محکوم له: محمدکریم زاده به نشانى: نجف آباد خ گلبهارغربى کوى شهید کارشناس بن سینا پ38. به 
استناد ماده 19 آئین نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى،اجتماعى،فرهنگى محکوم علیه 
مکلف است: پس ازابالغ این اخطاراجرایى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راى بدهد درغیراینصورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه 

یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد. 7729/م الف-شعبه 3 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/570
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمدکریم زاده دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده محمدزمانى به شوراى 
حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 383/96 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 96/12/22 ساعت 4/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 

نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7728/ م الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/11/571
 احضار متهم

شماره نامه-9610113732001613 شماره پرونده: 9609983732000203 شماره بایگانى: 960223 نظربه 
اینکه در پرونده 960223 دادیارى شعبه اول دادســراى نجف آباد با عنایت به شکایت آقاى مجید کریمیان و 
محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامى آقایان یوسف براتى و سعید سهیل آبادى متهم هستند، به سرقت با 
توجه به اینکه متهمین فوق الذکر مجهول المکان مى باشد. لذا مراتب فوق وفق ماده 174 قانون آئین دادرسى 
کیفرى یک نوبت دریکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج تا بدینوسیله به متهم ابالغ میگردد درروز یک شنبه 
تاریخ 96/12/27 ساعت 8/30 صبح جهت رسیدگى به اتهام خود در شعبه اول دادیارى دادرسراى عمومى و 
انقالب شهرستان نجف آباد حلضر گردد. درصورت عدم حضور و عدم ارایه الیحه دفاعیه اقدام به صدور تصمیم 

خواهد شد. 7723/م الف- ساوج-دادیار شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى نجف آباد/11/572
 ابالغ وقت دادرسى 

خواهان مهناز قدیریان باوکالت نسیبه سیروس دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت 
خوانده على محمد خضرى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 624/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/16 ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7786/ م الف شعبه یازدهم شوراى 

حل اختالف نجف آباد/11/573

بیش از 600 نفر از دانش آموزان پایه هاى اول دبستان 
تا نهم متوسطه، دســتاوردهاى علمى، اختراعات و 
ابتکارات خود را در معرض دید عموم قرار خواهند داد.
محمدرضا محمدشــفیعى، برگزار کننده نمایشگاه 
در این باره گفت : در ششــمین نمایشگاه اختراعات 
و فعالیت هاى پژوهشى دانش  آموزى، دانش آموزان 
در قالب 107 گروه دانش  آموزى در مقطع دبســتان 
در رشته  هاى  آزمایشگاه شــیمى، زیست شناسى با 
گرایش هاى دریا، جانورى و گیاهى، علوم پزشــکى، 
الکترونیک، هوافضا، رباتیک، ســازه  هاى ماکارونى 
و 62 گروه دانش  آموزى در مقطع متوســطه اول در 
رشته  هاى آزمایشگاه شــیمى، سازه  هاى ماکارونى، 
هوافضا، الکترونیک، زیست شناسى، رباتیک، به ارائه 

دستاورد هاى علمى و پژوهشى خود  پرداخته اند. 
محمدشــفیعى با تاکید بر لزوم انجــام فعالیت هاى 
پژوهشــى توســط دانش آموزان حتى در ســنین 
پایین خاطر نشــان کرد: «گروه هاى دانش آموزى 
شــرکت کننده در این نمایشــگاه، با بهره مندى از 
استادان برجســته، در رشــته هاى مختلف فعالیت 
مى کننــد و از همان ابتــدا با الفباى پژوهش آشــنا 

مى شوند.»
وى افــزود : در یکــى از غرفه هاى این نمایشــگاه 
تعدادى از دستاوردهاى این دانش آموزان مانند اطلس 
زیست شناسى، بســته رباتیک، بسته هوافضا، کتاب 
سرطان، میان وعده سالم و مغذى، کیت آزمایشگاه 
شیمى، قند بى ضرر و ســبزه عید به مرحله تجارى 

سازى رسیده است.
احمد مولوى دبیر علمى این نمایشگاه پژوهشى هم 
با اشاره به اهمیت نقش پژوهش در فرآیند تحصیلى 
دانش آمــوزان گفت: بازدید از این نمایشــگاه براى 
کلیه دانش آموزان مقاطــع ابتدایى و دوره اول  مفید 
و راهگشــا خواهد بود. وى افزود: دانــش آموزان با 
هر مقطع تحصیلى پس از بازدید از این نمایشــگاه

 مى توانند افق هاى تحصیلى خود را ترسیم کرده و با 
برنامه ریزى دقیق، به اهداف خود برسند. 

ششمین نمایشگاه اختراعات و فعالیت هاى پژوهشى 
دانش  آموزى، از فردا به مدت سه روز، در محل سالن 
همایش هاى اداره کل آموزش  فنى و  حرفه اى استان 

اصفهان،  واقع در خیابان کارگر دائر مى باشد.

رئیس اداره امور بیمارى هاى معاونت درمان دانشــگاه 
علوم پزشــکى اصفهان با تاکید بر اینکه تعداد بیماران 
کلیوى در اصفهان در حال افزایش است، گفت: افزایش 
بیماران کلیوى ناشى از افزایش مبتالیان به دیابت در 

این استان است.
شهربانو مظاهرى با بیان اینکه در حال حاضر هزار و 972 
بیمار دیالیزى در سطح استان وجود دارد، اظهارداشت:  
از این تعداد،هزار و 246نفر مرد و 726 مورد زن هستند.

 وى افزود:در مجموع 63 درصد بیماران دیالیزى استان 
مرد و 27 درصد دیگر از زنان هستند.

رئیس اداره امور بیمارى هاى معاونت درمان دانشــگاه 
علوم پزشکى اصفهان در خصوص تعداد مراکز دیالیز در 
استان اصفهان گفت: 34 مرکز دیالیز در استان اصفهان 
وجود دارد که حدود 400 دســتگاه دیالیز در این مراکز 

مستقر است.
مظاهرى با تاکیــد بر اینکه در اســتان اصفهان تقریبا 
به ازاى هر 4/4 بیمار، یک دســتگاه دیالیز وجود دارد، 
تصریح کرد: در استانداردهاى جهانى هر دستگاه دیالیز 
به 4/1 دهم بیمار خدمات مى دهد که در ایران وضعیت 
این موضوع مناسب و به استانداردهاى جهانى نزدیک 
هستیم. وى در خصوص وی ژگى هاى دستگاه استاندارد 
دیالیز گفت: هر دستگاه دیالیز اگر به صورت سه شیفت 
کار کند، مى تواند شــش بیمار دیالیز را پاسخگو باشد و 
طبق استانداردها یک دستگاه دیالیز مى تواند جوابگوى 

شش بیمار باشد.
وى با بیان اینکه تقریبا تمام شهرســتان هاى اســتان 
اصفهان بخش دیالیز فعال دارند، یادآور شد: در اصفهان 
مرکز کودکان امام حســین (ع)، بیمارستان هاى امین، 
الزهرا(س)، فارابى، خورشید، صدوقى، شریعتى، حجتیه، 
زهراى مرضیه(س) و آیت ا... ناصرى دولت آباد در حال 

خدمت رسانى به بیماران دیالیزى هستند.
وى با بیان اینکــه مراکز دیالیز «صفاقى» در اســتان 
اصفهان وجود دارد، گفت: در دیالیز «صفاقى» بیماران 
نمى توانند در شرایط خاصى از طریق تصفیه خون دیالیز 
شــوند. وى تعداد بیماران دیالیز «صفاقى» در استان را 

234 نفر اعــالم کرد و گفت: چهار مرکــز الزهرا(س)، 
امین، خورشید و امام حســین (ع) داراى بخش دیالیز 

صفاقى هستند.
رئیس اداره امور بیمارى هاى معاونت درمان دانشــگاه 
علوم پزشکى اصفهان با اشاره به اینکه کاهش وزن با 

یک رژیم غذایى و ورزش منظم از عوامل کاهش خطر 
نارسایى کلیه است، تصریح کرد: ترك سیگار و دخانیات، 
کنترل کلسترول خون، نوشیدن کافى آب و مایعات، عدم 
مصرف دارو بدون تجویز پزشک، کنترل قند و فشارخون 

نقش بسیار مهمى در کاهش بروز این بیمارى دارند.

خطر روند رو به رشد بیماران کلیوى
 در اصفهان

اختراعات و ابتکارات دانش آموزان به نمایش در مى آید

بازار سرمایه گذارى در صنعت آهن ناامن است و نوسانات 
قیمت آهــن که متأثــر از قیمت ارز اســت موجب ایجاد 

ناهماهنگى در بازار آهن شده است. 
رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن شهرســتان اصفهان 
گفت: وضعیت فعلى بــازار آهن به دلیل بــى رونقى بازار 
صنایع وابسته ساختمان- خودرو و صنایع فلزى در رکود و 
سردرگمى به سر مى برد زیرا صنعت آهن با صنایع وابسته 

ارتباط مستقیم دارد. 
اکبر شمشیرى با اشــاره به وجود 300 واحد صنفى پروانه 
دار و 10 واحد صنفى در دســت اقدام براى دریافت پروانه 
کسب، درباره وضعیت فعلى فروش تولیدى ذوب آهن گفت: 
یک سالى است بازار عمده فروشى ذوب آهن (از 50 هزار 
تن به باال) در انحصار شرکت پویش بازرگان تازه تأسیس 
قرار گرفته است که 40 درصد سهم آن به ذوب آهن و 60 
درصد هم به تعداد محدودى سهامدار تعلق دارد که به عنوان 

واسطه بین ذوب آهن و واحدهاى صنفى عمل مى کند. 
شیمشیرى با اشاره به نوســانات قیمت ارز و تغییر جهانى 
قیمت آهن، از افزایش 70 درصــدى قیمت آهن خبر داد 
و اعالم کرد: در پنج ماه اخیر قیمت پایــه هر کیلو آهن از 
1600 تا 1700 تومان به 2700 تومان افزایش یافته است. 
واحدهاى صنفى هم هر کیلو آهن را 2700 تومان خریدارى 

و 2705 تومان به صنایع وابسته مى فروشند. 
شمشیرى در خصوص مشــکالت آهن فروشان، به عدم 
ایفاى تعهد طرفین معامله اشاره کرد و گفت: این موضوع به 
رکود و کسادى بازار برمى گردد که این مشکل، زنجیروار 
براى همه واحدهاى صنفى است. همچنین بحث مالیات 
برارزش افزوده، دیگر مشکلى است که سازمان امور مالیاتى 
در تعیین میــزان مالیات، توجه به رکــود و کم کارى این 
صنف ندارد و در مقابل، واحد صنفى هم از نحوه محاسبه 
سازمان امور مالیاتى گالیه مند است و از مسئوالن مربوطه 

درخواست چاره اندیشى و رسیدگى دارد. 

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن شهرستان اصفهان: 

بازار آهن
 فعالً رونقى ندارد

اعظم محمدى
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شــهردار اصفهان گفت: براى رونق گردشگرى در این 
شهر و ایجاد هم افزایى جهت تقویت این صنعت پاك، 
باید از انجام فعالیت هاى موازى در زمینه گردشــگرى 

جلوگیرى کنیم.
قدرت ا... نوروزى، تشــکیل یک کمیته مشترك براى 
تقویت ارتبــاط شــهردارى و اداره کل میراث فرهنگى 
اصفهان را ضرورى دانســت و تصریح کرد: با تشکیل 
این کمیته مى توان از انجام کارهاى موازى در این حوزه 

جلوگیرى کرد. 
وى اضافه کرد: در صورت تعامل و انسجام دستگاه ها با 
یکدیگر مى توان اقدام هاى بهترى را براى توسعه صنعت 

گردشگرى در اصفهان انجام داد. 
شهردار اصفهان گفت: گردشگرى از وظایف ذاتى اداره 
کل میراث فرهنگى و گردشگرى محسوب مى شود اما 
براى تبدیل این شهر به مرکز گردشگرى، چاره اى جز 
انسجام همه دستگاه هاى ذیربط، انجام فعالیت هاى هم 
راستا و ایجاد هم افزایى بین تمام متولیان این امر نداریم.

شــهردار اصفهان ابــراز امیــدوارى کرد با اســتفاده 
صحیــح از همــه دســتاوردها و ظرفیــت هــاى 
گردشــگرى اصفهان زمینه توســعه پایدار شــهر را با 
حضور بیش از پیــش گردشــگران در اصفهان فراهم 

شود.

معاون نهضت ســوادآموزى آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان با بیان اینکه سالیانه 10 هزار نفر بى سواد براى 
سوادآموزى جذب مى شوند، گفت: در بین آن ها کودکان 

کار 10 تا 20 ساله و اتباع خارجى نیز وجود دارند.
بهمن امیدقائمى با اشاره به ســطح سواد افراد جامعه به 
عنوان شاخص توسعه هر کشــور اظهار داشت: استان 
اصفهان جزو پنج اســتان با سواد کشــور معرفى شده 
و مى توان گفت در افزایش ســطح توســعه کشور گام 
برمى داریم. وى افزود: عواملى چون مهاجرت، عدم تمایل 
به یادگیرى در برخى بى سوادان و میزان دانش آموزانى که 

ترك تحصیل مى کنند، سبب ایجاد بى سوادى مى شود.

معاون نهضت ســوادآموزى آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان با اشــاره به راه اندازى چند مرکز یادگیرى در 
اســتان اصفهان بیان داشــت: در این مراکز عالوه بر 
آموزش هاى خواندن و نوشتن، آموزش هاى مهارت هاى 
زندگى و مسائل اجتماعى، دینى، مذهبى و مهارت هاى 

فنى و حرفه اى نیز آموزش داده مى شود.
وى ادامــه داد: با افزایــش درصد جذب ســوادآموزان 
اصفهان، در حوزه سوادآموزى و رسیدن به 96/9درصد 
آمار باسواد در استان عملکرد موفقى داشته ایم، اما باید 
توجه داشــت که به دلیل افزایش مهاجرت ها نمى توان 

بى سوادى استان اصفهان را به صفر رساند.

باید از فعالیت هاى موازى 
جلوگیرى کنیم

ساالنه 10 هزار بى سواد جذب 
نهضت سوادآموزى مى شوند

نجف آباد دالورانش را به 
آغوش مى کشد

پیکر پاك دو شـهید مدافع حرم از تیـپ فاطمیون بعد 
از گذشت سه سـال از زمان شهادت شـان به نجف آباد 
بازگشـت. پیکر دو شـهید مدافع حرم از تیپ فاطمیون 
شهیدان سـیدقربان موسـوى و سید یاسـین موسوى، 
بعد از گذشت سه سـال  از زمان شهادت شان در سوریه 

به کشور بازگشت.
سید قربان موسوى متولد 1370 و سید یاسین موسوى 
متولد سال 1363 در تاریخ 11 مهر 1393 در دفاع از حرم 
اهل بیت در حلب سوریه به درجه رفیع شهادت رسیدند.

مراسم تشییع و خاك سپارى این دو شهید روز پنج شنبه 
19 بهمن  ماه از ساعت 15 از رو به روى دانشگاه پیام نور 
نجف آباد به سمت گلزار شهداى این شهر برگزار خواهد 

شد.

4فیلم دیگر 
به جشنواره اصفهان مى رسد

مدیر امور سـینمایى حـوزه هنـرى اصفهـان از اکران 
چهار فیلم دیگر در سانس هاى فوق العاده در هشتمین 

جشنوارة فیلم فجر اصفهان خبرداد.
مصطفى حسـینى اظهارداشـت: براى افزایـش تعداد 
فیلـم هـاى جشـنواره هنـوز در تـالش هسـتیم و به 
احتمال زیاد این اتفاق در روزهاى آینـده خواهد افتاد و
 سـانس هاى فوق العـاده براى اکـران این فیلـم ها و

 فیلم هایى که با اسـتقبال مـردم مواجه شـوند در نظر 
گرفته شده است.وى با اشاره به نام فیلم هایى که در راه 
فجر اصفهان اند، گفت: «به وقت شـام» به کارگردانى 
ابراهیم حاتمى کیا، «بمـب» پیمان معادى، «مغزهاى 
کوچک زنگ زده» هومن سیدى و «چهارراه استانبول» 
مصطفى کیایى، فیلم هایى هسـتند که امور سینمایى 
حوزه هنرى براى اکران آن ها در اصفهان مى کوشد و 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان نیز رایزنى امور 
مربوط به آن را بر عهده دارد.وى ادامه داد:  امیدواریم که 
هزینه ها تامین شـود تا بتوانیم در سینماهاى اصفهان 

میزبان این فیلم ها باشیم.
به گزارش ایمنا، هشتمین جشنوارة فیلم فجر اصفهان 
از 14 بهمن ماه با اکران 13 فیلم سوداى سیمرغ و پنج 
فیلم ویژة کودك و نوجوان در سینما سپاهان و فلسطین 

آغاز به کار کرده است.

 ایجاد دفاتر نمایندگى اتاق 
تعاون در4 شهرستان

  دبیر اتاق تعاون استان اصفهان اعالم داشت: همزمان با 
دهه فجر ، دفاتر نمایندگى اتاق تعاون استان اصفهان در 

چهار شهرستان تاسیس مى شود.
محمد طاهرى اظهار داشـت: به منظور ارتباط مستمر و 
بهره مندى تعاونى هاى شهرستانهاى استان از خدمات 
اتاق تعاون اسـتان و پوشـش مطلوب خدمات در سطح 
اسـتان، نمایندگى هاى اتاق تعاون در شهرسـتان هاى 
لنجـان، شـهرضا، خمینـى شـهر و نجف آباد تشـکیل

 مى شـود. وى گفـت: مهمترین هـدف از ایجـاد دفاتر 
نمایندگى اتاق تعاون اسـتان در شهرسـتان ها، تحقق 
سیاسـت هاى کلى اصل 44 قانون اساسـى است. وى 
اجرایى شـدن ماده 57 قانون بخش تعاون در خصوص 
شـرح وظایـف اتـاق هـاى تعـاون، اعمـال نظـارت بر
 تعاونـى ها جهـت اطمینـان از تطبیـق فعالیـت آنها با 
قانون، اعمال سیاست هاى درون سازمانى در خصوص 
تعاونى هـا و برون سـپارى فعالیت هـاى تصدى گرى 
را از دیگر اهـداف راه انـدازى نمایندگى اتـاق تعاون در 

شهرستانها بیان کرد. 

اصالح  منیفولد مرکز انتقال 
نفت مارون - اصفهان

در راسـتاى تـداوم انتقال پایـدار نفت خام، قسـمتى از 
مسیر ورودى بوستر پمپ هاى مرکز انتقال نفت شهید 
جابر آل خمیس امیدیه(شـماره یک مارونـ  اصفهان) 

اصالح شد.
این عملیات با هـدف تداوم انتقـال پایدار نفـت خام از 
مبادى ورودى و صرفه جویى مصرف انرژى به منظور 
جلوگیرى از توقف کامل توربین هاى مرکز انتقال نفت 
مارون یک در هنگام قطع برق شبکه با ایجاد تغییرات 
در قسـمتى از مسـیر ورودى بوسـتر پمپ هـاى مرکز 

انجام شد.

خبر

موزه دفاع مقدس اســتان اصفهان همزمان با 9 استان 
دیگر دیروز توســط رئیس جمهور به صــورت ویدئو 

کنفرانس افتتاح شد.
استاندار اصفهان در آئین افتتاح این موزه اظهار داشت: 
ساخت این مرکز فرهنگى از ســال 1376 در زمینى به 

مساحت 22 هزار متر مربع آغاز شد.
محسن مهرعلیزاده مساحت مرحله اول این مجموعه را 
که در این مرکز فرهنگى بنا شده هشت هزار متر مربع 

عنوان کرد و افزود: این باغ موزه در ســه فاز در دست 
ساخت است که عملیات اجرایى مرحله اول از فاز نخست 

آن به پایان رسیده و افتتاح شد.
وى گفت: باغ موزه دفاع مقدس استان اصفهان مجهز 
به فناورى هاى روز و داراى موزه مسقف و سالن نمایش 
با ظرفیــت 450 نفر و گالرى هــاى نمایش تابلو هاى 

حجمى است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه وسایل انتقال تجربیات 

به نسل جدید افزایش یافته اســت، گفت: با استفاده از 
هنر، سینما، نقاشى و موزه هاى مجهز به فناورى هاى 
جدید و جاذب براى جوانان و نوجوانان مى توان وقایع 
و رخدادهــاى دفاع مقدس را با فنــاورى روز در اختیار 

جامعه قرار داد.
وى همچنین با حضور بر ســر مزار پنج شــهید گمنام 
مدفن در این باغ موزه با آرمانهاى شــهدا تجدید میثاق 

کرد.
■■■

مرحله اول فاز اول موزه دفاع مقدس اســتان اصفهان 
دیروز همزمان با دهه فجر افتتاح شد.

کلنگ این باغ موزه در ســال 76 به زمین زده شده بود 
ولى با تغییرات دولت ها از نیمه دوم سال 89 کار ساخت 

وساز این موزه تعطیل شد.
در حال حاضر90درصد ســاخت و ســاز فــاز اول این 
مجموعه به اتمام رسیده است که در سه مرحله ،بخشى 
از آن در دهه فجر امســال، بخش دیگر در سوم خرداد 
ســال آینده و اتمام فاز اول در هفته دفاع مقدس سال 

آینده به اتمام خواهد رسید.
تکمیل فاز اول نیازمند تامین اعتبارات اســت و قریب 
دومیلیون یورو به صورت ارزى و پنج میلیارد تومان به 

صورت غیر ارزى نیاز دارد.

نخستین نمایشــگاه بین المللى دارو و صنایع وابسته  
و ششــمین همایش طالى ســبز از 18 بهمن ماه در 

اصفهان آغاز مى شود.
این نمایشــگاه تا 20 بهمن ادامه خواهد داشت و 65 
مشارکت کننده حاضر در آن به ارائه آخرین محصوالت 
و دستاوردهاى خود در زمینه محصوالت مراقبت هاى 
بهداشــتى، محصــوالت و فرآورده هاى آرایشــى و 
بهداشتى، محصوالت و فرآورده هاى طبیعى و گیاهان 
دارویى، ماشــین آالت و تجهیزات داروســازى، مواد 
اولیه، صنایع داروســازى و خدمات چاپ و بسته بندى 
مى پردازند. مشارکت کنندگان از استان هاى اصفهان، 
قم و تهران در نمایشگاه حضور دارند و شهرستان کاشان 
نیز حضور قابل توجه و منحصر به فردى را در نمایشگاه 

به خود اختصاص داده است. 
این نمایشگاه که براى نخستین بار است در اصفهان 
برگزار مى شود،  هزار و 156 مترمربع فضاى مفید را به 
خود اختصاص داده و فرصت مناسبى به شمار مى رود 
تا صنایع فعال در این حوزه با توجه به گستره وسیعى 
از مخاطبان از جمله دانشجویان، مسئوالن و مدیران 

دولتى، فعاالن صنعــت، اعضاى انجمن هاى علمى و 
صنفى و متقاضیان اخذ پروانه نمایندگى در کالنشهرها، 
دســتاوردها و توانمندى هاى خود در ایــن حوزه را به 

نمایش بگذارند.
در کنار این نمایشــگاه، ششمین همایش طالى سبز 
برگزار مى شــود که با توجه به ظرفیت هاى اســتان 
اصفهان در حوزه گیاهــان دارویــى و فرآورده هاى 
طبیعى، فرصتى است تا ضمن تمرکززدایى رویدادهاى 
تخصصى از پایتخت، با شناســایى بازارهاى هدف، 
امکان توسعه صادرات فرآورده هاى طبیعى و گیاهان 

دارویى فراهم شود.
برگزارى کارگاه ها و ســخنرانى هاى آموزشى مرتبط 
با مســائل روز، برگزارى تورهاى رایگان دانشجویى، 
در نظرگیرى امتیازهاى بازآموزى بــراى گروه هاى 
هدف، انتشار کتاب و مقاالت علمى دانشجویان حضور 
نشریات و رسانه هاى سالمت محور و توجه و احیاى 
طب ایرانى در کنار برپایى سالمت کده طب ایرانى از 
جمله برنامه هاى جانبى نخستین نمایشگاه بین المللى 

دارو و صنایع وابسته (اصفهان فارما) به شمار مى رود.

کامل ترین سامانه کنترل زنجیره سرد واکسن و مواد 
بیولوژیک دام و طیورکشور در اصفهان راه اندازى شد.

کارشناس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهاى دامى 
دامپزشکى اســتان اصفهان گفت:  سامانه کنترل 
زنجیره سرد واکســن و مواد بیولوژیک دام و طیور 
با مشارکت بخش خصوصى و دولتى در دامپزشکى 
استان براى جلوگیرى از کاهش اثر پذیرى واکسن و 
مواد بیولوژیک راه اندازى شده است که در آن هرگونه 
تغییر و اختالف دما در سردخانه هاى نگهدارى این 

گونه مواد آنالین و لحظه اى رصد مى شود.
 سیروس امینى افزود: این سامانه عالوه بر نصب در 
سردخانه ها و سرور مرکزى، قابلیت نصب بر موبایل 
هم دارد که کاربر با استفاده از آن، لحظه اى با ارسال 

پیامک صوتى و تصویرى از آخرین وضع سردخانه 
نگهدارى آگاه مى شود.

وى گفت: هشــدار دهنــده هاى مخابــره دما،  در 
سردخانه ها در این سامانه به صورت بى سیم عمل 
مى کند و ضریب اطمینــان از نگهدارى را  افزایش 

مى دهد.
کارشناس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهاى دامى 
دامپزشکى اســتان اصفهان افزود: سامانه کنترل 
زنجیره سرد واکســن و مواد بیولوژیک دام وطیور 
احتمال خطا در نظارت بر این گونه مواد را90 درصد 
کاهش مى دهد و قابلیت نصب بر روى خودروهاى 
حمل واکســن و مواد بیولوژیک براى کنترل دماى 

سردخانه سیار را  هم دارد. 

 امیرى، مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان با اشاره 
به جایگاه ســازمان مالیاتى در تحقق عدالت مالیاتى 
برفعالیت پرسنل امور مالیاتى استان در راستاى تحقق 
برنامه هاى سازمانى تاکید کرد و افزود: وظیفه وصول 
مالیات توســط اداره کل امور مالیاتى داراى اهمیت 
خاصى است. وى با اشاره به واریز سه درصد از سهم 
مالیات بر ارزش افزوده به حســاب 107 شهردارى و 
890 دهیارى در سطح اســتان اصفهان بیان داشت: 
مراجعات متعدد شهرداران و دهیاران موید این مطلب 
است که ســه درصد واریزى به حساب شهردارى ها 
تأثیر مســتقیم در تأمین درآمدهاى شهرداریها دارد 
که در این راســتا مى بایســت همراهى الزم توسط 
مودیان محترم معمول گردد. وى با اشــاره به لزوم 
ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده گفت: 
متاسفانه عده اى در ســطح بازار و اصناف بدون ثبت 
نام در نظام مالیات بــر ارزش افزوده اقدام به دریافت 
مالیات از کاالهاى معاف مــى کنند که این موضوع 
مى بایست به طور جدى توسط سازمان بازرسى اصناف 
مورد پیگیرى قرار گیرد.  امیرى با اشاره به یک درصد 
واریزى از سهم ارزش افزوده به حساب وزارت بهداشت 

تحت عنوان طرح ســالمت افزود: کمک به بیماران 
صعب العالج و تجهیزات بیمارستان ها از دستاوردهاى 

پرداخت بهنگام مالیات بر ارزش افزوده است. 
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان در بخش دیگرى 
از صحبت هاى خود با اشــاره به حذف رســیدگى 
على الرأس بــه پرونده هاى مالیاتــى مطابق قانون 
جدید مالیاتى گفت: پذیرش دفاتر و اســناد و مدارك
 شــرکت هاى تولیــدى کوچک و متوســط از اهم 
فعالیت هاى اداره کل امور مالیاتى در راستاى تحقق 
شعار سال است در صورتى که اسناد و مدارکى خالف 
آنچه مودیان محترم ارائه مى نمایند به دســت نیاید، 
دفاتر و اسناد و مدارك مالى مودیان مورد پذیرش قرار 
مى گیرد که این موضوع در راستاى تحقق شعار سال 

داراى اهمیت است. 
امیرى با اشاره به رسیدگى به مالیات اصناف افزود: در 
بحث اصناف تعامل بسیار خوبى با تحادیه هاى صنفى 
وجود دارد و بمناسبت فرا رســیدن ایام ا... دهه فجر 
بخشودگى 100 درصد جرایم مالیاتى قابل بخشش در 
صورت پرداخت اصل بدهى مالیاتى به کلیه ادارات در 

سطح استان ابالغ شده است.

معاون امــداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان گفت: طى هفته گذشته 76 ماموریت امدادى 
براى کمک به آسیب دیدگان ناشى از حوادث مختلف 
در استان انجام شد و به هزار و 86 نفر از حادثه دیدگان  

امدادرسانى شد.
داریوش کریمى با تاکید براینکه به هزار و 86  نفر از 
هموطنان آسیب دیده از حوادث و سوانح امدادرسانى 
شده است، گفت: 50 نفر از هموطنان با انجام عملیات 
متعدد، نجات داده شده، 20 نفر توسط عوامل امدادى 

هالل احمر به مراکز درمانى منتقــل و 14 نفر نیز از 
خدمات درمان سرپایى بهره مند شدند.

کریمى به حوادث تحت پوشش جمعیت هالل احمر 
استان اشاره و خاطرنشان کرد: در این بازه زمانى 29 
مورد حادثه جــاده اى، 25مــورد خدمات حضورى، 
9مورد حادثه برف و کوالك، چهار مورد حادثه صنعتى 
و کارگاهى، هفت مورد حادثه شهرى و دو مورد حادثه 
کوهستان توسط نیروهاى امدادى جمعیت هالل احمر 

استان پوشش داده شد .

آغاز نمایشگاه بین المللى دارو و صنایع وابسته 
از 18 بهمن

راه اندازى کامل ترین
 سامانه کنترل زنجیره سرد واکسن

بخشودگى 100 درصد جرایم مالیاتى
 قابل بخشش 

اسکان 280 مسافر در برف مانده در استان

معــاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت ســهامى آب 
منطقه اى اصفهان گفت: کمتر از 10 درصد از حجم سد 

زاینده رود داراى آب است.
على بصیرپور با اشاره به میزان حجم سد زاینده رود اظهار 
داشــت: میزان آب ذخیره شده در ســد زاینده رود 132 

میلیون مترمکعب است.
وى با اشاره به حجم باقى مانده سد زاینده رود، افزود: کمتر 
از 10 درصد از حجم سد زاینده رود داراى آب است و این 
در حالى است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 

19 درصد از کل حجم سد بوده است.
معــاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت ســهامى آب 
منطقه اى اصفهــان تصریح کــرد: گزارش ها حاکى از 
کاهش 75 درصدى حجم بارش ها نســبت به میانگین 

بلند در استان اصفهان است.
وى ادامــه داد: کل حجم بارش ها در اســتان اصفهان 
تاکنون حدود 17 میلى متر بوده اســت که نســبت به 

میانگین بلند مدت 75 درصد کاهش داشته است.
بصیرپور بیان داشت: در ایستگاه کوهرنگ و چلگرد میزان 

بارش تاکنون190 میلى متر بوده که در زمان مشابه در 
سال گذشــته با بارش 775 میلى مترى حدود 75 درصد 
کاهش و نسبت به میانگین بلند مدت در این ایستگاه با 
بارش 713 میلى مترى کاهش حدود 73 درصد گزارش 

شده است.
وى میزان کل آب ورودى به سد زاینده رود در سال آبى 
96 را 92 میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت: این میزان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 60 درصد کاهش 

داشته است.

سد زاینده رود کمتر از 10 درصد 
آب دارد

موزه دفاع مقدس اصفهان گشایش یافت

بانک ایـران زمیـن با اجراى سـه طـرح "طـرح تعاون، 
تالش یـک و 2" در راسـتاى حمایت از تولیـد و اقتصاد 
مقاومتى، بـا رویکـرد تعاملى بـه منظور تسـهیل در باز 
پرداخت دیون، فرصت ویژه اى را براى مشـتریان بانک 
و موسسه ساماندهى شده مولى الموحدین، فراهم کرده

 است.  
براسـاس طرح "تعاون" مشـتریان موسسـه ساماندهى 
شده مولى الموحدین که بدهى آنها به بانک ایران زمین، 
منتقل شده اسـت، مى توانند با تسویه بدهى خود ضمن 
بخشودگى شش درصد خسارت تاخیر تأدیه تسهیالت، 
از تخفیف ویژه این طرح تا پایان سـال 1396 اسـتفاده 

کنند. 
در طرح "تالش یک" نیز مشتریانى که سقف تسهیالت 
دریافتى آنها تا مبلغ 500 میلیون ریال اسـت، مى توانند 
با تسـویه کامـل و مختومه شـدن پرونـده، از تخفیف و 
بخشـودگى تا سقف شـش درصد خسـارت تاخیر تأدیه 

تسهیالت مى توانند استفاده کنند. 
همچنیـن در طـرح "تـالش 2" مشـتریانى که سـقف 
تسـهیالت دریافتى آنها مبالغـى بیـش از 500 میلیون 
ریال اسـت، ، عالوه بر بهره مندى از بخشـودگى جرائم 
تاخیر شش درصد مى توانند از تخفیفات ویژه این طرح 

استفاده کنند. 

بخشودگى ویژه براى بدهکاران بانک ایران زمین


