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شهردارى فالورجان در نظر دارد به است ناد مصوبه شماره 4/40 مورخ 96/01/29 جهت اجراى پروژه زیر از طریق 
برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار نماید. 

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/04/07 مى باشد. 
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir  مراجعه فرمائید. 

مهلت ارائــه الکترونیکــى اظهارنامه مالیاتــى و پرداخت مالیات از طریق ســامانه
 www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جارى مى باشد. 

اختیارات قانونى براى تعیین مالیات قطعى  
با توجه به اصالحیه مورخ 94/4/31 قانون مالیات هاى مستقیم و اعطاء برخى اختیارات به 
سازمان امور مالیاتى کشور براساس تبصره ماده 100 قانون مذکور، سازمان امور مالیاتى 
کشور مى تواند برخى از مشــاغل یا گروه هایى از آنان را که میزان فروش کاال و خدمات 
ساالنه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشد از انجام بخشى از 
تکالیف از قبیل نگهدارى اسناد و مدارك موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتى معاف 

کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.  

اصفهان، پاتوق10درصد کودکان کار کشور 

خواص شگفت انگیز گالبسناریوى کاهش نرخ سود بانکى تغییر کرداگر الکچرى هستید کلیک کنید!این بنده خدا را بازى دادند! فیلم سینمایى مهران مدیرى عید فطر اکران مى شود؟ سالمتاقتصاداجتماع فرهنگ
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هزینه هاى سنگین 
بچه دار شدن

تعطیل کنید 
تا مردم سفر بروند!

 اعتبارنامه 
حسن کامران تأیید شد همه خیابان هاى شهـــر

 «آمادگاه» مى شوند

شهرها و رأى هاشهرها و رأى ها
آنالیز آراء مردم استان اصفهان در انتخابات ریاست جمهورىآنالیز آراء مردم استان اصفهان در انتخابات ریاست جمهورى
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واگذارى انحصارى واحدهاى شهرك سالمت اصفهان

جهان نما

سوء استفاده از 
آتش به اختیار، 
ظلم به رهبرى 
است

2

سخنگوى دولت سوء استفاده از 
اصطالح «آتش به اختیار» مطرح 
شده از سوى مقام معظم رهبرى 

را ظلم به ایشان دانست.
به گزارش ایسنا، محمدباقر 

نوبخت صبح دیروز 
(سه شنبه) در 

نشست خبرى با 
رسانه ها که در 

محل سازمان ...

معاون اول رئیس جمهورى بر 
استمرار مبارزه با فساد در دوره 

دولت دوازدهم تأکید کرد و 
گفت: هر بار چهره فساد در 

کشور عوض مى شود 
که الزم است 
گلوگاه هاى 

آن شناسایى و 
مسدود شود.
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گلوگاه هاى 
فساد 
شناسایى و 
مسدود شود

ِکى روش خوِد معجزه است و زى و ش ى
تیم ملى فوتبال ایران با تدابیر مرد پرتغالى یک 

بار دیگر به بزرگ ترین آوردگاه فوتبالى 
جهان رسید. 

تیم ملى فوتبال ایران براى 
پنجمین بار موفق شد به 

بزرگ ترین آوردگاه فوتبالى 
جهان یعنى جام جهانى صعود 

کند؛ صعودى بى دغدغه و 
بدون نگرانى. هنوز به یاد 
داریم صعودهاى قبلى را 

که تا مرز جان به لب شدن 
مى رفتیم و به واقع مى مردیم 

تا حریفان را مى بردیم و در 
نهایت صعود مى کردیم ولى ...
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بیشتر از 50 درصد کودکان کار خیابانى در اصفهان به صورت شبکه اى فعالیت مى کنند

«آگهى مناقصه نوبت سوم»

صاحبان محترم مشاغل

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان

(روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان)

پروژه زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر فالورجان
محل پروژه: شهر فالورجانمبلغ اعتبار پیش بینى شده: 5/000/000/000 ریالمدت پروژه: یک ماه 

محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: ندارد نوع فهرست بها: راه و باند سال 1396 
کلیات عملیات اجرایى شامل: 

1- خاکبردارى.             2- زیرسازى با مصالح زیراساس و اساس و خاك تونان.
3- آبپاشى، پخش، تسطیح و کوبیدن قشرهاى خاکریزى و زیراساس و اساس. 

4-تهیه مصالح سنگى و اجراى آسفالت سطحى با سنگ شکسته از مصالح کوهى 12- 0، 19- 0 و 25- 0.  
سایر عملیات طبق دستور کارهاى ارائه شده براساس فهرست بهاى  راه و باند سال 1396. 

چاپ اولچاپ اول

نوبت چهارمنوبت چهارم

م الف: 45470
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با وجود برخى اعتراض ها از سوى نمایندگان 
اصالح طلب مجلس؛

فرا رسیدن نوزدهم ماه مبارك رمضان سالروز ضربت خوردن حضرت على (ع) را تسلیت مى گوییم

وقتى براى صعود دیگر به دنبال معجزه نیستیم
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سخنگوى دولت ســوء اســتفاده از اصطالح «آتش به 
اختیار» مطرح شده از ســوى مقام معظم رهبرى را ظلم 

به ایشان دانست.
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت صبح دیروز (سه شنبه) 
در نشست خبرى با رسانه ها که در محل سازمان برنامه و 
بودجه برگزار شد درباره ســوء استفاده برخى  از اصطالح 
آتش به اختیار مطرح شــده از سوى مقام معظم رهبرى، 
اظهار داشــت: این قطعًا ظلم به رهبرى نظام است که 
عده اى از بیانات و رهنمودهاى ایشــان جهت خواسته 
هاى سیاسى خود سوء استفاده کنند. وى ادامه داد: قطعًا 
مقام معظم رهبرى ارتقاى فرهنگ جامعه را فقط منوط به 

دستگاه هاى رسمى نمى دانند و از نظرشان همه در این 
زمینه مسئول هستند. به ویژه در بخش فرهنگ که دولت 
سهم و نقش کمترى دارد. البته در بخش اعتبارات دولت 
مسئول است اما مجریان فرهنگى فقط دولتى ها نیستند 
و اصًال فرهنگ دستگاهى نیست بلکه با مشارکت همه 
مردم است. این مبحث آتش به اختیار را هم باید اینطور 
در نظر بگیریم که هر فردى در قبال فرهنگ مسئولیت 
دارد و باید نسبت به ارتقاى سطح فرهنگى جامعه تالش 
کند. اینکه هر جمله اى ایشــان مطرح مى کنند عده اى 
براى بیرون کردن رقیب از آن سوء استفاده مى کنند چیز 

ساده اى نیست و این موضوع هم حل خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهورى بر استمرار مبارزه با فساد در دوره 
دولت دوازدهم تأکید کرد و گفت: هر بار چهره فساد در کشور 
عوض مى شود که الزم است گلوگاه هاى آن شناسایى و 

مسدود شود.
اسحاق جهانگیرى در جلسه ستاد هماهنگى مبارزه با مفاسد 
اقتصادى با اشاره به عملکرد و نقش هماهنگ کننده ستاد 
هماهنگى مبارزه با مفاســد اقتصادى در چهارسال دولت 
یازدهم، تصریح کرد: این ســتاد در پرونده هاى مختلف 
و به خصوص موارد کالن، دســتاوردها و عملکرد خوبى 

داشته است.
معاون اول رئیس جمهورى افزود: پرچم مبارزه با فساد که 

مقام معظم رهبرى آن را بلند کرده اند همچنان برافراشته 
خواهد ماند تا بتوانیم لکه ننگ فســاد را از دامن جمهورى 

اسالمى ایران پاك کنیم.
جهانگیرى در ادامه با اشاره به فعالیت برخى از مؤسسات 
اعتبارى غیرمجاز در ســطح کشور، گفت: فعالیت اینگونه 
مؤسسات در نظام پولى کشور اخالل و براى مردم و سپرده 
گذاران مشکل ایجاد مى کند که الزم است به صورت جدى 
با آنها برخورد شود. وى با تأکید بر اینکه بانک مرکزى باید 
با جدیت هرچه بیشتر با اینگونه مؤسسات برخورد کند، بر 
لزوم ساماندهى مؤسسات اعتبارى غیرمجاز و تعیین تکلیف 

هرچه سریع تر سپرده گذاران تأ کید کرد.

سوء استفاده از آتش به 
اختیار، ظلم به رهبرى است

گلوگاه هاى فساد 
شناسایى و مسدود شود

ضرورت اعالم وضعیت 
فوق العاده؟

  جام جم آنالین | محمد جواد جمالى دبیر اول 
کمیسیون امنیت ملى مجلس در پاسخ به این سئوال که 
آیا با اعالم وضعیت فوق العاده در پى حوادث تروریستى 
مشابه آنچه در فرانسه انجام شــد موافق هستید و آیا 
طرحى در این خصوص در مجلس در دســت بررسى 
است؟ گفت: تروریست ها شــدیداً دنبال همین هدف 
هستند که با ایجاد نا امنى در کشور حاکمیت را مجبور به 
اعالم وضعیت فوق العاده در کشور کنند. اعالم وضعیت 
فوق العاده مستلزم حضور نیروهاى نظامى و امنیتى در 
معابر و مراکز حساس و پر جمعیت است و این موضوع 

بیشتر باعث رعب و وحشت شهروندان خواهد شد.

80 کشور تسلیت گفتند
   آنا | بهرام قاسمى سخنگوى وزارت امور خارجه 
از شــخصیت هاى مختلف جهان، رؤساى جمهورى، 
وزراى امور خارجه، اشخاصى همچون پاپ و دبیر کل 
سازمان ملل متحد براى همدردى و تسلیت به ایران به 
دنبال حادثه تروریســتى در تهران تشکر کرد و گفت: 
بیش از 80 کشــور جهان پیام هاى خود را در ســطوح 

مختلف ارسال کردند.

پیام جدید داعش
خبرگزارى «رویتــرز» اعالم کرد که    ایسنا|
روز دوشــنبه یک پیام صوتى به نقل از «عبى الحسن 
المهاجر» سخنگوى داعش در کانال این گروه تروریستى 
در شبکه  مجازى تلگرام منتشر شده است.  رویترز اشاره 
کرده که صحت این پیام صوتى را نمى توان به طور قطعى 
تأیید کرد اما صدا مانند صداى منتشر شده در پیام قبلى 
است. سخنگوى داعش طى این پیام صوتى از پیروان این 
گروه تروریستى خواسته تا در ماه رمضان به کشورهاى 
ایران، روسیه، آمریکا، استرالیا، عراق، سوریه، فیلیپین و 

کشورهاى اروپایى حمله  تروریستى انجام دهند.

نگرانم
«جیک سالیوان» که قرار بود    آفتاب نیوز |
در صورت پیروزى «هیالرى کلینتون» به عنوان رئیس 
دفتر او انتخاب شود گفت:  اگر قرار باشد بگویم با توجه 
به رفتار «دونالد ترامپ» و در صورت چند تصمیم گیرى 
غلط وارد یک درگیرى نظامى با ایران شویم، بله در این 
باره نگران هستم و این موضوع نه در راستاى منافع ملى 
آمریکا و نه در راستاى ثبات خاورمیانه است و باید با دقت 
بیش ترى مورد بررسى قرار گیرد. سالیوان گفت: گام هاى 

اشتباهى در رابطه با ایران برداشته شده است.
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محمدرضا عطریانفر درباره دالیل شکســت قالیباف 
در انتخابات حــرف هایى دارد کــه در گفتگو با پایگاه 
اطالع رسانى انتخاب به تفصیل در مورد آن سخن گفته 
اســت. این بخش از گفتگوى تفصیلى انتخاب با عضو 

ارشد حزب کارگزاران را در ادامه مى خوانید:

آقاى قالیباف از اول که آمد تا آخر که 
رفت خیلى انتحارى به خط زد. آقاى 

قالیباف را چطور تحلیل مى کنید؟ 
برادرمان آقاى قالیباف واقعًا یک شــخصیت سیاسى 
نیست. یک سیاستمرد و سیاستمدار نیست. چرا نیست؟ 
به دلیل همین عملکرد توهم آمیز وپر از خطا، آدم به این 
واقعیت تلخ مى رسد که این بنده خدا در قضیه انتخابات 
بازى خورده اســت. باالخره وقتى کسى دوبار در یک 
رقابت و آزمون سیاسى شکست مى خورد، پیامش این 
است که ظرفیت رأى او همینقدر و حداکثر پنج میلیون 
اســت. به چه دلیل خود را دوباره به افکار عمومى ارائه
 مى کنى که مجدداً دچار آسیب شوى؟ این حداقل اولین 
خبط سیاسى آقاى قالیباف است. من پیش تر گفته بودم 
آقاى قالیباف على القاعده خــودش نباید بیاید و اندك 
عقل سیاســى حکم مى کند که وى از حضور سه باره 
پرهیز کند. به هر حال آقاى قالیباف رزمنده قابل احترامى 
است. اینها آدم هایى بودند که در دفاع از این سرزمین 
زحمت کشــیدند اما وقتى در این دســت انداز سیاسى 
مى افتند، چهره مثبت گذشــته شــان را هم مخدوش 
مى کننــد. پیش بینى ما ایــن بود که آقــاى قالیباف

 نمى آید اما ایشان به ســادگى بازى جریان اصولگرا را 
خورد.

یعنى از اول هم او را بازى دادند؟
ابتدا قصدشــان بازى نبود ولى بعــد وى رابازى دادند. 
تحلیل من این اســت آقاى قالیباف بــا توجه به دوبار 
شکستى که در گذشــته خورده بود، به هیچ عنوان زیر 
بار نمى رفت بیاید اما آنها یک مقدار در باغ ســبز نشان 
دادند. وى از این فرش قرمز پهن کردن ها خوشش آمد. 
پیامش به حضرات اصولگرا این بود به شرطى مى آیم 
که هیچکس جز من درصحنه نباشد. اینها هم در ابتدا 
با همین جهت گیرى بازى دموکراسى «جمنا» را شروع 
کردند. ده نفر را گزینش کرده و در میانشــان پنج نفر و 
بعد سه نفر تا بعد به قالیباف برســد. از قبل هم بنا بود 
قالیباف گزینه آخر باشــد. در ذاکره اولیه و حافظه قبلى 
اینطور بود اما خوِد کسانى که به عنوان عناصر ده گانه و 
پنج گانه مطرح بودند در این قضیه توجیه نشده بودند،که 
حضورشان طریقیت دارد نه موضوعیت. به آنها نگفته 
بودند که موضــوع بازى، آقاى قالیباف اســت نه آنها. 
فکر مى کردند واقعًا دموکراسى است. آقاى ضرغامى 
در این قضیه وارد شد و دید که بازى است، رفت بیرون.   
آقاى جلیلى هم همینطور، آقاى فتاح مطرح بود ولى از 
ابتدا گارد گرفت. آقاى حاجى بابایى احســاس جدیت 
کرد ولى بعد دید جایگاهش باال وپایین مى شــود. اگر 
آنها را از ابتدا توجیه کرده بودند چه بسا به نفعشان بود
 اما توجیه نشــده بودند. در دقیقه 90 محمدرضا باهنر 

هوشــمندانه از کنار این جمع کناره گیرى کرد. طورى 
که هیچکس هم نفهمیــد که نه مخالفــت کند و نه 
حضور پیدا کندکه بگوید من پشتیبانم بلکه هوشمندانه 
خودش را کنار کشــید و آخرین هم خــود گروه جامعه 
روحانیت مبارز بــود. جامعه روحانیت احســاس کرد 
آن برنامه اى که هدفگیرى کرده بود این نیســت. آن 
وحدتى که تبلیــغ مى کردند هم شــکل نگرفت. آنها 
یک حرکت جدایى طلبانه اى را شــروع و آقاى رئیسى 
را وارد کردند. کســى که در برنامه اولیه نبود. ایشــان 
را وارد کردند و مجبور شــدند در حق آقــاى قالیباف

کم لطفى و اجحاف کنند و على رغم صداقت اولیه که 
با آقاى قالیباف در میان گذاشــته بودنــد،  از آن عدول 
کردند. در این رابطه آقاى قالیباف دچار ناراحتى شــد. 
بخشــى از عصبانیت آقــاى قالیباف ناشــى از همین 
رفتار بود. آقاى قالیباف اساســًا آدم تندمزاجى نیست 
و من برایشــان احترام قائلم ولى واقعًا برخالف چهره 

گذشته اش ظاهر شد.

یعنــى بیشــتر عصبانیتــش از 
اصولگراها بود؟

عصبانیتى کــه دیدید، 70 درصدش ناشــى از دغدغه 
و ناراحتى از دســت دوســتان بود و 30 درصد هم مى 
خواست خودى نشان دهد و با آقاى روحانى رقابت کند. 
آقاى قالیباف آدم بى ادبى نیســت ولى خیلى بى ادبى 
کرد. آدم خالفگویى نبوده ولى خیلى خالفگویى کرد. 
آدم شــانتاژگرى نبود ولى خیلى شانتاژ کرد. آدمى نبود 
که بازى دیگران را بخورد ولــى بازى دیگران را خورد. 
ایشان 24 بار در طول ســه تا مناظره صحبت کرد و در 
همه این 24 بار که هرنامــزدى صحبت کرد ترفند «4 
درصد و 96 درصد» ســاختگى خودش را مطرح کرد. 
کســى به او گفته بود این بازى 1 درصــد و 99 درصد 
دوره «باراك اوباما» را شعار کن، مى گیرد! درحالى که 
نباید بازى مى خورد. مگر هر چیــزى در دنیاى غرب 
شــکل مى گیرد-که آنهم جعلى بــود- اینجا کاربرد

 دارد؟!  

آیا نمى خواســت این کار را بکند 
که کاندیــداى اصلى اصولگرا جلوه 

داده شود؟
مى خواســت به جریان خــودى پیام دهد شــما که 
یک رقیــب در درون جریــان اصولگرایــى براى من

مى تراشــید،  من بهتر از او براى شما هستم. اول اینکه 
خوب مى توانم با رقیب دوئل کنــم درحالى که آقاى 
رئیســى نمى تواند. دوم اینکه تأثیــر آن را در جامعه 
ببینید که در نظرسنجى ها باالتر از رئیسى مى نشینم. 
ســوم اینکه شــما در حق من ظلم کردید که ایشان را 
شــریک کردید. لذا در همین مرحلــه تصمیم بگیرید 
که ایشــان به نفع من کناره گیرى کنــد. تحلیلم این 
اســت که رفتار ایشــان ناشــى از چنین پیش درآمد 
ذهنــى و فکرى بــود که پشــت ذهن خود داشــت 
که شــاید چیزى برایش حاصل شــود. این گرفتارى 
را در تحلیل هــا وتهاجمات آقاى قالیبــاف به راحتى 

مى دیدیم.

چرایى ورود قالیباف به صحنه انتخابات و شکست او 
در گفتگو با محمدرضا عطریانفر

  عصر ایران| در فضاى امروز اصالح طلبى این بنده خدا را بازى دادند!
جهانگیرى مى تواند نقش بهتــر و پررنگ ترى 
از عارف بازى کند. شــاید بتــوان گفت فصل 
میدان دارى عــارف به پایان رســیده و دوران 
جهانگیرى آغاز شده اســت. جریان اصالحات 
بعد از سال ها به یک راه و رسم مشخص سیاسى 
رسیده اســت. آنان از رهبرى راهبردى استفاده 
مى کنند و در کنار آن از یک فرماندهى در میدان 

هم سود مى برند.
جریان اصولگرا بر این باور بود که بعد از سال88 
دیگر جریان اصالحات نمى تواند قد راست کند 
و به صحنه سیاســى کشــور بازگردد اما حضور 
افرادى همچون عارف در انتخابات خرداد 92 و 
اسفند 94 باعث شد جریان اصالحات بتواند بعد 
از چهار سال ســخت باز هم در صحنه سیاسى 
کشــور حضور پیدا کند. عارف بعد از این حضور 
موفق اما دچار یک انفعال شد. بسیارى از اصالح 
طلبان انتظار داشتند معاون اول دولت اصالحات 
در مجلس حضور پررنگى داشته باشد و همچون 
یک فرمانده در میدان عمل کند. فرماندهى که 
تمام قد بتواند جریان اصالحات را هدایت کند. 
انفعال عارف باعث شــد تا نگاه ها به سمت یک 
اصالح طلب دیگر برود. کســى که در انتخابات 
ریاست جمهورى دوازدهم نشان داد یک بازیگر 

ماهر و کارکشته در سپهر سیاست ایران است.
بسیارى اسحاق جهانگیرى را یک مدیر اجرایى 
قوى مى دانســتند امــا انتخابات نشــان داد او 
سیاستمدار ماهرى نیز هست. رفتار او در جریان 
مناظره ها باعث شد جریان اصالحات به این فکر 
کند که مى تواند روى نامزدى اسحاق جهانگیرى 
براى انتخابات ریاست جمهورى 1400 فکر کند.
جهانگیرى در کنار حضور درخشان در انتخابات 
ریاست جمهورى در تالش است تا رابطه اصالح 
طلبان با مقــام معظم رهبرى را بهبود بخشــد 
و زمینه فعالیت بســیارى از آنهــا را فراهم کند. 
به نظر مى رســد با نقش پررنگ جهانگیرى در 
فضاى سیاســى کشــور او جاى عارف در میان

اصالح طلبان را گرفته است. فرماندهى در میدان 
احتیاج به فردى عملگرا و فعال دارد. ویژگى هایى 
که در جهانگیرى به خوبى قابل مشاهده است. در 
فضاى امروز اصالح طلبى، جهانگیرى مى تواند 
نقشــى بهتر و پررنگ ترى از عارف بازى کند. 
شــاید بتوان گفت فصل میدان دارى عارف به 
پایان رسیده و دوران جهانگیرى آغاز شده است.

جهانگیرى 
جاى عارف را مى گیرد

وزیر کشور دوران اصالحات مطرح کرد

جزئیات دیدارهاى اصالح طلبان با رهبر انقالب
  تابناك | حجت االسالم والمسلمین عبدالواحد 
موسوى الرى وزیر کشــور دولت اصالحات که چندى 
پیش با خبرآنالین گفتگو مى کرد از چگونگى رابطه اصالح 

طلبان و رهبرى معظم انقالب گفت. 
نایب رئیس شورایعالى سیاستگذارى اصالح طلبان درباره 
دیدار بعضى از اصالح طلبان بــا رهبرى درباره موضوع 
حصر گفت: آقایان رهامى و منتجب نیا با پادرمیانى آقاى 
ســیدهادى خامنه اى به دیدار با رهبرى رفتند که البته 

آنگونه که خود اظهار کردند دیدار شخصى بوده است.
حجت االسالم والمسلمین موســوى الرى همچنین 
درباره دیدارهاى خودش و اســحاق جهانگیرى با رهبر 
انقالب هم گفت: قبــل از انتخابات مجلس من و آقایان 
جهانگیــرى و انصارى دیدارى با رهبرى داشــتیم. بعد 
آقاى جهانگیرى چون در دولت بود بیشتر این دیدارها را 
تکرار کرد. جهانگیرى خیلى امیدوار است و معتقد است 

این رفت و آمدها مى تواند اگر مســائلى فى مابین باشد، 
حل کند. آخرین دیدار هم دربــاره حضور اصالح طلبان 
در عرصه انتخابات و جامعه بــود که رهبرى گفته بودند 
با حضور اصالح طلب ها مشکلى ندارند. مطالبى هم در 

مورد آقاى خاتمى و محدودیت هاى ایشان در آن دیدار 
مطرح شده بود.

او ادامه داد: معتقدم اگر اصالح طلبــان هم مانند دیگر 
جریانات به رهبرى دسترســى داشته باشند، روابط بهتر 
خواهد شد. چهره هاى شاخص اصالح طلبى وفادارترین 
چهره ها به امام(ره) و انقالب هستند و در این زمینه هم 
هزینه داده اند. کسانى مانند آقاى مصباح یزدى ادعاى 
حمایت از رهبرى را دارند ولى نظــر آنان برخالف نظر 
امام(ره) است. امام(ره) مى گوید میزان، رأى ملت است 
ولى او مى گوید ملت چه کاره اســت که تصمیم بگیرد؟ 
بنابراین دیدگاه کسانى همچون آقاى مصباح با دیدگاه 
امام(ره) کامالً  متفاوت است. هرچند ایشان باید بتواند نظر 
خود را ولو اگر مغایر نظر امام(ره) است، مطرح کند اما نباید 
شرایط به گونه اى پیش برود که این نظرات و دیدگاه ها به 

عنوان دیدگاه هاى مدافعان رهبرى مطرح شود.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: رئیس مجلس شوراى اسالمى مشکل 
اصلى در حوزه مسائل اقتصادى را در بخش اجرا و نه در گفتمان ها، سخنرانى ها و 

صحبت ها دانست.
حســینعلى حاجى دلیگانــى در گفتگو با فارس با اشــاره به جلســه غیرعلنى 
دیروزمجلس، گفت: رئیس مجلس شوراى اسالمى در جلسه غیرعلنى  مجلس 
عنوان کرد که مشکل اصلى در حوزه مسائل اقتصادى در بخش اجراست و نه در 
گفتمان ها، سخنرانى ها و صحبت ها و کار باید به سمت اجرا و عمل سوق داده شود. 
وى افزود: جمع بندى صحبت هاى نمایندگان و حاضران در جلسه غیرعلنى این 
بود که در مرحله اول در حوزه مسائل اقتصادى باید یک اتفاق نظر در درون قوه ها 

و سپس تفاهم بین قوه ها ایجاد شود تا در مورد چالش  هاى اقتصادى بتوانیم به 
جمع بندى برسیم.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شوراى اسالمى اظهار داشت: به عنوان مثال 
عنوان شد که در دولت نباید کار به گونه اى باشد که مطالعات آقاى نیلى (مشاور 
اقتصادى رئیس جمهور) یک چیز را بگوید و در الیحه بودجه دولت مواردى لحاظ 

شود که بر خالف مطالعات انجام شده توسط تیم اقتصادى آقاى نیلى باشد.
حاجى دلیگانى خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه تأکید شد که چالش ها و 
مشکالت اقتصادى باید اولویت بندى شود و اولین اولویت نیز در این بخش مسئله 

اشتغال باشد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شوراى اسالمى اظهار داشت: نکته بعدى 
سیاست زدایى از مســائل اقتصادى بود که این مسئله مورد تأکید قرار گرفت که 
مسائل اقتصادى نباید در قالب گفتمان هاى سیاسى و دیدگاه ها و سالیق سیاسى 
مطرح و پیگیرى شود.  حاجى دلیگانى خاطرنشان کرد:  نکته دیگرى که مورد تأکید 
قرار گرفت این بود که چه دولت فعلى و چه دولت قبلى در اجراى سیاســت هاى 
اصل44 قانون اساسى درست عمل نکردند و امروز هم اقتدارگرایى برخى از وزراى 
دولت مانع از اجرایى شدن صحیح این سیاســت ها مى شود. وى در پایان گفت: 
همچنین مسائلى در خصوص نظام بانکى مطرح شد و اینکه یکى از اولویت هاى 

اصالح براى کارهاى زیرساختى اقتصاد، اصالح نظام بانکى کشور است.

  خبرآنالین|  یکی از عجیب ترین اتفاقاتی که در 
تاریخ اقتصاد ایران رخ داده ماجراي قانونی است که فائقه 
آتشین مشــهور به گوگوش به اقتصاد ایران تحمیل کرد.  
ماجرا به شیوه اى بر مى گردد که این خواننده خارج نشین در 
اواخر دهه 40 براى پرداخت هزینه هاى خرید خود استفاده 
کرده است و برخى صدور اولین چک مدت دار یا استفاده از 
چک براى پرداخت آتى را به این خواننده زن نسبت مى دهند.

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه تهران 
در این خصوص گفــت: در وزارت امور اقتصادى و دارایى، 
استفاده از چک مدت دار سال ها به قانون گوگوش معروف 
بود. در حقیقت چک تا پایان دهه 40 ، در جایگاه واقعى خود 
مورد استفاده قرار مى گرفت اما در سال 1347 یا 1348 بود 
که فائقه آتشین با چک، خرید مى کند و به فروشنده مى گوید 
فعًال پولى در حسابم ندارم و چند روز دیگر به بانک مراجعه 
کنید. او ادامه داد: گویا در موعد مقرر نیز پول در حساب وى 
نبوده یا اینکه خریدار زودتر از موعد به بانک مراجعه مى کند و 
هنوز پولى در حساب وى وجود نداشته است.کارمندان بانک با 

اطالع از اینکه وى پولدار است، براى برگشت زدن چک دچار 
تردید مى شوند و از دارنده آن مى خواهند که بعداً مراجعه کند.
این کارشناس اقتصادى در پاسخ به این سئوال که آیا این 
موضوع در آن سال ها خبرى شد که دیگران نیز این رویه 
را در پیش گرفتند، گفت: آن سال ها هم تعداد بانک هاى 
ایران کم بود و هم تعداد کارمندان بانک.درعین حال افراد 
بسیار کمى واجد شرایط دریافت دسته چک بودند و افراد 
کمى مى توانســتند از بانک ها چک بگیرند. همین امر 
سبب شد کم کم خبر این اتفاق بین این تعداد کم بپیچد 
و در نتیجه برخى دیگر نیز استفاده از این روش را مقبول 
تشخیص دادند.در گذشــته نیز در وزارت امور اقتصادى 
و دارایى از موضوع تحــت عنوان «قانون گوگوش» یاد 
مى کردند.  ســال ها بعد چک کم کم به بحرانى براى 
اقتصاد ایران تبدیل شد. طبق آخرین آمارى که از سوى 
مدیرعامل ستاد دیه کشــور در سال گذشته اعالم شده 
است بیش از شش هزار و579 نفر بخاطر کشیدن چک 

بالمحل تحمل حبس مى کنند.

روایت نماینده شاهین شهر از جلسه غیر علنى دیروز مجلس

قانونى که  «فائقه آتشین»  به اقتصاد ایران تحمیل کرد!
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مدیر عامل ســازمان انتقال خون گفت: سازمان انتقال 
خون ایران درخصوص مدیریت تأمین خون در شرایط 
بحران، سه دستور عمل با عناوین مدیریت تأمین خون 
در بحران، دسترسى به اهدا کنندگان در شرایط بحران و 
مدیریت پذیرش اهداکنندگان در زمان ازدحام داوطلبان 

را تدوین کرده است.
على اکبر پور فتــح ا... ادامه داد: در حــوزه انتقال خون، 
شرایط بحران به شرایطى گفته مى شود که در اثر رخداد 
ناگهانى یا کنترل ناپذیر هر گونه حوادث، رخداد و عملکرد 
طبیعى و انســانى به وجود آید و به گونه اى که به رغم 
مدیریت ذخایر و شبکه خون رسانى کشور با محدویت 

یا نیاز مواجه شود.
وى در خصــوص چالش هایــى که ممکن اســت در 
زمان وقوع بحــران ها و حوادث غیــر مترقبه در زمینه 
تأمین خون به وجود آید، نیز گفت: نخســتین چالش در 
این زمینه، رســاندن و تأمین به موقــع و کافى خون و
 فرآورده هاى خونى در همان ســاعات اولیه به بیماران 
نیازمند به خون است. دراین شرایط سازمان انتقال خون 
با تدوین دستور العملى سعى در کاهش خطر کرده است 
و هدف از اجراى این برنامه اطمینان از تأ مین خون کافى 
و به موقع مراکز درمانى نیازمند به خون و فرآورده هاى 

خونى در زمان رخداد است.

مدیر کل طب ســنتى وزارت بهداشــت اظهار داشت: 
عطارى ها فقط وظیفه ارائه داروهاى ترکیب نشــده را 
دارند و داروهاى ترکیبى فقط بایــد در داروخانه ها ارائه 

شود.
محمــد خدادوســت در برنامه گفتگوى ویــژه خبرى 
شبکه 2 ســیما گفت: افراطیگرى و ورود بى حساب و 
کتاب برخى به درمان هاى طب ســنتى و تجویز نسخه 
براى همه بیمارى ها موجب موضعگیرى پزشــکان به 
طب سنتى مى شــود. وى با بیان اینکه طب سنتى مورد 
قبول وزارت بهداشت، طبى اســت که از دانشگاه خارج 
شده باشد افزود: پزشکانى که در حال گرفتن تخصص 

طب سنتى هستند در کنار خود افزون بر استاد راهنماى 
طب سنتى دســتکم یک فوق تخصص طب رایج را نیز 
دارند. وى گفت: باید زمینــه ارائه خدمات بدون افراط و 
تفریط در زمینه طب سنتى را در دانشگاه ها فراهم کنیم تا 

مردم در پى شیادان نروند.
خدادوســت گفت: سیاســت وزارت بهداشت حمایت 
یا گســترش طب سنتى دیگر کشــور ها نیست،  اگر در 
دوره اى تعدادى از دانشــجویان به کشــور چین اعزام
 شده اند با هدف فهمیدن چگونگى مدیریت طب سنتى 
این کشــور در 50 درصد از خدمات بهداشتى و درمانى 

چین بوده است.

عطارى ها حق تجویز دارو و 
طبابت ندارند

تدابیر مدیریت تأمین خون در 
شرایط بحران 

سود 840 میلیونى قنادى از 
فروش مقوا!

شاید بسیارى از ما بگوییم وزن یک جعبه شیرینى در یک 
کیلو شـیرینى مگر چقدر اسـت که بخواهیم حساسیت 
نشان دهیم اما گفته هاى یکى از بازرسان، حقیقت را بهتر 
و بیشتر براى ما نمایان مى کند. این بازرس در گفتگو با 
پیک بامدادى رادیو مى گوید: یکى از قنادى هاى معروف 
تهران را مورد بررسى قرار دادیم و بر اساس فاکتور خرید 
جعبه هایى که داشت، 840 میلیون تومان سود ساالنه این 
قنادى ناشى از کسر نکردن وزن جعبه ها از قیمت شیرینى 
بود؛ و این یعنى تقریباً سود 70 میلیونى ماهانه از فروش 

جعبه شیرینى به جاى شیرینى! 

دانش آموز تنبل نداریم
وزیـر آمـوزش و پـرورش گفـت: بایـد اسـتعدادهاى 
دانش آموزان را شناسـایى کنیم و معتقدیـم دانش آموز 
تنبل نداریم و این ضعف نظام آموزشى است که نتوانسته 
اسـتعداد دانش آموزان را شناسـایى و شـکوفا کند و اگر 
فردى در ریاضى استعداد دارد، دانش آموز دیگرى در هنر 

و ورزش استعداد دارد آیا آن را شکوفا کرده ایم؟ 
فخرالدین دانش آشـتیانى اظهار داشـت: مى توانیم هر 
دانش آموز را در مسیر اسـتعداد و توانایى ها رشد دهیم و 
علت عدم موفقیت ها به این خاطر اسـت کـه بچه ها در 

مسیر استعدادهاى خود رشد نکرده اند.

شهردار باید توسط مردم 
انتخاب شود

على نوذرپور، معاون سابق شهردارى ها و دهیارى هاى 
وزارت کشـور با اشـاره به اینکه عملى سـازى الگوهاى 
مشارکت شهروندى از وظایف اصلى شوراى شهر است در 
مورد الگوى انتخاب شهردار در کالنشهرها افزود: از نظر 
من در کالنشهرها، شهردار باید توسط مردم انتخاب شود، 
چرا که حمایت مردم از شهردار به او مشروعیت مى دهد.

اسیدپاشان گستاخ شده اند
شـیرین ولى پـورى جامعه شـناس جنایـى مى گویـد: 
پیگیرى هـاى اجتماعى بـراى فرد اسـیدپاش بازدارنده 
است به طورى که مى توان اقدامات مؤثرى در این راستا 
انجام داد تا براى فردى که قصد اسیدپاشى دارد، بازدارنده 
باشد. باید به او فهمانده شود که اگر این کار را انجام دهد با 
چه واکنش هاى قانونى مواجه خواهد شد. متأسفانه برخى 
پرونده هاى اسیدپاشى  که در سیستم عدالت کیفرى داریم 
یا معلق شـده و یا اینکه منع تعقیب براى فرد صادر شده 
است که این موجب گستاخى مجرم شده است و اگر این 
روند ادامه پیدا کند، فرد اسیدپاش با عامل بازدارنده مواجه 

نمى شود و کار خود را به راحتى انجام مى دهد.

عمر کار مفید در ایران 
یک کارشناس بازار کار میزان کار مفید در ایران را کمتر از 
20 درصد مى داند. او براى افزایش بهره ورى در کارگاه ها 
پیشنهاد مى کند نظام دستمزد از وقت مزدى به کارمزدى 
تبدیل شود. على اکبر لبافى ادامه داد: علیرغم آنکه در دنیا 
میانگین سـرمایه گذارى در کار 19/5 ساعت است و 86 
درصد فعالیت ها تبدیل به کار مفید مى شود در ایران با 44 
ساعت کار موظفى در هفته، کار مفید زیر 20 درصد است 

و 80 درصد دچار بیکارى پنهان هستیم.

مواد مخدر
 ارزان تر از شیر است

میکائیل سعید دبیر شورایاران شهردارى منطقه 12 تهران 
با بیان اینکه در منطقه 12 مواد مخدر ارزان تر از شیر است، 
عنوان کرد: مواد مخدر در منطقه 12 به قیمت پنج هزار 
تومان خرید و فروش مى شـود و دراین باره پلیس اقدام 
مناسبى انجام نمى دهد. چندى پیش یکى از قاچاق چیان 
به من نامه نوشت و گفت من به شـما رأى دادم چرا ما را 
مى فروشـید. شـهردارى تهران معتادان را جمع مى کند 
امـا این مثل این اسـت کـه بـا دمپایى یک سوسـک را 
مى کشید. معتاد براى سه ماه به بازپرورى مى رود و دوباره 
بر مى گـردد و با قاچاق  فـروش همـکارى مى کند. این 

دست هاى پشت پرده است که باید قطع شود.

چرك نویس

  مهر| مدتى قبل در فضــاى مجازى تصویرى 
از صفحه اول اپلیکیشن شبکه اجتماعى منتشر شد که 
مى گفت براى ورود به آن الزم است فرد ابتدا الکچرى 
بودن خودش را اثبات کند، یعنى مبلغ یک میلیون تومان 
را به حسابى که مشخص شده واریز کند، البته این برنامه 
هزینه اى اضافه براى ثبت نام هم دریافت مى کند. حاال 
خبرگزارى مهر با «رضا نصرتى» کــه از ایده پردازان 

اصلى این شبکه بوده، گفتگو کرده است.
رضا نصرتى ده سال قبل براى تحصیل از ایران مى رود. 
او که مدال برنز المپیاد کامپوتر در ایران را دارد، در ترکیه 
و در رشته مهندسى کامپیوتر درس خوانده است و حاال 
یک سالى مى شــود به ایران برگشــته و این برنامه را 
راه انداخته اســت . نصرتى مى گوید: «یکسال قبل که 
بعد از 9 سال به ایران برگشــتم، جو عجیبى را در میان 
مردم مخصوصًا جوان ترها دیدم، براى آنها برند لباس 
و کفشى که استفاده مى کردند یا نوع ماشین شان از هر 
چیزى مهمتر بود، اینکه خانه شان در کجاى تهران باشد 

یا چه امکاناتى داشــته باشد و حتى چه سفرهایى بروند 
براى شان اهمیت بیشــترى داشت. در این شرایط فکر 
کردیم حاال که چنین نیازى در میان جوانان وجود دارد، 

در جهت پاسخگویى به آن اقدام کنیم.»
تا اینجا هدف راه اندازى یک شبکه اجتماعى بوده است، 
اما سئوال بعدى درباره واریز مبلغ یک میلیون تومانى 
جهت تأیید الکچــرى بودن افراد اســت که نصرتى 
در این باره توضیــح مى دهد: «واقعیت این اســت که 
از ابتدا هم مى دانستیم کســى قرار نیست این مبلغ را 
براى ورود به شــبکه اجتماعى بپردازد، این مبلغ تنها 
براى این بود که افراد براى ورود حتمًا کسى را از داخل 
بشناسند و براى شان کد دعوت ارسال کنند. در حقیقت 
به دنبال ایجاد یک زنجیره دوستانه بودیم و مى خواستیم 
هرکسى بتواند تعدادى از دوستان خودش را دعوت کند 
و در ازاى هر دعوت امکاناتى به اکانتش اضافه شــود، 
براى مثال هر فرد 24 ســاعت یک بار مى تواند عکس 
آپلود کند، اما با دعوت هر نفر به برنامه یک ساعت از این 

زمان کم مى شود. با این کار مجموعه اى از دوستان را دور 
یکدیگر خواهیم داشت که هر کدام زنجیره دوستانى که 

مى شناسد را در شبکه ایجاد مى کند.»
تا اینجا متوجه شــدیم که مبلغ یــک میلیون تومان 
تنها براى این بوده است که هرکســى با دانلود کردن 
برنامه نتواند وارد شبکه شــود و حتمًا با شناخت کسى 
بتواند بیاید، اما باز هم براى ورود بــه برنامه باید مبلغ 
70 هزار تومان پرداخت شــود. نصرتى که این مبلغ را 
براى راه اندازى شبکه حیاتى مى داند، توضیح مى دهد: 
«شبکه هاى اجتماعى بزرگ جهانى با فروش اطالعات 
یا تبلیغات گسترده درآمدزایى مى کنند، اما در ایران چنین 
شــرایطى وجود ندارد و برنامه هاى رایگان با توجه به 
اینکه درآمد چندانى ندارند، محکوم به شکست هستند؛ 
به همین دلیل چاره اى جز گرفتن پول از کاربران براى 

ارائه و افزایش خدمات نداریم.»
نکتــه دیگرى که دربــاره این برنامه وجــود دارد این 
است که به گفته نصرتى برنامه شــان تنها بعد از اینکه 

در اپ اســتور قرار مى گیرد، معروف مى شــود، اتفاقى 
که خودشــان هــم از آن متعجــب هســتند: «براى 
خودمان هم عجیب بود، یک نفر برنامــه را پیدا کرده 
و از صفحه اول آن اســکرین شــات گرفته و با متنى 
منفى در فضاى مجازى منتشــر کرده بود، این عکس 
با اینکــه تبلیغ منفى زیــادى براى ما داشــت، اما باز 
هم باعث شــد که افراد زیادى آن را بشناســند و حاال 
متقاضیان زیادى (در حدود پنج هزار نفر) براى حضور 
در شبکه داشته باشــیم، البته از آنجایى که برنامه هنوز 
در مراحل اولیه خودش بود، ما در تالش براى توســعه 
آن هســتیم. تیمى از بهترین کدنویس هــا و طراحان 
خوش ذوق ایرانــى روى اپلیکیشــن کار مى کنند به 
زودى به روزرســانى هاى متفاوتى براى برنامه حاضر 

مى شود.»
او امنیت اطالعات اکانت ها را تضمین مى کند و تأکید 
دارد که عکس هایى که تخلفات اجتماعى، سیاســى و 
عقیدتى داشته باشند با ریپورت کردن به صورت خودکار 

پاك مى شوند.

یک میلیون که پولى نیست!
با همه این اوصاف هنوز هم عالمت سئوال هاى زیادى 
درباره این برنامه و آدم هایى که در آن عضو هســتند، 
وجود دارد. اما قطعاً کسانى هستند که یک میلیون تومان 
که هیچ شاید حتى بیشــتر از اینها را هم حاضر باشند 
بپردازند، بدون در نظر گرفتن اینکــه آیا برابر با مبلغى 
که هزینه مى کنند امکانات مى گیرند یا نه. از همین رو 
سراغ بعضى از اعضاى این برنامه رفتیم، پیدا کردنشان 
کار سختى نبود و تقریبًا همه شان هم به این سئوال که 
«آیا براى عضویت یک میلیون تومان را پرداخته اند؟» 
جواب دادند؛  «یک میلیون که پولى نیست و براى تنوع 
خوبه، هیچ وقت بخاطر پول خودم را از چیزى محروم 
نمى کنم.» یا «برایم پرداخت پول یا مقدار آن اصًال مهم 
نبود، واریز کردم.» یا «مسلمًا نه! از نسخه هک شده اش 
اســتفاده کردم که هزینه کمترى باید مى پرداختم.» یا 
«بله که پرداخت کردم، باید پول بگیرند، باالخره کلى 
آدم براى نوشتن و راه اندازى آن زحمت کشیده اند، حتى 
باید بیشتر مى بود.» یا «فکر مى کردم برنامه جالبى است 

و مى خواستم از آن سر در بیاورم.»
بعضى ها به ســئوال دوم کــه «آیا برنامه براى شــان 
جذابیت هــاى الزم را دارد؟» هم پاســخ هاى جالبى 
دادند؛ «به شخصه جذابیتى برایم نداشت، بیشتر از روى 
کنجکاوى وارد آن شدم، اما برنامه مشکالت نرم افزارى 
زیادى دارد کــه به نظرم ارزش پولى کــه مى گویند را 
ندارد.» یا «فکر مى کردم خیلى برنامه خوبى باشد، اما 
اینطور نبود و قابلیت خاصى نــدارد.» یا «برنامه خوبى 
است چون هرکسى در آن عضو نمى شــود و جالب تر 
اینکه هر اکانت روزانه یک عکس مى تواند در صفحه اش 

منتشر کند.»

تولید یک اپلیکیشن براى آنها که «میلیون» را عدد به حساب نمى آورند

اگر الکچرى هستید کلیک کنید!

اگرچه    باشگاه خبرنگاران جوان | 
شنیدن کلماتى مانند زمین خوارى، رانت خوارى 
و رشــوه خوارى باعث برانگیخته شدن تعجب 
شنونده نمى شود اما شاید کمتر کسى اصطالح 
«دریاخوارى» را شــنیده یا لمس کرده باشــد. 
اما چند وقتى است برخى ســودجویان به طمع 
در اختیار گرفتن ســواحل بکر دریا در شمال و 
جنوب کشور اقدام به خشــک کردن قسمتى از 
این آب هاى زالل و ایجاد زمین هاى مصنوعى 

کرده اند.
ساخت و ساز در حاشیه ساحل ها و خشک کردن 
دریا این روزها یکى از پر هزینه ترین و شایع ترین 
معضالت استان هاى شــمالى و جنوبى کشور 
اســت. به طور حتم شــهروندان استان گیالن، 
مازندران و بندرعباس با معضــل دریاخوارى و 
ساخت و ساز بى رویه در حاشیه ساحل ها روبه رو 
هستند. این روزها پر و خشک کردن دریا یکى از 
پر ریسک ترین و پر هزینه ترین اقدامات است؛ 
اما اکنون میلیاردرهاى سرمایه گذارى را مشاهده 
مى کنیم که اقدام به ساخت پاساژ و هتل در دل 

دریا مى کنند.
در «دریاخوارى» عده اى به صورت غیرقانونى 
بخشى از یک ساحل را مى گیرند، ده ها کامیون 
خاك در دریا مى ریزند و آن را خشک مى کنند 
تا بتوانند ساخت و ســاز انجام دهند. این خشک 
کــردن دریا عالوه بر کاســبى میلیونــى و گاه 
میلیاردى براى عده  اى ســودجو، باعث از بین 
رفتن اکوسیستم منطقه و بر هم زدن نظم طبیعت 
مى  شود. همچنین، کار ســاخت  و ساز در حریم 
دریاها نه تنها باعــث از بین رفتن منظر عمومى 
دریا مى  شــود، بلکه معضالت و خسارت هاى 

زیست محیطى بسیارى را به همراه دارد.
قطعاً  ساخت و ساز در حاشیه دریا به نوعى تجاوز 
به حریم دریا و تصرف اموال عمومى اســت که 
دولت باید نســبت به این موضــوع توجه جدى 
داشــته باشــد. هیچ فرقى بین زمین خوارى و 
کوه خوارى با دریاخوارى نیســت؛ زیرا تمام این 
موارد به نوعى تصرف و تجاوز به اموال عمومى 
است. ساخت و ســاز بى رویه در حاشیه ساحل و 
خشک کردن ساحل براى ساخت و ساز تبعات و 
پیامدهاى زیادى به دنبال دارد که مهمترین آن 
خطر جانى براى افراد ساکن در آن منطقه است. 

سودجویان به سراغ 
دریاخوارى رفته اند!

براساس آمار وزارت بهداشت نزدیک به سه میلیون زوج 
ایرانى نابارور هستند یعنى بیش از 20 درصد زوج هاى 
کشورکه با توجه به میانگین جهانى که 12 تا 15 درصد 
است باید گفت که میزان آن در کشور ما بسیار باالست. 
نابارورى و نازایى از جمله مشکالتى است که این روزها 
گریبان بســیارى از زوج هاى جوان را در سراسر جهان 

گرفته است.
اما خوشــبختانه طى دو دهه اخیر اقدامات مؤثرى در 
رابطه با تشخیص و درمان نابارورى برداشته شده است 
به طورى که حدود 65 درصد از زوج هاى نابارور تاکنون 
توانسته اند با استفاده از روش هاى موجود صاحب فرزند 
شــوند. البته فراموش نکنیم که هزینه هاى باالى این 
بیمارى بســیارى از زوج هاى نابــارور را نیز از درمان 
منصرف ساخته اســت. در حال حاضر هر دوره درمان 
نابارورى شامل دارو، خدمات پاراکلینیکى و اتاق عمل 
بسته به میزان مشکالت زوج ها بین 2/5 تا پنج میلیون 
تومان هزینه به دنبال دارد و هر زوج براى درمان باید سه 
چهار دوره درمانى را پشت ســر بگذارد. در این شرایط 
جراحى هاى تشــخیصى به زوج ها توصیه مى شود که 

در کنار ســونوگرافى و آزمایش هاى مختلف که حدود 
50 تا 500 هزار تومان هزینه دارد و مابقى هزینه ها در 
بخش درمان مربوط به داروهایى اســت که باید توسط 
زوج مصرف شود، مثل نسخه ها و داروهایى که گاهى 

باید سه چهار بار براى درمان قطعى تجویز شود.
سودابه درویش متخصص زنان و زایمان و عضو هیئت 
علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى  در گفتگو با 
جام جم آنالین در خصوص شیوه هاى درمان نابارورى 

و هزینه هاى آن در ایران گفت: شیوه هاى متعددى براى 
درمان نابارورى در کشور وجود دارد و خوشبختانه در این 
زمینه دانش پزشکى ما پیشرفت بســیار خوبى داشته 
است اما متأســفانه هزینه هاى آن بسیار باالست. البته 
دو سالى است که با اجرایى شدن طرح تحول سالمت، 
هزینه هاى این بخش از خدمات پزشکى تحت پوشش 
بیمه قرار گرفته است  و تقریباً 85 درصد هزینه هاى آن 
در مراکز دولتى از طریق بیمه پرداخت مى شود لذا زوج 
نابارورى که نیاز به درمان دارند و بضاعت مالى خوبى نیز 
ندارند به راحتى مى توانند بــا کمترین هزینه در مراکز 

دولتى درمان شوند.
این عضو هیئت علمى دانشگاه شهید بهشتى در عین 
حال افــزود: از آنجا که آمار مراجعین بــه مراکز دولتى 
باالست و از طرفى صف انتظار براى درمان نیز طوالنى 
است لذا بسیارى از بیماران ترجیح مى دهند براى تسریع 
در روند درمان به بخــش خصوصى مراجعه کنند لذا به 
ناچار هزینه هاى ســنگینى متحمل مى شوند. از این 
رو برخى زوج هاى نابارور بــه دلیل ناتوانى در پرداخت 

هزینه ها درمان را نیمه کاره رها مى کنند.

هزینه درمان نابارورى در ایران بسیار باالست

هزینه هاى سنگین بچه دار شدن
اظهارات جدید معاون رئیس جمهور درباره تعطیالت زمستانى وآخر هفته ها  

تعطیل کنید تا مردم سفر بروند!
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى از تالش براى انتقال دو هفته 
از تعطیالت ایام تابســتان به فصل زمستان خبر داد و 
گفت: ما موافقت سازمانى براى تأیید دو روز تعطیلى در 

آخر هفته ها را اعالم کردیم.
زهرا احمدى پور در گفتگو با تسنیم، درباره انتقال بخشى 
از تعطیالت تابستان به زمســتان و سروسامان گرفتن 
تعطیالت در راســتاى فراهم شــدن امکان سفر براى 
خانواده ها اظهار داشــت: در این باره طرحى در مجلس 

براى ساماندهى تعطیالت 
وجود دارد کــه در صورت 
تصویب، با همکارى وزارت 
آموزش و پرورش دو هفته 
از تعطیالت ایام تابســتان 
به فصل زمســتان منتقل 

مى شود.
رئیــس ســازمان میراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى در ادامه توضیح 
داد: بــه هر حال شــرایط 
اقلیمى کشــور ما متفاوت 

است و متعاقبًا سیستم آموزشى کشــور نیز با توجه به 
شرایط اقلیمى تعریف مى شود، بنابراین باید با تنظیم بازار 
گردشگرى بتوانیم به نحو بهترى از ظرفیت ها و پتانسیل 
گردشگرى کشورمان جهت افزایش سفر مردم در ایام 
متعدد سال استفاده کنیم. وى با تشریح اهمیت انتقال دو 
هفته از تعطیالت تابســتان به زمستان افزود: در فصل 
زمستان با توجه به آلودگى بیشتر هوا، على الخصوص 
در کالنشهرها، مى توان با این تعطیالت، فرصتى براى 
خانواده ها در جهت رفتن آنها به ســفر و خارج شدن از 

شهرها فراهم کرد.
احمدى پور دربــاره سرنوشــت دو روز تعطیلى در آخر 
هفته ها نیز گفت: سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشــگرى با این دو روز تعطیلى موافق است، زیرا 
خانواده ها با یک روز تعطیلى آخــر هفته نمى توانند به 
طور مناسب براى ســفرهاى کوتاه برنامه ریزى کنند 
ولى با دو روز تعطیلى حداقل مى توانند به اطراف شــهر 
و محل سکونت خود سفر کنند و این دو روز تعطیلى بر 

گردشگرى داخلى تأثیر خوبى خواهد گذاشت.
معــاون رئیــس جمهور با 
تشریح بیشتر دو روز تعطیلى 
در آخر هفتــه  تصریح کرد: 
اصًال هم مهم نیســت که 
این یک روز تعطیلى بیشتر، 
روز پنج شــنبه باشد یا روز 
شنبه؛ ولى معتقدیم با این 
یک روز تعطیلى بیشتر، در 
زمینه گردشــگرى اقامتى 
از جمله بوم گردى شــاهد 
تأثیرات مثبتى خواهیم بود 
و حداقل مردم طى این دو 
روز تعطیالت مى توانند به سفرهایى با طول مسیر 60 

کیلومتر بروند.
احمدى پــور درباره کاهــش تعطیالت نــوروزى نیز 
خاطرنشان کرد: هیچ تصمیمى براى کاهش تعطیالت 
نوروز نداریم، بلکه تمام تالش براى افزایش تعطیالت 
در فصل زمستان است تا با انتقال دو هفته تعطیالت از 
تابستان، این امر صورت پذیرد، کما اینکه وزارت آموزش 
و پرورش نیز فقط با انتقال دو هفته تعطیالت به زمستان 

موافق است.

مدیرکل دفتــر تألیف کتــاب هاى درســى ابتدایى 
و متوســطه نظرى با اشــاره به اینکه بررسى دالیل 
انتشــار تصویر خالکوبى ورزشــکار خارجى در درس 
ششم کتاب تفکر و سواد رســانه اى پایه دهم به آبان 
ســال 95 باز مى گردد، گفت: این تصویر براى ســال 
تحصیلى جدید، حذف و عکس مناسب ترى جایگزین

 شد.
محمود امانى طهرانى اظهار داشت: موجى که به تازگى 
در رابطه با این تصویر در فضاى رســانه اى و مجازى 

به راه افتاد، تکرارى اســت زیرا در همان زمان تصمیم 
گرفته شد در نسخه بعدى کتاب، تصویر اصالح شود. 
وى اضافه کرد: گروهى عنوان کرده اند که تصویرى از 
یک فرد خارجى در درس ششم کتاب تفکر و سواد رسانه 
اى پایه دهم وجود دارد که بــر روى بدن او یک نقش 

نامناسب و غیراخالقى خالکوبى شده است.
مدیــرکل دفتر تألیف کتــاب هاى درســى ابتدایى و 
متوسطه نظرى توضیح داد: این تصویر در ابعاد کوچک 
7 در 8 سانتیمتر چاپ شــده و از آنجا که کیفیت چاپ 

کتاب هاى درسى معمولى اســت، جزئیات عکس به 
طور عادى قابل دیدن نیست. امانى طهرانى افزود: اما 
در این میان عده اى با پیدا کــردن فایل اصلى تصویر 
خالکوبى، روى قســمت موردنظر تمرکز کرده اند که 
این مســئله منجر به کنجکاوى دانــش آموزان براى 
کشــف ابعاد نهان تصویر در فضاى کتاب درسى شد. 
وى بیان داشت: باید توجه داشت که این تصویر شفاف 
نیســت و در حالت عادى هیچ مســئله اخالقى منفى

 ندارد.

تصویر خالکوبى از درس سوادرسانه اى حذف شد
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استیضاح

جناب آقاى دکتر جمالى نژاد
شهردار محترم اصفهان

با سالم و آرزوى توفیق
همانگونه که اســتحضار دارید اخیراً روابط عمومى 
شهردارى اصفهان در رصد رسانه اى خود، فهرست 
اخبار منتشر شده در هر نشــریه طى سال 1395 را 
جمع آورى و به مراکز مطبوعاتى مختلف ارســال 

نموده است.
لذا خواهشمند است در این رابطه براى سئواالت زیر 
پاسخ مشروح ارائه فرمایید تا در قالب یک مصاحبه 

مکتوب در این روزنامه منتشر شود.
پیشاپیش از بذل توجه شما صمیمانه سپاسگزاریم.
روزنامه نصف جهان

1 – جمع اخبار منتشر شده در رسانه هاى مختلف 
چه تعداد است؟ لطفًا فهرســت تفکیک شده آن را 

اعالم فرمایید.
2 – ارسال خبر از معاونت ها و سازمان هاى مختلف 
مرتبط با شــهردارى اصفهان به چه صورت و تحت 

کدام خط مشى اجرایى انجام شده است؟
3 – آیا این موضوع حقیقت دارد که برخى از مدیران 
زیر مجموعه شــما در معاونت ها و ســازمان هاى 
مختلف از نحوه انتشار اخبار خود توسط روابط عمومى 
شهردارى اصفهان ابراز نارضایتى نموده و معتقدند 
که فیلترینگ خاصى بر انتشار اخبارشان حاکم بوده 

است؟
4 – در طول مدت دو سال گذشــته، شاهد انتشار 
اخبار و مصاحبه هاى متعــدد از مدیر روابط عمومى 
شــهردارى اصفهان همراه با عکس وى در عرصه 
نشــریات مکتوب و اینترنتى بوده ایم. آیا شهردارى 
اصفهان براى انتشــار این قبیل موارد مبلغ خاصى 

پرداخت کرده است؟
5 – میزان حمایت مالى صورت گرفته از رسانه هاى 
مختلف توسط شهردارى اصفهان طى سال 1395 
در قالب ارائه آگهى و رپرتاژ آگهى، جمعًا چقدر است؟ 
لطفًا فهرســت تفکیکى مبالغ پرداخت شده به هر 

رسانه را اعالم فرمایید.
6 – پرداخت هزینه انتشــار اخبــار و گزارش هاى 
مختلف مربوط به شــهردارى اصفهان بر اســاس 
چه شیوه نامه اى صورت گرفته است؟ آیا همه چیز 
مبتنى بر میل و سلیقه شخصى مدیر روابط عمومى 
شهردارى اصفهان بوده است یا دستورالعمل خاصى 

در این زمینه وجود دارد؟
7 – آیا این موضوع حقیقت دارد که در طول مدت 
تصدى حضرتعالى به عنوان شهردار اصفهان، برخى 
از رسانه هاى منتقد شهردارى و شوراى شهر چهارم 
حتى به اندازه یک ریال نیز مورد حمایت مالى قرار 

نگرفته اند؟
8 – در دوران فعالیــت شــهردار ســابق اصفهان 
برخى از نشریات به واسطه انتشــار آگهى هاى آن 
مجموعه، مطالباتى از شــهردارى داشــته اند که با 
شــروع فعالیت جنابعالى بــر رأس ارکان مدیریت 
شهرى اصفهان، این مطالبات نادیده گرفته شده و 
هنوز پرداخت نشده اند. توجیه شما براى این موضوع

 چیست؟
9 – سرنوشت الیحه حمایت از مطبوعات محلى که 
ظاهراً به تصویب شوراى شــهر اصفهان نیز رسیده 

است به کجا رسید و چگونه عملیاتى شد؟

با ادغام سازمان هاي شهرداري 
نیرویى حذف نمی شود

مدیر آمــوزش، تشــکیالت و بهبــود روش هاى 
شــهردارى اصفهان گفت: عملکــرد کارکنان در 
تعالى جایگاه شهردارى اصفهان نقش بسزایی دارد 
و رضایتمندى شهروندان از فعالیت  هاى شهردارى 

را افزایش می دهد.
مرتضــى نصوحــى اضافــه کــرد: شــهردارى 
اصفهــان داراى چهــار هــزار و 545 پســت 
ســازمانى مصــوب اســت و دو هزار و20 پســت 
ســازمانى مربــوط بــه شــهردارى  مرکــزى، 
شــهردارى هاى مناطق و معاونت هاى شهردارى
است. براى 12 ســازمان شــهردارى اصفهان نیز
 دو هزار و 525 پســت مصوب تعریف شده است و 
در صورت ادغام ســازمان ها نیرویى حذف یا اضافه 

نخواهد شد. 

مسئول دارالقرآن زندان هاى استان اصفهان از ثبت بزرگ 
ترین قرآن طلقى روى چوب در فهرســت گینس خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین مجید فاتحى گفت: مقدمات 
ثبت این قرآن در گینس انجام شده است و همچنین کارهاى 
مقدماتى براى اهداى این قرآن به آستان قدس رضوى در 
حال انجام است. وى افزود: نگارش این قرآن از فروردین 
سال 90 به همت 14 زندانى آغاز شــد و تا فروردین سال 
93 به طول انجامید که تعــداد هنرمندانى که در نگارش 
این قرآن شرکت داشتند بیش از 44 نفر بودند که همگى 
از زندانیان ندامتگاه مرکزى اصفهــان بودند و در اقدامى 
خداپســندانه تصمیم  مى گیرند تا بزرگ ترین قرآن طلقى 

روى چوب را بسازند. 
حجت االسالم والمسلمین فاتحى اظهار داشت: ساخت این 
اثر هنرى با هزینه شخصى مددجویان و زندانیان صورت 
گرفته اســت. وى درباره ویژگى هاى این قرآن گفت: این 
قرآن شامل 30 جزء اســت که با طلق فشرده (آکرولیک)  
روى تخته چوب فشرده 6 میلیمترى در 40 برگ نوشته شده 
اســت و 40 برگ بودن آن یادآور سن پیامبر(ص) در زمان 
بعثت است.وى افزود: نماى خارجى این مصحف مانند خانه 
خدا به صورت نماى آجرى بوده و پرده نصب شده آن مشابه 
پرده کعبه است و روى در آن مانند در کعبه دو عدد دستگیره 

و یک عدد قفل نصب شده است.

فرماندار اصفهان با تأکید بر اهمیت مسائل زیست محیطى 
در شــهرك ها و نواحى صنعتى گفت: توجه به مســائل 
زیست محیطى شــهرك ها و نواحى صنعتى شهرستان 
اصفهان همچون تخلیه زبالــه و نخاله ها و نظافت معابر 

نواحى صنعتى، باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.
احمد رضوانى با بیان اینکه به رغم مســائل و مشکالت 
موجود، اقدامات مثبتى در راستاى رفع مشکالت شهرك ها 
و نواحى صنعتى شرق اصفهان صورت گرفته است، اظهار 
داشت: دســتگاه هاى مربوطه باید نســبت به پیگیرى 
مصوبات و تالش در جهت اجرایى کردن آنها اقدام کنند 
و شرکت شــهرك هاى صنعتى نیز باید نسبت به تعیین 

نماینده اى جهت پیگیرى و بررسى مشکالت شهرك هاى 
صنعتى شــرق اصفهان، اقدام کنــد. وى پیرامون نحوه 
واگذارى و خلع ید پالك هایى که هیچگونه اقدامى جهت 
ساخت و ساز آنها نشده است،گفت: یکى از محورهایى که 
باعث رشد شهرك ها مى شود، خلع ید اراضى واگذار شده 
است که بدون بهره بردارى رها شده و جذب سرمایه گذار 

جدید است که باید با جدیت بیشترى به آن پرداخته شود.
 رضوانى درخصوص تأمین گاز مورد نیاز شهرك صنعتى 
اژیه نیز اذعان داشت: شرکت گاز درخصوص ایستگاه و 
ساختمان مورد نیاز و شرکت شهرك ها نسبت به اجراى 

شبکه داخلى شهرك باید اقدام کند.

بزرگ ترین قرآن طلقى جهان
 در گینس ثبت مى شود

مسائل زیست محیطى
اولویت شهرك هاى صنعتى

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: پایان 
خرداد آخرین فرصت تســلیم اظهارنامه مالیاتى 

سال 1395مؤدیان است.
مراد امیرى اظهارداشــت: برخوردارى از تخفیف 
پایه 156میلیون ریال تنها وابســته به اظهارنامه 
مالیاتى پایه ســال گذشــته در زمان تعیین شده 
اســت که در شــرایط رعایت نکردن این قانون 
مؤدیان عالوه بر اینکه تخفیف نمى گیرند، معادل 

30درصد جریمه هم مى شوند.
وى با اعالم نحوه محاســبه مالیات ســال 95 
مشــاغل خرد افزود: اگر مالیات این مشــاغل از 
ده برابر 15میلیون و 600هزار تومان باالتر نرود 
با افزایش 8 درصد نسبت به سال 94قابل پرداخت 

است و نیاز به اظهار نامه جدید نیست.
امیرى با اشــاره به اینکه مالیــات دهندگان در 
سه گروه تقسیم مى شــوند که مجموع فروش و 
خدمات گروه اول بیشتر از 30میلیارد ریال است، 
گفت : گروه دوم، میزان درآمد و خدمات آنها بین ده 
تا30میلیارد ریال و گروه سوم نیزمجموع فروش و 

خدمات آنها کمتر از ده میلیارد ریال است.
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان با بیان اینکه 
54درصد مؤدیان مالیاتى اســتان در گروه سوم

 قرار مى گیرند و از دادن مالیات معاف هســتند، 
افزود: مؤدیــان مالیاتــى براى پرکــردن فرم 
اظهارنامه مالیاتى به آدرس tax.gov.irمراجعه 
کنند و با مطالعه کامل راهنما و مشخص کردن 
گروه مالیاتى خــود، از مراجعه غیرضرور به دفاتر 

مالیاتى خوددارى کنند.
وى اظهارداشت:پیش بینى مى شود درآمدهاى 
مالیاتى اســتان اصفهان براى امسال شش هزار 

میلیارد تومان است.

معاون فنــى و عمرانى شــهردارى نجف آبــاد گفت: 
درســال 96 پروژه هــاى عمرانى کوچــک و بزرگ 
مناطق پنج گانه با ســرعتى قابل قبول در حال انجام

 هستند.
مهدى فاضــل از پروژه 25 میلیارد تومانى کشــتارگاه 
صنعتى، تقاطع غیر همســطح شهیدان حجتى با اعتبار 
12میلیارد تومان، اولین فاز پارك کوهسار، ساختمان پنج 
هزار متر مربعى حمل و نقل، ادامه خیابان هاى شــهدا 
و فجر و میدان ورودى غرب به عنوان شــاخص ترین

 طرح هاى در دســت اجرا در نجف آباد نام برد و اظهار 
داشــت: در این دوره برخى طرح هاى مهم نیز به اتمام 
رسید که تعریض خیابان هاى شریعتى، آیت، باغ گلها، 
بوســتان خدمت، انتقال پســاب و نصب و راه اندازى 

دوربین هاى نظــارت تصویرى، از جملــه این موارد 
هستند.

وى اضافــه کرد: بنــگاه میوه و تــره بار، بــاغ موزه، 
نهضت آســفالت معابر و پیاده روسازى، زورخانه پارك 
الله، شــهربازى سرپوشیده، محور ســالمت، تکمیل
 رینگ هاى ترافیکى، دفع آب هاى ســطحى و ده ها 
مورد اصالح هندسى معابر از دیگر اقداماتى هستند که 
در این بازه زمانى افتتاح شده اند و یا مراحل مختلف خود 

را پشت سر مى گذارند.

ادامه کار در اولین محور سالمت شهر
فاضل با اشــاره به اجراى بخش هایــى از اولین محور 
سالمت نجف آباد در باند غربى بلوار طالقانى از تقاطع 

قدس تا بوســتان خدمت افزود: با توجه به اتمام بلوك 
فرش طراحى شده براى مســیر، به زودى کار آسفالت 
باند دوچرخه، تکمیل سیستم روشنایى، نصب مبلمان 
شهرى و دیگر زیرساخت هاى مورد نیاز شروع خواهد 

شد.
معاون فنى و عمرانى شهردارى با اعالم اجراى منظم و 
بدون وقفه نهضت آسفالت معابر در این دوره از مدیریت 
شهردارى گفت: از ابتداى سال جارى نیز با توجه به نیاز 
موجود و درخواســت هاى متعدد شــهروندان، در کنار 
آســفالت معابر موجود در مناطق پنج گانه، اجراى لکه 
گیرى نیز توســط پنج پیمانکار در هر منطقه عملیاتى 
شده که این روند رضایت نسبى شهروندان را به دنبال 

داشته است. 

رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان برخوار گفت: احتمال 
وجود تب کریمه کنگو در برخوار زیاد است اما این در حالى 
که تاکنون هیچ گونه گزارشى از این بیمارى نداشته ایم.

محمد حق شناس اظهار داشت: بیمارى تب کریمه کنگو 
در انسان بســیار خطرناك بوده و در صورت دیر مراجعه 
کردن بیماران به مراکز درمانى مى تواند کشــنده باشد.
وى با اشاره به اینکه این بیمارى قابل کنترل است، بیان 
داشت: مهمترین راه هاى پیشگیرى از این بیمارى، پرهیز 
از تماس با  کنه هایى است که میزبان و ناقل این بیمارى 
باشــند و دامداران باید محل دام خود را در فصول گرم 
مرتبًا سمپاشى کنند و همچنین از خرید دام هاى قاچاق 
و بدون هماهنگى دامپزشکى بپرهیزند چون دام قاچاق 

فاقد هویت است. 
رئیس شــبکه دامپزشــکى شهرســتان برخوار گفت: 
دامپزشکى شهرستان در خصوص اطالع رسانى به مردم 
در بحث  شــیوع بیمارى، قرنطینه کردن دام را شروع و 
کنترل داروها و کشتارگاه ها را با جدیت بیشترى پیگیرى 
مى کند و در صورتى که دام مشــکوکى را مشاهده کنند 
اجازه ذبح نمى دهد. حق شناس با بیان اینکه شهرستان 
برخوار به لحــاظ جمعیت دامى جزو  شهرســتان هاى 
مطرح استان است، افزود: احتمال وجود این بیمارى در 
این شهرستان زیاد است ولى هیچگونه گزارشى از این 
بیمارى تاکنون نداشته ایم و این نشان دهنده همکارى 

بسیار خوب متولیان است.

ادامه بدون وقفه پروژه هاى عمرانى شهردارى نجف آباد

مدیر عامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان گفت: 
آب اراضى کشــاورزى و باغات غرب استان در تابستان 

تأمین مى شود.
مســعود میر محمد صادقــى با بیان اینکــه تأمین آب 
براى کشاورزان غرب استان بر اســاس برنامه ابالغى 
شــوراى هماهنگى حوضه آبریــز زاینــده رود انجام 
خواهد شــد، اظهار داشــت: بــر این اســاس افزایش 
خروجى آب ســد زاینده رود با توافق کشــاورزان انجام

مى شود.
وى بیان داشــت: با توجه به نگرانى کشــاورزان غرب 

استان و جلسات برگزار شده در اســتاندارى اصفهان و 
ارائه توضیحات الزم و بحــث و تبادل نظر با نمایندگان 
کشاورزان غرب استان، براى ادامه توزیع آب در تابستان 

مطابق برنامه ابالغى، توافقات الزم حاصل شد.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان با اشاره به 
اینکه ذخیره آب ســد زاینده رود در حدود 390 میلیون 
متر مکعب است، خاطر نشــان کرد: با کاهش خروجى 
آب از ســد زاینده رود جریان آب رودخانه زاینده رود در 
محدوده شــهر اصفهان به تدریج طى این هفته خشک

 مى شود.

بررسی اعتبارنامه نمایندگان میان دوره اي دیروز در دستور 
کار مجلس قرار گرفــت و با وجود اعتــراض نمایندگان

 اصالح طلب مجلس به اعتبارنامه حسن کامران، این نماینده 
جواز حضورش را از نمایندگان مجلس دهم دریافت کرد و 
در کنار ســه نماینده میاندوره اى دیگر به جمع نمایندگان 

مجلس دهم پیوست.
بعد از آنکه مینو خالقی از حضور در مجلس دهم بازماند، حسن 
کامران در انتخابات میانــدوره اي به عنوان منتخب مردم 
اصفهان از سوي شوراي نگهبان معرفی شد. اما در رابطه 
با بررسی اعتبارنامه این نماینده نیز حاشیه هاي انتخاباتی 
همچنان ادامه داشــت،  تا جایی که زمان قرائت گزارش 
بررسی اعتبارنامه کامران، گفته شــد که «قاسم میرزایی 
نیکو،  عبدالرضا هاشــمی زایی و جواد فتحــی و فاطمه 
حسینی» ، چهار نماینده اصالح طلب مجلس دهم،  نسبت 

به این موضوع اعتراض داشتند اما سرانجام با اکثریت آراء، 
اعتبارنامه حسن کامران منتخب مردم اصفهان تأیید شد.

البته برخالف سه نماینده دیگر، که هیچیک از نمایندگان 
در صحن علنی نســبت به تأیید اعتبارنامه شان اعتراضی 
نداشتند؛ بعد از قرائت گزارش شعبه 2 ،  وقتی پزشکیان از 
نمایندگان پرسید که کسی نسبت به اعتبارنامه حسن کامران 
اعتراض دارد یا خیر؟ عبدالرضا هاشم زایی نماینده اصالح 
طلب مجلس لب به اعتراض گشود و گفت: «من معترضم 
اما صالحیت شخصی آقاي کامران را مورد نظر ندارم و به 
انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان در مرحله دوم اعتراض دارم. 
این موضوع باید به کمیسیون تحقیق برود. خداحافِظ شما!»
 پزشکیان نیز پس از گفته هاشمی زایی گفت: به صالحیت 
شخصی آقاي کامران اعتراضی ندارند و اعتبار نامه ایشان 

تأیید شد.

با وجود برخى اعتراض ها از سوى نمایندگان اصالح طلب مجلس؛

احتمال آلوده بودن برخوار به تب کریمه کنگو زیاد است

 تعداد کودکان کار در اســتان اصفهان روند صعودى به 
خود گرفته است و افزایش کودکان کار زیر شش سال در 
سطح استان زمینه نگرانى سازمان هاى مردم نهاد حامى 

کودکان را برانگیخته است.
این روزها کودکان کار در کالنشــهرها و بــه ویژه در 
اصفهان آمار رو به رشــدى در جامعه دارند به گونه اى 
که آمار واقعى آنها را هیچ ارگان و نهادى در دســترس 
ندارد و تنها با روزها سرکشى به خیابان هاى سطح شهر، 
کارگاه هاى زیرپله اى و هچنین زمین هاى کشــاورزى 
مى توان آمارى میدانى و نزدیک به آمار واقعى را کشف 
کرد که البته این امر نیازمند زمان و هزینه فراوانى است 
و این در حالى است که اگر عزمى جدى در 18 دستگاه 
موظف به ســاماندهى کودکان کار ایجاد شود یک بار 
براى همیشه مى توان این کودکان را از کاربازنشسته کرد 

تا بتوانند طعم کودکى را بچشند.

بیش از دو ســوم کــودکان کار اصفهان 
خارجى هستند

کارشناس دفتر پیشــگیرى از آســیب هاى اجتماعى 
اداره کل بهزیستى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه در 
سال گذشته 349 کودك کار از ســطح استان اصفهان 
جمع آورى شده است، مى گوید: 305 نفر از این افراد پسر 

و 44 نفر دختر بوده اند.
عباس توفیقى با اشــاره به اینکه در سال 94 حدود 156 
کودك کار جمع آورى شده است، بیان کرد: از این تعداد 

نیز 128 نفر پسر و 28 نفر نیز دختر بوده اند.
کارشناس دفتر پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى استان 
اصفهان با اشاره به اینکه در سال 95 با افزایش معرفى 
پسران کودکان کار به مراکز بهزیســتى مواجه بودیم، 
افزود: همچنین یادآور مى شوم که آمار کودکان کار پسر 
بین سنین 12 تا 14 سال از دیگر گروه سنى بیشتر است.

افزایش کودکان کار زیر 6 سال استان
وى در خصوص آمار کودکان کار زیر شش سال استان 
اصفهان در سال 95 و مقایسه آن با سال 96 نیز افزود: در 
سال 95 در  استان اصفهان 24 کودك زیر شش سال به 
عنوان کودك کار معرفى شده است و این در حالى است 
که این آمار در سال 94 حدود 14 کودك زیر شش سال 

بوده است.
توفیقى که معتقد اســت بیش از دو ســوم کودکان کار 
اســتان اصفهان را کودکان اتباع بیگانه شامل مى شود، 
ادامه مى دهد: در این راستا در سال گذشته 213 کودك 

کار تبعه در استان اصفهان جمع آورى شد.

وى با تأکید بر اینکه نگهدارى کــودکان کار در مراکز 
بهزیستى براى طوالنى مدت امکانپذیر نیست، مى افزاید: 
نگهدارى کودکان کار در بهزیستى حالت ترمینال گونه 
دارد و تنها مى توان هر کودك را به مدت 21 روز در مراکز 
بهزیستى نگهدارى کرد و پس از تعیین تکلیف از چرخه 

فعالیت بهزیستى خارج مى شوند.
وى با تأکید بر اینکــه اداره کل اتبــاع و امور مهاجران 
خارجى اســتان اصفهان خانواده کــودکان کار تبعه را 
شناسایى و آنها را ساماندهى مى کند، ادامه داد: چنانچه 
خانواده هاى این کودکان مجاز به اقامت در ایران باشند 
تحویل خانواده مى شوند و تعهد ساماندهى کودك از آنها 
دریافت مى شود و در صورتى که به صورت غیر مجاز در 
کشور اقامت داشته باشند همراه با خانواده  از استان طرد 

خواهند شد.

50 درصد کودکان کار خیابانى اصفهان به 
صورت شبکه اى در مناطق 3، 4، 5 و 6 فعالیت 

دارند
مهدى ســلیمانى مدیرکل دفتر اتباع و امور مهاجرین 
خارجى استان اصفهان با تأکید بر اینکه در صورتى که 
کــودکان کار و خانواده آنها فاقد مدرك اقامتى باشــند 

از کشــور طرد خواهند شــد، تأکید کرد: البته باید توجه 
داشته باشیم که عمده افرادى که از استان اصفهان طرد 

مى شوند، مجرد هستند.
■■■  

امــا احمد رضــا مصــور، معــاون خدمات شــهرى 
شــهردارى اصفهان نیــز در این راســتا با اشــاره به 
اینکه شــهردارى تنهــا وظیفه جمــع آورى و تحویل 
کودکان کار بــه مراکز بهزیســتى را بر عهــده دارد، 
گفت: بر این اســاس در هفته گذشــته 15 کودك کار 
در شــهر اصفهان جمــع آورى و تحویل بهزیســتى

 شده است.
وى که معتقد اســت در حال حاضر بیــش از 50 درصد 
کودکان کار خیابانــى اصفهان به صورت شــبکه اى 
فعالیت دارند، ادامه داد: بیشــتر این کودکان در مناطق 
3،4،5 و 6 شــهردارى اصفهان فعالیت داشته و این در 
حالى است که در دیگر مناطق شــهر اصفهان زندگى 

مى کنند.
معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان با اشاره به 
اجراى طرح هاى ویژه جمــع آورى کودکان خیابانى نیز 
گفت: ما نه تنها در روزهاى عادى بلکه در برخى از موارد 
نیز به صورت ویژه نسبت به جمع آورى کودکان کار اقدام 

مى کنیم و در این در حالى است که برخى از این کودکان 
بارها جمع آورى شده اند و مجدد به خیابان ها بازگشته اند.
مصور همچنین از افزایش آمار کودکان خیابانى خارجى 
در خیابان هاى اصفهان سخن به میان آورد و افزود: اغلب 
این کودکان فاقد کارت تردد هســتند و خانواده هایشان 
براى کم کردن هزینه ها آنها را در خیابان ها رها کرده اند 

و مکانى براى زندگى ندارند.

10/2 درصد کودکان کار کشور در اصفهان 
هستند

کوروش محمدى، رئیس انجمن آسیب شناسى اجتماعى 
ایران، اصفهان را جزو پنج استان داراى بیشترین کودك 
کار کشــور عنوان کرد و گفت: بر اســاس آمار سازمان 
بهزیستى استان اصفهان، 10/2درصد کودکان کار کشور 

را در خود جاى داده است.
باید توجه داشته باشیم که شیب افزایشى کودکان کار در 
استان اصفهان زنگ خطر آسیب جدى را به صدا درآورده 
که مسئوالن باید بیش از گذشــته به این معضل توجه 
داشــته باشــند چرا که چنانچه این روند افزایشى ادامه 
داشته باشد شاهد آسیب هاى احتمالى بیشترى در آینده 

خواهیم بود.

بیش از 50 درصد کودکان کار خیابانى اصفهان به صورت شبکه اى فعالیت مى کنند

اصفهان، پاتوق10درصد کودکان کار کشور 

 اعتبارنامه حسن کامران تأیید شد

تأمین آب باغات غرب اصفهان در تابستان

پایان خرداد؛  آخرین مهلت 
تسلیم اظهارنامه مالیاتى

خبر
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دیدار وزیر امور دارایى اتریش 
با استاندار اصفهان

وزیر امور دارایى اتریش در دیدار با استاندار اصفهان 
با اشــاره به تصمیم این کشــوربراى افزایش چهار  
برابرى صدور ضمانتنامه هاى بانکــى  براى ایران 
افزود: هم اکنون کارشناسان بانک مرکزى ایران در 
اتریش درحال آموزش هاى الزم هســتند. «هانس 
یورگ شلینگ» از آمادگى کشورش براى برداشتن 
گام هاى محکم در زمینه هاى اقتصادى وگردشگرى 
با ایران و اصفهان خبر داد و گفت:  10 درصد گردش 
مالى کشــور اتریش مربوط به مباحث گردشگرى 
است. اســتاندار اصفهان هم در این دیدار با اشاره به
 ظرفیت هاى قوى اصفهان در زمینه هاى اقتصادى 
و گردشگرى افزود: آمادگى داریم گام هاى مؤثرترى 

در این زمینه برداریم.

سهولت تردد از محله گلدیس 
به مرکز شاهین شهر

معاون فنى و عمرانى شهردارى شاهین شهر گفت: 
به منظور سهولت دسترسى ساکنان محله گلدیس به 
مرکز شهر، محورى به طول هزار و 500 متر از بلوار 

شورا به میدان امام على(ع) احداث شده است.
رسول موسویان  اظهار داشت: این محور مواصالتى 
در طول شش ماه با اعتبارى بالغ بر 12 میلیارد ریال 
احداث گردیده است و در آینده نزدیک به بهره بردارى 

خواهد رسید. 

شهادت 2 مأمور 
نیروى انتظامى در اصفهان

2 مأمور یگان امداد فرماندهى انتظامى شهرســتان 
اصفهان در جاده فرودگاه اصفهان به شهادت رسیدند.

ایــن دو مأمورانتظامى حین انجــام وظیفه در جاده 
فرودگاه اصفهان به یک دستگاه خودروى سوارى در 
زمینه قاچاق مواد مخدر مشکوك شده و به آن دستور 
ایســت دادند.یک منبع آگاه با اعالم این خبر گفت: 
خودروى یاد شــده بدون توجه به دستور ایست، دو 
مأمور نیروى انتظامى که سوار بر موتورسیکلت بودند 

را زیر گرفته و از محل متوارى شد.
وى با بیان اینکه این حادثه منجر به شــهادت این 
دو مأمــور نیروى انتظامى شــد، افــزود: خودروى 
مذکور نیــز به دلیل ســرعت زیاد واژگون شــده و 
سرنشــینان آن، که دو مرد و یک زن بودند دستگیر

 شدند.                          

                                                                                             
برگزارى همایش خوشنویسى 

«مشق رمضان» در کاشان 
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى شهرستان 
کاشــان، از برگزارى هفتمین همایش خوشنویسى 
مشــق رمضان همزمان با شب هاى پرخیر  و برکت 
قدر در خانه تاریخــى عطارهاى این شهرســتان 

خبر داد.
مصطفى جوادى مقدم افزود: این همایش با حضور 
میثم سلطانى از خوشنویسان برجسته کشور وهمراه 
با 60 نفر از خوشنویسان کاشــان، قم، آران بیدگل، 
نطنز و بادرود در خانه تاریخى عطارها واقع در خیابان 

باباافضل برگزار شد.

                     
محرومان

 در انتظار کمک خّیران 
27 هزار یتیم وخانواده محســنین از خدمات کمیته 

امداد استان اصفهان بهره مند هستند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره)استان اصفهان 
با بیان این مطلب و اینکه از این تعداد هشت هزار نفر 
از کودکان، ایتام هستند که همه حامى دارندگفت: از 
19  هزار فرزند خانواده هاى محسنین تنها سه  هزار 

نفرحامى دارند. 
حمید رضا شــیران گفت: همه  ســاله از پانزدهم تا 
بیســت و یکم ماه رمضان  هفته اکرام ایتام و اطعام 
نیازمندان نامیده شده و در این هفته، کمک رسانى به 
ایتام و نیازمندان با جذب خّیران دامنه وسیع ترى به 

خود مى گیرد.

خبر

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 2 اصفهان گفت: 
در راســتاى اجراى نیات واقفان نیک اندیش اصفهانى 
در ماه مبارك رمضان پنج هزارجلد قرآن کریم از طرف 
اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 2 اصفهان در مســاجد

 فاقد درآمد استان توزیع مى شود.
حجت االسالم و المسلمین محمد هادى روح االمینى 
اظهار داشت: همزمان با ماه مبارك رمضان طرح توزیع 
قرآن هاى جدید بین مساجد فاقد درآمد استان اصفهان 
توســط اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 2 اصفهان آغاز 
شــده و این طرح تا پایان ماه مبارك رمضان نیز ادامه 
دارد. وى ادامه داد: این طــرح با هدف جایگزین کردن 

قرآن هاى جدید به جاى کتب فرسوده و تجهیز و تکمیل 
کتابخانه ها و مراکز فرهنگى و قرآنى مساجد فاقد درآمد 
با رویکرد اجراى امینانه نیــات واقفان نیک اندیش و از 
محل موقوفاتى که نیات آنان نشر و ترویج قرآن کریم 

است اجرا مى شود.
حجت االســالم و المســلمین روح االمینــى افزود: 
هیئت امناى مســاجدى که فاقد درآمد هستند جهت 
بهره مندى از این طرح مى توانند همــه روزه تا پایان 
ماه مبارك رمضان به اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 2 
اصفهان مراجعه و در خواســت خود را مبنى بر دریافت 

قرآن جدید به این اداره ارائه کنند.

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: ســهمیه 
اســتان اصفهان براى اعزام به حج تمتع تکمیل شده 
است و متقاضیان تنها در قالب فهرست انتظار مى توانند 

نام نویسى کنند.
غالمرضــا زاهــدى اظهارداشــت: ســهمیه اعزام 
اصفهانى ها به ســرزمین وحــى در قالــب حج تمتع 
پنج هزار و 750 نفر بود که تکمیل شــده اســت. وى 
با بیان اینکــه با توافــق و تعهدات دولت عربســتان 
سعودى به کشــورمان، امنیت ســفر زائران ایرانى در

 حج تمتع امسال برقرار شده است و مشکلى در این زمینه 
وجود ندارد، افزود: تاکنون هیچ کاروانى در اصفهان از 

حج تمتع انصراف نداده است اما از نظر امنیت زائران هم 
جاى نگرانى نیست.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با اشاره به اینکه 
41 کاروان از استان اصفهان به حج تمتع امسال اعزام 
مى شوند، خاطرنشان کرد: 22 کاروان مدینه قبل و 19 
کاروان مدینه بعد به حج تمتع اعزام خواهند شــد.وى 
به آغاز نشست هاى آموزشــى زائران و انجام معاینات 
ســالمت براى آنان اشــاره کرد و گفت: اعزام ها براى 
حج تمتع از 12 مرداد ماه امســال آغاز مى شود.زاهدى 
همچنین افــزود: ثبت نام براى حج عمــره بعد از پایان 

یافتن حج تمتع امسال به اطالع متقاضیان مى رسد.

ثبت نام حج تمتع اصفهانى ها 
فقط در لیست انتظار

توزیع 5000 جلد قرآن
 در مساجد فاقد درآمد 

مســئول بیمارى هاى واگیردار دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان با اشــاره به اینکه از دو هفته پیــش تاکنون مورد 
مثبت جدیدى از تــب کریمه کنگــو در اصفهان گزارش 
نشده اســت، گفت: به نظر مى رســد تب کریمه کنگو در 
اصفهان فروکش کرده و مشــکل خاتمه پیدا کرده است.

رضا فدایى اظهارداشت: در بهار سال جارى گزارش هایى 
از شــیوع بیمارى تب کریمه کنگو در برخى از استان هاى 
کشــور واصل شــد و در اصفهان تیز در اردیبهشت و نیمه 
اول خرداد چند نفر که مشــکوك به این بیمــارى بودند، 
در بیمارستان هاى مختلف اســتان بسترى شدند و تحت 
مراقبت قرار گرفتنــد.وى ادامــه داد: آزمایش هاى الزم 
براى تأیید نهایى بیمارى تب کنگو از افراد بسترى شده در

 بیمارستان هاى این استان به عمل آمد که در نتیجه آنها  اکثر 
افراد مشکلى نداشتند و علت بسترى آنها تب کریمه کنگو 
نبود.مسئول بیمارى هاى واگیردار دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان افزود: تعداد انگشت شــمارى از بیماران بسترى 

شده به جز یک نفر که جان خود را ازدست داد، با داروهاى 
پیش بینى شــده درمان شــدند و به آغوش خانواده خود 
بازگشتند.فدایى با اشــاره به اینکه از دو هفته پیش تاکنون 
مورد مثبت جدیدى از تب کریمه کنگو در اصفهان گزارش 
نشده اســت، گفت: به نظر مى رســد تب کریمه کنگو در 
اصفهان فروکش کرده و مشکل خاتمه پیدا کرده است.وى 
با تأکید بر اهمیت آموزش و آگاهسازى جامعه، خاطرنشان 
کرد: بیش از 142 کالس آموزشــى براى چهار هزار نفر از 
افرادى که درمعرض خطر بودند، در کشتارگاه ها و مساجد 
برگزار شد.وى اظهارداشت: به منظور مبارزه با ناقل بیمارى 
نیز از محل اعتبارات اداره کل دامپزشکى با صرف بیش از 4/5 
میلیارد ریال اعتبار، مقدار 10 هزار لیتر سم تهیه و واحد هاى 
دامى سمپاشى شد. مسئول بیمارى هاى واگیر دار دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان یادآور شد: شهروندان باید بدانند در 
صورتى که مســائل ایمنى را رعایت کنند، جاى هیچ گونه 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: نگرانى وجود ندارد.
هم اکنون 93 درخواســت در نوبت هیئــت نظارت بر 

مطبوعات است.
حجت االســالم والمســلمین حبیب رضــا ارزانــى 
سیاست هاى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان در راستاى حمایت از رسانه ها، را با رویکرد حفظ 
استقالل رسانه معرفى کرد و افزود: باید نگاه جامع ترى 
به مجموعه رسانه ها داشته باشیم، الزم است با ارتقاى 
سواد رسانه اى بتوانیم از ظرفیت رسانه ها براى توسعه 
فرهنگى و ارتقاى دانش عمومى استفاده کرده وگام هاى 

جدى ترى در استان برداریم.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان با 
تأکید بر اینکه سیاســت ما در این اداره کل حمایت از 
رسانه هاست، گفت: سال هاى اخیر ده ها رسانه چاپى و 
پایگاه هاى خبرى در استان ایجاد شد و فعالیت آنها ادامه 
دارد؛ نشریات، کلید حل مشکالت و بازتاب دهنده نظر و 

دیدگاه مردم این استان هستند.
وى ادامــه داد: اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
استان اصفهان ضمن حمایت همه جانبه از رسانه هاى 
اســتان، براى تقویت ســایر ابعاد رســانه اى استان از 
جمله خبرنــگاران، مراکز توزیع و فــروش مطبوعات، 
دفاتــر سرپرســتى نشــریات، تقویت تشــکل هاى 
صنفى و مطبوعاتــى، صدور کارت خبرنــگارى، بیمه 
خبرنــگاران، برگــزارى انتخابات خانــه مطبوعات و 
تجلیل از پیشکســوتان عرصه خبر و رسانه، برگزارى 
مراســم روز خبرنــگار، حضــور فعال در جشــنواره 
مطبوعات کشــور و ... اقدامات زیرســاختى متعددى

 انجام داده است.
وى بــا اشــاره بــه برگــزارى همایــش و کارگاه 
آموزشى براى رؤســا و کارشناســان ادارات فرهنگ 
و ارشاد اســالمى شهرســتان هاى اســتان اصفهان 
در حــوزه مطبوعــات، تصریح کــرد: حضــور فعال

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان در 
جشــنواره مطبوعات کشــور، حمایت هاى مختلف به 
تناسب شرایط اعم از مادى و معنوى از خانه مطبوعات 
استان اصفهان و واگذارى برخى امور  اجرایى مطبوعاتى 
اداره کل به خانه مطبوعات، رشــد 35 درصدى صدور 
مجوز نشریات از دیگر فعالیت هاى این اداره کل طى دو 

سال اخیر بوده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان 
به صــدور مجــوز 78 دفتــر نمایندگى نشــریات در 
شهرســتان هاى اســتان اصفهان و شــهر اصفهان و 
افزایش 14 دکه مطبوعاتى در شــهر اصفهان توســط 
مجتمــع مطبوعاتى وابســته به شــهردارى اصفهان 
اشــاره کرد و بیان داشــت: هماهنگى و تسهیل جهت 
صدور بیش از 60 کارت عضویــت در خانه مطبوعات 
نیز در دو ســال اخیــر در حــوزه مطبوعــات انجام 

شده است.

مدیر برنامه ریزى و بودجه شهردارى اصفهان با اشاره به 
اینکه تعداد خودروهاى شهر اصفهان بیش از استاندارد 
نیست، گفت: الگوى تقاضاى ســفر در مناطق مختلف 

زمینه تجمیع آالینده ها شده است.
سعید فردانى با اشاره به اینکه تعداد خودروى موجود در 
شهر اصفهان بیشتر از حد استاندارد نیست، اظهار داشت: 
در این راستا باید به یاد داشته باشیم که الگوى تقاضاى 
سفر در مناطق مختلف زمینه تجمیع آالینده ها در برخى 

نقاط شده است.
وى با اشاره به اینکه اصفهان با توجه به اقدامات صورت 
گرفته طى ده سال گذشته به لحاظ تعداد فرهنگسراها، 

سالن هاى مطالعه و فضاى سبز در شرایط خوبى است، 
ابراز داشت: مشکل اساسى شهر اصفهان در این زمینه 
عدم جانمایى مناســب این مراکز اســت چراکه نحوه 
دسترسى به این اماکن در هنگام ســاخت توجه نشده 

است.
مدیربرنامه ریزى و بودجه شهردارى اصفهان دسترسى 
پذیرى مدهاى مختلف حمل و نقل عمومى را نیز از دیگر 
نیازهاى شهر اصفهان دانست و افزود: در این راستا باید 
توجه داشته باشیم که در شهر اصفهان BRT عملکرد 
خوبى را نسبت به دیگر انواع حمل و نقل عمومى دارد و 

این موفقیت روز به روز افزایش مى یابد.

سخنگوى سازمان آتش نشانى شهردارى اصفهان گفت: 
جوانى که با دو تن از دوستانش در رودخانه زاینده رود شنا 

مى کرد به دلیل غرق شدن جان خود را از دست داد.
محمد شریعتى با اشاره به حادثه غرق شدگى جوانى در 
رودخانه زاینده رود و در محدوده ناژوان اظهار داشــت: 
پس از پیدا کردن این جوان، وى را به خارج از آب منتقل 
کردند که متأسفانه به رغم اجراى عملیات احیاى قلب 
توسط تیم اورژانس این جوان به دلیل خفگى جان خود 

را از دست داد.
سخنگوى سازمان آتش نشانى شــهردارى اصفهان با 

اشــاره به اینکه اعالم دیرهنگام این حادثه به سازمان
 آتش نشــانى یکى از دالیل فوت این جوان بوده است، 
افزود: پس از حدود 40 دقیقه از غرق شــدگى حادثه به 

سازمان آتش نشانى گزارش شد.
وى در ادامه با اشــاره به اینکه کاهــش جریان آب در 
رودخانه به منزله بى خطر بودن آن نیست، اضافه کرد: 
این جوان به همراه دو دوست دیگرش نسبت به شنا در 
رودخانه اقدام کرده بود که با گیر افتادن در نقطه عمیق 
رودخانه و عدم امداد رسانى مناسب در موعد مقرر جان 

خود را از  دست داد.

واگذارى انحصارى واحدهاى شهرك سالمت اصفهان

همه خیابان هاى شهر، «آمادگاه» مى شوند
 ازدحام و ترافیک در مرکز شهر اصفهان طى سال هاى 
گذشته و با چند برابر شــدن جمعیت روند افزایشى پیدا 
کرده است. وجود خیابان هاى شمس آبادى و آمادگاه 
در مرکز شهر بر این بار ترافیکى و شلوغى شهر افزوده 
است و طى سال هاى سال مسئولین  تالش مى کنند تا 
با انتقال پزشکان از این دو خیابان مرکزى شهر، بتوانند 

حجم باالیى از این شلوغى شهرى را بکاهند.
پروژه «شهرك ســالمت» به منظور دسترسى آسان 
شــهروندان به امکانات بهداشــتى و درمانى درضلع 
شــرقى اتوبان شــهید آقابابایى در اردیبهشت 1391 
کار خود را آغاز کرد. در ابتدا قرار بود تا در ســال 94 به 
صورت کامل به بهره بردارى برســد، اما تنها فاز اول از 
چهار فاز این طرح درنیمه دوم سال 95 افتتاح شد. این 
پروژه با مدیریت مجریان اصفهان ســیتى ســنتر و با
 بهره گیرى از منابع مشــترك سرمایه گذارى داخلى و 
خارجى و همینطور سرمایه گذارى شهردارى اصفهان 
درحال اجراست که  تالش دارد تا اصفهان را به عنوان 
قطب درمانى در خاورمیانه معرفى کند. جذب توریسم 
درمانى و در برگیرى تمامى راهکارهاى درمانى از دیگر 

ویژگى هاى این مرکز عنوان مى شود.
شــهردار اصفهان، شــهرك ســالمت را پــروژه اي
 مى داند کــه مى توانــد در افزایــش کیفیت فضاى 
فیزیکى و استانداردســازى فضاهــاى درمانى تأثیر 
گذار باشد و براســاس آن به اهدافى مثل کاهش تعداد 
مطب هاى موجود در مرکز شــهر و همچنین کاهش 
حجم بار ترافیکى دراین مناطق دست پیدا کنیم. مهدي 
جمالى نژاد عنوان مى کند که؛ شهرك سالمت قرار است 
جایگزین سرانه هاى درمانى سطح شهر اصفهان  شود و 
ترافیک خیابان آمادگاه و هسته مرکزى شهر اصفهان 

را ساماندهى کند.  
اما شــنیده ها درباره این پروژه چیــز دیگرى را عنوان

 مى کند که سالیان سال است گریبان سالمت مردم را 
گرفته و باعث شده مردم نسبت به سالمتى خود بى اعتنا 

باشند: نگاه تجارى به  حوزه سالمت و پزشکى.
واگذارى انحصارى واحد هاى شهرك سالمت اصفهان 
نه بر اساس مؤلفه هاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى بلکه به صورت انحصارى مطرح شده است؛ این 
خبر را رئیس کمیسیون بهداشــت و سالمت شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان در جلســه علنى شوراى شهر 

مطرح کرده است.

غالمحســین صادقیان در نطق پیش از دستور جلسه 
علنى شوراى اسالمى شــهر اصفهان به این موضوع 
واکنش نشان داد و این کار را مغایر با دستورات قانونى 

وزارت بهداشت اعالم کرد.
براســاس دســتورات و قوانین وزارت بهداشت، ارائه 
واحدهاى درمانى شهرك سالمت باید طبق دستورات 
این وزارتخانه ارائه شــود این درحالى اســت که این 
واگذارى ها همانند واحد هاى تجارى ارائه شده و نشان 

مى دهد سرمایه گذار به دنبال کسب سود بیشتر است.
این عضو شــورا گفت: نحوه واگذارى ها در شــهرك  
ســالمت باید به صورت عادالنه و منصفانه انجام شود 
تا جامعه پزشــکى بتواند در این شهرك مستقر شود اما 
در حال حاضر بعضى از کاربرى هاى شهرك سالمت به 
صورت انحصارى به افرادى واگذارشــده که عالوه بر

 زیر پا گذاشتن ضوابط وزارت بهداشــت باعث ایجاد 
نارضایتى در جامعه پزشکى شده است.

انحصــار در واگــذارى واحدهاى درمانى بــا رویکرد 
تجارى به برخى از افراد باعث مى شــود تا این مکان 

به هدف مطلوب خود یعنى تأمین سالمت دست نیابد و 
مشکالتى که در بسیارى از بیمارستان ها رخ مى دهد در 

این مکان نیز بروز پیدا کند.
اما و اگرهاى زیادى در مورد این شــهرك وجود دارد، 
عمل نکردن به طرح تفصیلى ساخت و ساز و معمارى در 
شهر اصفهان  موضوع اول و ابهام در مورددار بودن پروانه 

ساخت این مکان هم موضوع دوم است.  
مدعیان صحبت اول معتقدند نــوع نماى این پروژه بر 
اساس طرح تفصیلى ساخت و ساز اصفهان رعایت نشده 
است.  با توجه به طرح تفصیلى ساخت و ساز اصفهان در 
نماهاى ساختمانى مى توان از 70 درصد آجر، 20 درصد 
سنگ و 10 درصد  کامپوزیت استفاده کرد اما این شهرك 
به صورت کامل از نماى کامپوزیت استفاده کرده است. 

البته این موضوع در سیتى ســنتر اصفهان نیز رعایت 
نشده و دلیل آتش سوزى سال گذشــته این مکان بنا 
به گفته کارشناسان آتش نشــانى هم استفاده  کامل از 
نماى کامپوزیت و پایین بودن تحمــل درجه حرارتى 

این متریال است. 

به طور طبیعى هر واحد درمانى که مشغول به کار است 
به چگونگى کسب درآمد هم مى اندیشد اما آنگونه که 
شواهد نشــان مى دهد هدف  این پروژه، مبدل شده به 

کسب درآمد از طریق سالمت. 
نگاه تجارى در پزشــکى در این ســال ها و با افزایش 
قیمت ها و همینطور سرباز زدن بیمه ها از تحت پوشش 
قرار دادن برخى خدمات و داروهــا و تعرفه هاى ناچیز 
درمانى سبب شده است که  یک بیمار به جاى درمان، 

درد را به جان بخرد تا به قولى؛ خودش خوب شود!
اما آنچه در این بین مهم اســت نگاه تجارى به مقوله 
سالمت وپزشکى است. نگاهى که تا امروز باعث شده 
تعداد زیادى از مردم به دلیل هزینه هاى سنگین درمانى 

مجبور شوند « قید» سالمتى خود را بزنند.
خیابان هاى شیخ بهایى و آمادگاه اصفهان ازسال هاى 
گذشته میزبان مردم دیگر شهرستان هاى استان بوده 
اند که به دلیل نبود امکانات پزشــکى و همینطور دکتر 
متخصص مجبور هستند با توجه به هزینه هاى سنگین 

رنج سفر چند ساعته را به خود بدهند تا درمان شوند.

بهتر نبود مسئولین به جاى ایجاد این شهرك ، درمانگاه 
و مراکز پزشکى در سایر روســتاها و شهرستان هاى 
اصفهــان را تجهیز مى کردند؟ بهتر نبــود امکاناتى را 
فراهم مى کردند تا پزشکان بتوانند به این گونه مراکز 

سفر کنند؟
جمع شدن امکانات در مرکز یک شهر فقط مخصوص 
پایتخت نیست؛ هرچند که نسبت به پایتخت امکانات 
کمترى در اصفهان وجود دارد اما شهرستان هاى آن از 

همین حداقل ها نیز محروم هستند.
مى توان پیش بینى کرد که با افتتاح هر چهار فاز شهرك 
سالمت باز شــاهد این نابســمانى ها در سطح شهر 
باشیم.البته اگر به جبرپزشکان را مجبور کنند که ازاین
 خیابان ها بروند، دور نیست که دیگر خیابان هاى شهر 

تبدیل به آمادگاه و یا شمس آبادى بشوند.

مرگ جوان اصفهانى در زاینده رود

کاهش آب رودخانه، دلیل نبود خطر نیست

درخواست مجوز 93 رسانه در هیئت نظارت بر مطبوعات

تب کریمه کنگو در اصفهان فروکش کرد

تعداد خودروها در نصف جهان 
فراتر از استاندارد نیست

مى توان پیش بینى 
کرد که با افتتاح 

هر چهار فاز شهرك 
سالمت باز شاهد این

 نابسمانى ها در سطح 
شهر باشیم.البته اگر 

به جبرپزشکان را 
مجبور کنند که ازاین
 خیابان ها بروند، 

دور نیست که دیگر 
خیابان هاى شهر 

تبدیل به آمادگاه و یا 
شمس آبادى بشوند

جمال نوروزباقرى
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 توسعه پارکینگ فرودگاه 
اصفهان در شهریور ماه

مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان گفت: مطالعات 
توســعه پارکینگ هواپیما در حال انجام است که به 
محض نهایى شــدن نقشــه هاى اجرایى و حداکثر 
شهریورماه نسبت به برگزارى مناقصه عمومى توسعه 

پارکینگ مذکور اقدام خواهد شد.
حسن امجدى با اشاره به طرح هاى توسعه فرودگاه 
شهید بهشتى اصفهان، اظهار داشت: بهسازى ابنیه 
عوامل پروازى و محوطه هاى فــرودگاه اصفهان با 
انعقاد قــراردادى با مبلغ 150 میلیــارد ریال درحال 
انجام است. وى افزود: طرح توسعه ترمینال پروازهاى 
خارجى و افزایش فضاى ترمینالى از شش هزار به 14 
هزار متر مربع که مناقصه عمومى آن انجام شده و در 
حال انعقاد قرارداد به مبلغ بیش از 200 میلیارد ریال 
اســت، در آینده نزدیک عملیات اجرایى آن آغاز مى 

شود و در یک پروسه 15 ماهه به اتمام خواهد رسید.
امجدى در پاسخ به سئوالى پیرامون تعداد پروازهاى 
انجام شــده در فرودگاه بین المللى شــهید بهشتى 
اصفهان، گفت: میانگیــن پروازهاى روزانه در حدود 
70 نشست و برخاست داخلى و 14 نشست و برخاست 

خارجى است.

14 میلیون قطعه انواع ماکیان 
در اصفهان معدوم شد

مشاور کمیسیون کشاورزى ، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانى اصفهان گفت: 14 میلیون قطعه انواع ماکیان 
در اصفهان بر اثر آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان معدوم 
شد. مصطفوى اظهار داشــت : اگرچه در سال هاى 
گذشــته و در برخورد با بیمارى هاى مختلف، علم و 
آگاهى ما در خصوص آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
ارتقا پیداکرده است اما هنوز عملکرد مناسب و قابل 

قبولى را هنگام مواجهه با بیمارى نداریم.

فعالیت 49 آموزشگاه آزاد 
هنرى در نجف آباد

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى شهرستان 
نجف آباد اظهار داشت: در حال حاضر شاهد فعالیت 
49 آموزشگاه آزاد هنرى در سطح شهرستان هستیم 
که از این تعداد 27 مجموعــه در زمینه هایى مانند 
طراحى، نقاشى، مجسمه ســازى، گرافیک، نقاشى 

سفال وسرامیک فعالیت دارند.
اقبال صالحى گفت: 15 آموزشگاه خوشنویسى، پنج 
مجموعه فعال در زمینه موســیقى و دو مورد هم در 
زمینه هنرهاى نمایشــى دیگر آموزشگاه هاى آزاد 

هنرى این شهرستان را تشکیل مى دهند.

اصفهان قطب تولید 
فیلم هاى بلند سینمایى کودك 

مدیر اجرایى سى امین جشنواره فیلم و کودك نوجوان 
گفت: اصفهان صرفًا مجرى جشــنواره نیست بلکه 
به عنوان یک قطب در تولیدات سینمایى وارد شده و 
امید داریم در آینده اصفهان قطب تولید فیلم کودك 

و نوجوان شود.
حسینعلى شهیدى با اشــاره به ظرفیت اصفهان در 
تولید فیلم کودك و نوجوان اظهار داشت: امید داریم 
در آینده، اصفهان قطب تولید فیلم کودك و نوجوان 
شود، در تالشیم که زیرساخت هاى آن را فراهم کنیم 
و تاکنون رشد قابل توجهى داشته است و مى توانیم در 
آینده به تولید فیلم هاى بلند در اصفهان نیز بپردازیم.

هنرمندان اصفهانى و کتابت 
القاب موالعلى (ع) 

همزمان با لیالى قدر هنرمندان اصفهانى نام حضرت 
على (ع) را کتابت و تصویر نگارى مى کنند . 

مدیر خانــه گرافیک حوزه هنرى اســتان اصفهان 
گفت: 50هنرمند خوشنویس تصویرگر و گرافیست 
اصفهانى در همایشى، نام و القاب حضرت على(ع)را 
کتابت مى کنند.امیر مسعود حالج افزود: طرح اولیه 
پس از یــک دوره ده روزه تکمیل و به خانه گرافیک 

ارائه مى شود.

مدیــر پــروژه نمایشــگاه بیــن المللــى اصفهــان 
گفت: احــداث خیابان هــاى اصلى و فرعــى فاز اول 
نمایشــگاه بین المللــى تاکنون 40 درصد پیشــرفت

داشته است.
مصطفى حسینى با اشــاره به اینکه این پروژه در دو فاز 
طراحى شده اســت، افزود: عملیات اجرایى فاز اول این 
نمایشگاه در زمینى به مساحت17 هکتار و با اعتبارى در 

حدود هزار و 500میلیارد ریال در دست اجراست.
وى ادامه داد: عملیات اجرایى اسکلت فلزى و پوشش 
ســقف نمایشــگاه تاکنون 80 درصد و عملیات تونل 
تأسیساتى و مخزن آب آشــامیدنى تاکنون 93 درصد و 

احداث خیابان هاى اصلى وفرعى فاز اول نیز تاکنون 40 
درصد پیشرفت کرده است.

حســینى با اشــاره به اینکه عملیات اجرایــى فاز اول 
نمایشگاه بین المللى در نیمه اول سال جارى تکمیل مى 
شود، اظهار داشت: با احداث نمایشگاه بین المللى آهنگ 

رشد و توسعه در شهر طنین انداز مى شود.
وى با اشاره به اینکه طراحى و ســاخت این نمایشگاه 
ترکیبى از فضــاى ســنتى و مدرن اســت، گفت: در 
برخى از ســردرهاى ورودى این مجموعــه معمارى 
اصفهان و در برخــى از دیــواره هاى آن نیــز از آجر 

استفاده شده است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان از دانش آمــوزان و والدین آنها خواســت تا براى 
انجام هدایت تحصیلى به مشاوران و فرآیند جدید آموزش و 

پرورش اعتماد داشته باشند.
رحیم محمدى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه چرا آموزش 
و پرورش روى هدایت تحصیلى تأکیــد دارد در حالى که 
والدین معتقدند حقوق دانش آموزان با اجراى این طرح ضایع 
مى شود؟ گفت: هدایت تحصیلى همواره در سال هاى قبل 
نیز در آموزش و پرورش براى دانش آموزان وجود داشت اما 
شکل و ساختار آن از سال گذشته با تغییراتى رو به رو شد. وى 
ادامه داد: در ساختار جدید رویکرد به سمت هدایت تحصیلى 

فرآیندى است، در واقع ما به دانش آموز کمک مى کنیم رشته 
تحصیلى و شغل آینده خود را به درستى و بر اساس عالیق و 

استعدادهایى که دارد، انتخاب کند.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان افزود: ما با توجه به شــرایطى که در ساختار نظام 
جدید آموزشى براى هدایت تحصیلى تعریف شده سعى کرده 
ایم دو کمک را به دانش آموزان براى انتخاب صحیح رشته 
و مسیر آینده تحصیلى آنها انجام دهیم، اول اینکه بتوانیم 
سطح آگاهى دانش آموز و والدین را از آینده شغلى و تحصیلى 
جامعه مشخص کنیم و دیگر اینکه کمک کنیم رشته هایى 

که مى تواند براى دانش آموز فرصت باشد، انتخاب شوند.

150میلیارد براى راه اندازى 
فاز اول نمایشگاه اصفهان

دانش آموزان به فرآیند جدید 
هدایت تحصیلى اعتماد کنند

تا چند روز دیگر درســت یک ماه از برگزارى دوازدهمین 
انتخابات ریاســت جمهورى در ایران مى گــذرد. در تمام 
روزهاى بعد از 29 اردیبهشــت ماه، تحلیــل هاى فراوانى 
درباره نتایج این انتخابات که نهایتاً به پیروزى حسن روحانى 
انجامید در رسانه ها منتشر شد و انتخابات مزبور از زوایاى 
متعددى مورد بحث قرار گرفت امــا آنچه همه منتظرش 
بودند، اعالم رســمى و جزء بــه جزء آراء ریخته شــده به 
صندوق ها در استان هاى مختلف بود که باالخره در آخرین 
روز هفته گذشته رســمًا از طرف وزارت کشور منتشرشد. 
تحلیل این آمار تفکیکى، مبین نتایج مهم و درخور توجهى 
اســت چراکه مختصات فعالیــت نامزدهــاى انتخابات 
ریاست جمهورى را در گوشه گوشــه این سرزمین نشان
 مى دهد؛ سرزمینى که استان اصفهان هم بخشى از آن است 
و آنالیز انتخاباتى این استان باعث تعریف بسیارى از رفتارهاى 

طبقات مختلف جامعه چند میلیونى آن خواهد شد. 
   

پرجمعیت ها با روحانى بودند
مطابق آمار اعالم شده وزارت کشور، جمعاً دو میلیون و 587 
هزار و 975 رأى مأخوذه در استان اصفهان شمارش شد که 
سهم حسن روحانى از این میزان، یک میلیون و 401 هزار 
و 482  رأى بود و یک میلیون و 45 هزار و 932 رأى هم به 
سبد ابراهیم رئیسى ریخته شــد. در واقع مطابق این آمار، 
54/15 درصد اصفهانى ها به روحانى رأى داده اند و 40/41 
درصد آنها نیز رئیسى را برگزیده اند. نکته جالب در این بین، 

پراکندگى آراء این دو نفر در سطح استان است. 
چنانکه از جدول منتشر شده توسط وزارت کشور بر مى آید، 
کل آراء شمارش شده در اســتان اصفهان، مجموعاً شامل 
آراء 24 شهرستان اســت که از این تعداد، بیشترین رأى در 
13 شهرستان (آران و بیدگل، اردســتان، برخوار، بوئین و 
میاندشت، تیران و کرون، چادگان، خوانسار، خوروبیابانک، 
دهاقان، فریدن، فریدونشــهر، فالورجان و کاشــان) به 
رئیسى و در 11 شهرستان(اصفهان، خمینى شهر، سمیرم، 
شاهین شهر و میمه، شــهرضا، گلپایگان، لنجان، مبارکه، 
نایین، نجف آباد و نطنز) به روحانى داده شده است. اما چرا 
با اینکه رئیسى در شهرستان هاى بیشترى رأى آورده ولى 
حسن روحانى میانگین آراء اصفهانى ها را از آن خود کرد؟ 
پاسخ این پرسش به یک ویژگى شهرستان هایى بر مى گردد 
که به رئیسى و روحانى رأى داده اند به این معنا که چون رأى
 شهرستان هاى پرجمعیت تر مثل خمینى شهر، شاهین شهر، 
نجف آباد، لنجان و اصفهان از آن روحانى بود، در نتیجه آراء 
این نامزد انتخاباتى علیرغم آنکه شهرستان هاى کمترى را 
شامل شده، اما در مجموع بیشــتر از آراء رئیسى است. این 
البته به آن معنا نیست که ابراهیم رئیسى در شهرستان هاى 
پرجمعیت اصفهان رأى نداشته (مثًال آراء مردم فالورجان و 
کاشان متعلق به او بوده) ولى آنچه از آمار بر مى آید این است 
که درصد باالیى از مردم 11 شهرستانى که نام حسن روحانى 
را روى برگه هاى رأى خود نوشــتند، در زمره شــهرهاى

 پر جمعیت استان قرار مى گیرند تا به همان نسبت هم آراء 
او در استان اصفهان، باالتر از رئیسى قرار بگیرد. این وسط 
اما یک نکته مهم وجود دارد کــه در باال بردن رأى روحانى 
در میانگین کل استان تأثیر زیادى داشته است. این نکته به 

درصد اختالف آراء این دو نامزد مربوط است.

درصدهاى تعیین کننده
این درست که حسن روحانى مثًال در شهرستانى همچون 
خمینى شهر نسبت به شهرســتان هاى دیگر رأى باالیى 
آورده (68 هزار و 453 رأى) اما به هر حال رقیب او ابراهیم 
رئیســى هم در این شهرســتان کم رأى نداشته آنچنانکه 
او بــا 67 هــزار و 507 رأى تنها با 0/6 درصــد اختالف از 
روحانى عقب افتاده است. مشــابه این وضعیت در بعضى

 شهرستان هاى دیگر اســتان هم به چشم مى خورد منتها 
با این تفاوت که پیشــى گرفتن رئیســى از روحانى در آن 
شهرســتان هانیز با درصدهاى اختالفى بسیار اندك بوده 
است. به عنوان مثال ابراهیم رئیسى در خوانسار تنها با 2/9 
درصد اختالف، در کاشان با 1/9 درصد و در آران و بیدگل با 
3/2 درصد اختالف از روحانى پیش افتاد. در اردستان هم فقط 
278 رأى بیشتر از روحانى به نام ابراهیم رئیسى به صندوق 
ریخته شد تا اختالف آراء آنها در این شهرستان به 0/7 درصد 
برسد. رئیسى در فالورجان نیز از حسن روحانى جلو افتاد ولى 
اختالف رأى او با رقیبش در این شهرستان هم بسیار اندك 

و در حد 2/5 درصد بود.
این رقابت نزدیک و نفسگیر البته در همه شهرستان ها به 
چشم نمى خورد بلکه اختالف رأى این دو نامزد انتخاباتى 
در جاهایى از اســتان نه تنها نزدیک به هــم نبوده بلکه با 

فاصله زیادى از یکدیگر قرار داشته است. به عنوان نمونه، در
 شاهین شهر و میمه این اختالف با 40 درصد به نفع روحانى 
و در خوروبیابانک با 28درصد اختالف به ســود رئیســى 
رقم خورده  است. در فریدن هم رئیسى با اختالف رأى 25 
درصدى باالتر از روحانى قرار گرفت. در نجف آباد اما وضعیت 
متفاوت بود و روحانى با اختالف بیش از 24درصد، رئیسى را 

پشت سر گذاشت.
در مجمــوع، نزدیکــى رأى دو نامــزد اصلــى انتخابات 
ریاست جمهورى در دو شهرستان خمینى شهر با تنها 0/6 
درصد اختالف رأى و در شاهین شهر ومیمه با اختالف رأى 
بیش از 40 درصد، به ترتیب کمترین و بیشــترین فاصله 
نامزدها از یکدیگر در سطح استان اصفهان بوده است. جالب 
آنکه در هر دوى این موارد هم حسن روحانى از رقیب خودش
 پیش افتاده؛ یکجا با اختالفى بسیار اندك و یکجا با قاطعیت 

کامل. 

غرب، رئیسى را مى خواست
از پراکندگى آراء روحانى و رئیسى در شهرستان ها گفتیم، 
بد نیست نگاهى هم به جغرافیاى این پراکندگى بیاندازیم. 
جالب اســت بدانید آراء مردم شــرقى ترین شهرســتان 
استان(خوروبیابانک) و همچنین غربى ترین(فریدونشهر) 
و شمالى ترین شهرستان ها ( آران و بیدگل و کاشان) متعلق 
به ابراهیم رئیسى بوده و از آن جالب تر، درصد کسانى است 
که در خوروبیابانک( یعنى شرقى ترین نقطه استان) و فریدن 
(یکى از غربى ترین نقاط استان) به رئیســى رأى داده اند 
که هم باالترین میزان در کل اســتان اصفهان است و هم 
کامًال با یکدیگر برابر (60/8 درصد). اما برخالف این ســه 

گوشه استان که ازطرفداران پروپاقرص رئیسى محسوب 
مى شوند، اکثریت رأى دهندگان در جنوبى ترین شهرستان 
استان اصفهان (سمیرم) به حســن روحانى رأى داده اند. 
در کل از آمار وزارت کشــور چنین بر مى آید که دورترین

 شهرستان ها از مرکز اســتان به رئیســى رأى داده اند و 
شهرســتان هایى که به مرکز نزدیک ترند، حسن روحانى 
را برگزیده اند. این قاعده البته استثناهایى هم دارد؛ از جمله 
درباره مرکزى ترین شهرستان استان اصفهان (برخوار) که 
آراء آن نه متعلق به حسن روحانى که به نام ابراهیم رئیسى در 

صندوق انداخته شده است. 
اما در این بررسى جغرافیایى، نکته مهم و قابل بررسى آن 
است که تقریباً تمام شهرستان هایى که در مرزهاى غربى 
استان اصفهان واقع شده اند (فریدونشهر، فریدن، خوانسار و 
چادگان) آراء خود را به نام ابراهیم رئیسى به صندوق ریختند 
و تنها استثناء در میان این شهرســتان ها، گلپایگان است 
که رأى دهندگان آن، حســن روحانــى را آن هم با درصد

 شکننده اى ( 54/8 درصد در مقابل 40 درصد رأى ابراهیم 
رئیسى) به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرده اند. با احتساب 
شکنندگى آراء روحانى در گلپایگان، مى شود اینطور برداشت 

کرد که غرب استان اصفهان کًال با رئیسى بوده اند. 

مورد عجیِب خور
مطابق درصدهاى اعالم شــده از جانب وزارت کشــور، 
عجیب ترین رفتار انتخاباتى در اســتان اصفهان متعلق به 
مردم خوروبیابانک اســت. اهالى این شهرستان عالوه بر 
اینکه با 60/8 درصد، بیشترین رأى را نسبت به جمعیتشان 
در میان تمام 24 شهرستان استان اصفهان(والبته مساوى 

با رأى دهندگان فریدنى) به نام ابراهیم رئیسى به صندوق 
ریختنــد، در همین حال باعث رشــد آراء ســید مصطفى

 هاشمى طبا نیز شدند!
هاشمى طبا در کل استان اصفهان 18 هزار و 27 رأى آورد 
که اگر به تفکیک آراء در شهرســتان هاى استان محاسبه 
کنیم، او در 23 شهرستان از 24 شهرســتان آرائى کمتر از 
یک درصد را به خودش اختصاص داده اما تنها شهرستانى 
که ریتم آراء هاشمى طبا در اســتان اصفهان را بر هم زد، 
خورو بیابانک است به طورى که افزون بر 2/5 درصد مردم 
آن دیار رأى خود را به نام این نامزد اصالح طلب به صندوق 
ریختند. به عبارت دیگر از مجموع آراء 24 شهرستان استان، 
مردم خوروبیابانک تنها رأى دهندگانى بودند که هم به نامزد 
اصلى اصولگرایان و هم به یکى از دو نامزد اصالح طلبان 

بیشترین رأى را دادند! 
شاید دلیل اقبال خوروبیابانکى ها به هاشمى طبا این باشد 
که چون آراء این شهرستان دوردست استان اصفهان کامًال 
علیه روحانى بود و از طرف دیگر هاشمى طبا از طرفدارانش 
خواســته بود به روحانى رأى بدهند، در نتیجه مریدان این 
نامزد انتخاباتى که نه مى خواســتند به روحانى رأى بدهند 
و نه ابراهیم رئیسى را نامزد مورد عالقه خود مى پنداشتند، 
ترجیح دادند حرف مرادشان را نشــنیده بگیرند و نام خود 
او را روى برگه هاى رأى بنویســند تا پیش وجدانشان هم 

سرافکنده نشوند!      

همشهرى؛ نه!
اینکه هاشــمى طبا به جز در خوروبیابانک، در هیچکدام 
از شهرســتان هاى دیگر اســتان اصفهان نتوانست حتى 
رأى یک درصد جمعیــت رأى دهنــده را از آن خود کند، 
یک طرف؛ این راهم بدانید که جناب هاشــمى طبا که از 
قضا متولد شهر اصفهان هم هســت، کمترین میزان رأى 
در استان را در  شهرســتان چادگان با کسب تنها 92 رأى 
یعنى 0/3 درصد آراء به نام خودش ثبت کرده اســت. بعد 
از چادگان، فریدن با 0/4 درصد آراء یعنــى با 132 رأى در 
رتبه دوم شهرستان هایى قرار گرفته که کمترین آراء را به 
هاشــمى طبا داده اند. از آن ســو هم بعد از خوروبیابانک 
با 2/5درصد آراء، شهرســتان هاى برخوار، خمینى شهر، 
فالورجان، مبارکه و نجف آباد به نسبت جمعیتشان با0/9 

درصد، بیشترین رأى را به مصطفى هاشمى طبا داده اند. 
در شهرســتان زادگاه هاشــمى طبا یعنى اصفهان نیز از 
مجموع یــک میلیــون و 16 هــزار و 192 رأى دهنده، 
تنها شــش هزار و 446 رأى به نام این نامــزد انتخاباتى 
بــه صنــدوق ریخته شــد کــه نشــان مى دهــد فقط 
0/6 درصد اصفهانى ها خواســتار رئیس جمهور شــدن

 همشهرى شان بوده اند!  

شاهین شهرى ها در صدر
پیــش از این نوشــتیم کــه ابراهیــم رئیســى در کدام

 شهرستان ها با بیشترین اقبال روبه رو شد؛ حاال بد نیست 
به رقیب اصلى او یعنى حسن روحانى هم اشاره کنیم که او 
در کدام یک از 24 شهرستان استان اصفهان رأى باالتر یا 

پایین ترى آورده است.
چنانکه از آمــار اعالم شــده توســط وزارت کشــور بر

 مى آید، روحانى بیشترین رأى در استان اصفهان را از مردم 

شهرستان شاهین شهر و میمه گرفته است. بنابر این آمار، 
رئیس جمهور دولت یازدهم براى تکیه زدن بر کرسى دولت 
دوازدهم توانســته اعتماد68 درصد مردم این شهرستان را 
جلب کند. او از مجموع 117 هزار و 825 رأى اخذ شــده در 
شاهین شهر و میمه، 80 هزار و 33 رأى را به خود اختصاص 
داد که در مقایســه با 32 هزار و705 رأى ابراهیم رئیســى 
(یعنى چیزى نزدیک به 28 درصد کل آراء اخذ شده در این 
شهرستان) عددى نزدیک به 2/5 برابر را نشان مى دهد. آراء 
رئیسى در شهرستان شاهین شهر و میمه کمترین میزان رأى 

است که او در کل استان اصفهان از آن خود کرد.   
اما روحانى در شهرستان اصفهان هم رأى قاطعى آورد هرچند 
اصفهانى ها در ابراز اطمینان به رئیس آینده دولت نتوانستند 
به رکورد شاهین شهرى ها برسند. چنانکه از آمار بر مى آید، 
در مرکز استان اصفهان مجموعاً یک میلیون و 16 هزار و 192 
رأى به صندوق ریخته شد که چیزى معادل 60 درصد آن 
یعنى 611 هزارو 196 رأى متعلق به حسن روحانى بود.  این 
میزان رأى آورى نشان مى دهد که جنجال بزرگ بر سر پر 
شدن و پرنشدن میدان امام (ره) اصفهان در روزهایى که این 
دو نامزد انتخاباتى میتینگ هایشان را در آنجا برگزار کردند، 
نتوانسته معیار مناسبى را براى پیروزى یا شکست هر کدام، 

در اختیار دیگرى قرار دهد.
امــا حــاال کــه وضعیــت دو شهرســتان اول طرفدار 
حســن روحانــى را بررســى کردیــم، به شهرســتانى 
مى رســیم که روحانى در آن حداقــل رأى را در میان 24 
شهرســتان به خودش اختصــاص داد. این شهرســتان، 
خور و بیابانک است؛ همان شهرستانى که ابراهیم رئیسى و 
مصطفى هاشمى طبا بیشترین آراء استان اصفهان را در آن 
به نام خود ثبت کردند. در این شهرســتان از مجموع کل 
11هزار و 444 رأى مأخوذه، آراء حســن روحانى سه هزار و 
746 رأى یعنى 32/7 درصد کل آراء ریخته شده به صندوق 
بود. بعد از خوروبیابانک، چادگان با 34/4 درصد آراء و تیران 
با 38/6 درصد کل آراء به صندوق ریخته شده، در رتبه هاى 

بعدى کمترین حمایت از حسن روحانى ایستادند.

میرسلیم...
از چهار نامزد انتخاباتــى که در صحنه باقــى ماندند، آراء 
مصطفى میرسلیم در شهرستان هاى استان اصفهان تفاوت 
معنادارى با یکدیگر ندارد. میرسلیم در 24 شهرستان استان 
از زیر یک درصد (در اردستان، فریدن و نطنز) تا 2 درصد (در 
نجف آباد و خمینى شهر) رأى داشته اما کمترین عدد رأى او 
در خوروبیابانک با تنها 150 رأى ثبت شده است تا مشخص 
شود که این شهرستان در بحث آراء نامزد حزب مؤتلفه هم 

خبرساز بوده است.  

کمترین و بیشترین رأى
اما حاال که صحبت از کمترین و بیشترین رأى به میان آمد، 
مى بایست گذرى هم  براین داشته باشیم که فارغ از جمعیت 
رأى دهنده در هر شهرستان، کدام نامزد انتخاباتى بیشترین 
و کدام نامــزد، کمترین رأى را در اســتان اصفهان به خود 
اختصاص داده اســت. بنابر آمار اعالم شده، حسن روحانى 
در شهرســتان اصفهان با 611هزار و 196 رأى، بیشترین 
آراء را در میان چهار نامزد انتخابــات از اصفهانى ها گرفته 
است و سید مصطفى هاشمى طبا با 92 رأى که به نام او در 
شهرستان چادگان به صندوق ریخته شده، رکورددار داشتن 

کمترین رأى است.

دوستداران و دشمنان آراء باطله! 
از میزان آراء نامزدها که بگذریم، به آراء باطله مى رســیم و 
اینکه درصد این رأى هاى خوانده نشده در کدام شهرستان 

رکورد شکسته است.
بنابرآمار وزارت کشور، در استان اصفهان مجموعاً 84هزار 
و 759 رأى باطله به صندوق ریخته شد که 3/3 درصد کل 
آراء اخذ شده را شامل مى شــود. از این نزدیک به 85 هزار 
رأى، مردم دیار آران و بیدگل با ثبــت عدد5/2 درصِد کل 
آراء اخذ شده در این شهرستان توانســتند در صدر جدول 
شهرســتان هاى دوســتدار رأى باطله قرار بگیرند و بعد 
از آنها، فالورجان بــا 4/8 درصد و دهاقان بــا 4/5 درصد، 
دوم و سوم شــدند. در مقابل این شهرستان ها فریدن قرار 
دارد که رأى دهندگانــش با اختصاص رقــم 1/9 درصد 
آراء باطله به خــود، صحیح ترین رأى هــا را در میان کل 
شهرستان هاى استان به صندوق ریخته اند. بعد از فریدن هم 
چادگان با 2/2 درصد و نطنز با 2/3 درصد آراء باطله در زمره 
شهرستان هایى هستندکه ساکنانش مانند فریدنى ها عمل 

کرده اند.      

آنالیز آراء مردم استان اصفهان در انتخابات ریاست جمهورى

شهرها و رأى ها
مهران موسوى خوانسارى

نتایج تفصیلی انتخابات ریاست جمهوري در استان اصفهان
نام ردیف

شهرستان
تعداد کل آراء 

مأخوذه
تعداد آراء 
باطله مأخوذه

تعداد آراء 
صحیح

تعداد آراء 
حسن روحانی

تعداد آراء 
سید ابراهیم 

رئیسی

تعداد آراء 
سید مصطفی 
آقا میر سلیم

تعداد آراء 
سید مصطفی 
هاشمی طبا

1,016,19229,315986,877611,196356,17713,0586,446اصفهان1
59,7633,12056,64326,80828,726746363آران وبیدگل2
37,9101,30336,60717,89618,174359178اردستان3
65,4632,92962,53424,88136,163922568برخوار4

بوئین 5
17,57844617,1327,9828,831219100ومیاندشت

45,9811,53544,44617,77425,633700339تیران وکرون6
26,84359426,2499,25416,62228192چادگان7
144,8744,691140,18368,45367,5072,8671,356خمینى شهر8
20,64267819,9649,47810,071279136خوانسار9

11,44430211,1423,7466,957150289خوروبیابانک10
22,3921,02121,3719,21211,536432191دهاقان11
51,6352,05749,57828,29820,579516185سمیرم12

شاهین شهر 13
117,8252,974114,85180,03332,7051,446667و میمه

80,5412,89877,64344,12331,3821,471667شهرضا14
32,54263231,91011,69919,773306132فریدن15
26,29284025,45211,34513,623352132فریدونشهر16
126,0616,033120,02856,70559,8982,2461,179فالورجان17
189,5436,845182,69887,45391,1352,9361,174کاشان18
50,3791,53248,84727,63020,210718289گلپایگان19
146,8525,244141,60882,27655,8972,4131,022لنجان20
81,5343,19878,33641,70034,3091,583744مبارکه21
26,42692425,50212,90612,068364164نایی ن22
155,1304,874150,25691,62354,0483,1011,484نجف آباد23
34,14878633,36219,01113,908310133نطنز24
2,587,97584,7592,503,2161,401,4821,045,93237,77518,027جمع
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در حالى مسکن کشور پنجمین سال رکود خود را پشت 
سر مى گذارد که دولت با مصوبه اى به دنبال اخذ مالیات 
25 درصدى از سود تولیدکنندگان مسکن است،  اقدامى 
که به زیان تولید مسکن تمام شده و در واقع میخ آخرى 

است که بر تابوت تولید مسکن زده مى شود.
مالیات بر عائدى ســرمایه یا همان CGT مالیاتى است 
که دنیا با گرفتن بخشى از ســود دالل ها و سوداگران 
زمین و مسکن انگیزه رفتارهاى ســوداگرانه را در آنها 

کاهش مى دهد. 
این روزها هیئت دولت مصوبــه اى را گذرانده که در آن 
سازمان امور مالیاتى باید 25 درصد سود تولید کنندگان 

مسکن  را به عنوان مالیات اخذ کند.
مطابق ایــن مصوبه که ابالغ شــده درآمد اشــخاص 
حقیقــى و حقوقــى ناشــى از ســاخت و فــروش 
هر نوع آپارتمان حسب مورد مشــمول مالیات بر درآمد 
موضو ع چهارم و پنجم باب سوم قانون اخذ مالیت هاى 

مستقیم مى شود.
اقدام دولت یازدهم در تصویب و ابــالغ آیین نامه  اخذ 
مالیات بر ساخت و فروش مسکن در حالى صورت گرفته 
که در سال هاى 93، 94 و95 رکود بازار مسکن در حال 
افزایش بوده و در ماه هاى سپرى شده از سال 96 نیز این 

رویه ادامه داشته است.

على خدایى، عضو کارگرى شــورایعالى کار درباره آخرین 
وضعیت کارگاه هاى زیرزمینى و نیــروى کار این کارگاه ها  
گفت: برآوردهاى دولت این اســت که بیش از چهار میلیون 
کارگر زیرزمینى در کشور فعالیت مى کنند که از شمول برخى 

مواد قانون کار خارج هستند.
وى  در ادامه  افزود: به اســتناد قانــون «معافیت از پرداخت 
سهم بیمه کارفرمایان کارگاه هاى تا سقف پنج نفر» دولت 
به منظور ساماندهى کارگران این کارگاه ها، کارفرمایان را از 
پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف کرده است اما متأسفانه 
بیشترین تخلفات بیمه اى در همین کارگاه هاى زیر پنج نفر 

مشاهده مى شود.

این عضو هیئت رئیســه کانون عالى شوراهاى اسالمى کار 
کشور اظهار داشت: کارفرمایان توضیح دهند چرا با وجود اینکه 
حق بیمه این کارگران را دولت پرداخت مى کند اما آنها از بیمه 

کارگران خود امتناع مى کنند؟!
خدایى درباره علت شانه خالى کردن برخى کارفرمایان این 
کارگاه ها از بیمه کردن کارگران گفت: بر اساس گزارشات و 
بررســى هاى صورت گرفته عموماً دو دلیل براى توجیه این 
قضیه از سوى کارفرمایان مطرح مى شد. بخشى از کارفرمایان 
از چنین مشوقى از سوى دولت بى اطالع هستند و برخى براى 
مصونیت از شناسایى در دستگاه هاى اجرایى مانند سازمان 

امورمالیاتى، از بیمه کردن کارگران خود سر باز مى زنند. 

فعالیت زیرزمینى
 4 میلیون کارگر

میخ آخر دولت 
بر تابوت َمسکن

یارانه خرداد 
جمعه  واریز مى شود 

هفتاد و ششمین مرحله از یارانه نقدى ساعت 24 جمعه 
26 خرداد  به حساب سرپرستان خانوار واریز مى شود و 
قابل برداشت است.طبق اعالم سازمان هدفمندسازى 
یارانه ها، این مرحلـه از یارانه نقدى به مبلـغ 45 هزار و 
500تومان به ازاى هر نفر به حساب سرپرستان خانوار 

واریز مى شود و قابل برداشت خواهد بود.

هر پیامک
 10 ریال ارزان مى شود؟

سازمان حمایت مصرف کنندگان اعالم کرد: دریافت 10 ریال 
بابت ارسال هر پیامک از سوى اپراتورها که طى دو سال اخیر 
از مشترکان صورت گرفته است، از این پس متوقف مى شود.
تبصره 19 قانون بودجه سال 1394، اپراتورهاى ارائه دهنده 
خدمات تلفن همراه را موظف کرده بـود عالوه بر  قیمت هر  
پیامک،  مبلغ 10 ریال از  اسـتفاده کننـدگان خدمات مزبور 
دریافت و به حساب درآمد عمومى نزد خزانه دارى کل کشور 

واریز کنند تا در موارد تعیین شده در قانون هزینه شود.

توقف خط تولید پراید 
تا پایان امسال

عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شوراى اسالمى گفت: سازمان استاندارد اعالم کرده که 
خودروى پراید تا پایان سال 96 باید از خطوط تولید خارج 
شود و کمیسیون صنایع به خودروسازان نیز اعالم کرده 

و آنها تا پایان سال جارى پراید را بازنشسته مى کنند.

ویترین

 در حالى رئیس کل بانک مرکزى در واپسین روزهاى بهار، 
وعده بررسى نرخ سود بانکى در شوراى پول و اعتبار را داده 
بود که اکنون برخى بانک ها، دور جدیدى از افزایش نرخ 

سود را آغاز کرده اند.
مهلکه نرخ سود بانکى گویا دیگر براى بانک ها آالرم هاى 
خطر ندارد. زنگ خطرى که مدت هاست به صدا درآمده و 
اتفاقًا، صدایش کم کم دارد براى نظام بانکى ایران عادى 
مى شــود؛ اما به همان اندازه که این زنگ خطر با صداى 
بلندترى به صدا درمى آید، شوراى پول و اعتبار گویا در خوابى 
عمیق تر فرو مى رود. البته موضوع به همین سادگى ها هم 
نیست. نظام بانکى نشان داده است که دستور و بخشنامه و 
دستورالعمل را چندان تاب نمى آورد. حداقل براى نرخ سود، 

اینطور است.
مدت هاســت که بانک مرکزى به دنبال راهکارى است 
که بتواند به صورت منطقى، نرخ سود را تعیین کند؛ اما هر 
بار، کار به دستور و بخشنامه مى رسد؛ در حالى که بانک ها 
دیگر اوضاع و احوالى ندارند که بتوانند با این ُمسّکن ها، خود 
را اندکى آرام کرده و صورت هاى مالــى خود را تراز کنند. 
واقعیت آن است که زیان دهى، دیگر براى بانک ها واژه اى 
ناملموس و شاید هم ناخوشایند نیست؛ چاره اى هم ندارند 
که به آن عادت کنند. یک طرف ســپرده گذاران هســتند

 و طرف دیگر، مطالبه گران. سودهاى موهومى هم که دیگر 
جاى خود دارد.

وعده سیف در فصل بهار، خزان شد
ولى ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزى بهار امسال گفته بود 
نرخ سود بانکى در سال جارى کاهش مى یابد. وى البته بر 
این نکته هم تأکید کرده بود که مهمتر از کاهش نرخ سود، 
تعادل در عرضه و تقاضاى نقدینگى در بازار است که بتواند 
نرخ ســود را پایدار نگاه دارد؛ موضوعى که کمتر اکنون به 

چشم مى خورد.
سیف به این نکته هم تأکید کرده بود که بانک ها باید نرخ 

تمام شــده پول را هم کاهش دهند؛ این هم از آن دســت 
موضوعاتى است که تاکنون نه تنها گامى براى تحقق آن 
برداشته نشده، بلکه بانک ها برنامه اى را هم تا این لحظه 

براى این موضوع اعالم نکرده اند.

بانک ها زیرپوســتى نرخ سود را افزایش 
دادند

گزارش ها حکایت از آن دارد که بانک ها خیز دوباره اى براى 
افزایش نرخ سود برداشــته اند و البته براى اینکه به دور از 

جنجال عمل کنند، این بار پکیج هاى ویژه را براى مشتریان 
خاص خود رونمایى مى کنند. اگر فردى سپرده گذار عادى به 
شمار آید و رقمى تا 20میلیون تومان هم داشته باشد، بانک ها همان 
پکیجى را پیش روى آن قرار مى دهند که تقریباً نزدیک به 

سود مصوب شوراى پول و اعتبار و یا شاید یک تا 2 درصد 
باالتر از آن باشد.

اما کافى اســت که مشــترى خاص شوید و ســپرده هاى 
چند صد میلیونى داشــته باشــید، آنگاه این نرخ براى شما 
به صورت زیرپوســتى افزایــش پیدا کــرده و پکیج هاى 
ویژه اى رونمایى مى شــود که گاه نرخ را تــا 22 درصد هم 
افزایش مى دهد؛ اما اگر ســپرده گذارى با رقم سپرده باالى 
یک میلیارد باشــید، آنگاه دیگر داســتان متفاوت مى شود.

 بانک ها تصمیم مى گیرند که نقدینگى خودشان را از محل 
سپرده چنین سپرده گذارانى که اغلب کسب و کارشان دچار 
مشکل بوده یا صرفه اقتصادى نداشــته است، تأمین کنند 
بنابراین حتى تا 26 درصد هم البته در قالب هاى متفاوت ارائه 
مى دهند؛ این موضوع البته در مؤسسات مالى و اعتبارى مجاز، 
بیشتر از هر بانک دولتى یا خصوصى دیگرى به چشم مى خورد.

***
در همیــن راســتا یکــى از متصدیان بانکــى مى گوید: 
بانک ها به هیچ عنوان نمى توانند نرخ سود را کاهش دهند، 
چراکه هر یک از آنها بیم آن را دارند که سپرده ها از بانکشان 
بیرون رود و مشکالتشان دوچندان شود؛ به خصوص اینکه 
سایه سنگین رقبا را هم احساس مى کنند که ممکن است با 
نیم تا یک درصد سود باالتر، سپرده گذاران بیشترى را به خود 

جلب کند و آنها از این گردونه بى نصیب بمانند.

شوراى پول و اعتبار به دنبال تثبیت نرخ، نه 
کاهش

در این میان یک مقام مســئول بانکى مى گوید: شــوراى 
پول و اعتبار دیگر به دنبال کاهش نرخ سود نیست، بلکه با 
اوضاعى که اکنون مشاهده مى شود، قصد اصلى این است 
که نرخ سود فعلى را تثبیت کنند؛ بخاطر همین است که هنوز 

جمع بندى خاصى در این رابطه ارائه نشده است.
حال باید منتظر ماند و دید که چــه صدایى و در چه زمانى از 
شوراى پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکى بیرون خواهد آمد.

سناریوى کاهش نرخ سود بانکى تغییر کرد
بانک ها نرخ را افزایش دادند

اجراییه
شماره:951086- 96/3/9 به موجب راي شماره 950997673802026 تاریخ 95/11/14 حوزه 8 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ابوالفضل صادقى فرزند محمد به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 30,150,000 ریال بابت اصل خواسته و 853/750 ریال هزینه دادرسى و 
مبلغ 120,000 ریال هزینه نشرآگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 715056- 90/2/3 
و نیم عشر حق االجراء. مشخصات محکوم له: عبدالرضا یزدان پناه فرزند محمدعلى به نشانى اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالى نبش شیخ صدوق شمالى نبش شیخ مفید ساختمان کسرى. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 8296 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/944
اجراییه

شماره: 951084-96/3/9 به موجب راي شماره 9509976793802024 تاریخ 95/11/14 حوزه8 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه یونس همتى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 20,000,000 ریال بابت اصل خواسته و 600,000 ریال هزینه دادرسى و 120,000 ریال 
هزینه آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 640117 – 89/11/5  و نیم عشر حق االجراء. 
مشخصات محکوم له: عبدالرضا یزدان پناه فرزند محمدعلى به نشانى اصفهان شیخ صدوق شمالى نبش شیخ 
مفید ساختمان کسرى اول واحد 4 . ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. م الف:8297 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/945
اجراییه

شماره: 951120ش11 به موجب راي شماره 9509976794102259 تاریخ 95/12/15 حوزه 11 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سیدحمیدرضا حجازى دهقانى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150,000,000 ریال بابت اصل خواسته 
مطالبه وجه چک 850300 و 850277 و مبلغ 3,800,000 ریال بابت هزینه دادرسى  و هزینه نشر آگهى به مبلغ 
120,000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 90/10/15 و 90/11/20 لغایت اجراى 
حکم در حق محکوم له پروانه شیروى به نشانى خیابان کاوه جنب برج نقش جهان اولین منزل سمت راست کوچه 
شاه مردان منزل شخصى صاددر و نیم عشر حق االجراء اجراى احکام اعالم مى گردد. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 8299 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/946
اجراییه

شماره: 789/95- 1396/3/16 به موجب راي شماره 9609976794800026 تاریخ 96/1/19 حوزه هجدهم 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: سجاد جمشیدیان قلعه سفید شغل 
آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال (60/000/000 ریال) بابت اصل 
خواسته و مبلغ 2/445/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک (95/8/6) 
لغایت اجراى حکم در حق خواهان: ابراهیم قرهى قهى به نشانى اصفهان بازار قلندرها سراى ستوده پخش آسیا 
نیم عشر دولتى (رأى صادره غیابى است) ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 8311 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/947

اجراییه
شماره: 791/95- 1396/3/16 به موجب راي شماره 9609976794800027 تاریخ 96/1/19 حوزه هجدهم 
شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- شرکت شمس شمالى به 
مدیریت سیده فاطیما موسوى شفقى 2- سیده فاطیما موسوى شفقى هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم اند 
به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 970/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (91/11/21) لغایت اجراى حکم در حق خواهان: ابراهیم قرهى قهى به نشانى 
اصفهان بازار قلندرها سراى ستوده پخش آسیا نیم عشر دولتى. رأى صادره غیابى است و محکومیت خواندگان 
تضامنى مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

م الف: 8313 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /3/948
اجراییه

شماره: 175/95 به موجب راي شماره 73195 تاریخ 95/9/29 حوزه 19 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا جهانگیرى مهر به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت نفقه 
خواسته بمبلغ 4/050/000 ریال از تاریخ 95/3/22 بصورت مستمر و هزینه دادرسى بمبلغ 150/000 ریال و 
هزینه کارشناسى بمبلغ 1/500/000 ریال در حق خواهان تهمینه حقیقى نجف آبادى بوکالت زهرا کردگارى 
به نشانى: بهارستان فروردین غربى سعدى 7 پ 507 و پرداخت نیم عشر حق االجراء و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و مبلغ 6/000/000 ریال هزینه نشر آگهى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف: 8315 شــعبه 19 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/3/949

اجراییه
شماره: 95-162 ش18-93/3/16 به موجب راي شماره 1060 تاریخ 95/12/1 حوزه 18 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه پروین شریفى ینامیرآبادى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به مبلغ 170,000,000 ریال معادل هفده میلیون تومان به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3,600,000 
ریال بابت هزینه ى دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست(95/2/18) لغایت زمان وصول 
و ایصال آن. راى صادره غیابى است نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: آقاى حسن سهرابى شغل آزاد به 
نشانى اصفهان خیابان بزرگمهر کوچه شــماره 40 پالك69 . ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 8316 شعبه 18حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/950
اجراییه

شــماره: 951151-96/3/10 به موجــب راي شــماره 2250-950 تاریخ 95/12/7 حوزه 9 شــوراي حل 
اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه مجید حاجیان فرزند مرتضى شغل راننده 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و یک میلیون و دویست و نود و شش هزار و دویســت و پنچاه ریال بابت هزینه دادرسى و 
یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت دستمزد کارشناســى در حق خواهان فخرالسادات میرى فرزند سیدبشیر 
شــغل خانه دار به نشــانى اصفهان شــهرك امیریه خیابان دوم فرعى 12 شــرقى پالك 48 صادر و اعالم 
میدارد به اهتمام نیم عشــر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی نــدارد، صریحــاً اعالم نمایــد. م الــف: 8332 شــعبه 9 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان 

اصفهان/3/951
اجراییه

شماره: 951243- 1396/3/9 به موجب راي شــماره 9509976796302573 تاریخ 95/12/10 حوزه 33 
شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه : على مسماریان فرزند احمد 
به نشــانى مجهول المکان محکوم   اســت به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
5/355/000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک ها 94/2/19 و 94/2/30 لغایت زمان اجراى حکم در حق محکوم له: مالک شهبازى اوروند با 
وکالت خانم آرزو صانعى به نشانى اصفهان سه راه ســیمین جنب داروخانه سالمت طبقه 3 دفتر وکالت على 
شیرزاده و پرداخت نیم عشر  اجرایى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف: 8340 شــعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو) /3/952
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002003001339/1 شــماره بایگانی پرونده: 9502559/1 شماره آگهى ابالغیه: 
139603802003000021 بدینوسیله به محمدعلى قادرى زفره ئى فرزند عبدالغفار به شناسنامه شماره 807 
به نشانى خیابان شیخ صدوق شمالى، خیابان شیخ مفید بدهکار پرونده کالسه 139504002003001339/1 
که برابر گزارش اداره پست نشاط آدرس شــناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر چک شماره 006175- 
90/05/05 عهده بانک ســپه شعبه شیخ مفید بین شــما و هاشــم نصیرى با وکالت آقاى رضا سهیلى مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصــل و مبلغ 1/250/000 ریال بدهکار مى باشــید که بر اثر عــدم پرداخت وجه 
بســتانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالســه فوق در این 
اجراء مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اســناد رسمى بشــما ابالغ مى گردد از تاریخ 
انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محســوب اســت فقط یک نوبت در روزنامــه نصف جهان چاپ 
اصفهان درج و منتشــر مى گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
بدون انتشــار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبــق مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شــد. م الف: 8398  

اسدى رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/3/954
ابالغ راي

کالسه پرونده: 487/95 مرجع رسیدگى: شعبه هجدهم شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: آقاى مهرداد 
مظاهرى به نشانی: اصفهان خ ابوذر کوى باغ جنت پالك 32 ساختمان پاسارگاد واحد 19 با وکالت آقاى احسان 
رفیعیان به نشانى: اصفهان خ وحید ابتداى خ مارنان ساختمان ناژین 3 واحد 6 ، خوانده: آقاى علیرضا سلیمانى به 
نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه  گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاي 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور راي می نماید: راي 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقاى مهرداد مظاهرى به طرفیت آقاى علیرضا سلیمانى بخواسته مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال (دویست میلیون ریال) وجه 5 فقره چک به شــماره هاى 235808- 95/1/25 و 
235807- 94/12/25 و 235806- 94/11/25 و 235805- 94/10/25 و 235804- 94/9/25 عهده بانک 
ملت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوي 
و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابزاري نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت 
می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 
315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت 6/240/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک ها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزي در حق خواهان صادر واعــالم می گردد. راي صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شــعبه خواهد بود و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 8264 شعبه 18 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/3/955

ابالغ وقت رسیدگی
خواهان خانم رســیمه امیــرى فرزنــد عیوض علــى دادخواســتی به طرفیــت آقاى محمدحســین 
شــریعتى فرزند محمدجمعــه به خواســته ثبت واقعه طــالق تقدیــم دادگاههاي خانواده شهرســتان 
اصفهان نمــوده که به شــعبه اول خانواده اصفهــان واقع در خیابان میر مجتمع شــهید قدوســى طبقه 
چهــاره  ارجاع و به کالســه 960355 ثبــت و داراى  وقت رســیدگی 1396/4/25 ســاعت 8/30 صبح 
مى باشــد لذا به جهت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهــان و به تجویز مــاده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود 
تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطــالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافــت و در وقت مقــرر فوق جهت رســیدگی حاضــر گردد. 

م الف: 8330 شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان اصفهان/3/969
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426837100075 شــماره پرونده: 9509986837101176 شماره بایگانی شعبه: 
951319 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610096837100589 و شماره دادنامه 
مربوطــه 9509976837102102 محکوم علیه: حمیدرضــا بدریان دهاقانى به نشــانى مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت هدیه کالم اهللا مجید و مهرالســنه به مبلغ ده هزار ریال و یک دســتگاه آئینه و 
شمعدان و مبلغ پانصد و سى و نه میلیون و هفتصد و ســى و پنج هزار و پانصد و نود و سه ریال وجه نقدى و 
تعداد سى عدد سکه طالى تمام بهار آزادى و مقدار بیست مثقال طالى ساخته شده هیجده عیار به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار ریال خسارت دادرسى در حق محکوم له 
فرزانه رحیم پور فرزند مهدیقلى به نشانى اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان 
بالل خیابان بالل شرقى چهارراه 5 پالك 190 ط دوم- ك ملى 1280373296. ضمنًا با عنایت به صدور 
معافیت موقت محکوم له از پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ 31/973/295 ریال این مبلغ همزمان با اجراى 
حکم ضمن وصول محکوم به از طریق اجراى احکام دریافت و به خزانه دولت واریز مى شود حق االجراى 
دولتى به مبلغ 48/533/280 ریال بر عهده محکوم علیه مى باشــد. رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آئین 
دادرسى مدنى الزامى است. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحــوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توســط محکوم علیــه خواهد بــود (تبصره 1 مــاده 3 قانــون نحوه اجــراى محکومیت 
مالــى 1394) م الــف: 8336 شــعبه 11 دادگاه خانــواده شهرســتان اصفهان(مجتمــع شــهید 

قدوسى)/3/992
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610113641000396 شماره پرونده: 9409983641802007 شماره بایگانی شعبه: 950052 
آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: مجید غفارى حسب محتویات پرونده کالسه 950052 ك 102 آقاى مجید 
غفارى فرزند منصور متهم به بزه بى احتیاطى در امر رانندگى منجر به ایجاد صدمه بدنى غیرعمدى، با توجه به 
مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 1396/04/24 ساعت 8:45 صبح 
در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شــهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند در صورت عدم حضور 
دادگاه غیاباً رســیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 296 عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق)/3/1044
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103640702228 شــماره پرونده: 9609983640700072 شماره بایگانى شعبه: 
960072 آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: آقاى یوسف بااحمدى خواهان مریم تدبیرى دادخواستی به طرفیت 
خوانده یوسف بااحمدى به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه هاي عمومى شهرستان زرین شهر 
نموده که جهت رسیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) واقع در زرین شهر 
ارجاع و به کالســه 9609983640700072 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/04/24 و ساعت 
12:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 310 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/1045
آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیات هاى اول و دوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى بخش 16 ثبت اصفهان 

تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیدهاست.
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم  در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى میشوددر صورتى که شخص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم و پس 

ازاخذرسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراء صادره از هیات:

1- راى شــماره 0123 مورخــه 96/03/10  آقاي رمضانعلی عابدي به شناســنامه شــماره 275 کدملی 

5110532893 صادره برخوار فرزند علی بصورت ششدانگ یکباب مرغدارى به مساحت 9876/60  مترمربع 
پالك شماره 1959 فرعی از 409 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاء 

مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است .
2- راى شماره 0560 مورخه 95/10/15 خانم فاطمه جدیدي به شناسنامه شماره 323 کدملی 0558269079 
صادره خمین فرزند حسین بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 104/80 مترمربع پالك شماره 301 
اصلی واقع در اصفهان بخش16حوزه ثبت ملک شــاهین شــهر که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا نظرى حاجى  آبادى محرز گردیده است.
3- راى شماره 0666 مورخه 95/12/25  آقاي علی اصغر گرامی شالقونی به شناسنامه شماره 1155 کدملی 
0450314121 صادره شمیران فرزند سبحان علی بصورت/ششدانگ یکباب خانه، به مساحت 71 مترمربع 
پالك شماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى مشاعى 

به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حیدر رضائى حاجى  آبادى محرز گردیده است.
4- راى شــماره 0663 مورخه 95/12/25  آقاي عباس عربی کرون به شناســنامه شــماره 138 کدملی 
1159547009 صادره فریدن فرزند ناد علی  به صورت سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه، ششدانگ، 
به مساحت 210/94 مترمربع پالك شــماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین 
شــهر که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رســمى آقاى حسن ابدالى حاجى  آبادى 

محرز گردیده است.
5- راى شــماره 0662 مورخــه 95/12/18  آقاي غفار گرامی شــالقونی به شناســنامه شــماره 1156 
کدملی 0450314138 صادره شــمیران فرزند سبحان علی بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
172/69 مترمربع پــالك شــماره 301 اصلی واقــع در اصفهان بخــش16 حوزه ثبت ملک شــاهین 
شــهر که در ازاءخریدارى مشــاعى به صورت مع الواســطه از مالک رســمى آقاى حســن ابدالى محرز 

گردیده است.
6- راى شــماره 0080 مورخه 96/02/13  آقاي علیرضا بکائی جزي به شناســنامه شــماره 138 کدملی 
5110576246 صادره شاهین شهر فرزند حاتم بصورت ششدانگ یکباب مغازه، به مساحت 48/36 مترمربع 
پالك شــماره 667 فرعی از321 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاء 

مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است .
7- راى شــماره 0441 مورخــه 96/08/03  قــاي مرتضی کالنتري به شناســنامه شــماره 13 کدملی 
1091882576 صادره دهق فرزند عباسعلی بصورت ششدانگ یکباب کارگاه نساجى به مساحت 1845/87 
مترمربع پالك شماره69368 فرعی از 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر 

که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى داوود ثنائى محرز گردیده است.
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول:  96/03/24 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 96/04/07 م الف: 569 ناصر صیادى صومعه 

رئیس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/3/1070
مزایده

شــماره آگهى: 139603902127000016 شــماره پرونده: 9204002127000035 آگهى مزایده اموال 
غیرمنقول (اسناد رهنى) بر اساس پرونده  اجرائى به شماره بایگانى 9200035 تمامت ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 76/61 واقع در مهیار بخش یک ثبتى شهرضا مورد ثبت صفحات 495 و 250 دفاتر سه متمم و 86 
با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 3100 متر به خط مستقیم به زمین 76/60 شرقا به دامنه کوه کاله قاضى 
جنوبا به طول 3100 متر به خط مستقیم مفروز باقى مانده مزرعه حیدرآباد 76/5 غربا به طول 500 متر به جاده 
شوسه اصفهان شیراز به نام محمدباقر خورزوقى ثبت و سند صادر شده است و به موجب سند رهنى شماره 
32499 مورخ 1387/12/18 دفتر اسناد رسمى شماره 145 شهرضا از طرف نامبرده در رهن بانک کشاورزى 
شعبه مرکزى شــهرضا قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهى بستانکار تقاضاى صدور اجراییه نموده که 
اجرائیه توسط دفترخانه تنظیم کننده سند صادر و پس از تشکیل پرونده و ابالغ اجرائیه به درخواست بانک 
بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34  اصالحى قانون ثبت و آئین نامه اصالحى مربوطه پالك مذکور مورد 
ارزیابى قرار گرفته و برابر برگ ارزیابى کارشناس رســمى دادگسترى بدین شرح توصیف و ارزیابى گردید. 
1- کل زمین به مساحت 1550000 مترمربع میباشد که به مبلغ شــصت و شش میلیارد و ششصد و پنجاه 
میلیون ریال ارزیابى شده است. 2- درختان انار هشت تا ده ساله 32500  اصله به اضافه طرح بابلر به مساحت 
33 هکتار به اضافه درب و دیوار گلى به طول 2590 متر به مبلغ ســیزده میلیارد و دویست وشصت و چهار 
میلیون و هشتصد هزار ریال ارزیابى شده است. 3- درختان انار چهار تا پنج ساله 15500 اصله به اضافه طرح 
آبیارى بابلر به مساحت 17 هکتار و استخر و ســاختمان کاگرى و اتاق مدیریت و آغل گوسفند به مبلغ سه 
میلیارد و ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال ارزیابى شده است. که مورد رهن کال به مبلغ هشتاد و سه میلیارد و 
پانصد و هشتاد و نه میلیون و هشتصد هزار ریال ارزیابى شده است. ماشین آالت موجود در محوطه مرغدارى: 
1- یک دستگاه دیزل ژنراتور 60 کیلو ولت آمپر، 50 هرتز، 80 آمپر که نوع آن مشخص نیست ولى با توجه 
به وضعیت موجود آن قیمت آن هشتاد میلیون ریال میباشد. 2- انشعاب برق سه فاز 150 آمپر، حق امتیاز، 
ترانس و متعلقات مربوطه به قیمت یکصد و بیست میلیون ریال 3- دستگاه تصفیه آب موجود جهت مرغدارى 
به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال 4- باسکول 20 تنى جاده اى به مبلغ چهل میلیون ریال 5- دستگاه تغذیه 
دان مرغ و ضد عفونى کننده سالن ها به مبلغ ده میلیون ریال 6- مشعل گازوئیل اتمسفر جهت تنظیم دماى 
سالنها هشت عدد جمعًا به مبلغ هشت میلیون ریال 7- فنهاى سقف سالن ها چهار عدد جمعًا به مبلغ هشت 
میلیون ریال 8- فنهاى دیواره سالنها هشت عدد جمعاً به مبلغ دوازده میلیون ریال 9- تانکر ذخیره سوخت دو 
عدد بیست هزار لیترى به مبلغ ده میلیون ریال 10- تانکهاى ذخیره آب مصرفى مرغدارى جمعًا به مبلغ سه 
میلیون ریال که ماشین آالت فوق کًال به مبلغ سیصد و شانزده میلیون ریال ارزیابى میگردد. و مورد مزایده طبق 
اعالم بستانکار فاقد بیمه میباشد. در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الى 12 روز چهارشنبه مورخ 96/04/14 
در شعبه اجراى ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد. از طریق مزایده به فروش میرسد. چنانچه روز مزایده با 
تعطیل پیش بینى نشده اى مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد. مزایده از مبلغ کارشناسى 
هشتاد و سه میلیارد و نهصد و پنج میلیون و هشتصد هزار ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى و به هر 
کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: کیلومتر 
35 جاده شهرضا- اصفهان بعد از مهیار نرســیده به پلیس راه سمت راست جاده دشت مهیار بازدید به عمل 
آورند. الزم به ذکر است که کلیه هزینه هاى قانونى اعم از هزینه ى انتقال سند در دفاتر اسناد رسمى و مالیات 
دارائى و عوارض شهردارى و بدهى هاى مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه هاى 
متعلقه برعهده برنده مزایده میباشد این آگهى یکنوبت در روزنامه نصف جهان در تاریخ 96/03/24 چاپ و 

منتشر میشود. م الف: 68 یوسفیان رئیس واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا /3/1089



پاك اســت خدایى که پوشــیده نیســت بر او ســیاهى تیره و تــار بر روى 
ناهموارى هاى زمین و قلــه هاى کوتاه و بلند کوه هــا و نه غرش رعد در 
کرانه آسمان و نه درخشش برق در البه الى ابرها و نه وزش بادهاى تند 
و طوفان و نه ریزش برگ ها بر اثر بارش باران و نه محل سقوط قطرات 
باران و نه مســیر کشیده شــدن دانه ها به وســیله مورچگان و نه غذاهاى 
کوچِک نادیدنى پشــه هــا و نه آنچه در شــکم حیوانات ماده در حال رشــد 

موال على (ع)است(خدا به همه آنها آگاه است).

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز نوزدهم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ َوفِّْر فیِه َحّظى ِمْن بََرکاتِِه، َوَسهِّْل َسبیلى اِلى َخْیراتِِه َوال تَْحِرْمنى َقُبوَل 

َحَسناتِِه، یا هاِدیًا اِلَى الَْحقِّ الُْمبیِن.
خدایا! سرشــار کن در این روز بهره ام را از برکات آن و هموارساز راهم 
را به سوى خیرات آن و محرومم مساز از پذیرفتن نیکى هایش. اى راهنماى 

به سوى حق آشکار.

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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خواص شگفت انگیز گالب

خواص شگفت انگیز گالب

زیر پاى زیر پاى 
مسعود کیمیایىمسعود کیمیایى

داوران 
«رگ خواب» 

را دوست 
نداشتند   

10

ر یکى از

»بب»ب» 
تتت

ندتند   

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد در نظر دارد یکباب مغازه و زیرزمین به همراه تجهیزات، موقوفه محمد صالحى 
واقع در نجف آباد خیابان رجایى مرکزى نبش خیابان 17 شهریور را براى مدت یکسال به اجاره واگذار نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 96/03/22 لغایت پایان وقت ادارى 96/04/08 به صورت حضورى به اداره 

اوقاف مراجعه یا با شماره 42451514 تماس حاصل فرمایند. 

آگهى مزایده نوبت دوم 

م الف: 4758رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد  

کى روش خودِ معجزه است

على کریمى جور بقیه اصفهانى ها را کشید
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 زیر پاى مسعود کیمیایى 

روزنامــه   
ى  ا لگــر صو ا
«جوان» در یادداشتى 
بــا انتقاد از نــوع دیالوگ 
نویسى در ســریال «زیر پاى 
مــادر»  آن را کپى بــردارى از 
سینماى مســعود کیمیایى دانسته 

است.
در قسمتى از این یادداشت آمده است: 
ســعید نعمت ا... عالقه زیــادي دارد 
که در دیالوگ نویسی شــبیه مسعود 
کیمیایی باشد، کارهاي قبلی نعمت ا... 
با ســیروس مقــدم از جمله ســریال 
«میکائیل» که تصویري کاریکاتوري 
از «دون کورلئونه» فیلم «پدرخوانده» 
را خلــق کرده بــود همگی شــاهد و 
ســند عالقه نعمت ا... بــه کپی کاري 
از دیالوگ نویســی مســعود کیمیایی 
اســت؛ دیالوگ هایی که برخاسته از 
نحوه صحبت کــردن بخش خاصی 
از شهروندان تهران در دهه هاي اول 
قرن جاري در مناطق قدیمی این شهر 

است.
حال نعمــت ا... فــارغ از اینکــه آیا 
دیالوگ نویسی به سبک لوطی ها، کاله 
مخملی ها و عنترباز هاي قدیم تهران 
براي مخاطب دهه 90 و داستانی که در 
دهه 90 روایت می شود، جذابیت دارد 
یا خیر همان سبک و سیاق قبلی اش را 
در «زیر پاي مادر» ادامه داده اســت. 
وي آنچنان درگیر بازي الفاظ بوده که 
از مســئله مهمی به نام داستان غافل 
شده اســت، براي همین بینند ه  هاي 
«زیر پــاي مــادر» بیشــتر از اینکه 
سریال ببینند شــنونده دیالوگ هاي 
طوالنی اند که بخش عمده اي از فیلم 
را به خود اختصاص داده انــد و بود و 
نبودشــان کمکی به جلو بردن سریال

نمی کند.
گنگ بودن «زیر پاي مادر» محدود به 
دیالوگ ها نمی شود، شخصیت پردازي 
ســریال حتی در قیاس بــا کارهاي 
قبلی نعمــت ا... هم ضعیف تر اســت. 
نویســنده تالش کرده در کارهایش 
حتمًا شــخصیت قهرمان را بگنجاند، 
اما آنقــدر شــخصیت وي اغراق آمیز 
و باور ناپذیــر طراحی شــده که هیچ 
نوع همذات پنداري را در مخاطبانش 
به همــراه نــدارد. «زیر پــاي مادر» 
می توانست ســریال بهتري شود اگر 
دایره تکرار در شبکه اول سیما تا این 
حد تنگ نبود و اصرار بیش از حد براي 

تکرار تجربه هــاي قبلی 
وجود نداشتوجود نداشت.

صرا
هــاي قبلی

شت.

محمدتقــى فهیم از جملــه منتقــدان نزدیک به 
جریان ارزشــى در یکى از نشســت هاى نمایش 
فیلم ســینماروایت ادعایى طرح کرده است درباره 
افزایش معتادان بــه هنگام اکــران «گوزنها»ى 

مسعود کیمیایى!
این منتقد که درباره مستندى به نام «103 روز» با 
محوریت مرور زندگى زندانیان سخن مى گفت بیان 
داشت: کارگردان «103 روز» نتوانسته با یک وحدت 
هدفمند جلو برود و ما در میزانسن دوربین، نمى دانیم 
فیلمساز طرف چه کسى اســت؟ این درحالى است 
که مخاطب تاکنون، فیلم هاى مســتند زیادى در 
مورد زندان که معروف ترین آنها مســتندهایى در 
مورد زندان «آلکاتراس» اســت دیده و در این آثار 
تکلیف فیلمســازان مشخص اســت که طرف چه 
کسى هســتند. اما در فیلم «103 روز» این تکلیف 
نامشخص اســت. نکته دوم این است که همیشه 
موضوع زندان همچون خط باریکى اســت که به 
افتادن به ورطه طنازى به سود خالفکارها مرسوم 
است. مثل فیلم «گوزنها» که در هنگام پخش این 
فیلم به دلیل اینکه بهــروز وثوقى آنقدر نقش معتاد 
را خوب و جذاب بازى کرده بود بــه تعداد معتادها 

افزوده شده بود!

افزایش معتادها 
درفصل «گوزنها» 

على سرتیپى پخش کننده فیلم «ساعت 5 عصر» 
مى گوید: براساس مصوبه شوراى صنفى نمایش 
اکران فیلم «ساعت 5 عصر» بعد از پایان نمایش 
فیلم «نهنگ عنبر 2» تعیین شده است. اما از آنجا 
که اکران «نهنگ عنبــر 2» همچنان ادامه دارد 
آغاز نمایش فیلم «ساعت 5 عصر» به عید سعید 

فطر نمى رسد.
وى ادامه داد: هم اکنون فیلم «نهنگ عنبر 2» در 
هفته پنجم اکران خود قراردارد و قرار اســت پنج 
هفته دیگر نیز اکران شود همچنین باتوجه به اینکه 
هفته هاى اکران در ماه مبارك رمضان محاسبه 
نمى شود بنابراین اکران فیلم «نهنگ عنبر 2» تا 
بعد از عید فطر ادامه دارد و هر زمان که اکران این 
فیلم تمام شود فیلم «ســاعت 5 عصر» در گروه 

سینمایى قدس اکران مى شود.
ســرتیپى با اشــاره به بازدید مهران مدیرى از 
مجموعه ســینمایى کوروش گفت: برنامه هاى 
تبلیغاتى براى فیلم داریم و منتظر هستیم تا تاریخ 
دقیق اکران مشــخص شــود و بعد از آن اجراى 
برنامه هاى خــود را آغاز کنیم امــا آنچه تا امروز 
مشخص است این است اکران فیلم همزمان با 

عید فطر نخواهد بود.

محمد نهاوندیــان رئیس دفتر رئیــس جمهور با 
حضور در منزل استاد جمشید مشایخى در فضایى 
صمیمى با این هنرمند برجســته حوزه ســینما و 

تلویزیون دیدار و گفتگو کرد.
نهاوندیان در این دیداربا تجلیــل از فعالیت هاى 
شاخص و طوالنى مدت استاد مشایخى در عرصه 
هنرى و فرهنگى گفت: سرمایه هاى ارزشمندى 
همچون استاد مشایخى که در زندگى شخصى و 
آثار هنرى شان، اخالق مدارى موج مى زند، جزو 

افتخارات فرهنگى جامعه ایران هستند.
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اهمیت رابطه 
هنر و اخالق و لــزوم تبیین این موضوع، اســتاد 
مشــایخى را الگوى هنراخالقــى توصیف کرد و 
اظهارداشــت: مفهوم هنر اخالقى، گم شده هنر 
امروز جهان است و ایران با برخوردارى از فرهنگ 
و سرمایه غنى فرهنگى، این شایستگى را دارد که 
مؤلفه هاى هنر اخالقى را به جهان معرفى کند و در 

این میان بى تردید فعالیت ها و سخنان هنرمندانى 
همانند استاد مشایخى که فخر هنر ایران و ایرانیان 

هستند، مى تواند در این راستا بسیار مؤثر باشد.
نهاوندیــان در این دیــدار همچنین با اشــاره به 
عالقه مندى دکتر روحانى به شخصیت برجسته 
اســتاد جمشــید مشــایخى، براى این هنرمند 
برجسته کشــورمان سالمتى و شــادکامى آرزو 

کرد.
استاد جمشید مشــایخى نیز در این دیدار با ابراز 
خوشــحالى از این دیدار ، وظیفه هنر و هنرمند را 
اخالقى زیستن و انسان بودن برشمرد و بر ضرورت 
توجه به اعتالى اخالق در جامعه و استفاده از ابزار 

هنر در این زمینه تأکید کرد.
استاد مشــایخى همچنین دغدغه هاى هنرى و 
فرهنگى خود و توجه به ساخت فیلم هاى شاخص 
و نیز احترام به پیشکســوتان عرصه هنر را مورد 

تأکید قرار داد.

دیدار رئیس دفتر رئیس جمهور با جمشید مشایخى

فیلم سینمایى مهران مدیرى 
رضا کیانیان یک هفته مانده به توزیع اولین قســمت از عید فطر اکران مى شود؟

فصل جدید سریال «شهرزاد»، به اظهار نظر درباره  این 
سریال پرداخت.

این بازیگــر همچنیــن عکس هایــى از ایفاى نقش 
خــود در فصــل دوم «شــهرزاد» را منتشــر کــرده

 است.
رضا کیانیان در این یادداشت نوشته است:

«دوشنبه 29 خرداد مى توانید اولین قسمت از فصل دوم 
سریال "شهرزاد" را ببینید. من فصل اول "شهرزاد" را 
دوست داشتم و ســه بار درباره اش نوشتم. براى فصل 
دوم نقشى به من پیشنهاد شد که نتوانستم قبول نکنم. 
نقشــى پر از تناقض پر از چالش هاى درونى و از همان 
نقش هایى که دوست دارم. در ســاخت سریال، مانند 
حسن فتحى بیشتر از انگشتان یک دست نداریم. تا به 
حال هر چه ساخته خوب بوده و در رأس همه "شهرزاد"

 بود.
و  حاال فصل دوم "شهرزاد". همیشه فصل دوم سخت تر 
از اولى است. نوشتن و ســاختنش جسارت مى خواهد. 

به ویــژه که اولى خوب باشــد چون توقــع بیننده باال 
رفته اســت. حاال با همین توقع باال به دیدن فصل دوم 
"شهرزاد" بنشینید. در روز دوشنبه 29 خرداد که دست 

بر قضا روز تولد من هم هست.»
داســتان ســریال «شــهرزاد» بــه کارگردانــى 
حســن فتحــى و تهیه کنندگــى و ســرمایه گذارى 
ســید محمــد امامــى در دهــه 1330 خورشــیدى 
مى گــذرد و روایتــى عاشــقانه بــر بســتر تاریــخ

 است.
رضا کیانیــان، رؤیا نونهالى، امیر جعفــرى و آتنه فقیه 
نصیرى از بازیگــران جدید فصل دوم هســتند که در 
کنار ترانه علیدوســتى، شــهاب حســینى، مصطفى 
زمانــى، پرینــاز ایزدیــار، مهــدى ســلطانى، پرویز 
فالحى پور، گالره عباســى، ســهیال رضــوى، فریبا 
متخصــص، امیر حســین فتحــى و ... ایفــاى نقش

 مى کنند.
همچنین محسن چاوشــى همانند فصل اول به عنوان 

خواننده، همراه این سریال است.

اظهار نظر رضا کیانیان درباره  «شهرزاد» 

یک حضور 

مهراب قاســم خانى باانتشــار این 
عکــس در صفحــه اش نوشــت: 

#با_شقایق_تا_1500
 پ.ن: بیشترم شــد من اعتراضى 

ندارم.

با شقایق تا 1500 

پوریا پورســرخ این  عکس را در صفحه 
اینستاگرامش منتشر کرد.

2 فرشته خوردنى

یک آبادانى در فضا  

رضا داودنژاد بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون پس از تحمل یک دوره بیمارى و بعد از چهار سال دورى از عرصه بازیگرى، امسال با حضور در یک فیلم سینمایى و یک 
سریال به این عرصه بازگشته است.

وى در گفتگویى درباره فعالیت هاى خود اظهار داشت: در سینما فیلم «فرارى» ساخته پدرم را آماده اکران دارم و در سریال «پنچرى» به کارگردانى برزو نیک نژاد هم 
مشغول بازى هستم.

بازیگر فیلم «بچه هاى بد» با اشاره به نقش خود در این سریال، افزود: در این سریال نقش «قادر» را بازى مى کنم که قادر به انجام هیچ کارى نیست و این قادر نبودن 
مسائل زیادى را براى قصه پیش مى آورد.

داودنژاد درباره بازگشت به تلویزیون بیان کرد: بعد از چهار سال دورى از تلویزیون دوباره به جعبه جادو بازگشتم و به دلیل بیمارى که برایم 
به وجود آمد از صحنه دور ماندم. بیمارى من درست زمانى رخ داد که بازى در ســریال « فراموشى» را به پایان رساندم و براى درمان به 

بیمارستان مراجعه کردم و مجبور به پیوند کبد شدم.
وى همچنین افزود: به دو دلیل براى مدت زمانى در تلویزیون بازى نکردم؛ دلیل اول بخاطر بیمارى ام بود که پس از درمان تهیه کنندگان 
مى ترسیدند با من کار کنند و علت دوم این بود که دلم مى خواست با یک کار خوب فعالیتم را دوباره در این رسانه شروع کنم. عالقه مند بودم در 
کارى حضورداشته باشم که به هیجانم بیاورد. وقتى فیلمنامه سریال «پنچرى» را خواندم، احساس کردم همانى است که من با آن باید به تلویزیون 

برگردم. خوشحالم که نیک نژاد این اعتماد را به من کرد و به کار دعوت شدم و االن هم سرکار هستم.
داودنژاد در ادامه درباره ویژگى هاى نقش و دالیل حضورش در این سریال عنوان کرد: به نظرم فیلمنامه خیلى جذاب نوشته شده است و همه نسبت 
به کارشان در این سریال حساس هستند. این براى من ارزشمند است با گروهى همکارى مى کنم که از صفر تا 100 کار برایشان اهمیت دارد. از 
سوى دیگر با خواندن متن متوجه شدم حرف هایى براى گفتن دارد که برایم جالب است. معتقدم فیلمنامه اهمیت زیادى در سریال دارد، اما گاهى 
نسبت به این مسئله بى توجه هستیم و باعث مى شود مخاطبان خود را از دست بدهیم. به نظرم نوشتن یک فیلمنامه خوب نیاز به ذوق هنرى و خالقیت 
دارد و صرفاً با پول نمى شود یک اثر خوب ساخت. وى ادامه داد: مسلماً اگر متن خوب نباشد، بازیگر هم نمى تواند کار خوب انجام دهد. متن خوب به بازیگر 
انگیزه مى دهد که درباره نقشش بیشتر فکر کند. به همین دلیل، زمانى که گروه و متن خوب نداریم، فیلمنامه را مثل روزنامه مى خوانیم و از آن عبور مى کنیم. 
این مجموعه قصه اى اجتماعى دارد و داستان آدم هاى واقعى است. کار، جذاب و شیرین است و لودگى ندارد. همه این موارد براى من هیجان انگیز بود. بازیگر 
«مرهم» در ادامه درباره روند رو به رشد تلویزیون در ماه هاى اخیر و بازگشت مخاطب به پاى جعبه جادو نیز گفت: من چون مدتى از تلویزیون دور بودم نمى توانم بگویم 
که تغییر مدیریتى چه روندى را پیش روى فعاالن خواهد گذاشت، اما از زمانى که آمدم سرکار به نظرم فضا بازتر شده است و راضى هستم. حداقل 
درباره این سریال مى توانم بگویم به استانداردهاى زمانى که مردم مى نشستند و سریال ها را مى دیدند بسیار نزدیک است. خود من هم طى این 
سال ها به دلیل اینکه آثار خوبى از تلویزیون پخش نمى شد مخاطب آن نبودم، اما امیدوارم که بتوانیم به زودى به آن سطحى که مدنظر بود برسیم.

این بازیگر که فیلم «فرارى» را نیز آماده اکران دارد، با اشاره به زمان اکران آن اظهار داشت: «فرارى»یا عید فطر یا اکران دوم عید فطر به روى 
پرده مى رود. فکر مى کنم فیلم قابل توجهى در فیلم هاى پدر باشد و بسیار آن را دوست دارم.

او درباره سبک کارگردانى پدرش در سینما نیز افزود: کارى که پدرم انجام مى دهد، این است که در تمام این سال ها تالش کرده است زندگى 
را جلوى دوربین بیاورد. سالیان سال است با همین هدف فیلم مى سازد و «فرارى» در همان خط کارگردانى وى و در ادامه همین هدف یکى 

از بهترین آثار جشنواره امسال خواهد بود.
این بازیگر درباره نقش خود در این فیلم بیان کرد: من در این فیلم نقش کوتاهى را بازى مى کنم که تنها یک سکانس است، امیدوارم که مردم ببینند 

و از آن لذت ببرند.
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مسائل زیادى را براى قصه پیش مى آورد.
داودنژاد درباره بازگشت به تلویزیون بیان کرد: بعد
به وجود آمد از صحنه دور ماندم. بیمارى من درس
بیمارستان مراجعه کردم و مجبور به پیوند کبد ش
وى همچنین افزود: به دو دلیلبراى مدت زمانى
مى ترسیدند با من کار کنند و علت دوم این بود که دلم
کارى حضورداشته باشم که به هیجانم بیاورد. وقتى فیلمنام
به من کردو برگردم. خوشحالم که نیک نژاد این اعتماد را
داودنژاد در ادامه درباره ویژگى هاى نقش و دالیل حضورش
 هستند. اینبراى من ار
شدم حرف هایى براى گف
 باعث مى شود مخاطبان
 ساخت. وى ادامه داد: مس
ند. به همین دلیل، زمانى
م هاى واقعىاست. کار،
ه هاى اخیر و بازگشت م
ش روى فعاالن خواهد گ
 به استانداردهاى زمانى
 از تلویزیون پخش نمى ش
 را نیز آماده اکران دارد، ب
م قابل توجهى در فیلم ه
رش در سینما نیز افزود:
ن سال است با همین هد

واهد بود.
یلم بیان کرد: مندر این

ى ى ویژ ر رب ر ژ و
به کارشان در این سریالحساس
سوى دیگر با خواندن متن متوجه ش
بت به این مسئله بى توجه هستیم و

صرفاً با پول نمى شود یک اثر خوبس
دهد که درباره نقشش بیشتر فکر کن
قصه اىاجتماعىدارد و داستان آدم
درباره روند رو به رشد تلویزیون در ماه
که تغییر مدیریتى چه روندى را پیش
درباره این سریالمى توانم بگویم
سال ها به دلیل اینکه آثار خوبى
این بازیگر که فیلم «فرارى»
پرده مى رود. فکر مى کنم فیلم
او درباره سبک کارگردانى پدر
را جلوى دوربین بیاورد. سالیان
از بهترین آثار جشنواره امسال خو
ن بازیگردرباره نقش خود در این فی

ذت ببرند.

س
نسب
دارد و ص
انگیزه مى د

این مجموعه قص
«مرهم» در ادامه د
ک

این
از آن لذ و

 طى این 
سال ها به دلیل اینکه 

آثار خوبى از تلویزیون پخش 
نمى شد مخاطب آن نبودم، اما 
امیدوارم که بتوانیم به زودى 
به آن سطحى که مدنظر بود 

برسیم

نگ ف 2962 ل چهاردهم

از چهارسالدورى ازعرصه باز زیگرى، امسال با حضور در یک فیلم سینمایى و یک بعد

در سریال «پنچرى» به کارگردانى برزو نیک نژاد هم ساخته پدرم را آماده اکران دارم و د

م که قادر به انجام هیچ کارى نیست و این قادر نبودن سریال نقش «قادر» را بازى مى کنم

فرهنگفرهنگ هم ر فرهنگفرهنگلچه

رضا داودنژاد بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون پس از تحمل یک دوره بیمارى و
سریالبه این عرصهبازگشته است.

داشت: در سینما فیلم«فرارى»س وى در گفتگویىدرباره فعالیت هاى خود اظهار
مشغول بازى هستم.

اینس در این سریال، افزود: در بازیگر فیلم «بچه هاىبد»با اشاره بهنقشخود
آ ش ق ا ا ا ائل

پدرم تالش کرده زندگى را 
جلوى دوربین بیاورد  

کوروش تهامى بازیگر ســینما و تلویزیون 
طى گفتگویــى در خصوص درصد موفقیت 
فیلم «رگ خواب» در اکران اظهار داشــت: 
من فکر مى کنم مخاطبین با «رگ خواب» 
ارتباط خوبى برقــرار خواهند کرد. این فیلم 
برعکس «آشوب» این شانس را داشت که 

در جشنواره فجر معرفى شود. 
وى در همین راســتا ادامه داد: در جشنواره 
فیلم فجر همه مخاطبان به جز داوران «رگ 

خواب» را دوست داشتند. 
بازیگر ســریال «زیــر تیــغ» فیلم «رگ 
خــواب» را عاشــقانه اى منحصــر به فرد 
دانســت و تصریح کرد: این فیلــم از همه 
لحاظ درست ساخته شــده و از همان قدم 
ابتدایى فیلمنامه این قضیــه را به من ثابت 
کرد. رفته رفته با کارگردانى دقیق و حرفه اى 
 «حمید نعمت ا...» آشنا شدم و به نظرم وى 
بى نهایت به کارى که انجام مى دهد مسلط

 است.
تهامى درباره ســایر فعالیت هــاى خود در
 ســال 96 خاطرنشــان کرد: دو پیشــنهاد 
متفــاوت از ســینما و تلویزیون به دســتم 
رسیده که دوســت دارم در هر دو به ایفاى 
نقش بپردازم. یکى ســریالى است که براى 
تلویزیون آماده مى شود و دیگرى فیلمى در 

راه جشنواره فیلم فجر است.

داوران «رگ خواب» 
را دوست نداشتند   

2یلم «نهنگ عنبر 2» در 
ردارد و قرار اســت پنج 
چنین باتوجه به اینکه 
ك رمضان محاسبه 
2نهنگ عنبر 2» تا 
ن که اکراناین

صر»در گروه 

مدیرى از
مه هاى 
 تاریخ 
راى
وز
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گالب را مى توان معجزه طبیعت نامید، خواص و فواید بسیارى در این 
عصاره قرار دارد که در درمان بسیارى از دردها و بیمارى ها مى تواند 
مؤثر باشد. این گل بهارى از اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد رویش 
دارد و از خواص درمانى فراوانى برخوردار است.گالب، معروف ترین 

نوع عرقیات است که از گل سرخ گرفته مى شود.

شیوه نگهدارى
بسیارى از کارشناسان بر این باورند که براى نگهدارى گالب، بهتر است 
آن را درون ظرفى پاســتوریزه و کامًال تمیز نگهدارى کرد. در صورتى 
که این ماده به صورت صنعتى تهیه شده باشد بهتر است آن را در همان 
ظرف اولیه نگهدارى کنید اما دقت داشته باشید که در ظرف را کامًال 
بســته و آن را در محیطى خنک و دور از تابش نور خورشید قرار دهید. 
به این ترتیب با گذشــت زمان تغییرى در خواص درمانى، عطر و طعم 
گالب ایجاد نمى شود و براى مدت هاى طوالنى قابل استفاده است.

گالب طبیعى را بشناسیم
از جمله ویژگى هاى گالب مرغوب 
و خــوب، شــفافیت، صافى و 
گالب  بیرنگــى آن اســت.
باکیفیت هرگز ناخالصى ندارد 
و بافت آن کامًال همگن است. 
طعم گالب مرغوب و سنتى که خواص 
درمانى و دارویى دارد لطیف، سبک و مایل به تلخى 
اســت. یکى دیگر از راه هاى شناسایى گالب سنتى و 
مرغوب آن اســت که مقدار کمى از آن را کف دستتان 
بریزید. اگر با همین مقدار کم، عطــر گالب فضاى اتاق و 
محیط اطراف شما را پر کرد و همه متوجه عطر و بوى آن شدند نشانه اى 

از خالص بودن و باکیفیت بودن گالب است.

فواید مصرف گالب
گالب، در طب سنتى ایرانى داراى خواص فراوانى است که مهمترین 

آن آرام بخش بودن آن است.
گالب عالوه بر خاصیت آرام بخشى ضد استرس هم هست. همچنین 
به دلیل تقویت سیســتم عصبى، مصرف آن یا بوییــدن آن در درمان 

بسیارى از سردردها هم کاربرد دارد.
به هنگام شــب براى رفع بى خوابى مؤثر است. از طرفى براى کاهش 

خستگى مى توان آن را مصرف کرد.
براى تقویت لثه توصیه مى شــود. حتى براى بهبود آفت هاى دهان 

کاربرد دارد.
گالب به عنوان یک پاك کننده مناسب براى پوست قابل استفاده است 

و به شادابى پوست کمک مى کند.
گالب براى معده و مخصوصًا دهانه معده مفید است، بنابراین مى تواند 

در رفع نفخ یا ریفالکس مؤثر باشد.
گالب براى مجــارى هوایى و ریه ها نیز مفید اســت. نــرم کننده و
 لینت دهنده مجارى هوایى و گلو و حلق است. به خصوص براى افرادى 
که در شغلشان زیاد از حنجره خود اســتفاده مى کنند نظیر مداحان و 

خوانندگان، آموزگاران، قاریان و... مفید است.
یکى از دالیلى که در مراســم عزادارى و ســوگوارى اموات از گالب 
اســتفاده مى کنند این اســت که مزاج افراد مصیبت دیده که معموًال 
دچار اســترس، بى خوابى و پرفعالیتى و لذا حرارت باال شــده اند را رو 
به خنکى و تعدیل برده؛ بوى آن براى قلــب و مغز مفید، آرام بخش و 
تسکین دهنده است؛ طعم آن مورد پسند ذائقه و گوارا بوده، اشتها را که 
معموًال در هنگام بروز استرس و غم مختل مى شود تحریک مى کند؛ 

باعث تسکین حلق و حنجره و صدا نیز مى شود.
از آنجایى که طبع گالب رو به خنکى است براى سوزش مجارى ادرارى 
هم مفید است. در خیلى از موارد، سوزش ادرار به دلیل عفونت نبوده بلکه 
به دلیل گرمى مزاج یا افزایش ماده صفرا در خون و ادرار مى باشــد که 

گالب در این موارد کمک کننده خوبى است.
براى شخص تب دار توصیه مى شــود گالب خنک (یخچالى یا با یخ) 
بنوشند و یا اینکه در ظرفى به همراه آب ریخته، پارچه اى را با آن آغشته 
کنند و دست و پاها و صورت را با آن شستشو دهند (پاشویه، بدن شویه)؛ 
مخصوصاً توصیه مى شود ناحیه کبد (باال و راست شکم) که نیاز بیشترى 

به خنک شدن دارد (چون کبد عضو گرمى است) را با پارچه آغشته به 
گالب خنک نمایند.

گالب براى تقویت قواى عمومى بدن مؤثر است و باعث تجدید انرژى 
در بدن مى شود. بوییدن و خوردن آن براى افرادى که در ایام امتحانات 

هستند، توصیه مى شود.
گالب همچنین براى کسانى که ســردرد ناشى از گرمى و چشم درد و 
سرخى چشم دارند مؤثر اســت. در این گونه موارد بوییدن، شستشو و 

اسپرى کردن به ناحیه سر نیز بسیار مؤثر واقع مى شود.
غرغره کردن گالب براى کاهش التهابات و سرخى حلق، کام، لوزه ها 
و حنجره مؤثر اســت. در افرادى که به علت گرمى مزاج، دچار خشکى 
مخاط و خونریزى (مثًال در لثه یا مخاط دهان و بینى) مى شوند، خوردن، 
استنشــاق کردن (مکش از طریق بینى) و دهان شویه با گالب، بسیار 

توصیه مى شود.
یکى از کاربردهاى مهم گالب، بهبود و درمان پوســت هاى خشک و 
حساس است. ماسک کردن گالب روى پوست یا جایگزین کردن آن 
به جاى شیرپاك کن توسط افرادى که پوست خشک یا حساس دارند 
موجب مى شود تا به مرور پوست آنها طراوت و نشاط خود را به دست 

آورد.
افرادى که به رماتیسم مبتال هستند مى توانند با ماساژ ترکیبى از روغن 
زیتون و گالب بر مفاصل و استخوان ها به کاهش درد و افزایش میزان 

جریان خون کمک کنند.
یکى از نسخه هاى طبیعى براى از بین بردن جوش ها استفاده از ترکیب 
گالب با جوش شــیرین اســت. درمانگران به مراجعــان خود توصیه 
مى کردند این مرهم را شب روى جوش ها بگذارند و صبح آن را بشویند.
براى تقویت پوست هاى چرب، مى توان از این مایع خوشبو به تنهایى و 
یا همراه با آلوئه ورا و عسل استفاده کرد. این تقویت کننده بدون مسدود 
کردن منافذ پوست، آن را آبرسانى مى کند و عالوه بر این، به کاهش 

آکنه کمک مى کند.
این مایع خوشــبو به دلیــل خــواص ضدالتهابى خــود ، به کاهش 
قرمــزى و ســوزش ناشــى از آفتــاب ســوختگى نیــز کمــک 

مى کند.

خوردن آبمیوه طبیعى، از کودکان گرفته تا بزرگساالن، 
براى همگى الزم اســت و با خوردن ایــن آبمیوه ها، 
ویتامین ها و مواد معدنى تازه اى را به بدن مى رسانید. 
آب طالبى یکى از آبمیوه هاى مفید در تابستان است که 

فواید زیادى دارد.
محققان بــراى انجــام یــک آزمایش، مقــدارى از 
پالکت هاى خون را گرفته با مقدار کمى عصاره یا آب 
طالبى شــیرین مخلوط کردند.آنها دریافتند در طالبى 
عاملى وجود دارد که به شــدت مانع از انباشــته شدن 
غیرطبیعى پالکت ها مى شود و در نتیجه از انعقاد و لخته 
شدن خون در رگ ها، که عامل حمله هاى قلبى است، 

جلوگیرى مى کند.
آب طالبــى منبع مهمى از ویتامین هــاى A، ویتامین 
B6، مــواد معدنــى، فیبر غذایــى و اســید فولیک

 است.
آب طالبى که مصرف آن در تابستان شایع است، عامل 
سالمتى بدن در زمینه هاى تقویت سیستم ایمنى بدن، 
رفع مشــکالت قلبى و عروقى، جلوگیرى از سرطان، 

درمــان دنــدان درد، درمان بى خوابى،  
درمان آرتــروز و 
بهبود روند هضم 

محسوب مى شود.
آب  مصــرف 
طالبى نــه تنها در 

سالمت کلى بدن نقش دارد، بلکه براى بازسازى پوست 
خانم ها، جلوگیرى از سفید شدن زودرس مو، مبارزه با 
ریزش مو و جلوگیرى از چروك شــدن پوست در گذر 

زمان نیز مفید است.
طالبى سرشــار از ویتامین C و A است که با تحریک 
گلبول هاى ســفید خون در بدن، سیستم ایمنى بدن را 
بهبود مى بخشــد و باعث ریشــه کن کردن عفونت در 

بدن مى شود.
آب طالبى به دلیل دارا بودن پتاسیم، مانع از فشار خون 
باال در بدن فرد مى شود و بخاطر مقادیر باالیى از ویتامین 
C از تصلب شرایین و لخته شدن خون در قلب جلوگیرى 

مى کند.
این آبمیوه باعث از بیــن بردن رادیکال هــاى آزاد در 
بدن شــده و در نهایت از به وجود آمدن سرطان در بدن 

جلوگیرى مى کند.
آب طالبى باعث آبرسانى بیشــتر به پوست و در نهایت 
باعث درخشــندگى و نرم شدن پوســت مى شود، زیرا 
این آبمیــوه داراى مقادیر باالیى از ویتامین A اســت 
که در بازسازى کالژن هاى پوست و جوان سازى مفید 

است.

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایى و آشــامیدنى با 
منشأ گیاهى سازمان غذا و دارو با بیان اینکه روغن 
خام حاصل از دانه ها و میوه هــاى روغنى یا منابع 
حیوانى حاوى ناخالصى هایى مى باشد که در طعم، 
رنگ، بو، شــفافیت، پایدارى، ارزش تغذیه اى و به 
طور کلى در کیفیت روغن مؤثر هستند است، اظهار 
داشت: این ناخالصى ها با عملیات تصفیه از روغن 
خارج مى شوند و سعى بر این است که تا حد امکان 
مواد با ارزش حفظ و از بروز تغییرات شــیمیایى در 

ترى گلیسرید ها جلوگیرى شود. 
نسترن محمدى با بیان اینکه فرآورى روغن شامل 
مراحل صمغ گیرى، تصفیه قلیایــى یا فیزیکى،

 بى رنگ کردن و بوگیرى است و پس از طى مراحل 
فوق روغن نباتى مایع تولید مى شود، افزود: معموًال 
پس از افزودن آنتى اکسیدان روغن ها بسته بندى 
مى شود ضمن آنکه در صورت نیاز به تولید روغن 
هیدروژنه یا جامد، روغن تحت عملیات هیدروژنه 

کردن قرار مى گیرد.
وى با بیان تقســیم بندى انواع روغن خوراکى در 
کاربردهاى مختلف گفت: مصرف روغن مایع جهت 
استفاده در ساالد و پخت و پز و غذاهایى است که 
معموًال نیاز به سرخ کردن در حرارت زیاد ندارند در 
حالى که روغن سرخ کردنى به علت پایدارى زیاد 
در برابر حرارت در غذاهایى که نیاز به سرخ کردن 

طوالنى و عمیق دارند مورد استفاده قرار مى گیرد.
محمدى با بیان اینکه در صورت عدم دسترسى به 
روغن مایع جهت پخت وپز مى توان از روغن جامد 

کم ترانس استفاده کرد، افزود: در زمان خرید باید به 
برچسب روغن توجه کرد؛ اگر میزان ایزومر ترانس 
آن از مقدار خاصى تجاوز نکرد قابلیت استفاده به 
عنوان روغن مناسب پخت و پز و غیر قابل مصرف 

براى سرخ کردن را دارا خواهد بود.
این مقام مسئول در اداره کل نظارت بر فرآورده هاى 
غذایى با توصیه اکید به استفاده از روغن مخصوص 
سرخ کردنى در سرخ کردن مواد غذایى ادامه داد: 
روغن گیاهى مایع را به شــرط بــه کار گیرى در 
پخت و پز و ساالد، مى توان به طور کامل جانشین 
روغن جامــد کرد، زیرا روغن هــاى مایع علیرغم

تفاوت هایشــان نمى توانند درجه حــرارت باال را 
تحمل کنند بنابراین مى ســوزند و ســوختن آنها 
در مرحله ســرخ کــردن مى توانــد آن را به مواد 

سرطان زا تبدیل کند.
رئیس اداره نظارت بر مواد غذایى و آشــامیدنى با 

منشأ گیاهى ســازمان غذا و دارو، آسان ترین راه 
بهره مندى صحیح از روغن ها را کنترل اطالعات 
روى برچسب روغن ها دانست و از مردم خواست 
در کنترل ایــن فرآورده ها حتمًا بــه تاریخ تولید 
نــه ســاخت وزارت  و انقضــا، شــماره پروا
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکى، نشــان
 ســازمان غذا و دارو، نــام و آدرس کارخانه تولید 
کننده، شــرایط نگهــدارى، میزان اســیدهاى

چرب اشــباع و غیر اشباع و اســید چرب ترانس 
دقت کنند.

 محمدى در مورد روغن غنى شــده توجه به نوع و 
مقادیر ویتامین درج شده روى برچسب و در مورد 
روغن هاى وارداتى دارا بودن برچســب فارسى با 
درج تاریخ تولید و انقضا، ســرى ســاخت، شماره 
مجوز بهداشــتى واردات، نام تجارى و نام شرکت 

و کشورسازنده را توصیه کرد.

سید جواد علوى کارشناس طب سنتى درباره حاالت 
روحى انسان اظهار داشــت: از دیدگاه طب سنتى 
اعراض نفسانى یا حاالت روحى و روانى در سالمت 

افراد بسیار مؤثر است.
وى افزود: رنگ ها هم طبع دارند و بر شرایط مزاجى 
انســان تأثیرگذارند لذا به عنوان مثال افرادى که 
احساس بى قرارى، اضطراب یا پرخاشگرى دارند، 
بهتر است بیشتر از رنگ هاى مالیم مثل آبى، سبز 
کمرنگ، بنفش مالیم یا صورتى کمرنگ و افرادى 
که احساس کسالت، خستگى و افسردگى دارند از 
رنگ هاى پر انرژى مثل زرد براق، نارنجى، قرمز و 

طالیى در محیط پیرامون خود استفاده کنند.
این کارشناس طب سنتى متذکر شد: عالوه بر تأثیر 
نور بر تنظیم ترشح هورمون هاى مختلف بر بدن، 
زاویه خاص تابش آفتاب در زمان طلوع و شــرایط 
جوى حاکم در این زمــان نیز تأثیرات خاصى روى 

فعالیت ذهنى و سالمت مغز دارد.
علوى عنوان کرد: حس بویایى بین ســایر حواس 
به نوعــى نزدیک ترین ارتباط را با مغز و سیســتم 

عصبى انســان دارد لــذا در مکاتب کهن 

طبى بسیارى از داروها از طریق بینى به طور مستقیم 
وارد مغز شده و اثرات سریع و قوى بروز مى دادند، 
در نتیجه باید در انتخاب نوع عطر بسیار دقت کرد و 

حتى االمکان از عطرهاى طبیعى استفاده شود.
وى خاطرنشــان کرد: به عنوان مثال بوییدن 

ســیب تازه و شیرین خوشــبو تقریبًا 
براى تمام افراد به ویژه اشــخاصى 

که به افســردگى، استرس 
و وسواس ذهنى 

مبتال هستند، 
بســیار مفید 
بود،  خواهد 
میان ســایر 
عطرها، بوى 

نرگس، اسطوخودوس، مریم، یاس و میخک طبى 
و در موارد خاص عنبر و مشک براى افسردگان و 
بوهایى مثل گالب، خیار تازه، بنفشه، نیلوفر 
و در موارد خاص کافور و صندل براى 
افراد تندخو و پرخاشگر 
با ســوءمزاج گرم 
مناســب خواهد 

بود.

 

کارشــناس اداره کل نظــارت بــر مــواد خوراکى و 
آشامیدنى سازمان غذا و دارو در پاســخ به این سئوال 
که آیا قرار دادن کــره یا مارگارین در کنــار غذاهایى 
مثل چلوکباب از نظــر ارزش تغذیه اى رفتار صحیحى 
اســت؟ اظهارداشــت: از نظر ارزش تغذیــه اى کره و 
مارگارین بسیار متفاوت هســتند به عبارتى مارگارین 
که به اصطالح کره گیاهى گفته مى شود، در واقع کره 
نیســت و از ترکیب روغن هاى گیاهى که اسید چرب 
اشباع باالیى دارند به دســت مى آید. زهره پوراحمدى 
گفت: مارگارین حاوى افزودنى هایى مثل امولسیفایر،
 آنتى اکســیدان ها و طعم دهنده هاى سنتتیک است.

البته کره نیز داراى اســیدهاى چرب اشباع است ولى 
چون طبیعى و حاوى برخى ریز مغذى ها و همچنین فاقد 

مواد افزودنى فوق الذکر است ارزش تغذیه اى بیشترى 
نسبت به مارگارین دارد و درمجموع ترکیب اسیدهاى 
چرب آن از برخى مارگارین ها بهتر اســت.وى افزود: 
گوشــت هاى قرمز داراى چربى هــاى نامطلوب مثل 
اسیدهاى چرب اشباع و کلسترول مى باشد و همچنین 
داراى پروتئین هســتند که وقتــى در مجاورت آتش و 
دود قرار مى گیرند احتمال ایجــاد ترکیبات مضر براى 
سالمتى وجود دارد. حال اگر در کنار این موارد حاصل از 
دریافت گوشت هاى کبابى، مارگارین و یا کره هم اضافه 
شود تقریبًا اثر هم افزایى دارند و بدن با دریافت باالیى 
از مواد مضر و چربى هاى نامطلوب  مواجه مى شود در 
نتیجه چربى خون افزایش یافته و ممکن است سالمتى 
به خطر افتد و به ایــن ترتیب غذایى که مى تواند باعث 

سالمتى شــود تبدیل به غذایى مى شود که براى قلب 
و عروق مضر اســت و بدن مستعد ســایربیمارى هاى 

مرتبط  مى شود.

گوجه ســبز اثــرات قابــل توجهــى در جلوگیرى از 
بیمارى هایى ماننــد چربى خون باال، پیرى ســلول و 
سرطان دارد. در ادامه با برخى از فواید این میوه نوبرانه و 

خوشمزه آشنا مى شویم:
1- گوجه سبز باعث تعادل اسید معده مى شود.

2- این میــوه اثرات قابــل توجهــى در جلوگیرى از 
بیمارى هایى مانند ســرطان، چربى خون باال و پیرى 
سلولى دارد و در مقابله با میکروب ها و عفونت ها مؤثر

 است.
3- فیبر موجود در آن باعث بهبود سیســتم گوارشــى 

مى شود.
4- گوجه سبز تازه سرشار از ویتامین C است که نقش 

آنتى اکسیدان دارد.
5- خشک شــده این میوه که داراى فیتونوترینت است 

کارکرد آنتى اکسیدانى دارد و براى درمان اعصاب و کم 
خونى مفید است.

6- مصــرف گوجه ســبز بــراى درمان شــب کورى،
بیمارى هاى نقرس، روماتیسم و تصلب شرایین مفید است.

7- این میوه همچنین ادرارآور است و عملکرد کلیه ها 
را تنظیم مى کند.

8- گوجه سبز منبع  ویتامین هاى گروهB است که باعث 
کاهش استرس و افســردگى مى شود و براى سالمتى 

پوست و اعصاب مفیداست.
9- همچنین در سوخت و ســاز طبیعى کربوهیدرات، 

چربى و پروتئین نقش مؤثرى دارد.
10- گوجه سبز باعث تعادل اسید و باز در جریان خون 
مى شود، از این رو مى تواند در درمان حالت اسیدى خون 

مفید باشد.

11- مطالعات نشان مى دهد که این میوه مى تواند در 
درمان تومورها نیز مؤثر باشــد. همچنین به دلیل وجود 
اسید اسکوربیک ویتامین C براى افراد مبتال به نقرس 

توصیه مى شود.
12- این میوه چون حاوى برخى ویتامین ها و نیز پیش 
ساز ویتامین A است، براى کمک به درمان شب کورى و 
نیز رشد بدن (در صورت مصرف تمام مواد غذایى دیگرى 

که مورد نیاز کودکان هستند) مفید است.
13- گوجه ســبز مملو از ویتامین هاى B و C بوده و 
به همین جهت براى آرامش اعصاب نیز مفید شــناخته 

شده است.
14- همچنین اثرات منحصر به فرد آن شــامل کاهش 
فشار خون و چربى خون، حذف رسوبات از خون و تنظیم 

عملکرد معده و روده است.

خواص شگفت انگیز گالب
گالب را مى توان معجزه طبیعت نامید، خواص و فوا
عصاره قرار دارد که در درمان بسیارى از دردها و بیم
مؤثر باشد. این گل بهارى از اواسط اردیبهشتتا او
دارد و از خواص درمانى فراوانى برخوردار است.گال

نوع عرقیات است که از گل سرخ گرفته مى شود.

شیوه نگهدارى
بسیارى از کارشناسان بر این باورند که براى نگهدارى
آن را درون ظرفى پاســتوریزه و کامًال تمیز نگهدارى
این ماده به صورت صنعتى تهیه شده باشد بهتر اس که
ظرف اولیه نگهدارى کنید اما دقت داشته باشید که
بســته و آن را در محیطى خنک و دور از تابش نور خ
به این ترتیب با گذشــت زمان تغییرى در خواص در
گالب ایجاد نمى شود و براى مدت هاى طوالنى قا

گالب طبیعى را بشناسیم
از جمله ویژگى ها
و خــوب، شـ
بیرنگــى آ
باکیفیت هر
و بافت آن ک
طعم گالب مرغوب و

درمانى و دارویى دارد لطیف، سبک
اســت. یکى دیگر از راه هاى شناسا
آ مرغوب آن اســت که مقدار کمى از
بریزید. اگر با همین مقدار کم، عطــر گال
و همه متوجه عطر و بوى ومحیط اطراف شما را پر کرد

از خالص بودن و باکیفیت بودن گالب است.

فواید مصرف گالب
ا گالب، در طب سنتى ایرانى داراى خواص فراوانى

خ

در تابستان، آب طالبى را فراموش نکنید

ی ر ى ن ب ب ر ى ز ى و و ین وی
آب طالبى یکى از آبمیوه هاى مفید در تابستان است که 

ب ر ر ون ى پ
طالبى شــیرین مخلوط کردند.آن
عاملى وجود دارد که به شــدت م
غیرطبیعى پالکت ها مى شود و در
شدن خون در رگ ها، که عامل ح

جلوگیرى مى کند.
آب طالبــى منبع مهمى از ویتامین
معدنــى، فیبر غذایـ B6، مــواد

 است.
آب طالبى که مصرف آن در تابست
سالمتى بدن در زمینه هاى تقویت
ج مشــکالت قلبى و عروقى، رفع

دردرمان بى خوابى،  

نقش روغن سرخ کردنى در ابتال به سرطان

بوییدن سیب به رفع افسردگى کمک مى کند
سنتى درباره حاالت 
دیدگاه طب سنتى 
و روانى در سالمت 

 و بر شرایط مزاجى 
ن مثال افرادى که 
پرخاشگرى دارند، 
الیم مثل آبى، سبز 
 کمرنگ و افرادى 
 افسردگى دارند از 
ق، نارنجى، قرمز و

ستفاده کنند.
 شد: عالوه بر تأثیر 
ى مختلف بر بدن، 
ن طلوع و شــرایط 
یرات خاصىروى

ینســایر حواس
مـتم سیسـ  با مغز و

نننننننننننننهنکهن تب 

طبى بسیارى از داروها از طریق بینى به طور مستقیم 
وارد مغز شده و اثرات سریع و قوى بروز مى دادند، 
در نتیجه باید در انتخاب نوع عطر بسیار دقت کرد و 

حتى االمکان از عطرهاى طبیعى استفاده شود.
وى خاطرنشــان کرد: به عنوان مثال بوییدن

ابًا ســیب تازه و شیرین خوشــبو تقری
براى تمام افراد به ویژه اشــخاصى

سترس که به افســردگى، اس
و وسواس ذهنى 

مبتال هستند،
بســیار مفید
بود،، خواهد 

میان ســایر 
عطرها، بوى 

نرگس، اسطوخودوس، مریم، یاس و میخک طبى
و در موارد خاص عنبر و مشک براى افسردگان و
بوهایى مثل گالب، خیار تازه، بنفشه، نیلوفر
و در موارد خاص کافور و صندل براى
افراد تندخو و پرخاشگر
ببا ســوءمزاج گرم
مناســب خواهد

بود.

گذاشتن کره در بشقاب چلوکباب براى سالمتى مضر است

آشنایى با خواص درمانى گوجه سبز
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کاپیتان ســابق رئال مادرید با پیامى که در صفحه اجتماعى خود منتشر کرد خواستار پایان دادن به محاصره 
اقتصادى قطر شد.

  بعد از حمایت ژاوى هرناندز، اسطوره باشگاه بارسلونا از قطر و دعوت 
او از کشــورهاى عربى براى پایان دادن به محاصره اقتصادى 

قطر نوبت به سنگربان افســانه اى رئال مادرید رسید تا او 
هم خواسته اى از کشورهاى عربى و به ویژه  عربستان 

داشته باشد.کاسیاس در پیامى که آن را روى صفحه 
شخصى خود در توییتر منتشر کرد، نوشت: باید 
کودکان فراتر از هر گونه اختالف سیاســى 

باشند. نه براى محاصره اقتصادى قطر.
تنش سیاسى قطر با کشورهاى عربى به 
ریاست عربستان و امارات باعث شده 
تا آنها به کلى روابط خود را با قطر 

قطع کنند و این کشــور را در 
محاصــره اقتصادى قرار 

دهند.
 

نصف جهان  از ذوب آهن به عنوان مقصد 
احتمالى وریا غفــورى در فصل آینده نام 

برده مى شود.
   تیم استقالل در حالى فصل جدید لیگ 
برتر را آغاز خواهد کرد که خسرو حیدرى 
همچنان با این تیم قرارداد دارد و فصل بعد 

هم در این تیم مى ماند.
با این حال علیرضــا منصوریان درصدد 
تقویت سمت راســت خط دفاعى تیمش 
است و رامین رضاییان و مهدى شیرى 
را به عنوان گزینه  هایش در نظر گرفته 

است.
منصوریان در حالى در فکر جذب مدافع 
- هافبک راست است که براى حفظ 
وریا غفورى همچنان تردید دارد. قرار 
است او بعد از مشورت با اعضاى کادر 
فنى تصمیم نهایى اش را در این زمینه 
اتخاذ کند. گفته مى شــود در صورت 
جدایــى وریا از اســتقالل، ذوب آهن 

مقصد بعدى او خواهد بود.
برخى از نزدیــکان غفورى در 
تالش براى حضور دوباره 
وى در سپاهان هم بودند 
که البته با پاســخ منفى 

زردها مواجه شدند .

 علیرغم سکونشــینى و نیمکت نشــینى بازیکنان ذوب آهن 
و ســپاهان در دیدار تیم هــاى ایران و ازبکســتان حضور 
یک بازیکن اصفهانــى در ترکیب اصلى تیــم ملى، فوتبال
 اصفهان را نیز در این دیدار منتهى به جشن صعود سهامدار 

کرد.
از بین ســه بازیکنى کــه از لیســت تیم ملى بــراى بازى 
با ازبکســتان خط خوردند دو نفر بازیکنان فصل گذشــته 

ذوب آهن بودند. سکونشینى رشید مظاهرى و احسان پهلوان 
در حالى اتفاق افتاد که آنها تنها نمایندگان تیم اصفهانى در 

تیم ملى بودند.
اما نمایندگان سپاهان هم در این مســابقه وضعیت بهترى 
نداشــتند. احســان حاج صفى جاى خود در ترکیب اصلى را 
به نفع على کریمى از دســت داد و در ادامــه حتى به عنوان 
بازیکن جایگزین هم فرصت بازى پیدا نکرد. عزت پورقاز و 

سعید آقایى که خریدهاى قطعى و احتمالى سپاهان در نقل 
و انتقاالت محسوب مى شوند هم در این بازى نیمکت نشین 

بودند.
جالب آنکه دو سپاهانى دیگر هم روى نیمکت حریف حضور 
داشــتند. ســرور جپاروف که احتمــال دارد در آینده هم به 
همکارى خود با سپاهان ادامه دهد جزو مردان اصلى ساموئل 
بابایان در این مسابقه قرار نگرفت تا در کنار فوضیل موسایف 

که در گذشــته طالیى پوش بود 90 دقیقه بــازى را از روى 
نیمکت تماشا کند.

علیرغم غیبت بازیکنان فصل گذشــته یا آینده ســپاهان و 
ذوب آهن اما یــک بازیکن اصفهانى در ایــن دیدار منجر به 
صعود به جام جهانى، حضورى کامًال ُپررنگ داشت و او کسى 
نبود جز على کریمى که در دیدار با ازبکستان 90 دقیقه براى 

تیم ملى بازى کرد.

تیم   ملى ایران موفق شد با برترى 2 
بر صفر برابر ازبکستان براى پنجمین بار 

جواز حضور در جام جهانى را به دست بیاورد 
تا براى اولین بار در تاریخ ایــران دو صعود پیاپى به 

جــام جهانى را تجربــه کند. صعــود تیم   ملــى ایران به 
جام جهانى روسیه بازتاب گســترده اى در محافل ورزشى 

فوتبال و جهان داشت.

روزنامه  دیلى میل انگلیس
ایران بعد از برزیل دومین تیمى شــد کــه صعودش را به 
جام جهانى روسیه قطعى مى کند؛ پیروزى  که با گل هاى 
سردار آزمون و مهدى طارمى به دست آمد، باعث شد ایران 
صدرنشــین گروه، جواز حضور در جام جهانى روسیه را به 
دست بیاورد. به  این  ترتیب کارلوس کى روش ، دستیار سابق 
آلکس فرگوسن در منچستریونایتد از همین حاال حضورش 
در جام جهانى 2018 را قطعى مى کند. این پنجمین بار است 
که تیم   ملى فوتبال ایران به جام جهانى صعود مى کند و البته 

این اولین بار است که دو صعود پى در پى به جام جهانى را 
تجربه مى کند.

خبرگزارى آلمان
بازیکن ولفسبورگ در  دقیقه 70 مسابقه تعویض شد و به 
زمین مسابقه آمد تا در صعود تیم   ملى فوتبال ایران به جام 

جهانى نقش داشته باشد.

فاکس اسپورت
تیم اول آســیا با اطمینان و قدرت توانست در جام جهانى 
روسیه حاضر باشــد. با این حال تیم   ملى ایران به اهداف 
بزرگ ترى فکر مى کند. در دوره گذشته هیچ تیم آسیایى 

نتوانسته است از گروه خود صعود کند،  ولى تیم   ملى 
ایران بهترین عملکرد را در مرحله گروهى داشت. کارلوس 
کى روش در تیم   ملى فوتبال ایران یک ماشین پیروزى به 
دست آورده است. او باعث شده است تا تیم   ملى فوتبال ایران 
به یک تیم برنده تبدیل شود. همه مى دانستند که پیروزى 
براى فوتبال ایران نزدیک است و در حال  حاضر آنها به این 
مهم دست یافته اند. تیم   ملى ایران هنوز در این رقابت ها گلى 
دریافت نکرده است و دروازه اش در تمامى این هشت بازى 
بسته نگه داشته شده است. در حالى که کار دفاعى در فوتبال 
آسیا از استاندارد باالیى برخوردار نیست، تیم   ملى فوتبال ایران 

توانسته است به یک دستاورد مهم در این زمینه برسد. در 
این بین نباید از حضور سید جالل حسینى به سادگى 
در این بازى گذشــت. عملکرد دو بازیکن در زمین 
ایران فوق العاده  بوده است؛ یکى سید جالل حسینى 
و دیگرى سعید عزت اللهى، که یکى از جوان ترین 

بازیکنان ایران محسوب مى شود.
 در ادامه  این گزارش آمده است: کارلوس کى روش 

رابطه پر فراز و نشیبى با فدراسیون فوتبال ایران در طول چند 
سال گذشته داشته است. سرمربى سابق رئال مادرید بهترین 
سرمربى در آسیاست و این اتفاقى نیست که ایران براى چهار 
سال تیم اول رده بندى فیفا شده است. مهمترین اختالف 
نظر بین کارلوس کى روش و فدراسیون فوتبال مسئله آماده 
سازى تیم   ملى است. جایى که سرمربى ایران بارها از نظر 
امکانات ، اردوهاى تمرینى و بازى هاى دوستانه گالیه هایى 
کرده است و عنوان کرده ایران از کره و ژاپن عقب است. با 
این حال به نظر مى رسد که کى روش مناسب ترین گزینه 
براى تیم   ملى فوتبال ایران محسوب مى شود. ایران اکنون 
باید به 12 ماه آماده سازى به جام جهانى فکر 
کند. اگر همه چیز خارج از مستطیل سبز 
براى تیم   ملى ایران خوب پیش برود 
باید شاهد حضور قدرتمند این تیم در 
جام جهانى باشــیم. البته این مشکل 
ایران نبوده اســت که بقیه تیم هاى 

گروه متزلزل ظاهر شدند.

ساکرنت
ایران اولین تیم آســیایى حاضر در جام جهانى 2018 
است. گل هایى که توسط سردار آزمون و مهدى طارمى 
به دست آمد، ایران را به جام جهانى روسیه رساند. ایران 
در این دیدار در حالى توانست به جام جهانى صعود کند 
که آخرین بار در انتخابى جــام جهانى در نوامبر 2015 
دروازه  خود را باز شــده دید. قدرت دفاعى فوتبال ایران 
در کنار کیفیت بازیکنانى همچون سردار آزمون و مهدى 
طارمى به تیم   ملى فوتبال ایران کمــک مى کند تا به 

پیروزى برسد.

اوژوگو
تهران دوشنبه شب غرق در شــادى و شور بود و مردم 
این شــهر از کارلوس کى روش تشــکر کردند و بابت 
صعود ایران به جام جهانى به ابراز احساسات پرداختند تا 
سرمربى پرتغالى براى چهارمین بار پیاپى جواز حضور در 

جام جهانى را به دست بیاورد.

بازتاب هاى جهانى صعود ایران
مصادف با روزهایــى که مرتبًا از رشــید 
مظاهــرى به عنــوان گزینه حراســت از 
دروازه تیم هاى سرخابى پایتخت نام برده 
مى شــد و برخى بر این بــاور بودند که او 
جلوتر از محمدرضا اخبــارى ذخیره اصلى 
علیرضا بیرانوند در تیم ملى است کارلوس 
کى روش در اقدامى نســبتًا غافلگیرکننده 
سنگربان ذوب آهن را به سکوها فرستاد تا 
نشان دهد حامد لک را به شکلى جدى به 
معادالت دروازه بانى تیم ملــى وارد کرده 
است. سنگربان فصل پیش تیم هاى صبا 
و سایپا که به نظر مى رســید پس از صادر 
نشــدن روادیدش فرصتــى طالیى براى 
محکم کردن جاى پاى خود در تیم ملى را از 
دست داده است اما به صورت جالبى خودش 
را به اردوى اتریش رساند و در ادامه توانست 
به شــکل دور از انتظارى جاى دروازه بان 

مطمئن ذوب آهن را هم بگیرد.
حاال مظاهرى براى آنکه مسافر روسیه شود 
عالوه بر بیرانوند و اخبارى که طى ماه هاى 
اخیر رقباى اصلى او در تیم ملى بوده اند یک 
رقیب جدید را هم پیش روى خود مى بیند. 
جالب آنکه لک در حالى جاى مظاهرى را 
گرفت که حتى دعوت مجدد از او پس از چند 
سال اتفاقى غیرمنتظره به حساب مى آمد 
زیرا تصور مى شد که این دروازه بان بخاطر 
مصاحبه اى که در آستانه جام جهانى قبلى 
انجام داده بود براى همیشه در لیست سیاه 

مرد پرتغالى قرار گرفته است. 

على کریمى جور بقیه اصفهانى ها را کشید
روى 

هان و 
جر به 
کسى 
 براى 

سکونشینى 
غیرمنتظره  مظاهرى

ذ نصف جهان  از
احتمالى وریا غف

برده مى شود.
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ایران اکنون براى تیم  ملى فوتبالایران محسوبمى شود.
2باید به 12 ماه آماده سازى به جام جهانى فکر 
کند. اگر همه چیز خارج از مستطیل سبز

براى تیم   ملى ایران خوب پیش برود 
باید شاهد حضور قدرتمند این تیم در 
جام جهانىباشــیم. البته این مشکل

ایران نبوده اســت که بقیه تیم هاى 
گروه متزلزل ظاهر شدند.

و

اوژوگو
تهران دوشنبه شب

این شــهر از کارلوس
صعود ایران به جام
سرمربى پرتغالىبرا
جام جهانى را به دس

وریا شاید
 در ذوب آهن

صعود  
قاب سپاهانى در جشن 

مدیرعامل ســابق، هافبک پیشین و کاپیتان فعلى ســپاهان پس از صعود تیم 
ملى به جام جهانى 2018 روسیه تصویرى مشترك را در کنار یکدیگر به ثبت

 رساندند.
احسان حاج صفى اگرچه در مســابقه منتهى به صعود تیم ملى به جام جهانى 
فرصت بازى پیدا نکرد و دیدار با ازبکستان را 90 دقیقه از روى نیمکت نظاره گر 
بود اما عالوه بر آنکه همچنــان از ارکان مهم تیم ملى به حســاب مى آید در 
دیدارهاى قبلى هم نقش ُپررنگى در هموار کردن راه صعود ایران ایفا کرده بود.

على کریمى که در دیدار با ازبکســتان جاى همبازى ســابقش در سپاهان را 
در ترکیب اصلى تیم ملى گرفت نیز با حضور در جمــع 11 نفر اصلى کارلوس 
کى روش این توفیق را پیدا کرد تا به نوبه خود در صعود ایران به جام جهانى به 

شکلى ویژه نقش آفرینى کند.
 محمدرضا ساکت هم اگرچه ظاهراً در برهه اى مورد غضب سرمربى پرتغالى تیم 
ملى قرار گرفته بود اما در سمت مدیر تیم هاى ملى همچنان به فعالیت خود ادامه 

داد تا او هم از صعود ایران به جام جهانى سهم برده باشد.
 کریمى ساعتى پس از قطعى شدن صعود ایران به جام جهانى این قاب سه نفره 

را در صفحه شخصى خود منتشر کرد.

ماشین پیروزى!

کاسیاس هم 
طرف قطرى ها را گرفت

کاپیتان سابق ایران هم در ضیافت برج میالد با 
حضور نورى، حضور داشت. 

 یک شنبه شب در برج میالد ضیافت شامى با 
حضور اعضاى هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، 
عادل فردوســى پور و جواد نکونام و همینطور 
الکساندر نورى سرمربى ایرانى وردربرمن برگزار 
شد. در این جلسه، حرف هاى زیادى بین طرفین 
رد و بدل شــد. جواد نکونام و الکساندر نورى 
در این ضیافت دقایقى با هــم صحبت کردند 
و ســرمربى وردبرمن خطاب به کاپیتان سابق 
تیم ملى گفت: «دعوتت مى کنــم به تمرین 
وردربرمن بیایى و چند روزى میهمان ما باشى.» 
نکونام هم در پاسخ گفت: «قطعًا به آلمان سفر 

مى کنم و به تمرین وردبرمن مى آیم.» 

نکونام
 به وردربرمن 
دعوت شد
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مهاجم تیم ملى فوتبال ایران مى گوید 
که فصل آینده در لیگ قهرمانان اروپا 

با المپیاکوس حاضر خواهد بود.
کریم انصارى فرد بعد از صعود تیم 
ملى به جام جهانى، گفت: خدا را 
شاکریم بابت این موضوع، یک 
اتفاق بزرگى است که افتاد براى 

دومین بار متوالــى به جام جهانى 
صعود کردیم و مبــارك ملت ایران 

باشد. همین که دل مردم شریف ایران 

شاد مى  شــود براى ما بزرگ ترین نعمت 

است و به اصطالح جشــن صعود برایمان 
اینطور خیلى شیرین تر است.

و ادامه داد: با گفتن نمى  شــود خودمان را 
ا

در مرحله بعدى رقابت هــاى جام جهانى 

ببینیــم. اول از همه بایــد امکانات فراهم 

شــود و در مرحله بعد بازى هاى دوستانه، 
اردوهاى مختلف تمــام اینها به صعود 

ما در مرحله بعدى جام جهانى 
تأثیرگــذار  خواهد بود. شما اگر 

نگاه کنید و ببینید  که اردوها در این 
چند بازى نظم گرفت  متوجه خواهید 
شد که علت نتیجه گیرى و  به  ما  صعود 

جام جهانى هم همین امر بود.  انصارى فرد 
در ادامه عنوان کرد: البته یکسرى نواقص هست که  امیدواریــم 
آنها برطرف شــود و در جام جهانى هم بتوانیم مثل آسیا  کــه صعود 

کردیم در آن مقطع هم موفق باشیم.

انصارى فرد در ادامه درباره حضور در یونان، گفت: با المپیاکوس دو سال دیگر قرارداد 

دارم و فعًال در خدمت باشگاه هستم. چمپیونزلیگ هم هستیم که باید ببینم ان شاءا... 

در آن رقابت ها تیمم چه نتیجه اى خواهد گرفت. 

انصارى فرد:  
با المپیاکوس 

در لیگ قهرمانان 
حاضر هستم

 تیم ملى ازبکستان مى گوید تیمش برابر ایران نمایش خوبى داشته 
هافبک

ران توانستند با دو گل ما را شکست بدهند. 
وبى بود ولى بازیکنان تیم ملى ای

است.سرور جپاروف در این باره گفت: بازى خ

تیم ما بازى خوبى انجام داد.

او در مورد بازگشت به استقالل و سپاهان گفت: در این باره صحبتى ندارم واگر الزم باشد وکیلم در این باره صحبت مى کند. 

 در مورد استقالل و سپاهان حرفى ندارم 

تیم ملى فوتبال ایران با تدابیر مرد پرتغالى یک بار دیگر 
به بزرگ ترین آوردگاه فوتبالى جهان رسید. 

تیم ملى فوتبال ایران براى پنجمین بار موفق شــد به 
بزرگ ترین آوردگاه فوتبالى جهــان یعنى جام جهانى 
صعود کند؛ صعودى بى دغدغه و بدون نگرانى. هنوز به 
یاد داریم صعودهاى قبلى را که تا مرز جان به لب شدن 
مى رفتیم و به واقع مى مردیم تا حریفان را مى بردیم و 
در نهایت صعود مى کردیم ولى این بار خبرى از جان به 
لب شدن نبود و تیم ملى با اقتدار مثالزدنى براى دومین 

بار پیاپى به جام جهانى رسید.
شاگردان کارلوس کى روش پرتغالى الحق و االنصاف 
این بار با اقتدار هر چه تمام و به عنوان دومین تیم جهان 
با ثبــت رکوردهایى بى نظیر به جام جهانى رســیدند. 
رکوردهایى که هر کدامشان براى جاودانه شدن یک 
تیم در فوتبال جهان کافى است؛ رکوردهایى در سطح 
آسیا و جهان که باید براى هرکدام از آنها سال هاى سال 
به سختى کار کرد و ممارســت به خرج داد تا بتوان هر 
کدام از آنها دوباره شکست و بحق این بار این صعود با 
جوانانى به دست آمد که بســیارى از آنها تا قبل از آغاز 
دور جدید مقدماتــى جام جهانى هیچ نشــانى از آنها 
نبود اما با شناختى درســت و دقیق به پیکره تیم ملى 
فوتبال ایران اضافه شدند تا با درایت کادرفنى و تالش 
همه مسئوالن فوتبال کشــور یک افتخار بزرگ براى 

تیم ملى فوتبال ایران به دست بیاید.

 صعود شماره 4 براى مرد پرتغالى
صحبت از کادرفنــى و در رأس همه آنهــا کارلوس 
کى روش به میان آمد؛ مردى که حاال براى چهارمین بار 
با سه تیم مختلف به جام جهانى مى رسد تا دیگر هیچ 
منتقدى در شقیقه اش فعًال تا مدت هاى مدیدى خیال 
انتقاد غرض ورزانه خطور نکند. کى روش اگر چه طى 
شش ســال حضور در فوتبال ایران و به ویژه طى سه 
سال اخیر مصائب زیادى را براى آماده سازى تیم ملى 
متحمل شد اما نشان داد کارش را خیلى خوب بلد است 
و با یک پیروزى دیگر تیمش را با عده اى جوان کم ادعا 
به جام جهانى رساند؛ جوانانى مانند عزت اللهى، کریمى، 
پورعلى گنجى، آزمــون و ... هرچند کــه در این بین 
خیلى ها به نحوه رفتار کى روش در برخورد با منتقدین 
و مشکالت به وجود آمده ایراد مى گرفتند و هنوز هم به 
آن نقد دارند اما مرد پرتغالى نشان داد اگر هم برخورد 
نابجایى صورت گرفته همه براى موفقیت تیم ملى بوده 
است!هر چند شاید اگر روى کى روش مدیریت بهترى 
مى شد این رفتارهاى ناهنجار کمتر مى شد و یا حداقل 

خیلى زودتر جلوى آنها گرفته مى شد.
تأللؤى صعود در چشمان مرد 64 ساله پرتغالى چقدر 
زیبا بود؛ آنجایى کــه حاصل زحماتــش را مى دید و 

چه بســا این مرد کاربلد و متخصص از حــاال تا جام 
جهانى با انرژى و توان جوانى 18 ساله تیمش را براى 
افتخارآفرینى دیگرى آماده کند. حاال دوران کى روش 
کبیر در فوتبال ایران ادامه پیدا کرده و چه بســا توقع 
کســب نتایج الزم این بار در جام جهانــى از این مرد 

پرافتخار و تیمش کمترین توقع باشد.

 عبور سالمت از مسیرى پراضطراب!
شاگردان کى روش در تیم ملى فوتبال ایران از داش آقوز 
ترکمنستان مسیر پرپیچ و خم صعود را در این دیدار با 
تیم ملى ترکمنستان آغاز کردند. تیم ملى آغازى ناامید 
کننده داشت و در گام اول مقابل تیمى نه چندان مطرح 
و درجه 3 آسیایى به تساوى رســید. در ادامه این تیم 
موفق شــد از دور اول گروهى با صدرنشینى به مرحله 

بعدى برسد.
در مرحله دوم تیم ملى به صخره  هــاى بزرگ تر مثل 
کره جنوبى و ازبکســتان رســید و در این مرحله هم با 
برترى مقابل همه آنها ســرانجام به جام جهانى رسید. 
در نهایت بعد از دو ســال (726 روز) این تیم موفق شد 

به عنوان ســومین تیم جهان جشن صعود به مسکو 
را بگیرد.

براى کى روش هدف، وســیله را 
توجیه مى کند!

در این مسیر اگرچه اتفاقاتى هم افتاد اما حداقل 
کى روش نشان داد براى او هدف، وسیله را توجیه 

مى کند و حاضر است براى موفقیت و کسب نتیجه الزم 
و حتى آرامش شاگردانش دســت به هر کارى بزند. در 
این بین حتى دســتیاران ایرانى از تیم ملى جدا شدند 
و چالش هاى همیشگى با باشــگاه ها و برخى از اهالى 
فوتبال نیز ادامه پیدا کرد اما مــرد پرتغالى در نهایت با 
تیمش از این مســیر صعب العبور سالمت عبور کرد و 

قطار تیم ملى یک بار دیگر به مقصد رسید.
ماراتن صعود به جام جهانى همچنان در سرتاسر جهان 
ادامه دارد بــا این تفاوت که ایران بــا اقتدار راهى جام 
جهانى شده است و از حاال دیگر باید مسئوالن دولتى 
و ورزشــى کشــور به فکر صعود به مرحله حذفى جام 
جهانى باشند و امکانات ورزش ایران را براى رسیدن به 
این هدف مهم بسیج کنند. بدون شک کى روش نشان 
داد اگر ابزار الزم را داشته باشــد مى تواند هر موفقیتى 

را رقم بزنــد. در این بین حداقــل در قاره کهن به 
خواسته هایمان رسیده ایم و چه بسا اگر در یکسال 

باقیمانده نیز ایجاد آرامش در فضاى تیم ملى 
اولویت همه مســئوالن باشد، این 

بار بتوان در قله فوتبال جهان در 
مسکو به کارى بزرگ فکر کرد.

کارلوس جان؛ کمى آرامش لطفاً!
و صحبت پایانى اینکه اى کاش کى روش هم با درك 
موقعیــت کمى با آرامــش کارها را پیش ببــرد؛ هنوز 
شش ســال پیش را به یاد داریم که مردى خوش تیپ 

در فرودگاه امام خمینى(ره) براى هدایت و جذاب 
تیم ملى به ایران آمد و حاال 

حدود شش سال از آن 
زمان گذشته و 
دیگر نشانى 

از آن شــادابى و نشاط 
در چهره کى روش وجود 

ندارد و چه بســا غصه تیم 
ملى و مشکالت ایجاد شده 

او را به این روز انداخته باشد. 
حاال کى روش کبیر باید آرامش 

خود را در جهات منافع تیم ملى تا 
جام جهانى حفظ کند تا یک بار دیگر با 

تدابیر ویژه او و برنامه ریزى هاى دقیقش 
بتوانیم این بار در سطح اول جهان با تیم 

ملى فوتبال ایران به موفقیت برسیم.

وقتى براى صعود، دیگر به دنبال معجزه نیستیم
ساکت: 

5 زمین تمرینى 
خوب مى خواهیم 

مدیر تیم هاى ملى فوتبال ایران مى گوید 
براى موفقیت تیم ملى به سمت مسئوالن 

دست دراز مى کنیم.
محمدرضا ســاکت بعد از پیروزى تیم ملى 
برابر ازبکستان، گفت: تکنیک بسیار خوب 
تیم ملى  در پرتو اندیشــه هاى راهبردى و 
فنى آقاى کى روش، حمایت هاى مردم و 
حمایت هاى فدراسیون و تالش خستگى 
ناپذیر بازیکنان در اردوهاى بســیار بسیار 
سنگین و برنامه ریزى شــده اى که آقاى 
کى روش داشــت واقعًا یک تیم منسجم، 
یکدل و هماهنگ را پدید آورد و این دلیل 
دقیقًا عامل موفقیت بود و از همه بازیکنان، 
کادرفنى، کادرپزشکى، کادر تدارکات، همه 
مردم ایران و همه کســانى که زمینه یک 
بازى منظم و برنامه ریزى شده را به وجود 
آوردند سپاســگزاریم.  از نیروى انتظامى، 
مســئولین امنیتى و بخش هاى مختلف 

تشکر مى  کنیم.
ساکت در پاسخ به این ســئوال که آیا کى 
روش به کار خود ادامــه خواهد داد، عنوان 
کرد: حتمــًا اینطور اســت و همانطور که 
بارها آقاى تاج گفتند به هر حال فدراسیون 
سیاستش این اســت که به طور جدى این 
حمایت گذاشته شــود و این عالقه مندى 
بین مردم، فدراسیون و آقاى کى روش باشد.

او در پایان عنوان کرد: ما دست نیاز به طرف 
مسئولین دراز مى  کنیم، ما پنج زمین تمرینى 
خیلى خوب مى  خواهیم که اکنون نداریم و 
براى موفقیت تیم ملــى  چنین چیزى الزم 
است و زیرساخت هاى ما اصًال خوب نیست 
و نیاز است که این مشکالت برطرف شود تا 

تیم ملى  از این هم موفق تر باشد.

نصف جهان حاال دیگر پس از حضور قلعــه نویى خیال مان بابت عدم کوچ ســتاره هاى ذوب آهن  و 
جلوگیرى از خروج بیشــتر آنها تا حدودى راحت  شــد. پس از حضور ژنرال،مرتضى تبریزى پس از 
مذاکره با مسئوالن باشگاه ذوب آهن  قرارداد خود را با این تیم به مدت دو سال دیگر تمدید

 کرد. 
مهاجم ذوبــى ها که پیش از این شــنیده مى شــد با پایان قــرارداد خود 

تصمیم به جدایى از جمــع اصفهانى هــا را دارد، پس از مذاکره 
با مســئوالن باشــگاه، بعد از توافق نهایى، قرارداد خود را 
به مدت دو ســال دیگر بــا ذوب آهنى هــا تمدید کرد 
تا به همــراه ایــن تیم در لیــگ برتر حضور داشــته 

باشد. 
 درباره مرتضى تبریزى شــنیده مى شــد که یکى از 
بازیکنان مورد نظر اســتقاللى ها بود تا با پیراهن آبى 

ادامه دوران فوتبال خود را ســپرى کند اما در 
نهایت این اتفــاق نیافتاد تا وى همچنان 

در اصفهان باقى بماند.

دومین پاتک ذوبى ها به استقالل
اما پــس از جلوگیــرى از حضور  
تبریزى در اردوگاه آبى، حاال اســتقالل 
باید منتظــر پاتک دیگرى از ســوى ذوب آهنى 
ها باشد. مجید حسینى مدافع اســتقالل که در پایان فصل قراردادش با آبى پوشان به اتمام رسیده با پیشنهاد 
ذوب آهن مواجه شده است و اگر اتفاق خاصى رخ ندهد از استقالل جدا خواهد شد. این بازیکن در فصل گذشته 
زیر سایه پادووانى و رابسون نتوانست براى استقاللى ها زیاد بازى کند و به همین علت قصد دارد شاگرد قلعه 

نویى شود.
ســرمربى جدید ذوب آهــن اواخر حضورش در اســتقالل به حســینى میدان مــى داد و بــازى او را قبول 
دارد. اســتقاللى ها که هنــوز تکلیــف پادووانى و رابســون را بــراى فصــل جدید مشــخص نکرده اند، 
قصد جــذب پژمــان منتظــرى را دارنــد. قلعه نویى هــم از فرصــت اســتفاده کــرده و بعــد از تمدید 
قــرارداد بــا تبریــزى گزینه خــط حمله اســتقالل، بــا مدافع ایــن تیم بــراى فصــل آینــده مذاکره 

مى کند.

 هافبک تیم ملــى فوتبال 
مى گوید فصل آینده نیز در تیم ذوب آهن باقى خواهد 

ماند.
احســان پهلوان بعد از دیدار تیم ملى برابر ازبکستان 
گفت: خدا را شکر مى کنم که براى اولین بار توانستیم 
این اندازه راحت به جام جهانى صعود کنیم. در این دوره 
از مسابقات موفق شدیم اکثر بازى ها را ببریم و هیچ 
گلى نیز دریافت نکردیم.وى افزود: بازى بسیار سختى 
داشتیم و ازبکستان تیم فیزیکى بود اما بچه ها بازى 
خوبى انجام دادند و مزد بازى خوب خود را گرفتیم. او در 
مورد شانس حضور در جام جهانى، عنوان کرد: 
حضور در جام جهانى بسیار سخت است اما 
تالش مى کنم تا به تیم ملى خدمت کنم.

پهلوان در پایان در پاسخ به این سئوال 
که آیا فصل آینــده در ذوب آهن باقى 
خواهد ماند؟ گفت: با ذوب آهن یکسال 
قرارداد دارم و به امید خدا در این تیم 

خواهم ماند. صفهانى به آبى ها
ضد حال ا

  

                     کى روش خودِ معجزه است

صمیم به جدایى از جمــع اصفهانى هــا را دارد، پس از مذاکره 
با مســئوالن باشــگاه، بعد از توافق نهایى، قرارداد خود را 
به مدت دو ســال دیگر بــا ذوب آهنى هــا تمدید کرد 
تا به همــراه ایــن تیم در لیــگ برتر حضور داشــته 

باشد. 
 درباره مرتضى تبریزى شــنیده مى شــد که یکى از 
بازیکنان مورد نظر اســتقاللى ها بود تا با پیراهن آبى 

رررررررررر در ادامه دوران فوتبال خود را ســپرى کند اما
ننننننان نهایت این اتفــاق نیافتاد تا وى همچ

در اصفهان باقى بماند.

دومین پاتک ذوبى ها به استقالل
ــس از جلوگیــرى از حضور  
 اردوگاه آبى، حاال اســتقالل 
 دیگرى از ســوى ذوب آهنى 
شان به اتمام رسیده با پیشنهاد 
د. این بازیکن در فصل گذشته 
ین علت قصد دارد شاگرد قلعه 

ن مــى داد و بــازى او را قبول 
ل جدید مشــخص نکرده اند، 
تفاده کــرده و بعــد از تمدید 
ــراى فصــل آینــده مذاکره 

مورد شانس حضور در جام جهانى، عنوان کرد:
حضور در جام جهانى بسیار سخت است اما 
تالش مى کنم تا به تیم ملى خدمت کنم.

پهلوان در پایان در پاسخ به این سئوال 
که آیا فصل آینــده در ذوب آهن باقى 
خواهد ماند؟ گفت: با ذوب آهن یکسال 
قرارداد دارم و به امید خدا در این تیم 

خواهم ماند.

 پهلوان: 

درذوب آهن خواهم ماند

 جهان
دند.
ک

وقع
اینمرد  ى از

.

! ا اضط از

کارلوس جان؛ کمى آرا
و صحبت پایانى اینکه اى کاش
موقعیــت کمى با آرامــش کاره
شش ســال پیش را به یاد داریم

در فرودگاه امام خمو جذاب 
تیم ملى

2962 6 خرداد  ماه   1396 24 سال چهاردهم4نبه

صعود، دیگر به دنبال

ست
مش لطفاً!

 کى روش هم با درك 
ها را پیش ببــرد؛ هنوز 
 که مردى خوش تیپ 
خمینى(ره) براى هدایت 
ى به ایران آمد و حاال 

آ الا

بال معجزه نیستیم

ست

تقالل ا مورد

در
کره ج

برترى مق
در نهایت بعد

به عنوان ســوم
را بگیرد.

براى کى روش ه
توجیه مى کند!

در این مسیر اگرچه اتفاقاتى هم
کى روش نشان داد براى او هدف، و

مى کند و حاضراست براى موفقیت و کس
و حتى آرامش شاگردانش دســت به هر ک

از تیم ملى ج این بین حتى دســتیاران ایرانى
و چالش هاى همیشگى با باشــگاه ها و برخى از

فوتبال نیز ادامه پیدا کرد اما مــرد پرتغالى در نهایت
تیمش از این مســیر صعب العبور سالمت عبور کرد و

قطار تیم ملى یک بار دیگر به مقصد رسید.
ماراتنصعود به جامجهانى همچنان در سرتاسر جهان

ادامه دارد بــا این تفاوت که ایران بــا اقتدار راهى جام 
جهانىشده است و از حاال دیگر باید مسئوالن دولتى

و ورزشــى کشــور به فکر صعود به مرحله حذفى جام 
جهانى باشند و امکانات ورزش ایران را براى رسیدن به 
این هدف مهم بسیج کنند. بدون شک کى روش نشان 
داد اگر ابزار الزم را داشته باشــد مى تواند هر موفقیتى 

را رقم بزنــد. در این بین حداقــل در قاره کهن به
خواسته هایمان رسیده ایم و چه بسا اگر در یکسال 

فضاىتیممل رامشدر

ش 
خود را در جهات منافع تیم ملى تا 

جام جهانى حفظ کند تا یک بار دیگر با 
تدابیرویژه اوو برنامه ریزى هاى دقیقش

بتوانیم این بار در سطح اول جهان با تیم 
ملى فوتبال ایران به موفقیت برسیم.

 عبور سالمتا
شاگردان کىرو

ترکمنس

 پهلوان: 
ذ آد ذ

ت از مسیرى پراضطراب!
کىروش در تیم ملى فوتبال ایران از داش آقوز 
رکمنستان مسیر پرپیچ و خم صعود را در این دیدار با 
تیم ملى ترکمنستان آغاز کردند. تیم ملى آغازى ناامید 
کننده داشت و در گام اول مقابل تیمى نه چندان مطرح 
3 آسیایى به تساوى رســید. در ادامه این تیم  3و درجه
موفق شــد از دور اول گروهى با صدرنشینى به مرحله 

بعدى برسد.
در مرحله دوم تیم ملى به صخره  هــاى بزرگ تر مثل 
اینمرحله هم با  ه جنوبى و ازبکســتانرســید و در
ى مقابل همه آنها ســرانجام به جام جهانى رسید. 
 بعد از دو ســال (726 روز) این تیم موفق شد 
به مسکو ومین تیم جهان جشن صعود

شهدف، وســیله را 

هم افتاد اما حداقل 
ف، وسیله را توجیه 

و کسب نتیجه الزم 
ر کارى بزند. در 
ى جدا شدند 
 از اهالى 
یت با 
 و 

حد

از آن شــادابى و نشاط 
در چهره کى روش وجود 
ندارد و چه بســا غصه تیم

ملى و مشکالت ایجاد شده 
او را به این روز انداخته باشد.

حاال کى روش کبیر باید آرامش 
م خود را در جهات منافع تیم

مجهانى حفظ کن
ویژه

دود شش سال از آن 
زمان گذشته و 
دیگر نشانى 

مهاجم تیم ملى فوتبال ایرانمى گوید 
کهفصلآینده در لیگ قهرمانان اروپا 

بود. با المپیاکوس حاضر خواهد
کریم انصارىفرد بعد از صعود تیم 
اا را گفت: خدا ملى به جام جهانى،
ک یک شاکریم بابت این موضوع،
اتفاقبزرگى است که افتاد براى

دومین بار متوالــى به جام جهانى
و مبــارك ملت ایران صعود کردیم

مردم شریف ایران باشد. همین که دل

شاد مى  شــود براى ما بزرگ ترین نعمت 

برایمان به اصطالح جشــن صعود است و
اینطور خیلى شیرین تر است.

شــود خودمان را ادامه داد: با گفتن نمى  او

هــاى جام جهانى  در مرحله بعدى رقابت

از همه بایــد امکانات فراهم اول ببینیــم.

شــود و در مرحله بعد بازى هاى دوستانه، 
به صعود  اردوهاى مختلف تمــام اینها

در مرحله بعدى جام جهانى ما
تأثیرگــذار اگر خواهد بود. شما

نگاه کنید و ببینید  که اردوها در این
چند بازى نظم گرفت متوجه خواهید 
شدکه علت نتیجه گیرى و به  ما  صعود 

جام جهانى هم همین امر بود. انصارىفرد
در ادامه عنوان کرد: البته یکسرى نواقص هست که امیدواریــم
آنها برطرف شــود و در جام جهانى هم بتوانیم مثل آسیا  کــه صعود

کردیم در آن مقطع هم موفق باشیم.

در یونان، گفت: با المپیاکوسدو سال دیگر قرارداد  انصارى فرد در ادامه درباره حضور

دارم و فعًال در خدمت باشگاه هستم. چمپیونزلیگ هم هستیم که باید ببینم ان شاءا... 

در آن رقابت ها تیممچه نتیجه اى خواهد گرفت. 

رى فرد:  
لمپیاکوس 

 لیگ قهرمانان 
هافبکضر هستم

است.سرور جپاروف در این بار

در مورد بازگشت به استقالل او

م  در

یى بج
است!هر چند شاید اگر روى کى روش مدیریت بهترى
مى شد این رفتارهاى ناهنجار کمتر مى شد و یا حداقل

خیلى زودتر جلوى آنها گرفته مى شد.
4تأللؤى صعود در چشمان مرد 64 ساله پرتغالى چقدر
زیبا بود؛ آنجایى کــه حاصل زحماتــش را مى دید و

باشد. مجید حسینى مدافع ها
ذوب آهن مواجه شده است و
زیر سایه پادووانى و رابسون

نویىشود.
ســرمربى جدید ذوب آهــ
دارد. اســتقاللى ها که هنـ
قصد جــذب پژمــان منت
قــرارداد بــا تبریــزى گ

مى کند.

صفهانى به آبى ها
ضد حال ا

  
صفهانى به آبى ها

ضد حال ا
  

م در

 
 

و
باقیمانده نیز ایجاد آرامش در فضاى تیم ملى 

اولویت همه مســئوالن باشد، این
بار بتوان در قله فوتبال جهان در 

مسکو به کارى بزرگ فکر کرد.

شاگردان شاگردان 
کارلوس کى روش کارلوس کى روش پرتغالى پرتغالى 

الحق و االنصاف این بار با اقتدار الحق و االنصاف این بار با اقتدار 
هر چه هر چه تمام و به عنوان دومین تیم  جهان تمام و به عنوان دومین تیم  جهان 

با ثبت رکوردهایى با ثبت رکوردهایى بى نظیر به بى نظیر به 
جام جهانى رسیدند. رکوردهایى که جام جهانى رسیدند. رکوردهایى که 
هرهر کدامشان براى  جاودانه شدن  کدامشان براى  جاودانه شدن 

یک تیم در فوتبال جهانیک تیم در فوتبال جهان
  کافى استکافى است
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چهل تکه

«سامى سالم» 30 ساله که اهل یمن است و از سال 2009 با همسر 
جوان و محجبه اش در لیورپول انگلیس زندگى مى کرد در جنایتى 
هولناك عالوه برهمسرش «آرنا ســعید»، دو دختر شش و چهار 

ساله اش را نیز در آپارتمان شان کشته بود.
وى که بالفاصله پس ازجنایت دستگیر شده بود تحت بازجویى قرار 
گرفت اما پلیس به دالیلى حاضر به انتشــار اعترافات او و جزئیات 
پرونده نشــد. خانواده همســر وى که در یمن زندگى مى کنند به 
رسانه ها گفته اند در شوك این اتفاق هستند.چراکه تصور مى کردند 
این خانواده روابط خوبى دارند اما هنوز پاسخى براى علت وانگیزه 
این جنایت پیدا نکرده اند.یک منبــع آگاه در پلیس لیورپول نیز از 
کشف ماده اى مشکوك در صحنه جنایت خبر داده وگفته تحقیق 
دراین باره نیزادامه دارد تا مشــخص شود آیا قاتل درزمان ارتکاب 

جنایت حالت طبیعى داشته یا نه.

«منال الشریف» بابت رانندگى در خیابان هاى عربستان سعودى 
بهاى سنگینى پرداخت.

منال الشریف که تاکنون دوبار ازدواج کرده است، از همسر نخست 
خود یک فرزند پسر دارد. وى سال 2011 میالدى، در حال رانندگى 
در خیابان هاى عربستان دستگیر شد. این در حالى است که هنگام 
رانندگى برادر وى در کنارش نشسته بود. منال الشریف که در آن 
زمان یک زن مطلقه شاغل بود، 9 روز را در بازداشت به سر مى بَرد 

و شغلش را نیز از دست مى دهد.
الشریف مى گوید شیوخ عربستان حکم شالق در مألعام را براى 
وى صادر کرده بودند. از سوى دیگر، بسیارى وى را به قتل و تجاوز 
تهدید مى کردند. این زن فعال عربستانى مى گوید در زمان فرار از 
کشور فرزند نخستش 6/5 ساله بود و دو فرزندش هرگز همدیگر 

را ندیده اند و تنها از وجود یکدیگر مطلع هستند. 

یک مرد اهل میسورى آمریکا که 17 سال در زندان به سر مى برد 
با پیدا شدن همزادش در کانادا بى گناه شناخته و از زندان آزادشد.

این مرد 34 ساله به جرم قتل دستگیر و به سال ها زندان محکوم 
 DNA شده بود اما با پیدا شدن همزاد وى و انجام آزمایش هاى
روشن شــد که وى بى گناه بوده و سال هاى زیادى را بى دلیل 

و تنها به علت شباهتش با مجرم در زندان سپرى کرده است.
به گفته شاهدان ماجرا در ســال 1999 میالدى آنها مردى را 
دیده بودند که در سرقتى مسلحانه یک زن را در کانزاس سیتى 
به زمین زده و پس از ســرقت پول هایش به قتل رسانده است. 
شاهدان ماجرا همگى با دیدن عکس «جونز» بى گناه علیه وى 
شهادت داده بودند بى خبر از آنکه وى همزاد دیگرى دارد و او 

مجرم اصلى پرونده است.

030201 17سال زندان به جرم شباهت با مجرم   محکومیت عجیب زن راننده در عربستانقتل خانوادگى از یمن تا لیورپول 

روز یکم خردادماه زن  30 ســاله اى  با مراجعه به کالنترى 
101 تجریش اعالم کرد که توسط مدیر یک شرکت واردات 
خودرو به نام «محمدپرهام  جواهریان» مورد کالهبردارى 
قرار گرفته است و این شــخص با جلب اعتماد او و در ادامه 
خانواده اش، اقدام به کالهبردارى میلیاردى از آنها کرده است.

مالباختــه پــس از حضــور در پایــگاه یکــم آگاهى در 
اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: «چنــدى پیش از طریق 
شــبکه هــاى مجــازى بــا تبلیغات شــرکتى بــه نام 
"مهین تک رو" در خصــوص واردات و فروش خودروهاى 
خارجى آشنا شدم؛ با مراجعه به دفتر شرکت در خیابان جردن 
با مدیر شرکت به نام آقاى محمدپرهام جواهریان آشنا شدم. 
قرارداد تنظیم یک خودروى سوارى اپتیما به مبلغ 140 میلیون 
تومان مابین من و شخص بسته شد و مبلغ پنج میلیون تومان 
نیز به عنوان پیش پرداخت دادم تا مابقى پول خودرو همزمان 

با تحویل آن پرداخت شود.»
مالباخته در خصوص نحوه آشــنایى خود بــه کارآگاهان 
گفــت: «محمدپرهام بــا طرح ایــن ادعا کــه در همان 
مالقات اول بــه من عالقه مند شــده از من درخواســت 
ازدواج کــرد و همیــن موضــوع زمینــه تمــاس هــا و

مالقات هاى بعدى او با من شد و درهمان مالقات هاى اول 
بود که محمدپرهام خودش را فرزند یکى از فرماندهان ارشد 
نظامى معرفى کرد. عالوه بر آن خودش نیزمدعى بود که با 
وزارتخانــه هاى مهم و حســاس دولتى ارتبــاط نزدیکى 
دارد و بــراى اثبات اظهاراتــش تصاویــرى از خودش با 
لباس هاى مختلف نظامى برایم ارســال مى کرد؛ حتى در 
چند قرار مالقاتى که با یکدیگر داشتیم، او تجهیزات پلیسى 

همراه خود داشت.»
مالباخته در خصــوص نحــوه کالهبــردارى میلیاردى 

از او و خانواده اش نیــز گفت: «محمدپرهــام براى طرح 
درخواســت ازدواجش بــه خانه ما آمــد و موضــوع را با

خانــواده ام مطرح کــرد و بدین طریــق محمدپرهام وارد 
خانواده ما شد؛ پس از گذشت مدت کوتاهى از آغاز نامزدى، 
یک روز محمدپرهام مدعى شــد که زمینه مناسبى جهت 
ســرمایه گــذارى در واردات خودروهــاى گرانقیمــت 
خارجــى در اختیــارش قرار گرفتــه و به ایــن بهانه مبلغ 
560 میلیون تومــان از خانــواده ام دریافت کــرد  پس از 
دریافت این مبلغ و در شــرایطى که پدرم قصد ســاخت و 
ســاز در یک قطعه زمین 500 مترى در منطقه لواســان را 
داشــت، محمدپرهــام مجدداً بــا طرح ایــن موضوع که 
مى تواند تمامى امور قانونى و ادارى مربوط به مجوز ساخت 
و ســاز و ... را در کمترین زمان ممکن براى پدرم آماده کند، 
مبلغ 400 میلیون تومان دیگر از پدرم دریافت کرد اما پس از 
آن و به صورت ناگهانى، در اواخر اردیبهشت ماه سال جارى 

ناپدید شد.»
کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهى با مراجعه به محل شرکت 
«مهین تک رو» در منطقه جردن اطالع پیدا کردند که دفتر 
شرکت مکانى استیجارى بوده که صرفاً براى چند ماه اجاره 
و پس از آن به مالک آن تحویل داده شده است و در بررسى 
سوابق شرکت نیز مشخص شد که اساساً چنین شرکتى ثبت 

قانونى نشده است.
کارآگاهان با بهــره گیــرى از اظهــارات مالباخته مبنى 
بر حضور دو مرد جوان در شــرکت به نام هاى «ســعید» 
و «حمیدرضــا» و همچنیــن بررســى تراکنــش مالى 
حســاب هاى مالباخته که همین افراد نســبت به وصول
 چک ها اقدام کرده بودند، محل ســکونت آنها در خزانه و 
یافت آباد شناسایى و هر دونفر آنها در روز 5 خردادماه دستگیر 

شدند. مالباخته پس از مواجهه حضورى با این دو نفر، هر دو 
نفرشان را مورد شناسایى دقیق قرار داد و عنوان داشت :«در 
طول مدت آشــنایى من با محمدپرهام، این دو نفر همیشه 
تمامى اظهارات محمدپرهــام را در خصوص اینکه او واقعًا 

فرزند یکى از فرماندهان نظامى است را تأیید مى کردند.»
در ادامه تحقیقات پلیسى، سعید و حمیدرضا لب به اعتراف 
گشوده و عنوان داشتند که شــخصى که خودش را به نام 
محمدپرهام جواهریان معرفى کرده، در واقع یکى از دوستان 
آنها به نام واقعى «محمد . الف» است که با طرح قبلى جهت 
کالهبردارى اقدام به افتتاح شرکت به نام «مهین تک رو» 
کرده و در حال حاضر نیز در یک خانه استیجارى در منطقه 

نیاوران مخفى شده است.
با شناسایى دقیق مخفیگاه محمد . الف در منطقه نیاوران، 
سرانجام متهم اصلى پرونده در روز 13 خردادماه و در حین 

تردد با یک BMW مدلZ4 دستگیر شد.
در بررسى مدارك شناسایى خودروى توقیف شده از متهم 
مشخص شــد که متهم، خودرو را به صورت روزانه از یک 
شــرکت خصوصى کرایه کرده اســت؛ در ادامه تحقیقات 
بعدى مشخص شــد متهم اصلى پرونده در دفعات مختلف 
اقدام به کرایــه خودروهاى مدل باال از جملــه «تویوتا» و
«بى ام و» از آنجا کرده است؛ مالباخته نیز در تحقیقات تکمیلى 
تأیید کرد که محمدپرهام جواهریان یا همان محمد. الف در 
طول این مدت با انواع خودروهاى مدل باال بر سر قرارهایش 
حاضر مى شده است و متهم نیز اظهارات مالباخته را تأیید کرد.
با دستگیرى متهم و اعترافات صریح وى، تعدادى دیگرى از 
شکات و مالباختگانى که با مراجعه به شرکت «مهین تک رو» 
مورد کالهبردارى قرار گرفته بودند ، شناسایى و به پایگاه یکم 

آگاهى دعوت شدند.

سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند، رئیس پایگاه یکم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ ، با اعالم این خبر گفت: «در تحقیقات 
تکمیلى مشخص شــد که متهم هیچگونه وابستگى و یا 
نسبتى با افراد سرشــناس و یا مدیران دولتى وفرماندهان 
لشکرى نداشته و تمامى اقدامات متهم با نیت کالهبردارى از 

افراد صورت گرفته است.»
رئیس پایگاه یکم پلیــس آگاهى تهران بــزرگ در ادامه 
این خبــر عنوان داشــت: «بــا توجه بــه نــوع اقدامات 
مجرمانــه متهم در اســتفاده از هویت مجعول، انتســاب 
خود به افراد سرشــناس و همچنین ارگان مختلف دولتى

و لشــکرى و برنامه ریزى متهم جهت کالهبــردارى در 
پوشــش شــرکت کاغذى "مهین تــک رو" و به جهت 
شناسایى سایر شــکات و مالباختگان، دستور انتشار بدون 
پوشش تصویر متهم از سوى بازپرس محترم پرونده صادر 

شده است.»

رئیس پلیس آگاهى اســتان گیالن از انهدام باند 
ســارقان حرفه اى با 11 ســرقت در شهرستان 

رشت خبر داد.
ســرهنگ فرهاد فالح کریمى با اعالم این خبر 
گفت: مأمــوران انتظامى کالنتــرى 14 هنگام 
گشتزنى در مناطق جرم خیز، به یک نفر مشکوك 

شدند و سوابق او را مورد بررسى قرار دادند. 
این مقام انتظامى با بیان اینکه در بررسى سوابق 
کیفرى مشخص شد این فرد از مجرمان سابقه دار 
است، اظهار داشت:  برادر متهم نیز سابقه سرقت 
و قتل را در استان هاى اردبیل و گیالن در پرونده 

خود داشت. 
وى افــزود:  متهــم پــس از دســتگیرى در 

بررســى هاى فنى پلیــس به 9 فقره ســرقت 
لوازم داخل خودرو و دو فقره ســرقت خودرو در 
شهرســتان هاى آســتارا و تالش به همراهى دو 

همدست اعتراف کرد. 
فالح کریمى با اشاره به شناســایى و دستگیرى 
دو همدســت دیگــر متهــم در ایــن پرونده، 
خاطرنشــان کرد:  متهم 33 ســاله به همراه دو 
همدست 32 و 30 ســاله، پس از تشکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانونى به مقام قضائى معرفى 

شد. 
سارقان با اســتفاده از یک عدد سوئیچ دست ساز 
و باز نمودن در خودرو ، اقدام به ســرقت خودرو و 

داخل خودرو مى کردند.

3 دزد حرفه اى خانه هاى مسکونى شهرك طرق 
مشهد دســتگیر و چند تکه طال ى سرقتى از آنها 

کشف شد.
رئیس پلیس مشــهد با اعالم ایــن خبرگفت: در 
پى گزارش چند فقره ســرقت طال از خانه هاى 
مسکونى در شهرك طرق مشهد تحقیقات پلیسى 

آغاز شد. 
ســرهنگ محمــد کاووســى افــزود: مأموران 
دایره آگاهــى کالنترى طــرق در پیگیرى این 
سرقت ها دریافتند سارقان با شناسایى خانه هایى 
که صاحبخانه آن به مسافرت یا میهمانى مى روند 

مرتکب سرقت مى شوند. 
وى خاطر نشان کرد: مأموران انتظامى با پیگیرى 
آخرین سرقت اعضاى باند، یکى از آنان را دستگیر 
کردند. متهم که جوانى 27 ساله و داراى سه فقره 
سابقه کیفرى است چند تکه طالى سرقتى را در 
دهان خود پنهان کرده بود که مأموران با کشــف 

این طال ها او را به کالنترى انتقال دادند. 
این مقام انتظامى گفت: مأموران کالنترى طرق دو 
همدست دیگر این متهم را نیز شناسایى و دستگیر 
کرد. تحقیقات از متهمان که داراى سوابق کیفرى 
هستند براى کشــف دیگر سرقت هاى آنها ادامه 
دارد و پلیس مقدارى از طالهاى مسروقه را کشف 

کرده است. 

رئیس باند دزدان، برادر یک قاتل بود

راز دهان پر از طالى دزد در مشهد فاش شد 

کالهبردارى 
در   لباس 
فرزند  یکى از 
فرماندهان
 ارشد نظامى

محمدپرهام 
خودش را فرزند یکى 

از فرماندهان ارشد نظامى 
معرفى کرد. عالوه بر آن خودش 

نیزمدعى بود که با 
وزارتخانه هاى مهم و حساس 

دولتى ارتباط 
نزدیکى دارد

ى

رئیس پلیس آگاهى شهرستان نور از دستگیرى عامل 
تیراندازى روز سه شــنبه 16خرداد در این شهرستان 
که منجر به قتل «حســن میرزاده» با سالح شکارى 
شده بود خبر داد و گفت: این قتل به صورت غیرعمد 
صورت گرفته است و قاتل یکى از شکارچیان خوك 

(میرشکار) منطقه بوده است. 
 نیک پور افزود: در روز کشف جسد این فوت به صورت 
ایست قلبى توســط مردم گزارش شــده بود که در 
بررسى هاى دقیق پلیس و پزشکى قانونى پى به قتل 

این فرد برده شده است.
وى بیان کرد: حســن میــرزاده مرد 40 ســاله اهل 
محمودآباد که روز سه شنبه 16 خرداد ساعت 15 براى 
چیدن تمشک وارد جنگل نور شــد بعد از برنگشتن 
به خانه خود و بــا اعالم مفقودى؛ بــا تالش مردم و 
گروه امداد و نجات شهرســتان بعد از سه روز جسد او 
پیدا شــد که بر اثر اصابت گلوله اسلحه شکارى فوت 

شده بود.
رئیس آگاهى نور عنوان کرد: پس از وقوع این حادثه 

رســیدگى به این پرونده در دستور کار این مرجع قرار 
گرفت و طى یکسرى اقدامات اطالعاتى آگاهى نور 
متهم اصلى تیراندازى به قتل صبح جمعه در روستاى 

سلیاکتى نور در محل مخفیگاهش دستگیر شد.
با اعالم اینکه رسیدگى به این پرونده در شعبه بازپرسى 
دادسراى شهرســتان نور در حال انجام است تصریح 
کرد: در این عملیات یک قبضه اســلحه شــکارى از 
متهم کشــف و ضبط و متهم با قراربازداشت موقت 

روانه زندان شد.

پرونده زن جوان که با همدســتى شوهر سابق خود، 
سناریوى قتل مرد جوان ثروتمند مقیم آلمان را طراحى 
و اجرا کرده بودند، براى محاکمــه به دادگاه کیفرى 

استان تهران ارسال شد.
رســیدگى به پرونده این جنایت، از حدود چهار سال 
قبل و به دنبال ناپدید شدن مرموز و ناگهانى مرد جوان 
ایرانى مقیم آلمان آغاز شــد. کارآگاهان همزمان با 
شــروع تحقیقات و ردیابى هاى تخصصى، پى بردند 
مرد گمشده با زن جوان مطلقه اى ارتباط داشته است. 

بنابراین «فرانک» را شناســایى و تحــت بازجویى 
قرار دادند اما او ابتدا منکر آشــنایى با «کامیار» شد. 
تا اینکه در تحقیقات بعدى و با مشــاهده مستندات 
پلیس چاره اى جــز بیــان حقیقت ندیــد و به قتل

 مرد جوان با همدســتى شوهر ســابقش و برادر خود 
اعتراف کرد.

او گفت: «مدتى قبل باکامیار آشنا شدم و با هم رابطه 
صمیمانه اى داشــتیم. تا اینکه براى ســرقت پول ها 
و اموالش نقشــه اى کشــیدم و با کمک دو همدستم 

اجرایش کردیم. بدین ترتیب طبق برنامه، او را ربوده 
و در بیابان هاى کهریزك کشتیم. بعد هم جسدش را 

به آتش کشیدیم.»
به دنبال اعتراف هاى هولناك زن جوان، دو همدست 
دیگرش نیز شناسایى و دستگیر شــدند. که آنها هم 
به اتهام مشــارکت در قتل اعتــراف کردند. پس از 
کشــف جســد و تحقیقات تکمیلى، پرونده با صدور 
کیفرخواســت علیه متهمان، براى محاکمه به دادگاه 

کیفرى استان تهران ارجاع شد.

راز تیراندازى  
مرگبار
 در جنگل نور
فاش شد 

نقشه کثیف
 زن مطلقه 
براى مرد 
ثروتمند 
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ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 960047 خواهان علیرضا محمدى با وکالت آقاى صهبا دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت حسین قدیریان تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/5/17 ساعت 
11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراي حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 8275 شعبه 8 حقوقى شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/907
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 355/96 خواهان ابراهیم عسگرى زردنجانى دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت 1- نسرین اسفندیارى 2- عزیزاله لهراســبى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز 
سه شنبه مورخ 96/5/3 ساعت 10:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى کنار 
گذر اتوبان شهید خرازى حد فاصل خ آتشگاه و خ میرزا طاهر- مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف 
اصفهان شعبه شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مـی شـود.  

م الف: 8274 شعبه 51 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/3/908
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 358/96 خواهان رامین قاسمى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت منور 
موسى زاده- عزیزاله لهراسبى زاده تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز سه شنبه مورخ 96/5/10 
ساعت 8/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى کنار گذر اتوبان شهید خرازى 
حد فاصل خ آتشگاه و خ میرزا طاهر- مجتمع شماره 3 شــوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى 
حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ 
مـی شـــود.  م الف: 8286 شعبه 53 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه)/3/909
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 351/96 خواهان رامین قاسمى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
1- منور موسى زاده 2- عزیزاله لهراسبى زاده تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/5/4 
ساعت 8 صبح تعیین گردید. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى کنار اتوبان شهید خرازى حد فاصل 
خیابان آتشگاه و خیابان میرزا طاهر مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 8285 شعبه 52 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/3/910
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 276/96 ش ح 52 خواهان محمود نقدى دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت على مهرپور تختمشلو تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/5/1 ساعت 9 تعیین 
گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى کنار گذر اتوبان شهید خرازى حد فاصل خ آتشگاه و خ میرزا 
طاهر- مجتمع شماره 3 شــوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 8298 شعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/3/911
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 960148 خواهان محمد اسدى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
مجید قاسمى(نام پدر محمد) تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی مورخ 96/4/31 ساعت 5:30 بعد از 
ظهر تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 8308 شعبه 29 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/3/912
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 960189  خواهان سیدجواد حسینى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
حسین براهیمى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی مورخ 96/5/4 ساعت 16 بعد از ظهر تعیین گردیده 
است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداي 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 8307  شعبه 16 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/913
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 960296 خواهان یوسف پناهنده دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به 
طرفیت قاسم صابرپور تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي روز یکشنبه مورخ 96/5/29 ساعت 
9/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـــاذ مـی شـــود.  م الف: 8306 شعبه 12  شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/3/914
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960329 ش7 – 96/3/16 خواهان رامین نکوئیان با وکالت شکوفه ملک 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت ســیدناصر امینى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی 
براي مورخ96/5/1 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شهداى 
مدافع حرم شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 8331  

شعبه 7 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/915
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960307 خواهان فاطمه نیلوفرى با وکالت خانم ملک دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت رحیم کارزارجدى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/5/16 ساعت 11 
صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراي حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 8329 شعبه 8 حقوقى شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/916
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960280 ش5 خواهان رامین نکوئیان با وکالت شکوفه ملک دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدى تاجمیر ریاحى فرزند نوروز تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي 
روز دوشنبه مورخ96/5/9 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع 
شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 8327 شعبه 5 حقوقى 

شوراى حل اختالف  شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/917
ابالغ وقت رسیدگی

در خصــوص پرونــده کالســه 235/96 خواهــان محمــود ملکوتــى دادخواســتی مبنــی بر 
مطالبه بــه طرفیت مرتضى مهــدور تقدیم نموده  اســت. وقت رســیدگی براي روز شــنبه مورخ 
96/4/31 ســاعت 3/30 عصــر تعیین گردیده اســت. با توجه بــه مجهول المکان بــودن خوانده 
حســب تقاضاي خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین دادرســى مدنــى مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شــیخ صدوق شمالى 
چهارراه وکال شــوراي حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مـی شـــود.  

م الف: 8324 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/918
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 71/96  خواهان سیدحسین مرتضوى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
محمدیارى رهنانى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی مورخ 96/4/25 ساعت 18 تعیین گردیده است، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداي 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 8338  شعبه 25حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/919
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1470/95 ش 51 ح خواهان عبدالحسین یحیى پور دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت بابک ندافى فر تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز دوشنبه مورخه 96/5/16 
ساعت 8:30 تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى کنار گذر اتوبان شهید خرازى حد 
فاصل خ آتشگاه و خ میرزا طاهر- مجتمع شماره 3 شــوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 8342 شعبه 51 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/3/920
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1146/95 خواهان محمد کیانى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
سیدعلى موسوى دشتى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز سه شنبه مورخه 96/5/10 ساعت 
5/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي 
مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان 
شعبه شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 8341 

شعبه 28 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/921
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960162 خواهان علیرضا بحق دادخواستی مبنی بر استرداد چک به طرفیت 
عطاء نوشادى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/4/31 ساعت 4 عصر تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان 
شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شــهداى مدافع حرم شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 8346 شعبه 39 مجتمع شهداى مدافع حرم شوراي حل اختالف 

اصفهان خالوئى کوپایى(مجتمع شماره دو)/3/922

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 960309 خواهان سیدمحسن آقاابراهیمى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به 
طرفیت جواد رحمانى خاکى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز یکشنبه مورخه 96/5/1 ساعت 
8 تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شــعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى 
تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 8344 شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/923
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 17/96 ش25 خواهان على طاهرى با وکالت آناهیتا جلیلى دادخواستی مبنی 
بر مطالبه 200,000,000 ریال به انضمام مطلق خســارات به طرفیت 1- فریدون هادیان قلعه میرى 
2- موسى مرادى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی مورخ 96/5/11 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 8310  شعبه 

25حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/924
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960151 خواهان آقاى محمدعلى سیفى با وکالت خانم توانگر دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه بــه طرفیت خانم بتول بوالحســنى و آقاى محمود رحیمى تقدیم نموده  اســت. 
وقت رسیدگی براي روز 4شنبه مورخه 96/4/28 ســاعت 8 صبح تعیین گردیده است. لذا با عنایت به 
مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان 
ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 8165756441 مجتمع 
شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 9 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایــد. در صورت عدم حضور در وقت رســیدگی، ابالغ قانونى تلقی شــده و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـــاذ خواهد شد.  م الف: 8290 شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/3/925
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 69/96 خواهان مصطفى طاوسى دادخواستی مبنی بر الزام خواندگان نسبت 
به حضور در یکى از دفاتر رسمى و قانونى در خصوص نقل و انتقال سند یکدستگاه ماشین مزدا به شماره 
انتظامى 399ب 18 ایران 81 به انضمام احتساب هزینه دادرسى مقوم به 50/000/000 ریال به طرفیت 
مهراب زمان پور و حشمت ا... اسکندرزاده به نشــانى مجهول المکان تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی 
براي روز دوشنبه مورخه 96/5/16 ســاعت 9:00 صبح تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
به نشانى خ هشت بهشت شــرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 
3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 8293 شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه)/3/926
ابالغ راي

کالسه پرونده: 932/95 شــماره دادنامه: 1300- 95/12/25 مرجع رســیدگى: شعبه 31 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: احسان خمسه عشر به نشانی: اصفهان دولت آباد بعد از باسکول جنب باربرى 
رسالت بار سنگبر 22 بهمن با وکالت آرزو لطفى به نشــانى: فالورجان خ نسیم ساختمان زاینده رود- 
اصفهان دروازه تهران ساختمان جمشید طبقه اول، خوانده: افسانه غالمى به نشانی: مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک شماره 530300- 95/9/30 بانک ملى به مبلغ پنجاه میلیون ریال. با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
راي می نماید. راي قاضی شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي احسان خمسه عشر به وکالت آرزو 
لطفى به طرفیت افسانه غالمى به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک به شماره 530300 
به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات 
در ید خواهان  و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگى حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (95/9/30) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 8270

 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/927
ابالغ راي

کالسه پرونده: 829/95 شماره دادنامه: 951359 -95/12/25 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 39 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: عباس محمدى به نشــانی: خ سروش خ ناصرى با وکالت آرزو لطفى به 
نشانى: فالورجان خ میثم ساختمان زاینده رود، خوانده: محمد دهقانى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک. به تاریخ 95/12/21 شعبه 39 شوراى حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده 
کالسه 829/95 با استعانت از خداوند متعال به شرح اتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي قاضی شورا: 
در خصوص دعوي عباس محمدى با وکالت آرزو لطفى به طرفیت محمد دهقانى به خواسته مطالبه مبلغ 
36/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره  2471/833783 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و نظر 
به اینکه خوانده در جلسه حضور در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر 
قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى خواهان را 
محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 313- 314 قانون تجارت و مواد 198- 515- 519- 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال سى و شش 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/615/000 بابت هزینه هاى دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید (93/7/10) تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 8276 شــعبه 39 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/928
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951525 شــماره دادنامه: 9600563-96/3/13 مرجع رســیدگى: شعبه 12 شوراى 
حل اختالف خواهان: سید ابراهیم محمدى موسوى به نشــانی: خ معراج خ مفتح نبش کوى بوستان 
دفتر گازرسانى، خواندگان: 1- نگین گستر اصفهان شرکت به نشــانى خانه اصفهان فلکه نگهبانى ج 
قرض الحسنه بسیجیان 2- سعید رضائیان به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. 
راي شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى ســید ابراهیم محمدى موسوى به طرفیت آقاي 
سعید رضائیان به خواسته مطالبه مبلغ 22/700/000 ریال وجه چک به شماره  967939- 95/8/30 و 
967940- 95/10/30 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست 
تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام دفاع نسبت به 
دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که 
به اســتناد مواد 310و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت و دو میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواســته و 
1/657/500 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (تاریخهاى فوق) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید. راي صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص خوانده ردیف 
اول نظر به اینکه خواهان طى الیحه به شــماره ثبت 961333 مورخ 96/3/6 خواسته خود را نسبت به 
وى مسترد نموده لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر 
و اعالم مى گردد. قرار صادره ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومى و حقوقى اصفهان مى  باشــد. م الف: 8279 شعبه 12 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/929
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951399 شــماره دادنامه: 9609976794100111 مرجع رسیدگى شعبه 11 شوراى 
حل اختالف خواهان/خواهانها: محمدعلى حاجى هاشــمى ورنوســفادرانى به آدرس شهرك صنعتى 
محمودآباد خ گچ ســنگبرى صبا برش الى بید خوانده/خواندگان: حســین عابدى به آدرس شهرك 
صنعتى محمودآباد خ 38 سنگبرى عابد شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: 
در خصوص دعوى آقاى محمدعلى حاجى هاشمى ورنوســفادرانى به طرفیت آقاى حسین عابدى به 
خواسته مطالبه مبلغ 11,600,000 ریال وجه چک به شماره 874443 و 992137 به عهده بانک رفاه 
و سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى تصویر مصدق چک ها و گواهى 
ها عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آنها دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رســیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرســد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 11,600,000 ریال بابت اصل خواســته و 440,000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید و مطالبه چکهاى موصوف 84/3/30 و 83/12/20 تا تاریخ اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نمایــد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 8281 شعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/3/930
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951438 شماره دادنامه: 9600516-96/3/10 مرجع رسیدگى شعبه 12 شوراى حل 
اختالف خواهان: محمدعلى حاجى هاشمى به آدرس شهرك صنعتى محمودآباد خ 34 سنگبرى صبا 
برش الى بید خوانده: محمد حسین زاده مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى 
حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى محمدعلى حاجى هاشمى به طرفیت آقاى محمد حسین زاده به 
خواسته مطالبه مبلغ 10,000,000 ریال وجه چک به شماره 252552-84/3/20 به عهده بانک ملت 
به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواســت تقدیمى تصویر مصدق چک ها و گواهى ها 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آنها دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرســد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و 460,000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارات 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 84/3/20 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان 

مى باشد. م الف: 8282 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/931

ابالغ راي
کالسه پرونده: 1187/95 شــماره دادنامه: 960411-18 96/3/9 مرجع رسیدگی: شعبه 27 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضى احمدى به نشانی: اصفهان خ محتشم کاشانى کوچه 31 و 33 
ساختمان امین 3 واحد 6 ، خوانده: کاظم آرزوشاد به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک 
شماره 467648- 95/8/30 به مبلغ 130/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه و هزینه هاى نشر آگهى، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتی اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دادخواست مرتضى احمدى به طرفیت 
کاظم آرزوشاد به خواسته مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 467648- 
95/8/30 عهده بانک سپه شعبه میدان ونک به انضمام خســارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با 
توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به 
اظهارات خواهان در جلسه رســیدگى مورخه 96/2/17 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى شورا 
و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال 
ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاء شورا به شرح صورتجلســه مورخه 96/2/17 و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شــوراهاى حل اختالف و مواد 310، 311، 
313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام به ماد 2 قانون صدور 
چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت 
مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
96/2/17 تا زمان اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 2/540/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه هاى نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. راي صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از 
آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 8300 شعبه 27 حوزه قضائى 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/932
ابالغ راي

کالسه پرونده: 859/95 شماره دادنامه: 9609976795200162 مرجع رسیدگى: شعبه 22 شوراى حل 
اختالف خواهان: پگاه عامرى مهابادیان به نشانى: اصفهان سپاهان شهر بلوار شاهد تعاون 5 خوارزمى 
شرقى پالك 162، خواندگان: 1- علیرضا قلى زاده شغل آبادى 2- مهربد قلى زاده شغل آبادى هر دو به 
نشانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه.گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: خواســته پگاه عامرى به طرفیت 1- علیرضا 
قلى زاده شغل آبادى 2- مهربد قلى زاده شغل آبادى با والیت خواهان اول مطالبه 83/000/000 ریال 
و خسارات قانونى بوده که خواسته را به مطالبه 60/000/000 ریال کاسته و اظهار نموده از این مبلغ 
50/000/000 ریال به درخواست خوانده اول به حساب خوانده دوم و 10/000/000 ریال به حساب 
خوانده اول واریز کرده است. شــورا با توجه به محتویات پرونده و پرینتهاى اخذ شده از بانک، مؤید 
ادعاى خواهان و پاسخ استعالم از اداره ثبت احوال حاکى از این که خوانده دوم حدوداً 7 ساله است و 
این مشخص مى کند او مستقًال در اموالش تصرف نمى کند و به پرداخت وجه حساب او به معنى تملک 
وجه توسط او به هر عنوان نمى باشد بلکه در واقع خوانده اول که پدر اوست وجه را تصرف کرده و نظر 
به عدم ارایه هرگونه ایراد یا دفاع یا دلیلى بر برائت ذمه از جانب خوانده اوًال دعوا را متوجه خوانده ردیف 
دوم نمى داند و به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسى مدنى ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون مزبور نسبت 
به او قرار رد دعوا صادر مى کند ثانیًا به استناد مواد 198، 502، 515، 519 و 522 قانون یاد شده خوانده 
ردیف اول را محکوم به پرداخت 60/000/000 ریال اصل خواســته، خسارت تاخیر تادیه این مبلغ از 
تاریخ تقدیم دادخواست (95/9/7) تا زمان اجراى حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تعیین قیمتهاى 
ساالنه اعالمى بانک مرکزى محاسبه خواهد شد و 2/300/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان 
مى نماید. این راى غیابى و ظرف بیست روز از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه حقوقى اصفهان 

مى باشد. م الف: 8309 شعبه 22 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/3/933
ابالغ راى

شماره پرونده: 950845 شماره دادنامه: 9509976795401562 مرجع رسیدگى: شعبه 24 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: بهنام جوزقیان به نشــانى گز میدان توحید مجتمع ادارى توحید واحد 
4 خوانده: مهدى امینى به نشــانى مجهول المکان خواســته: محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 
71,600,000 ریال بابت یک فقره چک بانضمام کلیه خســارات و هزینه هاى دادرســى گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى 
با استعانت از خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت بصدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: در خصوص 
دادخواست بهنام جوزقیان به طرفیت مهدى امینى بخواسته مطالبه مبلغ 71,600,000 ریال وجه یک و 
سفته/چک به شماره ى 097522-95/5/17 عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر 
تادیه با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده/خواندگان با ابالغ 
قانونى وقت و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد 
و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه ى خوانده/خواندگان به خواهان 
را حکایت مى کند. على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به اســتناد مواد 522,519,198 قانون آئین 
دادرسى مدنى و مواد 249,307,309,310,315 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده/خواندگان 
به پرداخت مبلغ هفتاد و یک میلیون و ششصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت یک میلیون 
و هشتصد و نود هزار ریال به عنوان خسارت دادرســى و هزینه نشرآگهى به پرداخت خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ 95/5/17 لغایت زمان وصول و ارســال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شــعبه خواهد بود. م الف: 8312 گازرى قاضى شــعبه 24 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/934
ابالغ راى

شماره پرونده: 950844 شماره دادنامه: 9509976795401562 مرجع رسیدگى: شعبه 24 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: بهنام جوزقیان به نشانى گز میدان توحید مجتمع ادارى توحید واحد 4 
خوانده: مهدى امینى به نشانى مجهول المکان خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت دو فقره چک 
به مبلغ 140,850,000 ریال بانضمام کلیه خسارات قانونى و قرار تامین خواسته گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت 
از خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت بصدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست 
بهنام جوزقیان به طرفیت مهدى امینى بخواسته مطالبه مبلغ 140,850,000 ریال وجه دو فقره چک 
به شماره هاى 1- (097511-95/5/18) 2- (097527-95/5/15) عهده بانک صادرات به انضمام 
خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با توجه به دادخواســت تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و 
اینکه خوانده/خواندگان با ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى در جلســه شــورا حاضر نشده و در قبال 
دعوى و مســتندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از 
اشتغال ذمه ى خوانده/خواندگان به خواهان را حکایت مى کند. على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى 
به استناد مواد 522,519,198 قانون آئین دادرســى مدنى و مواد 249,307,309,310,315 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون و هشــتصد و 
پنجاه هزار ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت چهار میلیون و چهارصد و یازده هزار و دویست و 
پنجاه ریال به عنوان خسارت دادرسى و هزینه نشــرآگهى به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه و هزینه 
نشرآگهى از تاریخ چک ها لغایت زمان وصول و ارســال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شــعبه خواهد بود. م الف: 8314 گازرى قاضى شــعبه 24 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/935
ابالغ راى

کالسه پرونده: 950836 شماره دادنامه: 1428-95/8/12 مرجع رسیدگى شعبه 7 شوراى حل اختالف 
خواهان: مجید قدیرى به نشانى مشتاق ســوم ارغوانیه ارغوان 9 پالك 1 خوانده: کریم اسالمى فر 
مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى 
مجید قدیرى به طرفیت آقاى کریم اسالمى فر به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک 
به شــماره 713894/14 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست 
تقدیمى تصویر مصدق چک ها و گواهى ها عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها دارد و اینکه خوانــده على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
میرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون 
و چهارصد و نودو پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف(92/6/2) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 8318  شعبه 7 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/936
ابالغ راى 

کالسه پرونده: 950824/95 شماره دادنامه: 9609976797100224 تاریخ رسیدگى: 96/2/20 مرجع 
رسیدگى: شعبه 41 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى مسعود الماسى فرزند حسن به نشانى 
24 مترى دوم کوى حافظ بن بست گل مریم پالك 328 خوانده: آقاى اکبر دانیالى به نشانى مجهول 
المکان خواسته: مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره  659422-95/10/5 عهده ى بانک ملى به مبلغ 
120,500,000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى و هزینه دادرسى و تاخیر در تادیه، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى آقاى مسعود الماسى به طرفیت آقاى اکبر دانیالى به خواسته مطالبه وجه چک 
به شماره 659422-95/10/5 عهده ى بانک ملى به مبلغ 120,500,000 ریال به انضمام خسارات 
قانونى و هزینه دادرسى تقدیمى از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته به عهده 
خوانده داشته و بقاء اصول مســتندات مذکور در ید مدعى داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا چون خوانده دفاع موجهى در قبال دعوى مطروحه معمول 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده اســت مستندا به ماده 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 120/500/000 (یکصد و بیست و پانصد هزار ریال) ریال بابت وجه چک/چکهاى مورد دعوى 
و مبلغ 3,190,000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک(95/10/5) 
تا زمان اجراى حکم بر اساس آخرین شــاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى و نشر آگهى و حق 
والوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 8348 شعبه 41 حقوقى حوزه قضائى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/937
اجراییه

شــماره: 951098 و 951097- 1396/3/13 بــه موجب راي شــماره 9509976796302727- 
9509976796302728 تاریخ 95/12/24 حوزه شعبه 33 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است محکوم علیه ها: 1- ســیدمهدى ابطحى به نشانی مجهول المکان 2- شرکت 
بازرگانى آریان دیبامهر آبتین به نشانى اصفهان خ عباس آباد خ اباذر مجتمع تجارى ادارى بام طبقه 
اول واحد 2 محکوم  اند به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت وجه ســفته ها به 
شماره 0965229 و 0965224 و 0965227 و 0965228 و 0965230 و 0965225 و 065226 سرى 
ز/1) و مبلغ 7/170/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
(95/8/26) لغایت زمان اجراى حکم طبق شــاخص بانک مرکزى در حق محکوم له: سعید مختارى 
به نشــانى اصفهان خ آپادانا دوم کوچه بهمن بن کاوه درب روبه رو و همچنین پرداخت مبلغ نیم عشر 
بابت حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 8267 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/938

اجراییه
شماره: 970/95- 96/3/13 به موجب راي شماره 9609976795300106 تاریخ 96/1/21 حوزه 23 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: محمد جوادزاده به نشانی مجهول المکان 
محکوم  است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 600/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها به شماره هاى 
345050- 92/11/30 و 345048- 92/12/30 و خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول در حق خواهان: مهدى 
گیالنیان با وکالت سیدمصطفى ملکیان به نشــانى اصفهان خ بزرگمهر خ هشت بهشت غربى قبل از گلزار 
ساختمان وکال طبقه دوم دفتر وکالت صادر گردید و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 8269 شعبه 23 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/939
اجراییه

شــماره: 663/95/ 52 ش- 96/3/2 به موجب راي شــماره 942 تاریخ 95/10/29 حوزه 52 ش شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- فاطمه رسولى جزى به نشانى: 
شاهین شهر بلوار شهید منتظرى نبش کوچه نیم فرعى 5 شرقى منزل اسماعیل رسولى جزى پالك 4،  2- 
شرکت پارسا پردیس قائم به مدیریت رضا رویدشتى 3- رضا رویدشتى هر دو (2 و 3) به نشانی مجهول المکان 
محکوم اند به پرداخت تضامنى مبلغ یکصد و هشتاد و ســه میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ پنج میلیون و هشتصد و سى و نه هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه، خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 94/12/20- 94/12/3 
و 94/12/23 لغایت اجراى حکم و نیم عشر اجرایى. مشــخصات محکوم له: على اکبر محمدخانى با وکالت 
مریم باغبان به نشانى: خ خواجو روبروى خ منوچهرى مجتمع آمین طبقه سوم واحد 5 . ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 8278 شعبه 52 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/3/940
اجراییه

شماره: 951279 ش 11 به موجب راي شماره 9509976794102339 تاریخ 95/12/21 حوزه 11 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: مهدى فضل اله به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 38/400/000 ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه چک به شماره 162404 
و 162401 و 162403 و 162402 و مبلغ 1/270/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهاى موصوف 81/3/25 و 81/3/15 و 81/3/20 
و 81/3/31 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له: سعید خیرالهى به نشانى اصفهان بازار بزرگ روبروى پاساژ 
صدر فروشگاه خیرالهى صادر و نیم عشــر حق االجراء اجراى احکام اعالم مى گردد. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 8283 شعبه 11 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/941
اجراییه

شماره: 95/400- 96/3/13 به موجب راي شــماره 453 تاریخ 95/12/21 حوزه 49 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رشــید بزرگ نیا ده چشمه فرزند قربانعلى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 5,000,000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 970,000 
ریال به عنوان خسارت دادرسى به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول 
و ایصال و نیم عشر حق االجراء. مشــخصات محکوم له: سعید خیرالهى فرزند ایرج شــغل آزاد به نشانى 
اصفهان بازار بزرگ روبروى پاساژ صدر فروشگاه خیرالهى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 8292 شعبه 49 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/942
اجراییه

شــماره: 951087- 96/3/9 به موجب راي شــماره 9509976793802027 تاریــخ 95/11/14 حوزه 
8     شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه احمد داودى نژاد فرزند 
مداح به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 13,400,000 ریال بابت اصل خواسته و 
435000 ریال هزینه دادرسى و 120,000 ریال هزینه نشرآگهى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک به شــماره 986773- 96/2/20 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم لــه عبدالرضا یزدان پناه فرزند 
محمدعلى به نشانى اصفهان شیخ صدوق شمالى نبش شیخ مفید ساختمان کسرى و نیم عشر حق االجراء. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهــد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف: 8295 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/943
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100350201830 شــماره پرونده: 9509980350201052 شماه بایگانى شعبه: 
951226خواهان تعاونى اعتبارى ثامن االئمه با وکالت آقاى امیر قاسمیان دادخواستى به طرفیت خواندگان 
مهدى نظرى فرزند رضا 2- مجید نظرى فرزند رمضان 3- جواد قادرى زفره فرزند حسینعلى 4- رضا جهانبخش 
فرزند اکبر 5- سیدمهدى ولى محمدآبادى فرزند سیدحسین به خواسته مطالبه وجه و خسارت دادرسى تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالســه 951226 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/4/27 ساعت11 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده جواد قادرى زفره فرزند حسینعلى و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در ا مور 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 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

حاضر گردد.  م الف: 8345 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/975

ابالغ وقت رسیدگى 
پرونــده:  شــماره   9610100353801655 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980360200924 شــماره بایگانی شــعبه: 960048 مشخصات ابالغ 
شونده حقیقی: نجات جوادى شیخ احمد فرزند على گشاد کدپستى: 316965361 
به نشــانى مجهول المکان تاریخ حضور: 96/4/26 دوشنبه ساعت 9:00 محل 
حضور: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 310 علت حضور: در خصوص شکایت 
محمدتقى حکمت پویا علیه شــما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این 
شعبه حاضر شــوید. م الف: 8303 شــعبه 112 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(112 جزایى سابق)/3/964

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610460370200005 درخواســت:  شــماره 
9309980359401519، 9309983634901430 شــماره بایگانى شــعبه: 
950135، 940018 نظر به اینکه آقاى امیر داورى فرزند محمدحسن شکایتى 
علیه آقایان 1- مهدى عمادى 2- هادى عمــادى فرزند قدیرعلى 3- مهدى 
رحیمى فرزند حســین 4- داوود کاظمى فرزند اصغــر 5- اصغر عمادى فرزند 
محمدرضا 6- ســیف ا... عمادى فرزند احمدرضــا 7- ابوالفضل عمادى فرزند 
احمدرضا مبنى بر مشــارکت در آدم ربائى و ایراد ضرب و جرح عمدى با چاقو و 
لواط به عنف مطرح نموده اســت که پرونده آن به کالسه 920018 و 950135 
این دادگاه ثبت و وقت رسیدگى براى روز 1396/05/04 ساعت 10 صبح تعیین 
شده اســت نظربه اینکه متهمین مجهول المکان مى باشند لذا حسب ماده 394 
قانون آیین دادرســى کیفرى مراتب در دو نوبت به فاصلــه 10 روز در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى طبع و نشر مى گردد و از متهمین مذکور دعوت 
به عمل مى آید جهت رســیدگى در وقت مقرر حاضر شــوند و در صورت عدم 
حضور احضاریه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 8287  شعبه 3 دادگاه کیفرى یک اســتان اصفهان (18 کیفرى استان 

سابق)/3/960
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100370301046 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983733000360 شــماره بایگانی شعبه: 950273 محاکم کیفرى یک 
دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 950273 
براى یونس سجادى فر فرزند ابراهیم به اتهام مشارکت در آدم ربایى و تهدید با 
چاقو نظر به متوارى بودن متهم تقاضاى کیفرخواســت نموده که رسیدگى به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1396/05/14 ساعت 
9:00 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى 
به متهمین و در اجراى مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهمین جهت دفاع از اتهام 
انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهى است در صورت عدم حضور، 
مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 4- اتاق 
460 م الف: 8301 شــعبه 5 دادگاه کیفرى یک (ویژه اطفال و نوجوانان) استان 

اصفهان/3/963
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          

خواهرخوانده 
دریاى خزر

دریاچه میانشه یا دریاچه چورت (خواهرخوانده دریاى خزر) در فاصله 10 کیلومترى روستاى چورت حد فاصل سارى تا کیاسر در استان مازندران ایران قرار دارد. این دریاچه، در جنگل هاى 
بکر روستاى چورت در بخش چهاردانگه شهرستان سارى واقع در 50 کیلومترى جنوب این شهر است. وسعت دریاچه میانشه حدود 2/5 هکتار است. این دریاچه به دلیل نزدیکى به روستاى 
چورت، دریاچه چورت هم نامیده مى شود.دریاچه میانشه در سال 1318 خورشیدى بر اثر زمین لرزه و رانش زمین و در پى آن بسته شدن مسیر آب چشمه اى که در کنار دریاچه قرار دارد، به 
وجود آمده است. هنگام کاهش آب، پدیدار شدن باقیمانده درخت هایى که در محل پیدایش دریاچه چورت بوده اند منظره ویژه اى را ایجاد مى کند. این دریاچه در شکاف دره اى با شیب زیاد 
قرار گرفته و دور تا دور دریاچه را پوشش هاى جنگلى بکر و درختان قدیمى در بر گرفته است. شکل هندسى دریاچه به شکل بیضى کشیده است و ژرفاى آن با توجه به میزان بارش هاى فصلى 

متغیر است. ماهى هاى موجود در دریاچه میانشه توسط افراد محلى انداخته شده است.

دریچـه
منبع: خبرگزارى صدا وسیما  

@nesfejahanclub


