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وقتى 
خوردن سیر 
ممنوع است 

تکمیل پازل تولید ریل ملى در ذوب آهن
3

2

2

4

2 برند معروف پفک 
تعطیل مى شود؟

شوخى هوتن شکیبا با 
عادل فردوسى پور و 

برنامه «نود»!

نفوذ مافیاى کنکور 
در میان 

مخالفان کنکور!

5

پردیس سینمایى 
«ساحل» امروز 
افتتاح مى شود

سیر یکى از پایه هاى ثابت نسخه هاى درمانى 
طب سنتى است و خواص فراوانى براى 

سالمتى دارد اما براى برخى از افراد که شرایط 
خاصى دارند، خوردن سیر به هیچ وجه توصیه 

نمى شود. سیر حاوى...

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى استان اصفهان 
گفت: روز چهارشنبه (امروز) با حضور مسئوالن 
کشورى و استانى، پردیس سینمایى ساحل به 

شکل رسمى افتتاح مى شود.
سید مصطفى حســینى با بیان اینکه در ابتدا 
قرار بود این ســینما داراى 9 ســالن سینمایى 
باشد اما در ادامه تعداد ســالن ها افزایش یافت، 
اظهار کرد: اسامى سالن هاى این سینما همانند 
پردیس سینمایى چهارباغ از نام هاى مربوط به 
فرهنگ و تاریخ نصف جهان و دیگر المان هاى 

طبیعى و تاریخى برگرفته شده است.

4

بازداشت بازداشت 30003000 نفر در ارتباط با کاالهاى قاچاق در اصفهان نفر در ارتباط با کاالهاى قاچاق در اصفهان
از ابتداى سال جارى تا کنون صورت گرفته است از ابتداى سال جارى تا کنون صورت گرفته است 

3

با تولید شمش هاى مخصوص محقق شد

اشتباهات داورى در نیم فصل 
ذوب آهن را نابود کرد

سعید آذرى: 

سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در گفتگویى در 
خصوص اینکه در یک برنامه تلویزیونى اعالم شد که تیم 
فوتبال ذوب آهن بیشترین ضرر را از اشتباهات داورى در 

نیم فصل اول...
3

7

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دهمین کنگره 
شهدا و ایثارگران 
روحانى اصفهان 
فردا برگزار مى شود

ظرفیت سازى براى کاهش خاموشى هاى سال آینده 
مدیر امور برق شرق اصفهان تأکید کرد

6

افت5
امور س مدیر
گفت: روز چ
کشورى و
شکل رس
سید مص
این قرار بود
باشد اما در
اظهار کرد
پردیسس
فرهنگ و
طبیعى و تار

آبى ها آبى ها 
بى سر و صدا بى سر و صدا 

قدرتمند مى شوند!قدرتمند مى شوند!

««8787 متر» متر»
کیانوش عیارى کیانوش عیارى 
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مى شودمى شود

اشتباها
ذوب
سعید آذر
خصوص
ذ فوتبال
نیم فصل

ه 
ان 
ن 
شود

هر
س: م

عک
  ■

     
د   

ه ش
اشت

گذ
ش 

مای
ه ن
ن ب

ارا
رنگ

خب
ور 

حض
در 

وز 
دیر

ى 
ظام

 انت
ى
رو
ى نی

جار
ل 

 سا
ت
فیا
کش

 ■



0202جهان نماجهان نما 3392چهارشنبه  28 آذر  ماه   1397 سال پانزدهم

رئیس ســابق ســازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى 
گفت: مافیاى کنکور انکارناپذیر است اما اعضاى این باند 
بین مدعیان مبارزه نفوذ دارند. حجت االسالم و المسلمین 
محى الدین بهرام محمدیان در پاسخ به این پرسش مافیاى 
کنکور که آموزش و پرورش از آن سخن مى گوید هم اکنون 
در مدارس حضور فعالى دارند و کتاب هاى کمک آموزشى 
و آزمون هاى خــود را عرضه مى کنند، در شــرایطى که 
مدارس بســترى براى رونق بازار این مؤسسات شده اند 
چگونه مى توان مانع فعالیت آنها شــد؟ گفــت: مافیاى 
کنکور انکارناپذیر اســت اما اعضاى این باند بین مدعیان 
مبارزه نفوذ دارند. اقدام وزیــر آموزش و پرورش در حذف 

آزمون هاى غیرضرور و شبه کنکور تصمیم شایسته اى بود 
اما نفوذ و فشار همین مافیا از شش جهت استخوان هاى این 
طرح و اقدام را در هم شکست. محمدیان ادامه داد: اجاره 
دادن مدرسه براى برگزارى آزمون هاى مؤسسات، اجازه 
دادن به دخالت آنها براى اختالل در برنامه درسى است و 
نوعى سوءاستفاده از حضور دانش آموز در مدرسه براى این 
مؤسسه هاست. وى عنوان کرد: پخته  خوارى آموزشى براى 
دانش آموز و معلم و حذف تکلیف درسى مبتنى بر مشاهده 
و تجربه و آزمون دانش آموز، ســوءهاضمه تربیتى ایجاد 
مى کند، همچنین حل المسائل آموزشى او را چشم بسته به 

گاوصندوق جواب ها مى رساند.

قائم مقام شوراى تبلیغات اسالمى گفت: برخى در سال 
گذشته بنا بر هر دلیلى مى گفتند مراسم 9 دى سال 96 

برگزار نشود ولى رهبرى فرمودند مراسم برگزار شود.
نصرت ا... لطفى در نشســت هم اندیشــى گرامیداشت 
یوم ا... نهم دى امسال، اظهار کرد:  9 دى ماه روز میثاق 
امت با والیت در سرتاسر کشور اســت. وى با  اشاره به 
اینکه برخى در سال گذشــته بنا بر هر دلیلى مى گفتند 
مراسم 9 دى سال 96 برگزار نشود ولى رهبرى فرمودند 
مراسم برگزار شود، افزود: باید دستگا ه و نهادهاى کشور 
پشتیبانى ویژه اى از مراسم 9 دى در سطح ملى و استانى 

انجام دهند.

لطفى با اشــاره به برخى اغتشاشــات دى ماه ســال 
گذشــته، عنوان کرد: در ســه روز ابتداى سال گذشته 
مردم مشــکالتى داشــتند ولى بعد از آن دشمن از این 
مطالبات موج سوارى کرده و درصدد بهره بردارى بود. 
وى با بیان اینکه عده اى مى گویند نیروهاى نظامى در 
مراسم هاى ملى براى سخنرانى استفاده نشود ولى این 
کار ادامه خواهد یافت، اعالم کرد: الزم اســت که در 9 
دى امسال به صورت آگاهانه کارهای ى صورت بگیرد تا 
مردم حضور قوى در 9 دى امسال داشته باشند و در سال 
جارى استان ها به صورت دلخواه مى توانند برنامه متنوع 

برگزار کنند.

نفوذ مافیاى کنکور 
در میان مخالفان کنکور!

سال گذشته برخى مخالف 
برگزارى راهپیمایى 9 دى بودند

گوشت قربانى
  ایسنا| اسـحاق جهانگیـرى، معـاون اول 
رئیس جمهورى بـا بیان اینکه بودجه دولت به گوشـت 
قربانى تبدیل شده و هرکس مرکز مطالعاتى، دانشگاهى 
یا کارى دارد از بودجه دولتى اسـتفاده مى کند، تصریح 
کرد: برخى با نفوذى که در ریاسـت جمهورى، سازمان 
برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبدیل 
به عضوى از بودجه کشور شده اند، به طورى که بودجه 
آنان اگر در ابتدا یک میلیارد بود، بعد به پنج میلیارد و در 
حال حاضر تا 20 میلیارد افزایش پیدا کرده و این در حالى 

است که قرار نبود آنها از دولت بودجه بگیرند.

خدا را شکر رفت!
انتصاب و استعفاى داماد رئیس    انصاف نیوز|
جمهور به عنوان معـاون وزیر صنعـت، دو خبر داغ این 
روزها در رسـانه ها بـود. انتصابـى که بى خبـر از رئیس 
جمهور اتفاق افتاده و اسـتعفایى که نتیجه  تشـر او بوده 
اسـت. طیبـه سیاوشـى، نماینـده  مجلس ضمـن ابراز 
خوشحالى از استعفاى داماد رئیس جمهور گفت: «خیلى 
خوب است که رئیس جمهور ورود کردند. خدا را شکر که 
این اتفاق خوب افتاد. من کـه از این انتصاب هاى آقاى 

رحمانى کالفه شده بودم.»

افشاگرى گوینده خبر 
گوینـده پیشکسـوت خبـر دربـاره    ایران آرت|
پیشـنهادهاى همـکارى کـه از شـبکه هاى خارجـى 
فارسـى زبان داشـته اسـت، پرده برداشـت. فـؤاد بابان 
در گفتگو بـا «فـارس» بیان کـرد: «پیشـنهادهایى از 
«بى بى سى» و «وى او اى» داشـته ایم با درآمد 5000 
یـا 4000 دالر و همراه بـا خانه و ماشـین که مـا قبول 

نکردیم.»

قطع پرواز 7 ایرالین به ایران
على رستمى، سرپرست شهر فرودگاهى امام    آنا|
خمینى (ره) با اشاره به اینکه در سـال گذشته شاهد جا 
به جایى بیش از 9 میلیون نفر مسافر از شهر فرودگاهى 
امام خمینـى(ره) بودیـم، گفت: تاکنون هفت شـرکت 
هواپیمایـى خارجـى پروازهاى خـود را به ایـران قطع 
کرده اند اما ایرالین هاى داخلى توانسته اند این پروازها 

را پوشش دهند.

بنزین گران نمى شود اما...
رئیس کمیسـیون برنامـه، بودجه    خانه ملت |
و محاسـبات مجلس، مـى گوید سـال جـارى و آینده 
تصمیمى مبنى بر افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندى 
وجود ندارد اما دولت اسـتفاده از کارت سوخت را شروع 
کرده و کارت سـوخت ابزار مهمى براى کنترل مصرف 
اسـت. غالمرضا تاجگردون تصریح کرد: شـاید دولت 
کنترل مصرف را در اوایل سال آینده شروع کند اما این 

موضوع به معناى افزایش قیمت نیست. 

آب یا نان
  آنا| رئیس اتاق بازرگانى ایـران در کنفرانس دو 
ساالنه اقتصاد آب با اشاره به اینکه مشکالت و معضالت 
ما در حوزه آب زیاد شده است که منجر به تنش هاى آبى 
مى شود بیان کرد: در آینده آب از نان هم واجب تر مى شود 
چرا که بى آب، زندگى و حیـات نیز در معرض خطر قرار 
خواهد گرفت. این درحالى است که تا قبل از وقوع فاجعه 
باید تصمیمى اساسى براى مدیریت این بحران و چالش 

داشته باشیم.

استیضاح ظریف حرام نیست!
  فارس| نماینده مـردم قم در مجلس شـوراى 
اسالمى گفت: نقل قول منتشر شده از بنده مبنى بر اینکه 
آیت ا... مکارم عنوان کرده اند استیضاح وزیر خارجه حرام 
است، کذب محض است و من و ایشان چنین نکته اى را 
مطرح نکرده ایم. حجت االسالم مجتبى ذوالنور گفت: 
آنچه من از آیت ا... مکارم در این باره نقل کردم این بود که 
آیت ا...  مکارم فرمودند استیضاح هاى مکرر وزرا، دولت 

را تضعیف مى کند و در شرایط فعلى به صالح نیست.

خبرخوان
مرگ80 خبرنگار 

در سال 2018 
سازمان گزارشــگران بدون مرز    مهر |
با انتشار گزارشــى اعالم کرد: در سال 2018 
میالدى بالغ بر 80 خبرنگار و گزارشــگر حین 
انجام فعالیت هاى شغلى جان خود را از دست 
داده اند.  بر اساس گزارش منتشر شده نیمى از 
این خبرنگاران در مناقشات و حوادث کشورهاى 
افغانستان، ســوریه، مکزیک، یمن و هند جان 

خود را از دست داده اند.

نجات 2 فرانسوى 
گرفتار در برف 

نیروهاى امداد و نجات جمعیت    ایرنا |
هالل احمر، دو گردشگر فرانســوى را که در 
جاده قدیم ســنندج-مریوان گرفتار برف شده 
بودند، نجــات دادند. ایــن دو زن و مردکه به 
قصد بازدید از روســتاى «نوره» به این منطقه 
ســفر کرده بودند در حین بازگشت به سنندج، 
گرفتار بارش ســنگین برف و کوالك شدند. 
این در حالى بود که دو راهنماى ســنندجى نیز 
این زن و مرد گردشــگر فرانسوى را همراهى 
مى کردند و یکى از تیم هــاى امداد و نجات 
هالل احمر بعــد از تماس آنان و درخواســت 
کمکشان بالفاصله به منطقه اعزام شد و اقدام 

به نجات این چهار نفر کرد. 

على دایى 
سرپرست 50 کودك شد

اســطوره پرسپولیســى ها و    تابناك |
معروف ترین چهره بیم المللــى فوتبال ایران 
طى یک حرکت خیرخواهانه سرپرســتى 50 
کودك بــى سرپرســت را در ســاوه بر عهده 
گرفت. على دایى، یکى از افراد فوتبالى اســت 
که فعالیت زیادى در کار خیریه داشته و بعد از 
هر حادثه اى زودتر از سایرین به کمک پرداخته 

است.

باالخره مى خشکیم؟!
رئیس دانشگاه امیرکبیر در    رویداد24 |
واکنش به اظهارات رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت مبنى بر اینکه کمتر از 50 سال 
آینــده آب ایران تمام مى شــود، گفت: امکان 
ندارد، کشور ایران خشک شــود،  زیرا اگر این 
اتفاق بیافتد، ترکیه و پاکســتان نیز خشــک 

خواهند شد.

ایران از اسکار جا ماند
  افکارنیوز | آکادمى علــوم و هنرهاى 
سینمایى شــامگاه 26 آذر فهرســت بهترین 
فیلم غیرانگلیســى زبان نــود و یکمین دوره 
جوایز اســکار را اعالم کرد. امسال 87 کشور 
نماینــدگان خود را بــراى رقابــت در بخش 
بهتریــن فیلم غیرانگلیســى زبان به اســکار 
معرفى کــرده  بودند و از کشــور مــا نیز فیلم 
«بــدون تاریخ، بــدون امضا» ســاخته وحید 
جلیلوند راهى این رقابت ها شــده بود که البته 
نتوانســت به فهرســت کوتاه آکادمى راه پیدا 

کند. 

واردات 1/5 میلیون تن 
برنج اضافه!

  خانه ملت | مهــرداد الهوتــى، عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر 
اینکه برنج را باید به اندازه نیاز وارد کرد، گفت: 
کشور ساالنه تنها به 500 هزار تن برنج نیاز دارد 
اما متأســفانه دولت بیش از دو میلیون تن وارد 
مى کند در این رابطه از دولت ناامید شــده ایم 
و باید از رهبرى براى حل این مشکل استدعا

 کرد.

وضعیت آب در بعضى استان هاى کشور به جایى رسیده که معلوم 
نیست کدام استان باید آب استان دیگر را تأمین کند! براى اینکه 
بهتر دستتان بیاید چه مى گوییم، بخشى از اظهارات سید ابوالفضل 
موسوى بیوکى، نماینده مردم یزد در مجلس شوراى اسالمى را که 

دیروز خبرگزارى «ایلنا» منتشر کرد بخوانید: 
اصفهانى ها به حقابه شیخ بهایى اســتناد مى کنند، خوزستانى ها 
مى گویند اولویت با ماســت اما باید گفت از همه مهمتر تأمین آب 
استان استراتژیک سیستان و بلوچستان است. در موضوع آب باید 
همه تحلیل ها را کنار هم قــرار دهیم، تخصیص ها باید ابتدا براى 
شرب، سپس کشاورزى و صنعت باشد. مردم اصفهان مى گویند ما 
حقابه داریم و به حقابه اى که زمان شیخ بهایى تنظیم شده استناد 
مى کنند، خوزستانى ها هم مى گویند آب انتقالى به این استان به 50 
درصد رسیده و اولویت باید به ما داده شود نه اصفهان. نمایندگان 
خوزستان طرح دوفوریتى به مجلس ارائه کرده اند که برداشت آب 
ممنوع شود و یک طرح یک فوریتى آورده اند که برداشت از حوضه 
آبریزى که به سمت خوزستان مى رود، ممنوع شود. در بودجه 98 
هم ردیفى براى طرح هاى انتقــال آب حوضه به حوضه و آبى که 
به یزد و کرمان و اصفهان منتقل شود در نظر نگرفته اند یا عدد آن 
خیلى کم است. موضوع این است که خوزستان هم کمبود آب دارد، 
همه سرشاخه هاى کارون از زاگرس است اما حرف و حدیث این 
است که آب به کرمان برود، اصفهان یا یزد، خوزستانى ها مى گویند 
اگر قرار است آب براى کشاورزى یا صنعت تخصیص یابد اولویت با 
ماست. در مورد یزد اگر آن آبى که قبًال به تاالب گاوخونى مى رفت 
چند سالى جریان پیدا کند شاید نیاز به انتقال آب از زاینده رود نداشته 
باشیم چون هم پوشش گیاهى و رطوبت خاك استان حفظ مى شود 
و هم سفره هاى زیرزمینى پرآب مى شوند اما کمبود داریم و جلوى 

ورود آب به تاالب گرفته شده است. 

سرگیجه آبى!

مجلس شــوراى اسالمى نتیجه بررســى هایش درباره 
مذاکره وزیر ارتباطات با مدیرعامل تلگرام را منتشر کرد.

پیدا کردن خبر تأیید شده از مذاکرات محرمانه مسئوالن 
وزارت ارتباطات با «پاول دورف»، مدیرعامل تلگرام کار 
ساده اى نیست. موضوعى که در آن زمان –که مى گویند 
سال 94 بوده– در حد شــایعه اى مطرح شد و هیچیک از 
مسئوالن به صورت شفاف و رسمى به آن نپرداختند؛ جز 
اینکه آذرى جهرمى همان موقع ها در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: «اگر بخواهیم مذاکره اى با هر سرویس دهنده 
بین المللى براى حضور در ایران داشته باشیم، مذاکره اى 

غیرتمندانه خواهیم داشت.»
البته اشاره وى در این ُپست به مذاکراتى است که هیچ وقت 
جزییات آن مطرح نشد. با این حال چندى پیش تعدادى 
از نمایندگان مجلس خواستار این شــدند که بدانند چرا 
مذاکرات ایران با مدیرعامل تلگــرام به صورت پنهانى 
انجام شــده و چه قول و قرارهایى گذاشــته شده است. 
رمضانعلى ســبحانى فر  به عنوان رئیس کمیته ارتباطات 

کمیسیون صنایع و معادن مجلس مسئول رسیدگى به این 
موضوع شد. وى حاال به پایگاه اطالع رسانى «خانه ملت» 
مى گوید: این موضوع بررسى و مستندات آن از دستگاه هاى 
مربوطه گرفته شد؛ نتیجه بررسى ها آن شد که این موضوع 
محرمانه بوده ولى پنهانى نبــوده؛ همان مذاکرات هم به 

دالیل مختلفى به نتیجه نرسید. 
تشریح این گزارش روز یک شــنبه، 25 آذر در دستور کار 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار داشت. یک عضو 
هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این 
جلسه گفت: پس از ارائه گزارش ها و مباحث مطرح شده 
هیچ تخلفى در انجام مذاکرات براى کمیسیون محرز نشد 

و این مسئله پس از بررسى کمیسیون رد شد.
سیدجواد حســینى کیا به «خانه ملت» گفت: بر اساس 
گزارش هاى دریافتى مشخص شد که مذاکرات با مدیران 
تلگرام با اطالع به مسئولین امنیتى، اطالعاتى و قضائى 
بوده و از ســوى وزارت ارتباطات تخلفى صورت نگرفته 

است.

سخنگوى سازمان غذا و دارو از احتمال تعطیلى موقت یا 
دائم برخى خطوط تولید دو برند معروف پفک که از ذرت دام 

در تولید محصوالتشان استفاده کرده اند، خبر داد.
پیش از این اداره بازرســى، ارزیابى عملکرد و پاسخگویى 
به شکایات سازمان جهاد کشاورزى استان البرز با ارسال 
نامه اى به دفتر بازرســى، ارزیابى عملکرد و پاسخگویى 
به شکایات وزارت جهاد کشاورزى اعالم کرده بود که دو 
شرکت تولید کننده پفک در محصوالتشان از فرآورده هاى 
تراریخته دامى به عنوان مواد اولیه مصارف انسانى استفاده 
مى کنند. کیانوش جهانپور، سخنگوى سازمان غذا و دارو 

در این باره گفته: بحثى که درباره این دو برند اســنک پف 
کرده مطرح است، در درجه اول این است که از ارز دولتى 
براى واردات این ذرت استفاده شده ولى در جایى دیگر به 
کار گرفته شده است.  وى افزود: وقتى ماده اولیه اى وارد 
مى شود که قید شده صرفًا براى خوراك دام است، قاعدتًا 

نباید در مسیرى غیر از آن به کار گرفته شود.  
جهانپور گفت: بررسى ها حاکى از آن است که حداقل دو 
شرکت این تخلف را داشته اند که بررسى ها ممکن است به 
تشخیص مراجع ذیصالح، منجر به تعطیلى موقت یا دائم 

برخى از خطوط تولید هم منجر شود.

نمایندگان استان اصفهان دیروز هم در جلسه علنى مجلس 
شوراى اسالمى حضور پیدا نکردند. آنها دو هفته قبل و در 
اعتراض به بودجه سال 98 و منابعى که به آب این استان 
اختصاص داده شده است، استعفا کرده اند. عملیاتی شدن 
وعده هاي رئیس جمهور درخصوص احیــاي زاینده رود و 
تکمیل سامانه دوم آبرسانی به اســتان از جمله مطالبات 
نمایندگان این استان است. آنها روز دوشنبه به دیدار على 
الریجانى، رئیس مجلس رفتند تــا در این باره با او رایزنى 
کنند. رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان پس از جلسه 
نمایندگان اســتان با رئیس مجلس پیرامون استعفا گفت: 

جلسه نتیجه اى آنچنانى نداشت.
اما از طرف دیگر، دیروز هم تعدادى از نمایندگان استان به 
منظور پیگیرى وعده هاى دولت در خصوص تشکیل ستاد 
احیاى زاینده رود با على الریجانى رئیس مجلس شوراى 
اسالمى دیدار کردند.  نماینده شاهین شهر درباره نتیجه این 
دیدار گفت که على الریجانى قول هایى براى پیگیرى داد. 
همچنین جمعى دیگر از نمایندگان  اســتان اصفهان روز 
گذشته با محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف تحقق رسیدگى به 

موضوع سامانه دوم آب شرب اصفهان دیدار کردند.

نتیجه تحقیقات مجلس درباره مالقات وزیر ارتباطات با مدیر عامل تلگرام

پنهانى بود، محرمانه نبود، به نتیجه هم نرسید!
 بررسى کلیپ جنجالى پشت درهاى بسته 

رایزنى هاى فشرده نمایندگان اصفهان2 برند معروف پفک تعطیل مى شود؟

 نمایندگان مجلس شوراى اسالمى دیروز با حضور وزیر 
اقتصاد و دارایى کلیپ جنجالى منتشر شده از نماینده مردم 
سراوان در خانه ملت را در جلسه اى غیر علنى بررسى کردند. 
دوشنبه شب کلیپى به سرعت درشبکه هاى اجتماعى دست 
به دست شده که در آن عبدالباسط درازهى، نماینده مردم 
سراوان در مجلس شوراى اسالمى در اظهاراتى همراه با 
عصبانیت با دو مأمور گمرك برخورد کرده و در نهایت یکى 
از شهروندان حاضر در محل با عصبانیت او را به بیرون از 
ســاختمان هدایت مى کند. آنچه در این فیلم نشان داده 
مى شود گویاى این است که این نماینده مجلس درخواستى 
خارج از ضوابط ادارى دارد اما کارمند در برابر خواسته وى 
مقاومت مى کند و مى گوید: «من از شما دستور نمى گیرم.» 
این نماینده مجلس در واکنش، با کلماتى زشــت و لحنى 
توهین آمیز با این کارمند برخورد مى کند. در ادامه کارمند 
اداره، این نماینده مجلس را معرفــى مى کند که یکى از 
مراجعان نیز با عصبانیت به این نماینده توهین کرده و او را 

از محل وقوع این اتفاق بیرون مى اندازد.
نماینده مردم سراوان همان روز دوشنبه در گفتگویى که 
«باشگاه خبرنگاران جوان» آن را منتشر کرد مدعى شده 

بود که ابتدا از ســوى کارمندان گمرك مورد هتاکى قرار 
گرفته است. بهروز نعمتى، نماینده مردم تهران و سخنگوى 
هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى درباره جزئیات جلسه 
غیرعلنى دیروز در جمع خبرنگاران پارلمانى، اظهار کرد: 
«در این جلسه غیرعلنى مطرح شد که این کلیپ تقطیع 
شده مربوط به توهین هایى است که توسط نماینده سراوان 
انجام شــده اســت در حالى که درازهى در این نشست 
غیرعلنى گفته که 45 دقیقــه من را جلوى در گمرك نگه 
داشته بودند.»  سخنگوى هیئت رئیسه مجلس یادآور شد: 
«درازهى همچنین در این نشست غلیرعلنى تأکید کرده که 
توهین و فحش هاى بسیار بدى از جانب مأموران گمرك 
به او داده شده و همین مسئله باعث عصبانیت او شده که در 

نهایت منجر به این اتفاق شده است.»
این همه در حالى است که نماینده خاش گفت که تقاضاى 
اســتیضاح وزیر اقتصاد با 40 امضاء در حال تهیه اســت. 
على ُکرد دیروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تعدادى از 
نمایندگان، اســتیضاح وزیر اقتصاد را به دلیل «توهین به 
نماینده سراوان» کلید زدند. ما خواستار عزل رئیس گمرك 

و حراست گمرك هستیم.

حجــت االســالم و المســلمین حیــدر مصلحى، وزیــر اطالعــات در 
دولت احمدى نژاد که اصفهانى هم هســت، در جلســه طــالب و فضالى 
اصفهانــى مقیم قــم کــه در مصالى قــدس برگزار شــد، حــرف هاى 
جالبى زده اســت کــه بخشــى از آن را به نقــل از خبرگــزارى «حوزه» 

بخوانید:
■ دقیقاً از حدود چهار سال قبل، سه دستگاه اطالعاتى  «ام  آى 6»، «موساد» 
و «سیا» بر اساس وضعیت ادارى و اجرایى کشــور، چارچوب پنجگانه اى را 
طراحى کردند تا انقالب و نظام اسالمى ایران را سرنگون کنند. این سه دستگاه 
اطالعاتى دشمن، بر اساس این پنج طراحى، شش برنامه را در دستور کار امسال 
و سال آینده خود قرار داده اند که خروج آمریکا از برجام یکى از این برنامه ها بوده 

است. این سخنان بنده بر اساس سند است.
■ متأسفانه کســانى که تا دیروز دم از مذاکره با کدخدا مى زدند، امروز چهره 
انقالبى گرفته و همه در حال تعجب هستند که آیا این همان فرد دیروز است 
که اینگونه سخنان انقالبى بیان مى کند؟ تا اردیبهشت و خرداد سال آینده این 
چهره حزب اللهى را از این افراد خواهیم دید و از خرداد به بعد این چهره انقالبى 

عوض خواهد شد و رهبر انقالب نیز فرمودند در سال 98، فتنه هایى در پیش 
خواهیم داشت.

■ مگر نمى گویند این تحریم ها ما را زمینگیر کرده است؟ سئوال اینجاست 
این ماشین هاى گرانقیمت چگونه وارد ایران مى شود؟ ماشین پورشه، دست 
ساز بوده و کارخانه اى نیست و قیمت این ماشین در کشور ما باالى ده میلیارد 

تومان است؛ ماشینى که دست ساز است، بیشترین تعداد آن در ایران وجود دارد و 
سئوال اینجاست اگر تحریم هستیم، این ماشین ها چگونه وارد کشور مى شود؟ 
■ اگر اوباما هم رئیس جمهور آمریکا بود، او هم بر اساس برنامه ریزى ها، از 
برجام خارج مى شد؛ بازى هاى اروپا هم تقسیم کار است؛ کار آمریکا، عربده 

کشى است و اروپایى ها هم به اسم مذاکره، وقت را تلف مى کنند.
■ در حوادث و اعتراضات اخیر کشور، دشمنان قریب به 7000 نفر را توانستند 
به پاى خیابــان بیاورند که عصبانیت آمریکا را در پى داشــته اســت؛ چون 
به دنبال آوردن طبقه متوســط به پایین کشــور در صحنه بودنــد اما موفق

 نشدند.
■ با کمال تأسف باید عرض کنیم که در دو سال گذشته رشته هسته اى را در 

کنکور حذف کردند.
■ یکى از ابزارهاى دشمن، نفوذ در میان مسئولین است تا نتوانند از افراد کاربلد 
و خبره استفاده کنند ؛ ما در زمان وزارت خود مسئول دفتر یکى از مسئولین را 
دستگیر کردیم که در اقرارات خود گفته بود مأموریت داشتم جلوى مسئولیت 

گرفتن افراد کاربلد را گرفته و وجهه آنان را نزد مسئول مافوق خود خراب کنم.

سخنان جالب وزیر سابق اطالعات در جمع طالب حوزه علمیه قم: 

از خرداد ماه چهره بعضى حزب اللهى ها عوض مى شود
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قیمت میوه هاى شب یلدایى 
کاهش یافت 

رئیس اتحادیه عمده فروشــان میادین میوه و تره بار 
اصفهان گفت: از هفته هاى پیش تالش بر این بود که 
میوه هاى مورد نیاز براى مناسبت شب یلدا به وفور در 
دسترس مردم باشد و قیمت ها نیز کاهش یابد که این 

امر مهم در هفته جارى محقق شد.
ناصر اطرج در گفتگو با «ایمنــا» اظهار کرد: به غیر 
میوه هاى در ســطح فوق ممتاز که حدود 8 درصد از 
میوه هاى میادین میوه و تره بار را شامل مى شود بقیه 
میوه ها نسبت به هفته گذشته کاهش قیمت داشته 
است، این میوه ها توسط خرده فروشان (مغازه داران) 
سطح شــهر با افزایش قیمت قانونى بین 15 تا 35 

درصد به فروش مى رسد.

آغاز ساخت 
مجموعه گردشگرى چادگان 

شــهردار چادگان از آغاز عملیات اجرایى مجموعه 
بزرگ گردشگرى، خدماتى و تفریحى شهر چادگان 
خبر داد و گفت: این مجموعه که خدمات گردشگرى 
و تفریحى را براى گردشگران و شهروندان چادگانى 
فراهم خواهــد کــرد در زمینى به وســعت 7000 
متر مربع و زیربنــاى 3500 متر مربع بــا اعتبارى

 بالغ بر 1200میلیارد ریال  احداث خواهد شد.
جمشید اســماعیلى در ادامه گفت: این مجموعه در 
هفت طبقه شــامل دو طبقه پارکینگ سرپوشیده، 
هایپرمارکت، تاالر و ســالن نمایش، سالن سینما و 
تئاتر، مجموعه بازى و سرگرمى کودك و بزرگسال، 
رستوران رفاهى و کافى شاپ و... ساخته مى شود و در 
مجموع براى 350 نفر به صورت مستقیم و 1400 نفر 

به صورت غیر مستقیم اشتغالزایى خواهد شد
اسماعیلى در پایان گفت: مدت زمان پیش بینى شده 
براى احداث و افتتاح این طرح پنج سال در نظر گرفته 

شده است.

کشف بنایى عجیب
در سفیدشهر

سرپرســت کاوش مجموعــه دســتکن گفت: در 
کاوش هاى منطقه سفیدشهر به یک بنایى عجیب 
رســیده ایم که نظریات مختلفى در مورد آن مطرح 

است.
مجید منتظرظهورى در گفتگو بــا «فارس» اظهار 
کرد: در زیر یک بناى مذهبى به نام قدمگاه على(ع) 
به یک معمارى دســتکن که احتماًال یک مهرکده 
است رســیده ایم. منتظر ظهورى با اشاره به  شواهد 
نیایشگاهى و مدل چلیپایى محل مورد نظر خاطرنشان 
کرد: این محل پرستشگاه آیین هاى پیش از اسالم و 
احتماًال آیین مهر بوده اســت. ولى بعضى احتماالت 
براساس برخى داستان ها و روایت هاى محلى مبنى 
بر اینکه این محل مکانى همچون کلیســا بوده نیز 

وجود دارد.

کشف 74 پمپ غیر مجاز 
گروه مروجین مصرف بهینه آب منطقه مبارکه تعداد 
74  فقره پمپ غیــر مجاز در فــاز2 محله نصیرآباد 
مبارکه شناسایی کرده و براى همه متخلفین اخطار 

کتبى صادر کرد. 
الزم به ذکر اســت مروجین منطقه مبارکه در سال 
جارى اقدامــات مؤثرى در فرهنگســازى مصرف 
بهینه آب در ســطح شهرســتان مبارکه انجام داده

 است.

پایان عملیات اصالح
 شبکه توزیع آب 

عملیات اصالح 150 متر شــبکه آب در گلشــهر به 
اتمام رســید. این فعالیت عمرانى ازمحل اعتبارات 
جارى  در مرکز گلشــهر خیابان حضرت مریم(س)

 انجام شد. 
در این عملیات که به وسیله کارکنان آبفا منطقه اجرا 
شــد، از لوله هاى  پلى اتیلن 90  میلیمترى استفاده 
شد.گفتنى اســت تعداد پنج انشعاب موجود در مسیر 

اصالح شد.

خبر

رئیس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان گفت: بررسى 
انجام شده نشــان مى دهد که بخش پژوهش در ایران 
بیش از هر چیز دیگر نیاز به شبکه سازى (همکارى بین 

بخشى) و ایجاد محیط هاى حمایتى دارد.
سید مهدى ابطحى در مراسم روز ملى «پژوهش و هنر» 
افزود: ما از نظر منابع از جمله نیروى انسانى و خروجى در 
بخش پژوهش و فناورى وضعیت قابل قبولى داریم اما در 
این میان هنوز داراى شبکه سازى و محیط هاى حمایتى 
مناسب نیستیم. وى به گزارش اخیر انجمن پارك هاى 
علم و فناورى کره جنوبــى درباره ظرفیت هاى نوآورى 
اشــاره کرد و گفت: در این تحقیق وضعیت 14 کشور از 

جمله ایران در زمینه منابع، شبکه سازى (همکارى بین 
بخشى)، محیط هاى حمایتى، عملکرد و خروجى بررسى 
شده اســت که ایران در زمینه منابع، رتبه دوم را پس از 
مالزى دارد اما کشورمان در زمینه شبکه سازى، در رتبه 
دوازدهم و پس از کشورهایى مانند اتیوپى و ساحل عاج 

قرار گرفته است.
ابطحى  بــا بیــان اینکه رتبــه کشــورمان در بخش
 محیط هــاى حمایتى نیز در بین این 14 کشــور، دهم 
اســت، اضافه کرد: اما از نظر عملکرد و خروجى ایران 
در وضعیت به نســبت خوبى به دالیلى از جمله انتشار 

مقاله هاى علمى قرار دارد.

نماینده مــردم اصفهان در مجلــس در رابطه با آخرین 
وضعیت قانونى اســتعفاى دســته جمعــى نمایندگان 
اســتان اصفهان با بیان اینکه در مورد استعفا باید از نظر 
آیین نامه عمل شــود، اظهار کرد: زمانى که استعفا داده 
مى شود هیئت رئیسه باید آن را وصول کند و پس از آن 
به کمیسیون مربوطه ارسال شود، آنجا باید دستگاه هاى 
حکومتى پاســخ نمایندگان مجلس را بدهند، اگر قانع 
شدند که قضیه حل شده است و اگر قانع نشدند، باید در 

صحن علنى مجلس بررسى صورت گیرد.
حجت االسالم احمد سالک با بیان اینکه اگر وضعیت به 
همین منوال پیش رود و مطالبات نمایندگان مردم استان 

از سوى دولت بى پاســخ بماند روند قانونى طى خواهد 
شــد، افزود: در صحن علنى، مدافعان اســتعفا صحبت 
مى کنند، مجلس حرف آن ها را مى شنود و رأى مى دهد، 
ممکن است مجلس حتى به هر 19 نفر هم براى استعفا 
رأى دهد، پس استان اصفهان تا سال 98 هیچ نماینده اى 
نخواهد داشــت و دیگر انتخابات میان دوره اى برگزار 

نخواهد شد.
وى اضافه کرد: بحث دیگر این است که مجلس استعفا 
را نپذیرد و معنایش این است که این افراد دوباره نماینده 
مردم خود در مجلس شوراى اســالمى هستند و باید از 

طریق دیگرى وارد شویم.

ممکن است اصفهان تا سال 98 
بدون نماینده شود

پژوهش نیازمند شبکه سازى 
و حمایت است

با راه اندازى واحد ریخته گرى و تولید شمش (VD) در 
شرکت ذوب آهن اصفهان ضمن تکمیل آخرین مرحله 
از زنجیره داخلى سازى ریل ملى، امکان تأمین داخلى 
شمش ریل و ســایر محصوالت با ارزش افزوده باالى 
فوالدى مطابق با استانداردهاى جهانى ایجاد شده است.

اولین تالش ها براى تولید ریل در کشور توسط ذوب آهن 
اصفهان برداشته شد و این شرکت در دهه 70، توانست 
این محصــول اســتراتژیک را تولید کنــد. نمونه آن 
ریل هاى U33  بود که به دلیل ایرادهاى گرفته شــده 
از سوى شــرکت بهره بردار اصلى، یعنى راه آهن، مورد 

استقبال قرار نگرفت و تولید آن متوقف شد. این موضوع 
موجب شد تا ذوب آهن مجموعه اقداماتى را براى تولید 
ریل مطابق با استانداردهاى جهانى آغاز کند و حتى در 
سال 86، مسئوالن راه آهن و شــرکت ذوب آهن یک 
موافقتنامه براى تولید ریل امضا کردند که باز هم پاى 
رقیب وارداتى به میان آمد و نتیجه مطلوب حاصل نشد.

بى نتیجه ماندن موافقتنامه تولید ریل در ســال 1386 
نشــان از تمایل به واردات ریل و عدم اعتماد به تولید 
ملى داشت که منجر به حرکت دوباره به سمت ریل هاى 
خارجى شد و انتقادات فراوانى به دنبال داشت. در همین 

راستا، جبار على ذاکرى، معاون ساخت و توسعه راه آهن، 
اواخر بهمن ماه 95 با اشاره به مذاکرات مستمر با دولت 
هند از تولید ریل پیشــرفته ملى UIC60 با فاینانس 
هندى ها در کارخانه ذوب آهن اصفهان خبر داد و گفت: 
«بر اســاس مذاکراتى که به نتیجه رسیده، کشور هند 
شمش مورد نیاز تولید ریلى ملى را در کارخانه ذوب آهن 

اصفهان و از محل منابع فاینانس تأمین مى کند».
ریخته گرى و تولید شمش استاندارد از مهمترین مراحل 
زنجیره ســاخت محصوالت حساس فوالدى همچون 
ریل اســت. اهمیت این موضوع به قدرى است که به 

اعتقاد برخى کارشناسان، اصلى ترین مرحله تولید ریل، 
مرحله نهایى یعنى نورد نیست، بلکه تولید شمش است 
زیرا بخش عمده اى از هزینه تمام شده تولید ریل مربوط 
به شــمش بوده و همچنین ارزش افــزوده اصلى براى 
تولیدکننده نیز در همین مرحله قرار دارد. تولید شمش 
درحالى نقش بسزایى در فرایند داخلى سازى ریل ملى 
دارد که این محصول تا چند ماه گذشته از مسیر واردات 

(کشور هند) تأمین مى شد.
در همین راستا و با توجه به اهمیت این مسئله، شرکت 
ذوب آهن اصفهان از ســال 1396 همزمــان با تولید 
محموله اول ریل هاى (U33)  به وســیله شمش هاى 
هندى، اقداماتى در راستاى بومى سازى و تولید شمش 
مورد نیاز خود داشته است. اقداماتى که در نهایت منجر به 
تولید شمش هاى کامًال ایرانى و منطبق با استانداردهاى 

روز دنیا توسط این مجموعه شد. 
یزدى زاده، مدیرعامل شــرکت ذوب آهــن در نامه به 
رئیس اداره نظارت بر ناظران بورس در تاریخ 7 آذرماه 
 (VD) نوشــت: «با احداث واحد گاززدایــى از فوالد
و تســت موفقیت آمیز آن، امکان تولید شــمش مورد 
نیاز براى تولید انواع ریل هاى مصرفى در کشــور اعم 
از (U49)، (U33)، (UIC54)، و (UIC60) در 
ذوب آهن اصفهان ایجاد و تمامــى مراحل تولید ریل 
ملى به صورت کامًال داخلى انجام خواهد شد. ریل هاى 
(U33) و (UIC60) که تاکنون در ذوب آهن اصفهان 
تولید شده با اســتفاده از شمش هاى وارداتى بوده است 
درحالى که با راه اندازى واحــد (VD)، امکان داخلى 
 سازى این شــمش ها مطابق اســتاندارد هاى مربوطه 

وجود دارد.»
در مجموع، با راه اندازى واحد ریخته گرى و تولید شمش 
(VD) در شــرکت ذوب آهن اصفهان ضمن تکمیل 
آخرین مرحله از زنجیره داخلى سازى ریل ملى، امکان 
تأمین داخلى شمش ریل و ســایر محصوالت با ارزش 
افزوده باالى فوالدى، مطابق با استانداردهاى جهانى 

به وجود آمده است.

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: 94 میلیارد 
تومان ارزش کاالى قاچاق مکشــوفه اســتان 
اصفهان در سال جارى بوده است که در این رابطه 
حدود 3000 نفر دســتگیر و 650 خودرو توقیف 

شده است.
ســردار مهدى معصوم بیگى در حاشیه رونمایى 
از کشفیات پلیس اســتان اصفهان که با حضور 
اســتاندار برگزار شــد در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: در سلســله عملیات هاى مرصــاد، عملیات 
مرصاد 21 طراحى و برنامه ریزى شــد و 60 تیم 
عملیاتى مأموریت اجرایى این طرح را در ســطح 
اســتان بر عهده گرفتنــد که طــى ده روز اجرا

 شد.
وى ادامه داد: تمرکز عملیات مرصاد 21 بر کاالى 
قاچاق و مواد مخدر بود که در حوزه کاالى قاچاق 
88 نفر قاچاقچى دستگیر شدند و 55 خودرو هم 
توقیف شد که شش میلیارد تومان برآورد کاالى 
قاچاق مکشوفه اســت؛ در حوزه مواد مخدر نیز 
بیش از یک تن مواد مخدر در این عملیات کشف 

شده است.
معصوم بیگى مطرح کرد: در بحث کاالى قاچاق 
در ســال جارى توفیقات خوبى داشتیم و بیش از 
94 میلیارد تومان ارزش کاالى قاچاق مکشوفه 
اســت؛ تمرکزمان بر باندهاى بــزرگ و پیچیده

 بوده اســت به طــورى که پرونده هــاى قاچاق 
باالى 500 میلیــون تومان رشــد 23 درصدى 
داشــته اســت و 97 باند کاالى قاچاق برخورد 
شــده اســت؛ مجموعــًا 650 خــودرو توقیف 
و حدود 3000 نفر هــم در این رابطه دســتگیر

 شده اند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان عنوان کرد: در 
ســال جارى بیش از 26 تن مواد مخدر کشــف 
شده که نسبت به سال گذشته 22 درصد افزایش 
داشته اســت و 107 باند تهیه و توزیع مواد مخدر 
برخورد شده  و 1700 طرح در کانون هاى پرخطر 

اجرا شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان اظهار کرد : میانگین 
مقاومت همه بیمارســتان هاى اســتان اصفهان در مقابل حوادث 60 درصد بوده و 40 
درصد هم در معرض خطر قرار دارند، همچنین میزان آمادگى تجهیزات پزشــکى در 

مقابل حوادث 47 درصد است.
غفور راستین در نشست خبرى با اصحاب رسانه به بیان آمار در سال گذشته پرداخت و 
افزود: بیش از 206 هزار مأموریت در سال گذشته انجام دادیم که از این بین 140 هزار 
مأموریت امدادخواهى مربوط به حوادث غیرترافیکى از جمله بیماران قلبى و آســمى، 
مادران باردار، مصدومان سقوط از ارتفاع و... بودند. وى در ادامه بیان کرد: در سه ماهه 
زمستان سال گذشته 128 مورد حادثه مسمومیت با مونواکسید کربن داشتیم که 9 نفر 
عمًال فوت شده و نمى توانستیم به آنها خدمات دهیم، کل حوادث مسمومیت نیز 242 

مورد گزارش شده که 24 مورد فوتى بودند.
راستین اضافه کرد: در هشت ماهه سال 97 تعداد 153 هزار مأموریت انجام داده ایم، 105 
هزار مأموریت غیرتصادفى بودند و 48 هزار مورد بیماران هم مربوط به حوادث ترافیکى 
بودند که 35 هزار مورد هم مربوط به حوادث ترافیکى داخل شــهرها به ویژه اصفهان 

بودند، 13 هزار نفر هم مربوط به حوادث جاده اى بوده اند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان همچنین با بیان اینکه 
15 مأموریت اورژانس هوایى از ابتداى امسال انجام شده است و 28 مصدوم به بیمارستان 
منتقل شدند، گفت: 112 مورد مصدوم با مونواکسید کربن با 9 مورد فوتى نیز از ابتداى 
امسال داشته ایم، 53 درصد مصدومیت با مونواکسید کربن مربوط به آقایان و 36 درصد 

مربوط به خانم ها و 11 درصد نیز کودکان بوده اند.
راستین در ادامه عنوان کرد: توسعه شهر اصفهان عالى و بر مبناى مهندسى بافت شهرى 

است اما دریغ از اینکه در گوشه این توسعه گوشه اى از امدادرسانى دیده شده باشد، اگر در 
خیابان ها الین امدادرسان ایجاد شود امکان نجات درصد زیادى از مصدومان وجود دارد، 
از مسئوالن شهرى تقاضا کردیم که نرده هاىBRT  برداشته شود و در مسیرهاى جدید 
نیز دیگر نرده اى براى جداسازى این مسیرها استفاده نشده است، این مشکالت در سطح 
شهر اصفهان است که قطعًا رضایتمندى مردم را کاهش مى دهد البته بحث امکانات و 
تجهیزات و نحوه رفتار تکنسین ها نیز مطرح است. وى در رابطه با مزاحمت هاى تلفنى 
براى اورژانس گفت: دو سال گذشته 30 درصد تماس ها مزاحمت تلفنى بود، پارسال 17 

درصد و امسال نیز به 6/8 درصد کاهش یافته است.

با تولید شمش هاى مخصوص محقق شد

تکمیل پازل تولید ریل ملى در ذوب آهن

«دهمین کنگره شــهدا و ایثارگران روحانى اســتان 
اصفهان 29 آذر ماه ســال جارى در حسینیه همدانیان 

تخت فوالد اصفهان برگزار خواهد شد.»
مسئول نمایندگى ولى فقیه در سپاه صاحب الزمان(عج) 
استان اصفهان و دبیر دهمین کنگره شهدا و ایثارگران 
روحانى استان اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان این 
مطلب به تشریح برنامه هاى این کنگره پرداخت و اظهار 
کرد: دهمین کنگره شــهدا و ایثارگران روحانى استان 
اصفهان با قرائت بخشــى از زندگینامه شهید شاخص 
روحانى سال 97، شهید حجت االسالم و المسلمین سید 

نورا... طباطبایى نژاد آغاز مى شود.
حجت االسالم و المسلمین رحمت ا... صادقى ادامه داد: 
قرائت پیام آیت ا... العظمى مظاهرى رئیس حوزه علمیه 

اصفهان، ســخنرانى مهمان ویژه آیت ا... کعبى عضو 
هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبرى، سخنرانى آیت ا... 
سید یوسف طباطبایى نژاد نماینده ولى فقیه در استان و 
امام جمعه اصفهان و... از دیگر بخش هاى این کنگره 
است. همچنین در این کنگره به مناسبت چهلمین سال 
پیروزى انقالب اسالمى، از 40 نفر از ایثارگران روحانى 
که در دوران دفاع مقدس ایثار کــرده بودند و 40 نفر از 
فرزندان شــهداى روحانى که در هر رشته اى در استان 

اصفهان نخبه شناخته شدند تجلیل خواهد شد.
دبیر دهمین کنگره شــهدا و ایثارگران روحانى استان 
اصفهان در ادامه افزود: در این کنگره از همســر شهید 
روحانى مدافع حرم «حسینى» و پدر شهید روحانى مدافع 

حرم «قنبرى» نیز تجلیل مى شود.
حجت االسالم و المسلمین صادقى با بیان اینکه استان 

اصفهان با تقدیم 590 شــهید روحانى در کشور در بین 
اســتان ها، مقام اول را داراســت، گفت: پس از استان 
اصفهان، استان هاى مازندران با 380 شهید روحانى و 
تهران و خراسان رضوى مشترکاً با 354 شهید رو حانى 

به ترتیب در سطح کشور دوم و سوم هستند.
مسئول نمایندگى ولى فقیه در سپاه صاحب الزمان(عج) 
استان اصفهان عنوان کرد: استان اصفهان داراى 590 
شــهید روحانى که برخى هم از فرماندهان دوران دفاع 
مقدس بودند، 215 طلبه روحانى جانباز، 22 روحانى آزاده 
بوده و کل ایثارگران روحانى که در دوران دفاع مقدس 
در جبهه بوده، آزاده، جانباز و مجروح شده و یا به شهادت 

رسیدند 1112 نفر است.
حجت االسالم و المسلمین صادقى اظهار کرد: تعداد کل 
شهداى روحانى در کشور 4558 نفر بوده اند که 590 نفر 

در اصفهان به شهادت رسیدند.
وى یادآور شد: از 590 شــهید روحانى استان اصفهان، 
شهرســتان اصفهان با تقدیم 146 شهید روحانى مقام 
اول، نجف آباد با 110 شهید روحانى دوم و کاشان و آران 
و بیدگل به ترتیب با 59 و 31 شهید در مکان هاى سوم و 
چهارم قرار دارند. همچنین در سطح استان اصفهان 48 

روحانى نیز پدر شهید هستند.
وى ادامــه داد: در بیــن شــهداى روحانــى اســتان 
اصفهان، ســه خانواده، سه شــهید داده که یک شهید 
آنها روحانى اســت، همچنین 31 خانــواده داراى دو 
شهید بوده و دو شــهید مدافع حرم شهید قنبرى که در 
سامرا به عنوان یک طلبه بسیجى در مقابله با داعش و 
شــهید مدافع حرم حسینى که در ســوریه به شهادت 

رسیدند نیز داریم.

دهمین کنگره شهدا و ایثارگران روحانى اصفهان فردا برگزار مى شود
ساسان اکبرزاده

بازداشت 3000 نفر
 در ارتباط با کاالهاى قاچاق 

در اصفهان

مقاومت 60 درصدى بیمارستان هاى استان اصفهان در مقابل حوادث
مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان با بیان اینکه 
قوانین قضائى برخورد با متخلفان صنفى به روز نیســت، 
گفت: متأسفانه بیشتر گرانفروشــى از سوى کارخانجات 
رقم مى خورد و برخورد و نظارت بر آنها بر عهده بازرســى 

اصناف نیست.
جواد محمدى فشارکى در گفتگو با «ایسنا» در خصوص 
گرانى روزانه اجناس به خصوص کاالهاى اساسى و گالیه 
مردم نسبت به این موضوع، اظهار کرد: تخلف واحدهاى 
صنفى  انکارپذیر نیســت اما باید توجه داشت که اصناف 
سرچشمه گرانى ها نیســتند.  وى با تأکید بر اینکه ریشه 
گرانى ها به مسائل دیگر برمى گردد، افزود: بازرسى اصناف 
به شدت با گرانفروشى ها برخورد مى کند و آنچه مردم در 

بازار با آن مواجه هستند، گرانى است.
مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان با بیان اینکه 
امروز در بازار بیشــتر از گرانفروشى شاهد گرانى هستیم، 
تأکید کرد: متأســفانه برخى اجناس موجود در بازار صادر 
مى شود و این موجب افزایش قیمت ها مى شود، از سوى 
دیگر برخى کاالهاى وارداتى حدود شــش ماه پیش، با 
ارز 17 هزار تومان ثبت ســفارش شــده بودند، بنابر این 
واردکنندگان دیگر نمى توانند با قیمت پایین تر، محصول 

را در بازار عرضه کنند.

تفاهمنامه همکارى دادگســترى با کمیته امداد به 
منظور کاهش و پیشــگیرى از وقوع جرم در استان 

اصفهان به امضا رسید.
 رئیس اداره امور حقوقى کمیته امداد اصفهان گفت: 
این تفاهمنامه پنج ســاله  به منظــور ارائه خدمات 
حقوقى، مساعدت قضائى به مددجویان، به کارگیرى 
توانایى ها و ظرفیت هاى آموزشــى و پژوهشى دو 
طرف و هم افزایى در راســتاى کاهش و پیشگیرى 
از وقوع جرم و آسیب هاى اجتماعى به امضا رسیده 

است.
جواد کرانى بابیان اینکه یکــى از خدمات دو طرف 
پرداخت تسهیالت به زندانیان نیازمند است، افزود: بر 
اساس این تفاهمنامه، دادگسترى و کمیته امداد براى  
پرداخت وام به زندانیان دعاوى حقوقى بر اســاس 

دستورالعمل هاى مربوطه تعامل خواهند داشت.
وى با اشــاره به بند پ ماده 4 آیین نامه اجرایى ماده 
79 قانون مجازات اسالمى، گفت: کمیته امداد یکى 
از نهادهاى پذیرنده محکومان به مجازات جایگزین 
حبس اســت  که براین اســاس، از ایــن ظرفیت 
قانونى براى کمــک به کاهش زندانیان اســتفاده 

مى شود.
رئیس اداره امور حقوقى امداد  اصفهان با بیان اینکه 
اجراى احکام و وصول مطالبات زنان سرپرست خانوار 
و دیگر نیازمندان تحت حمایتى این نهاد در محاکم 
قضائى یکى از اهداف انعقاد این تفاهمنامه اســت، 
افزود: دادگسترى اصفهان بر اساس این تفاهمنامه 
اولویت باالترى براى پاسخ ســریع و دقیق به این 

خواسته ها در نظر خواهد گرفت.

کارخانجات عامل گرانى ها 
هستند، نه اصناف

امضاى تفاهمنامه 
کمیته امداد و دادگسترى اصفهان
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مجموعه تلویزیونى «دنگ و فنگ روزگار» به کارگردانى جواد مزدآبادى 
و تهیه کنندگى امیر طالبى کاشانى اوایل آبان ماه در مرکز توانبخشى عمل 
واقع در محله زعفرانیه تهران کلید خورد. این مرکز توانبخشى سریال هاى 
زیادى را به خود دیده است، بیشتر سریال هاى سیروس مقدم عمل را تجربه  
کرده اند و کارگردان هاى بسیار دیگرى هم از این لوکیشن براى آثار خود 

بهره برده اند. 
این بار هم جواد مزدآبادى تصمیم گرفت تا ســریال طنز خــود را از این 
مرکز آغاز کند. «دنگ و فنــگ روزگار» حدود 120 بازیگــر دارد و قرار 
است در 70 لوکیشــن تصویربردارى آن انجام شــود. از نکات قابل توجه 
آن نیز حضور سیروس گرجستانى در نقش یکى از بازیگران اصلى است. 
بسیارى با سریال هاى سیروس گرجستانى خاطرات شیرینى دارند. آن هم 
از روزهایى که تلویزیون هنوز مخاطبان پر و پا قرص ترى داشــت. مثًال 
وقتى در نقش شهریار شاعر پرآوازه ظاهر شد یا وقتى با سریال هایى نظیر 

«خوش  نشین  ها» و «زن  بابا» مردم را از ته دل خنداند. 
جواد مزدآبادى درباره این سریال مى گوید: در اغلب سکانس ها ده تا 15 نفر 
حضور دارند. اما چون مجموعه بیشتر بر پایه کمدى موقعیت شکل گرفته 

به نظرم براى بیننده جذاب آمد.
وى ادامه داد: سال هاست از این جنس طنز در تلویزیون ساخته و دیده 
نشده به جز مجموعه هایى مثل «پایتخت». شخصیت ها و قصه هاى 
این مجموعه قابل درکند و به همین دلیل ســختى کار را قبول کردم. 
«دنگ و فنگ روزگار» فیلمنامه اى دارد که هنگام خواندن هم خواننده را 

مى خنداند. مزدآبادى تصریح کرد: تالش کردیم یک تیم بازیگرى متفاوت 
بچینیم. در میان بازیگران مجموعه، هم چند اسم معروف وجود دارد و هم 
اسامى که شاید آنها را نشنیده باشیم و یا در کارهاى جدى آنها را دیده باشیم. 
به این دلیل که شــخصیت ها در این سریال قرار اســت در موقعیت هاى 
مختلف بیننــده را بخندانند. اتفــاق جدیدى که در ایــن مجموعه افتاده 
استفاده از بازیگران جدید است که در کنار آنها از بازیگرانى مثل سیروس 
گرجستانى، محمد نادرى و... نیز اســتفاده کردیم. معتقدم این ترکیب و 

چینِش بازیگر مى تواند براى مخاطب جذاب باشد.
اما محمد نادرى یا همان «اردشیِر» مجموعه «دنگ و فنگ روزگار» که 
در بسیارى از سکانس هاى مجموعه بازى دارد، معتقد است مجموعه طنز 
«شمعدونى» باعث شد دیده شود و گفت: «اردشــیر» آدم ساده اى است 
که بســیار بدبیارى آورده. قفل سازى که دنبال این اســت تا تعادلى را در 
زندگى اش برقرار کند و در این مسئله همیشه دچار مشکل مى شود. یک 
بحران مالى دارد که سعى مى کند آن را پشت سر بگذارد. همسر و فرزندانش 
همراهى اش مى کنند امــا چیزهایى را از خانواده 
پدرى پنهان مى کند. این پنهان کارى قصه 

اصلى مجموعه را شکل مى دهد. وى افزود: هر نقشى یک شناسنامه اى دارد 
و «اردشیر» شناسنامه اى متفاوت از «هوشنگ مظاهرى» در «شمعدونى» 
و «کاپیتان» فاز اول «دورهمى» و... دارد. «اردشیر» داراى یک خاستگاه 
اجتماعى در طبقه متوســط رو به پایین است که چند سالى است به تهران 
مهاجرت کرده. سعى کرده ام این خاستگاه را در ادبیات و رفتار «اردشیر» 

منعکس کنم. 
«دنگ و فنگ روزگار» مجموعه اى اپیزودیک است که قصه اى کلى حول 
محور خانواده اى دارد. در آغاز هر قسمت که به صورت هفتگى است، قصه 
جدیدى شروع شده و با پایان هفته تمام مى شود که تقریباً 5 فصل 6 قسمتى 

را در برمى گیرد.
سیروس گرجستانى، محمد نادرى، نیما شاهرخ شاهى، بیژن بنفشه خواه، 
محمد فیلى، غالمرضا نیکخواه، امیر غفارمنش، ســاعد هدایتى، شیرین 
آقارضا کاشى، پانته آ مهدى نیا، سینا رازانى، زهرا داود نژاد، مهرى آل آقا، 
زهره فکور صبور، مریم شاه ولى، مینا نوروزى، ساقى زینتى، بیتا خردمند، 
عباس محبــوب، طاهر عالیى، فریــده دریامج، ژیار محمدزاده، ســاره 
صحرایى، ســتاره صحرایى و... از جمله بازیگران «دنگ و فنگ روزگار» 

هستند.

کمى بیشتر درباره سریال طنزى که سیروس گرجستانى، محمد نادرى، نیما شاهرخ شاهى و بیژن بنفشه خواه در آن بازى مى کنند 

بدبیارى هاى پیاپى «اردشیر» در «دنگ و فنگ روزگار»

کمال تبریزى از کارگردان هاى مطرح سینما و سریال ایران 
که براى داورى جشنواره بین المللى فیلم کوتاه «دوستى» 
در اســتانبول حضور داشــت، در گفتگوى اختصاصى با 
خبرگــزارى «آناتولى»، ترکیه را یکــى از مقاصد اصلى 
فیلمسازان ایرانى دانست و اظهار کرد: اولین کشورى که 
به ذهن فیلمسازان ایرانى در زمینه ساخت فیلم مى رسد، 
ترکیه است، مگر اینکه در کشور دیگرى سرمایه گذارى 
وجود داشته باشــد. اما در فیلم هایى که تمام هزینه ها بر 

عهده تهیه کننده باشد، گزینه نخست ترکیه خواهد بود.
به گزارش «ســینما ســینما»، تبریزى افزود: نزدیکى، 
سهولت ســفر به ترکیه و هزینه هاى کمتر و همچنین 
استقبال و مهمان نوازى مردم ترکیه، این کشور را به یکى 
از گزینه هاى خوب فیلمسازان تبدیل کرده و این روند رو 
به رشــد خواهد بود. وى همچنین اظهار کرد: اخیراً موج 
جدیدى در سینماى ایران به وجود آمده که قصه ها را به 
موقعیت خارج از ایران منتقل مى کنند. خیلى از این فیلم ها 
که به نمایش در آمده و در حال آماده سازى براى نمایش 

هستند، مورد استقبال مردم نیز قرار مى گیرند.
تبریزى ضمن انتقاد از عدم برقرارى تبادل فرهنگى بین 
سینماى ایران و ترکیه گفت: على رغم اینکه فیلم هایى 

از جاهاى دیگر جهان به طور جسته گریخته نمایش داده 
مى شوند، متأســفانه ســینماى ترکیه روى پرده ایران 
به نمایش در نمى آید. تنها ســریال هــاى ترکیه که از 
شبکه هاى ماهواره اى پخش مى شود، مورد توجه مردم 
ایران هســتند. تبریزى تصریح کرد: به جرأت مى توانم 
بگویم که 80 درصد از مردم ایران سریال هاى ترکیه را به 

خوبى مى شناسند.
تبریــزى در ارتباط با بازســازى قصه فیلم ســینمایى 
«مارمولک» در یک سریال ترکیه اى و اخذ حق تألیف از 
آن گفت: به محض نمایش تیزر این سریال در شبکه هاى 
تلویزیونى ترکیه، ما از پخش آن آگاهى پیدا کردیم. قبل از 
پخش شروع قسمت اول آن مطلع شدیم. من سعى کردم 
چند قسمتش را ببینم. بعد از آن تهیه کننده ما با تهیه کننده 
سریال ترکیه اى تماس گرفته و هزینه هایى که قرار بود 

پرداخت شود، طى مذاکراتى پرداخت شدند.
وى همچنین ادامه داد: بعد از ترکیه، برخى کشورهاى دیگر 
مانند هندوستان نیز از آن استقبال کردند. چند قسمتى از 
این سریال را که دیدم، نوع بازیگرى شخصیت اصلى آن را 
پسندیدم، چون خیلى سعى کرده بود که مانند آقاى پرویز 

پرستویى نقش ایفا کند.

عادل فردوســى پور به همراه علیرضا حقیقى به 
دیدار نمایشى با بازى هوتن شکیبا رفتند و عکس 
یادگارى گرفتند که هوتن شکیبا آن را سوژه کرد.
عادل فردوسى پور یکى از مجرى هاى پرطرفدار 
تلویزیون است که دو دهه با برنامه «نود» توانست 
در دل مخاطبان جا باز کنــد. این مجرى جوان 
تلویزیون عالقه زیادى به تماشاى فیلم و نمایش 
دارد و اگر از مخاطبان برنامه «نود» باشید حتمًا 
خاطره او از تماشــاى فیلم هندى محبوبش را 

شنیده اید.
مجرى برنامه «نود» بــه همراه علیرضا حقیقى 
فوتبالیســت کشــورمان به تماشــاى نمایش 

«بینوایان» با بازى هوتن شکیبا نشست.
هوتن شــکیبا در صفحه اینستاگرامش با انتشار 
پستى در اینستاگرام به شوخى با برنامه «نود» و 

عادل فردوسى پور پرداخت.
شکیبا با انتشار عکسى در اینستاگرامش نوشت: 
«چه کاریه آخه بین دو تا قد بلند؟ من اونقدرام قد 
کوتاه نیستما. علیرضا حقیقى و عادل فردوسى پور 

خیلى قد بلندن. به من چه. 
پ.ن: عادل پاشو گذاشت رو پام که نرم رو پنجه 
و قدم رو بلند نکنم. امیدوارم تو برنامه "نود" این 

خطا داورى بشه!»
هوتن شــکیبا بازیگرى که با بازى در ســریال 
«لیسانسه ها» و در نقش «حبیب» به محبوبیت 
ویژه اى میان مخاطبان تلویزیون دســت یافت 
این روزها مشــغول بــازى در نمایش موزیکال 
«بینوایان» است و عادل فردوسى پور و علیرضا 
حقیقى هم براى تماشاى همین نمایش با شکیبا 

مالقات کردند.
اجراى نمایش موزیــکال «بینوایان» 
به کارگردانى حســین پارســایى به 
دلیل استقبال گســترده مخاطبان 
براى دومین بار تا 14 دى ماه تمدید 
شد. هوتن شکیبا در نقش «موسیو 
تناردیــه» در نمایــش «بینوایان» 

ظاهر شده است.

تدوین مجموعه تلویزیونى «87 متر» همزمان با فیلمبردارى دنبال مى شود و تاکنون 
بخش قابل توجهى از این مجموعه تدوین شده است.

تصویربردارى مجموعه «87 متر» به کارگردانى کیانوش عیــارى در خانه یکى از 
شخصیت هاى مجموعه به نام «فرج ناصرى» و با حضور على دهکردى، فریبا کامران، 
دیبا زاهدى، حسین سلیمانى، غزل شجاعى و نیما نورى زاده در محله بازار ادامه دارد.

لوکیشن بعدى این مجموعه صحافى محل کاِر پدِر «فرج ناصرى» است و سپس تیم 
تولید براى گرفتن سکانس هاى مربوطه، به یک بیمارستان خواهند رفت. همچنین 
تالش تیم سازنده این مجموعه بر اتمام فیلمبردارى تا عید 

نوروز متمرکز شده است.
داستان «87 متر» به اختالف و درگیرى دو خانواده 
«خلیلى» و «پوردورانى» بر سر مالکیت منزل، 
برمى گــردد. «علیرضا پوردورانــى» به همراه 
همســر، دو دختر و پســرش، خانه اى را از یک 
فروشــنده به نام «فرج ناصــرى» خریدارى 
مى کنند اما روز اســباب کشى متوجه 
مى شــوند که خانه به فرد دیگرى 
به نام «محســن خلیلى» فروخته 

شده است.
 مجموعه تلویزیونى «87 متر» 
کارى از گروه فیلم و سریال 
شــبکه یک سیماست که در 
40 قســمت 45 دقیقه اى در 
«سیمافیلم» در دست تولید است 
و برنامه ریزى شده سال 98 روانه 

آنتن شود.

احسان خواجه امیرى، خواننده موسیقى پاپ کشورمان با انتشار پستى عاشقانه دهمین سالگرد ازدواجشان را به همسرش 
تبریک گفت.

خواجه امیرى، خواننده پرطرفدار موسیقى پاپ است که براى اولین بار اتفاقى متفاوت را در دنیاى موسیقى رقم زد. همین 
چند روز پیش بود که کلیپى عاشقانه از احسان خواجه امیرى منتشر شد و همراه او در این کلیپ عاشقانه همسرش بود.

احسان خواجه امیرى در سال 83 با همسرش آشنا شد و این آشــنایى به ازدواج ختم شد و ارشان پسرش در سال 93 
متولد شد.

احسان خواجه امیرى فرزند یکى از پیشکسوتان عرصه موسیقى حسین خواجه امیرى معروف به ایرج است که صداى 
ماندگار او براى بسیارى از دوستداران هنر آشناست.

احســان خواجه امیرى موســیقى را از دوران کودکى آغاز کرد و اولین بار زمانى که تنها 19 سال داشت تیتراژ سریال 
«غریبانه» را خواند و با استقبال خوبى روبه رو شد و این راهى براى پیشرفت در تلویزیون و خواندن تیتراژهاى مختلى 

مانند «میوه ممنوعه»، «مثل هیچکس»، «در مسیر زاینده رود» و «ماه عسل» باز کرد.

جمــال شــورجه، کارگــردان ســریال «حضرت 
موســى(ع)» درباره  ویژگى هــاى بازیگر نقش آن 
حضرت در این ســریال تلویزیونى که مرحله پیش 
تولید آن به صورت رسمى آغاز شــده، اظهار کرد: 
بازیگر نقش «حضرت موسى (ع)» هنوز انتخاب نشده 
است، به طور کلى تا االن تصمیم بر این است که یک 
نابازیگر تئاترى که با معارف قرآنى آشناست را براى 
این نقش انتخاب کنم. او همچنین درباره جلوه هاى 
ویژه این پروژه تلویزیونــى، توضیح داد: جلوه هاى 
ویژه قطعًا کار ســختى خواهد بود. حدود 9 معجزه 
مهم در زندگى موسى بن عمران (ع) اتفاق مى افتد 
که همه آنهــا را خداوند نازل مى کند تــا این پیامبر 
بتواند رســالتش را به پیش ببرد. طبیعتاً نمایش این 
معجزه ها کار سختى است و امیدوارم بتوانیم در این 
مسیر از نیرو هاى ایرانى و داخلى که آشنا به جلوه هاى 
ویژه کامپیوترى هستند استفاده کنیم. این کارگردان 
تلویزیونى درباره احتمال حضور بازیگران خارجى در 
این پروژه و بهره مندى از لوکیشن هاى کشور هاى 
خارجى، گفت: احتمال اینکه بازیگر و لوکیشن خارجى 
براى این سریال داشته باشیم زیاد است.  شورجه ادامه 
داد: فعًال براى لوکیشن هاى خارجى پیش بینى خاصى 
ندارم، ولى چندین کشور همانند الجزایر که آخرین 
کارم را نیز در آنجا دادم و حتى پیشنهاد سرمایه گذارى 
در سریال «موســى (ع)» را نیز به من دادند، در نظر 

گرفته ام.
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کامبیز دیرباز، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان صفحه اینســتاگرامش را با انتشار عکس در کنار پانته آ 
بهرام به روز کرد و خبر از بازى در یک فیلم جدید داد. این عکس روى یک موتورسیکلت گرفته شده است. 
کامبیز دیرباز عالقه زیادى به موتورســوارى دارد و اگر سرى به پیج شخصى او بزنید حتماً عکس هایى از 

موتورسوارى او را مشاهده مى کنید.
کامبیز دیرباز با انتشار عکســش در کنار پانته آ بهرام نوشت: «با سلطان بهرام و سلطان 1300 در نمایى از 

فیلمى که هیییییییییچى درموردش (فعًال) بهتون نمى گم...»
دیرباز یکى از چهره هاى پرکار سینما و تلویزیون اســت که به تازگى بازى در سریال «شرایط خاص» را 
به اتمام رسانده و این سریال به احتمال زیادى در ســال 97 روى آنتن مى رود. این هنرمند کشورمان در 

جدیدترین تجربه کارى در یک فیلم با پانته آ بهرام همبازى شد.
کامبیز دیرباز در جدیدترین حضور نمایش خانگى به ایفاى نقش در مسابقه«13 شمالى» پرداخت و در کنار 
بازیگران جوان سینما و تلویزیون خوش درخشید. یکى دیگر از جدى ترین سریال هاى کامبیز دیرباز بازى او 
در سریال «شرایط خاص» است که بهرام افشارى بازیگر نقش «بهتاش» 

«پایتخت» یکى از همبازى هاى او در این سریال است.در ســریال 

کامبیز دیرباز، همبازى پانته آ بهرام در یک فیلم 

«87 متر» کیانوش عیارى تا عید تمام مى شود

«نورگل» نیامد!
قرار بود اکران افتتاحیه فیلم «جن زیبا» با حضور «نورگل یشیل چاى»، بازیگر ترکیه اى فیلم 

شود اما این مراسم منتفى شد. 
دیروز سه شنبه (27 آذر) برگزار 

هرداد فرید، تهیه کننده فیلم «جن زیبا» با اعالم خبر برگزار نشــدن 
م

افتتاحیه این فیلم با حضور بازیگر ترکیه اى آن گفت: به دلیل 

طوالنى شدن مراحل ادارى و همچنین صادر نشدن 

مجوزهاى الزم، برگزارى مراسم اکران افتتاحیه 

منتفى شده اســت. وى ادامه داد: اکران فیلم 

از چهارشــنبه پنجم دى ماه  آغاز مى شود و 

ز اکران فیلم، مراسم افتتاحیه 
همزمان با آغا

با حضور بازیگران ترکیه اى و ایرانى برگزار 

همچنین سفر نورگل یشیل چاى 
مى شود. 

به هفته آینده موکول شد.

فیلم سینمایى «جن زیبا» به کارگردانى و 

فیلمبردارى بایرام فضلى و تهیه کنندگى 

مهرداد فرید با حضور نورگل یشیل چاى، 

فرهاد اصالنى، محرم زینال زاده، لیال 

زارع، لیال موسوى، على جعفرى، میثم 

ر و غزل فرید ســاخته شده 
پویان ف

است. مراحل فیلمبردارى این فیلم 

 گذشته در اصفهان انجام شد. 
سال

عادل فردوسـ

بر برگزار نشــدن  م
یه این فیلم با حضور بازیگر ترکیه اى آن گفت: به دلیل

والنى شدن مراحل ادارى و همچنین صادر نشدن 

جوزهاى الزم، برگزارى مراسم اکران افتتاحیه 

فى شده اســت. وى ادامه داد: اکران فیلم 

هارشــنبه پنجم دى ماه  آغاز مى شود و 

ز اکران فیلم، مراسم افتتاحیه 
مان با آغا

ضور بازیگران ترکیه اى و ایرانى برگزار 

همچنین سفر نورگل یشیل چاى 
ود. 

ه آینده موکول شد.

ینمایى «جن زیبا» به کارگردانى و

ارى بایرام فضلى و تهیه کنندگى 

فرید با حضور نورگل یشیل چاى، 

صالنى، محرم زینال زاده، لیال 

 موسوى، على جعفرى، میثم 
و غزل فرید ســاخته شده 
حل فیلمبردارى این فیلم
ه در اصفهان انجام شد. 

عاد

لوکیشن بعدى این مجموعه صحافى محل کاِر پدِر «فرج ناصر
تولید براى گرفتن سکانس هاى مربوطه، به یک بیمارستان خ
تالش تیم سازنده این مجموعه بر ات

نوروز متمرکز شده است.
داستان «87 متر» به اختالف
«خلیلى» و «پوردورانى»
برمى گــردد. «علیرضا پو
همســر، دو دختر و پســر
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مى کنند اما روز
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به نام «محس
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مجموعه
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و برنامه ریز
آنتن شود.

شوخى هوتن شکیبا با 
عادل فردوسى پور و 

برنامه «نود»!

دهمین سالگرد ازدواج احسان خواجه امیرى و همسرش

کمال تبریزى:

80 درصد ایرانى ها با سریال هاى ترکیه اى 
آشنایى دارند

نقش خارجى ها 
در ساخت سریال 

«حضرت موسى(ع)»

 
 

 
 

 

گرفته ام.
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سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در گفتگویى در خصوص اینکه در یک 
برنامه تلویزیونى اعالم شد که تیم فوتبال ذوب آهن بیشترین ضرر را از اشتباهات 
داورى در نیم فصل اول متحمل شــده اظهار کرد: ما مدت هاست این چیز ها را 
مى گوییم اما نه گوش شنوایى هست و نه چیز دیگرى. منتقدان ما فکر مى کردند 
که ما بهانه تراشى مى کنیم اما در دو برنامه تلویزیونى ثابت شد که ما از اشتباهات 
داورى چقدر ضرر کرده ایم. ما اگر حرفى هم مى زدیم بر اساس صحبت کارشناسى 
بود. اوج این اشــتباهات هم در بازى آخر با نفت مسجد سلیمان بود که حتى یک 

گل سالم ما را هم مردود اعالم کردند.
وى ادامــه داد: آن روزى که ســعید آذرى را به کمیته انضباطــى مى بردند باید 
مى دانستند که حرف من کارشناسى و از روى مستندات است به هر حال این چیز ها 
دردى را دوا نمى کند. ما در پایان نیم فصل در رده چهاردهم جدول قرار گرفتیم اما 

مى دانیم که زندگى ادامه دارد و خیلى قوى تر از قبل بر مى گردیم.
مدیر عامل باشگاه ذوب آهن در پاســخ به این ســئوال که نیم فصل اول لیگ 
برتر براى این تیم چطــور بوده گفت: ایــن نیم فصل ســخت ترین نیم فصل 

دوران مدیریت من در ذوب آهن بود. متأســفانه یکســرى از متغیر هاى کنترل 
نشده مثل اشــتباهات داورى روى کار ما بســیار اثر گذاشــت و عمًال ما را در 
نیم فصل نابود کــرد. البته ذوب آ هــن تیمى بزرگ با سیســتم مدیریتى بزرگ 
اســت و مطمئن هســتم که با حمایت هــاى کارخانه نیم فصــل دوم بهترى 
خواهیم داشــت. ذوب آهن بار ها ثابــت کرده مى تواند از روز هاى ســخت عبور 

کند. 
آذرى در خصوص اینکه باشــگاه ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالت چه برنامه اى 
دارد تأکید کرد: روز شــنبه جلســه اى با منصوریان داریم و در خصوص فعالیت 
نقل وانتقاالتــى تصمیم مى گیریــم. فعــًال ادى هرناندز از ما جدا شــده و خبر 

نقل و انتقاالتى دیگرى نیست. 
وى در پاسخ به این ســئوال که چرا ادى هرناندز از ذوب آهن جدا شد گفت: این 
بازیکن در 15 بازى سه گل بیشتر براى ما نزد و بخاطر همین از جمع ما جدا شد. 
البته ما با این بازیکن قرارداد شش ماهه داشتیم و مثل خیلى از باشگاه ها نبودیم 
که با فوتبالیســت بى کیفیت قرارداد دو ســاله ببندیم و بعد از رفتن فوتبالیست 

400 هزار دالر جریمه بشویم. هرناندز پنج ماه از شــش ماه حضورش را حقوق 
 گرفت و یک ماهش را هم جریمه شــد. او با ما تسویه کرد و دیگر مشکلى وجود

 ندارد.
مدیر عامل باشگاه ذوب آهن درباره اینکه آیا واقعًا این باشگاه قصد دارد مرتضى 
تبریزى را از اســتقالل برگرداند عنوان کرد: هیچ صحبتى در این زمینه نشــده. 
تبریزى بازیکن استقالل است و مســئوالن استقالل باید در خصوص او تصمیم 
بگیرند. همانطور که گفتم در مورد نقل و انتقاالت شــنبه بــا منصوریان تصمیم 
گیرى مى کنیم البته منصوریان برنامه نیم فصل دوم را کامل ارائه کرده و فقط در 

خصوص نقل وانتقاالت حرفى نشده بود.
آذرى درباره ساخت سکو هاى جدید در ورزشــگاه فوالدشهر اصفهان هم گفت: 
همانطور که مى دانید پشت یکى از دروازه ها تپه اى چمنى قرار دارد. هر زمانى که 
هواداران روى آن مى نشستند این مسئله با تذکر کنفدراسیون فوتبال آسیا رو به 
رو مى شد. بخاطر همین و با کمک کارخانه ذوب آهن عملیات سکوگذارى در این 

قسمت از ورزشگاه آغاز شده و تا 10 بهمن باید این مسئله تمام شود. 

سرمربى سابق ذوب آهن با اشاره به ضررهاى این تیم از داورى در نیم فصل اول 
به دوران حضور خودش در این تیم پرداخت.

امید نمازى در ابتداى لیگ هجدهم با اهداف بزرگ هدایت ذوب آهن را برعهده 
گرفت. او اما در میانه راه بعد از کســب نتایج ضعیف از سوى مدیران باشگاه کنار 
گذاشته شد. یکى از مسائلى که نمازى در دوران فعالیتش در ذوب آهن بارها به آن 
پرداخت، مشکالت داورى بود. او همواره از عملکرد داوران گالیه مند بود و حاال 

مى تواند با موضع محکم ترى در این خصوص حرف بزند.
بعد از آنکه در برنامه «نود» مشخص شــد ذوب آهن در پنج مسابقه از داورى به 
شکل تأثیرگذار ضرر کرده و امتیازات را از دســت داده، امید نمازى با وجود اینکه 
دیگر در تیم اصفهانى ســمتى ندارد، به موضوع داورى ها پرداخت و متنى را مثل 

گالیه هاى قبلى اش در اینستاگرامش منتشر کرد.
نکته قابل توجه اینکه نمازى در پســت خود طعنه هایى نیز به مدیران ذوب آهن 

که او را از سمتش برکنار و علیرضا منصوریان را جایگزینش کردند، زده است.
نمازى نوشت: «خداراشکر که برنامه 90 هم مشخص کرد ذوب آهن بیشترین ضرر 
را از داورى ها خورد. پنج تصمیم تأثیرگذار. انصافًا ذوب آهن مى تونست کجاى 
جدول باشه االن؟ داوران در لحظه ها و ثانیه ها اشتباه مى کنند ولى اونهایى که 
تفاوت توپ فوتبال و یه پرتقال رو هم نمى دونن و مى شینن دور یه میز و ساعت ها 

بحث مى کنن و تصمیم مى گیرن چه بهانه اى دارن؟»
نمازى همچنین در پایین پستش نوشت: «تصمیمات اشتباه رو هم کم گفتن واقعًا ؛ 
در ضمن اگر کســى فکر مى کنه از روى ناراحتى این پســت را گذاشته ام، درك 

درستى داشته...»

استقاللى ها قصد دارند سیاست جدیدى را در زمستان دنبال کنند.
حفظ آرامش در نقل و انتقاالت زمستانى مهمترین سیاست آبى هاى تهرانى خواهد 
بود و بر اساس نظر مدیران این باشگاه استقالل به دنبال پیگیرى خواسته هاى خود 

در آرامش است.
على خطیر، معاون ورزشــى باشــگاه اســتقالل در این باره مى گوید: به تمامى 
هواداران اعالم مى کنم اجازه دهند اســتقالل در آرامش فصــل نقل و انتقاالت 
را طى کند. هر نامى که در رســانه ها مطرح مى شــود فقط قیمــت بازیکن باال 

مى رود.
معاون ورزشى باشگاه استقالل البته از این موضوع هدف دیگرى را دنبال مى کند و 
نگران افزایش قیمت خریدهاى این تیم است. خطیر در این باره صحبت هاى خود 
را ادامه داد و افزود: هواداران اجازه دهند استقالل در سکوت به نقل و انتقاالت ادامه 
دهد و عده اى به دنبال این هستند تا قیمت بازیکنان باال برود. قیمت بازیکنى که 
در نظر دارند به استقالل و پرســپولیس بروند را عده اى فقط با این شلوغ کارى ها 

افزایش مى دهند.
به این ترتیب باید منتظر اعالم خریدهاى اســتقالل به شکلى غافلگیر کننده و در 
آرامش داد زیرا به نظر مى رسد بر خالف گذشته مدیران استقالل تصمیمى براى 

سوء  استفاده از این فرصت ندارند.

رگبارهاى اینستاگرامى نمازى 
ادامه دارد!

آبى ها بى سر و صدا 
قدرتمند مى شوند!

 تساوى با پدیده فاصله استقالل با سپاهان را حفظ کرد 
و اجازه نداد آنها نیم فصل را در 4 امتیازى صدر به پایان 
برسانند. با این حال فرم خوب آنها و قرعه شان در شروع 
نیم فصل دوم، مى تواند خیلى سریع این تیم را به مدعیان 
قهرمانى نزدیک کند. اســتقالل هفته هاى ابتدایى فصل 
بخاطر قرعه بد و سفر پیاپى به اصفهان، جم، مازندران و 
مسجد سلیمان اوضاع خوبى نداشت و امتیازات زیادى از 
دست داد. قرعه اى که در نیم  فصل دوم، مى تواند اوضاع را 

به نفع آنها تغییر دهد.
اســتقالل در 9 بازى ابتدایى نیم فصل دوم، فقط دو بار 

از تهران خارج خواهد شــد و مى تواند با تمرکز کامل، 
امتیازات الزم براى رسیدن به سایر مدعیان را بگیرد. آنها 
نیم فصل دوم را با دو بازى پیاپى در تهران مقابل پیکان 
و ذوب آهن بحران زده آغاز مى کنند. دو مســابقه اى که 
امتیازاتش، تأثیر زیادى در نزدیک شدن این تیم به صدر 
جدول دارد. سپس براى بازى سخت با تراکتور به تبریز 
سفر مى کند، در تهران روبه روى پارس قرار مى گیرد و 
در اهواز با فوالد بازى خواهد کرد. پس از این سه بازى 
دوباره آنها براى چهار هفته در تهران باقى مى مانند و هر 

چهار بازى هم در ورزشگاه آزادى به میدان مى روند.
نفت مسجدســلیمان، نساجى، پرســپولیس و سایپا، 

چهار بازى پیاپى اســتقالل در آزادى هســتند. سایپا و 
نساجى خارج از ورزشــگاه خانگى آمار خوبى ندارند و 
نفت مسجدســلیمان هم در آزادى، حریف بزرگى براى 
استقالل محسوب نمى شود. مسیر خوبى که شاید پایان 
آن، رسیدن استقالل به سایر مدعیان در صدر و حتى جلو 
زدن از آنها باشد. به شرطى که استقالل شفر، ریتم خوب 
هفته هاى پایانى نیم فصل اول را حفــظ کند و امتیازات 
بازى با تیم هاى کوچــک تر را، به راحتــى هدر ندهد. 
سپاهان در کنار پرســپولیس باید حواسش به استقالل

 هم باشد و در راه قهرمانى به هیچ وجه این تیم را دست کم 
نگیرد.

سپاهان مراقب استقالل هم باشد

سعید آذرى: 

اشتباهات داورى 
در نیم فصل 
ذوب آهن را 
نابود کرد

سپاهانى ها،  شاکى از برنامه «نود»!

نیازى به افزودن بازیکن جدید به 
چرخه دفاعى نیست

جدول اخیر برنامه «نود» نشان مى داد که سپاهان در سه بازى اشتباهات تأثیرگذار به 
سودش اتفاق افتاده و در چند بازى به ضررشان بوده. 

یکى از بازى هایى که طبق کارشناسى برنامه «نود» اشتباه تأثیرگذار به نفع سپاهان 
اتفاق افتاده بازى با ماشین سازى تبریز است که کارشناس برنامه «نود» به صورتى 
عجیب مدعى بود اخراج بازیکن ماشین سازى اشتباه بوده است. اما طبق کارشناسى 
برنامه «شب هاى فوتبالى» پنالتى و دیگر کارشناسان اخراج بازیکن ماشین سازى دیده 

نشده بود و همچنین گل سپاهان به اشتباه مردود اعالم شده بود. 
یکى دیگر از بازى هایى که اشــتباهات تأثیرگذار در آن برابر تفســیر شده بود بازى 
پرسپولیس و ســپاهان بود. آن هم به علت نظر عجیب مســعود مرادى روى پنالتى 
عالیشاه؛ به فرض درست بودن نظر کارشناس صحنه آرنج زدن به ابروى پورقاز چند 
ثانیه قبل از این پنالتى توسط شجاع خلیل زاده به صورت عجیبى سانسور شده بود - 
البته فیلم واضح از پشت دروازه ارسال شده بود و نمایش داده نشد! - با اینکه ریزترین 

صحنه ها توسط کادر برنامه «نود» از بازى استخراج شده بود.  
جالب اینکه ضعف در کارشناسى برنامه «نود» در همین هفته آخر هم هویدا بود. براى 
مثال در بازى سپاهان و استقالل خوزستان کارشناس داورى با اصرار عجیبى عقیده 
داشت داور باید اعالم مى کرده ادامه بازى است. در حالى که داور اقدامى به چیدن خط 
دفاعى نکرده و این یعنى بازى با سوت او آغاز نمى شــود و ضربه آزاد است . بعد از آن 
یک پنالتى اشتباه براى استقالل گرفته مى شود و در نهایت یک پنالتى واضح هم براى 
سپاهان گرفته نمى شود. نکته اینجاست که با این کارشناسى هاى اشتباه این بازى 

بدون سود و ضرر براى سپاهان محاسبه مى شود.  
بهتر است عادل فردوسى پور با سابقه طوالنى در این کار از این پس تمام بازى ها را با 
یک کارشناس بررسى کند و تدوین گران و عوامل برنامه طبق سلیقه و عالیق رنگى 
شان دست به گزینش صحنه ها نزنند. وگرنه این جداول به راحتى قابلیت این را دارد 

که مهندسى شود.

بازیکنان و مربیان خارجى تیم فوتبال پرسپولیس مى توانند یکطرفه قرارداد خود 
را فسخ کنند.

طبق گزارشى که خبرگزارى «تسنیم» و کانال تلگرامى حواشى فوتبال به طور 
جداگانه منتشر کردند، باشگاه پرسپولیس نتوانسته به تعهدات مالى خود در قبال 
بازیکنان و مربیان خارجى اش عمل کند تا حدى که این نفرات در مقطع فعلى راحت 

مى توانند قرارداد خود را فسخ کنند.
طبق قانون فیفا چنانچه باشگاه ها تا ســه ماه حقوق بازیکنان و مربیان خارجى 

این اجازه را خواهند داشت که قراردادشان را یکطرفه خود را پرداخت نکنند آنها 
که پیــش از این در مــورد آنتونى گولچ فسخ کنند، اتفاقى 
داد و او پس از در پرسپولیس رخ 

ترك ایران و با شکایت به فیفا به تمامى حق و حقوق خود رسید.
خارجى هاى پرســپولیس چند وقت پیش از این باشــگاه دریافتى داشــتند اما 
پرداختى هاى انجام شده به آنها در حد تسویه حساب قرارداد فصل پیش شان بود. در 
حال حاضر هم این نفرات از عرب انتظار دارند قبل از رفتن به تعطیالت کریسمس 
پرداختى از سوى باشگاه داشته باشــند که این اتفاق در مورد منشا رخ داد. منشا 
اخیراً ایران را ترك کرد و مسئوالن باشگاه پرسپولیس براى اینکه خیالشان بابت 

بازگشت او به ایران راحت شود بخشى از قراردادشان را پرداخت کردند.
طبق چیزى که خبر گزارى «تسنیم» نوشــته، احتمال اینکه طى این روزها بقیه 
خارجى هاى پرسپولیس هم دریافتى از سوى باشگاه داشــته باشند، زیاد است. 
اگرچه شاید هر مربى جاى برانکو بود عکس العمل دیگرى در قبال عقب افتادن 

مى داد.حق و حقوقش انجام 

سعید نظرى

سروش رفیعى اعتقاد دارد شــجاع خلیل زاده باتوجه به نمایش هاى خوبى که با 
پیراهن پرسپولیس ارائه کرد، شایستگى حضور در جام ملت ها را داشت.

شجاع خلیل زاده دو ســه سالى اســت که از مدار کارلوس کى روش خارج شده و 
علیرغم نمایش هاى قابل قبول در تیم پرسپولیس، از رسیدن به پیراهن تیم ملى باز 
مانده است. خلیل زاده کاندیداى جدى جام ملت هاى 2015 و جام جهانى 2018 نیز 
به حساب مى آمد اما به این تورنمنت ها نیز راه نیافت و بعید به نظر مى رسد تا زمانى 

که کى روش در ایران باشد، او به تیم ملى دعوت شود.
اما نکته جالب حمایت تمام قد یکى دیگر از شاگردان سابق کى روش از شجاع خلیل 
زاده در این موضوع است. سروش که یکى از فانتزى بازهاى فوتبال ایران به شمار 
مى رود، همچون دیگر بازیکنان اینچنینى نتوانست جایگاه خود در تیم ملى را پیدا 
کند و  با صراحت دوست و همبازى اش شجاع خلیل زاده را بازیکنى با شایستگى 

حضور در تیم ملى دانست و از عدم دعوت او، انتقاد کرد.
پرسپولیسى ها پیش از جام جهانى اعتقاد داشتند کى روش باید سیدجالل حسینى 
را به تیم ملى دعوت کند و اکنون نیز اعتقــاد دارند خلیل زاده باید جزو 23 بازیکن 
حاضر در جام ملت ها مى بود. خلیل زاده به جز چند اشتباه فردى در این دو سال جزو 
بازیکنان خوب پرسپولیس بوده و این فصل هم در بازى با ماشین سازى و ذوب آهن 

گل هاى 3 امتیازى براى پرسپولیس به ثمر رساند.
البته باید این را هم در نظر گرفت که کى روش با سید مجید حسینى، مرتضى پور 
على گنجى، پژمان منتظرى و... سال هاست که کار مى  کند و شاید وارد کردن یک 
بازیکن جدید به این چرخه در آستانه جام ملت ها، تصمیم منطقى از نظر او نبوده 

است.

احمد خلیلى

على رضایى

نین اجازه را خواهند داشت که قراردادشان را یکطرفه خود را پرداخت نکنند آنها  ا
آنتونى گولچفسخ کنند، اتفاقى که پیــش از این در مــورد
داد و او پس از در پرسپولیس رخ 

خارجى هاى پرسپولیس هم دریافتى از سوى باشگاه داشــته باشند، زیاد است. 
قبال عقب افتادن اگرچه شاید هر مربى جاى برانکو بود عکس العمل دیگرى در

مى داد.حق و حقوقش انجام 

بعد از پنجره حاال ترس از فسخ هاى یکطرفه!
زهره فالح زاده
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند ، مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند 
.بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139760302007002290 مورخ 97/09/01 سید احمد میرلوحى فالورجانى  فرزند 
نبى نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مســاحت 202,80  مترمربع پالك شماره 15 اصلى 
واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى حسین کیانى 

فالورجانى فرزند علیرضا.
2 - راى شــماره 139760302007002291 مورخ 97/09/01 تعاونى مسکن کل مخابرات استان 
اصفهان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2095,81  مترمربع پالك شماره 35 فرعى 

از 667 اصلى واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.
3 - راى شماره 139760302007002292 مورخ 97/09/01 بهروز اسماعیلى فرزند رحمان نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 221,08  مترمربع پالك شــماره 7 فرعى از 21 اصلى واقع در 
ســودرجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رســمى عباسعلى اسماعیلى 

فرزند یوسف.
4 - راى شماره 139760302007002293 مورخ 97/09/01 قدرت اله پیرى سهلوانى فرزند اصغر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 464,53  مترمربع پالك شماره 41 
اصلى واقع در سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدعلى 

باقریان سهلوانى فرزند محمدحسین.
5 - راى شماره 139760302007002294 مورخ 97/09/01 خدیجه نوروزى باغکمه فرزند نعمت 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 464,53  مترمربع پالك شماره 41 
اصلى واقع در سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدعلى 

باقریان سهلوانى فرزند محمدحسین.
6 - راى شــماره 139760302007002295 مورخ 97/09/01 اســماعیل کیانى اجگردى فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252,23  مترمربع پالك شماره 21 و 24 فرعى از 
37 اصلى واقع در اجگرد بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى امان اله 

نیکپور فرزند عبدالرحیم.
7 – راى شماره 139760302007002299 مورخ 97/09/01 غالمرضا عیدى اصل شوشترى فرزند 
عبدعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201,39  مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع 

در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.
8 - راى شــماره 139760302007002300 مورخ 97/09/01 ناصر عباسى فرزند خیراله نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 56,77  مترمربع پالك شــماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 
9 ثبت اصفهان  مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى حسین کشــاورزیان کلیشادى فرزند 

محمدعلى.
9 - راى شــماره 139760302007002301 مورخ 97/09/01 مجتبى اسماعیل زاده فرزند علیرضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 214,64  مترمربع پالك شماره 491 فرعى از 24 

اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.
10 - راى شماره 139760302007002303 مورخ 97/09/01 صفرعلى مرادى فرزند منوچهر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مســاحت 188,75  مترمربع پالك شماره 2707 فرعى از 667 

اصلى واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.
11 - راى شــماره 139760302007002307 مورخ 97/09/03 بتول توکلى گارماسه فرزند حبیب 
اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 262,63  مترمربع پالك شماره 410 اصلى واقع در 
گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس توکلى فرزند زین 

العابدین.
12 - راى شماره 139760302007002308 مورخ 97/09/03 عبدالرســول نصر اصفهانى فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مســاحت 178,39  مترمربع 
پالك شــماره 333 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهــان  که متقاضى خود 

مالک رسمى است.
13 - راى شــماره 139760302007002309 مورخ 97/09/03 هاجر زارع چاووشــى فرزند رحیم 
نسبت به سه دانگ مشاع ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 178,39  مترمربع پالك شماره 
333 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.

14 - راى شــماره 139760302007002297 مورخ 97/09/01 امیــن محمدصالح آل داود فرزند 
نبى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 206,81  مترمربع پالك شماره 14 اصلى واقع در 
موسیان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى کیانى فالورجانى 

فرزند عبداله.
15 - راى شماره 139760302007002282 مورخ 97/08/30  محسن افضلى فرزند قدرت اله  نسبت 
به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت84,50 مترمربع پالك شماره  8فرعى از667 اصلى واقع در 

بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه میرزا محمد و کاظم آل رسول
16- راى شــماره 139760302007002277 مورخ 97/08/28   ابراهیم شفیعى دارافشانى فرزند 
عبدالحسین نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت  193,83 مترمربع پالك شماره  فرعى از  536 

اصلى واقع در دارافشان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه عبدالحسین شفیعى 
17- راى شماره 139760302007002262 مورخ 97/08/22  امین ایزدى گارماسه  فرزند مظاهر  
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179,90 مترمربع پالك شماره  فرعى از405 اصلى واقع 

در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه اسماعیل یزدانى 
18- راى شماره 139760302007001992 مورخ 97/07/24   زهرا پاینده جزى فرزند رجبعلى نسبت 
به  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت154,97 مترمربع پالك شماره  فرعى از 24 اصلى واقع در باغ 

ابریشم   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه على حیدرى 

19- راى شماره 139760302007002122 مورخ 97/08/07  عباس احمدى کارالدانى فرزند محمود 
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت196,43مترمربع پالك شماره 376 فرعى از1  اصلى واقع 

در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه خود متقاضى 
20- راى شــماره 139760302007002267 مورخ 97/08/23   حسن رمضانى قهدریجانى فرزند 
ابراهیم نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  336,90  مترمربع پالك شماره 201 فرعى 

از385اصلى واقع درقهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه ابوالقاسم جعفرى 
21- راى شــماره 139760302007002072 مورخ 97/08/03 حمیدرضا موسیوند فرزند رحم خدا  
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام  به مساحت  105,42 مترمربع پالك شماره  494فرعى از  

24  اصلى واقع در  باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه خود متقاضى
22- راى شــماره 139760302007004303 مــورخ 96/12/08ولى اله حمــزه زاده قهدریجانى 
فرزند اســداله    نســبت به  ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت   280,53 مترمربع پالك شماره  
1088و1089فرعــى از  385  اصلى واقع در قهدریجــان  بخش 9 ثبت اصفهــان مالک اولیه ورثه 

اسداله حمزه زاده 
23- راى شــماره 139760302007000250 مــورخ 97/01/30   رســول مــرادى فرتخونــى 
فرزنــد على جان نســبت به  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  304,23  مترمربع پالك 
شماره  173فرعى از 534 اصلى واقع درفرتخون بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیهعلى جان مرادى 

24- راى شماره 139760302007002051 مورخ 97/07/30  اکبر کمالى شرودانى فرزند عبدالغفار  
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 298,40   مترمربع پالك شماره  فرعى از  411  اصلى واقع 

در شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه غفار کمالى 
25- راى شــماره 139660302007004310 مورخ 96/12/08  على صفارى فرزند رمضان  نسبت 
به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 347,57   مترمربع پالك شماره 110و111 فرعى از 386  اصلى 

واقع درقهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى و براتعلى کریمى 
26- راى شــماره 139760302007002263 مورخ 97/08/22  محســن منیعى فرزند حشمت اله  
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100,03   مترمربع پالك شماره44  فرعى از   24 اصلى 

واقع در  باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیهسلطانعلى نادرى 
27- راى شماره 139760302007002266 مورخ 97/08/23 امیر رضا حیدرى فر فرزند محمد رضا   
نسبت به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 1253,53   مترمربع پالك شماره 

304 فرعى از 23  اصلى واقع در حسن آباد   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه خود متقاضى 
28- راى شــماره 139760302007002264 مــورخ 97/08/23  امیر رضا حیدرى فر نســبت به  
ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت  922,69 مترمربع پالك شماره304  فرعى از 23  اصلى واقع در  

حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه خود متقاضى 
29- راى شــماره 139760302007002265 مورخ 97/08/23 على اکبر حیدرى فرد   نسبت به دو 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 1253,53   مترمربع پالك شماره 304 فرعى از 23  

اصلى واقع در حسن آباد   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه امیر رضا حیدرى فر
30- راى شماره 139760302007002283 مورخ 97/08/30 زهرا زاهدى فرزند عباسعلى  نسبت به  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 166,51   مترمربع پالك شماره 126 فرعى از 24 اصلى واقع درباغ 

ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه سلطانعلى نادرى
31- راى شــماره 139760302007000063 مورخ 97/01/19  علیرضا عباس پور موســى آبادى 
فرزند محمد حسن  نسبت به  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 23 مترمربع پالك شماره 20 فرعى 
از  667  اصلى واقع درخیابان نیروگاه    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه محمد حسن آقاى نجفى زاده 
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز سه شنبه مـــورخ 1397/09/13 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهار شنبه 
مورخ 1397/09/28 م الف: 304952   اکبر پور مقدم - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

فالورجان/ 9/194
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000733 مورخ 97/08/30 خانم رضوان السادات هاشم 
الحسینى به شماره شناســنامه 35 کدملى 1283549786 صادره از اصفهان فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 320/48 مترمربع مفروزى از پالك شماره 39 فرعى از 205- اصلى 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف علیرضا و مهدى همتى بروجنى و محمدرضا 
مسائلى و فریبا باقرى طادى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/13 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/09/28 م الف: 304918 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /9/207 
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
962822 ج/12 له خانم سمیه اســتکى علیه آقاى مرتضى رئیســى مبنى بر مطالبه 200 عدد سکه 
بهار آزادى و 50 مثقال طال که در روز مزایده ارزیابى مى گردد و ســایر مطالبات بابت محکوم به در 
تاریخ 97/10/26 ســاعت 10/30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 18 جهت فروش اتومبیل پراید شماره انتظامى 953 ى 55 ایران 13 که توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى اصفهان پارکینگ امین مراجعه و 
از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد شد. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. و مابقى ثمن حداکثر ظرف 
یکماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: نظریه به 
شرح ذیل اعالم مى گردد علیرغم تماسهاى مکرر با معترض در پرونده کالسه فوق به منظور بررسى 
مجدد پیرامون قیمت اعالم شده سوارى پراید شماره 953 ى 55 ایران 13 این هیئت با تلفنهاى مکرر 

با معترض پرونده آقاى رئیسى متأسفانه نامبرده همکاریهاى الزم جهت بازدید اتومبیل فوق را به عمل 
نیاورده که در نهایت با هدایت و راهنمائى خواهان خانم اســتکى از سوارى پراید شماره 953 ى 55 
ایران 13 مدل 1394 سفیدرنگ که در پارکینگ امین ارغوانیه متوقف بود بازدید که در لحظه بازدید 
موتور خاموش (وضعیت ظاهرى موتور و گیربکس حاکى از ســالم بودن آنها بود) اطاق و بدنه سالم 
الستیک ها حدود 50 درصد آج، تودوزى در حد مطلوب و خوب، بیمه نامه هنوز ارائه نشده، لذا ارزش 
و قیمت اتومبیل فوق به عنوان قیمت پایه در شرکت پایه و شرکت افراد در مزایده مبلغ دویست و ده 
میلیون ریال (بیست و یک میلیون تومان) (21 میلیون تومان) مى باشد. م الف: 295237 مدیر و دادورز 

اجراى احکام حقوقى اصفهان  /8/558
حصر وراثت

غالمرضا خلیل الرحمن داراى شناسنامه شماره 837 به شرح دادخواست به کالسه 2800/97 ح 54 
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت چاوشى 
بشناســنامه 104 در تاریخ 1397/4/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو پسر- یک دختر- همسر: 1- رضا خلیل الرحمن به ش ش 2066 نسبت با 
متوفى فرزند 2- غالمرضا خلیل الرحمن به ش ش 837 نسبت با متوفى فرزند 3- میترا خلیل الرحمن 
به ش ش 1258 نسبت با متوفى فرزند 4- حسن خلیل الرحمن به ش ش 512 نسبت با متوفى همسر 
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 318619 شعبه 54 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)  /9/389
حصر وراثت

محمدحسین سرمست زاده داراى شناسنامه شماره 4201 به شرح دادخواست به کالسه 2848/97 ح 
10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جعفر سرمست 
زاده بشناسنامه 608 در تاریخ 97/4/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر و یک همســر دائمى به نام هاى ذیل: 1- محمدحسین 
سرمست زاده ش ش 4201 (پسر متوفى) 2- زهرا سرمست زاده ش ش 418 (دختر متوفى) 3- مریم 
سرمســت زاده ش ش 91003 (دختر متوفى) 4- مرضیه سرمست زاده ش ش 2535 (دختر متوفى) 
5- عصمت حمصیان اتفاق ش ش 417 (همســر متوفى) والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

318913 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفها ن /9/390
حصر وراثت

آقاى / خانم محســن على عسگریان زازرانى بشناسنامه شــماره  1090  به شرح دادخواست کالسه 
97/1805 ش 1 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان 
حسنعلى على عسگریان زازرانى  بشناسنامه شــماره  438 در تاریخ 12/ 1397/09  درگذشته و ورثه 
وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- محسن على عسگریان زازرانى شماره شناسنامه 1090 نسبت 
فرزند 2- مرتضى على عسگریان زازرانى شماره شناسنامه 5 نسبت فرزند 3 - ابوالقاسم على عسگریان 
زازرانى شماره شناســنامه 1495 نسبت فرزند 4- ابراهیم على عســگریان زازرانى شماره شناسنامه 
8 نسبت فرزند 5- مصطفى على عسگریان زازرانى شــماره شناسنامه 5 نسبت فرزند 6- محمد على 
عسگریان زازرانى شماره شناسنامه 1422 نســبت فرزند 7- محبوبه على عسگریان زازرانى شماره 
شناسنامه 84 نسبت فرزند 8- مریم على عسگریان زازرانى شماره شناسنامه 3 نسبت فرزند 9- اقدس 
على عسگریان زازرانى شماره شناسنامه 18 نسبت فرزند 10- فاطمه على عسگریان زازرانى شماره 
شناسنامه 948 نسبت همسر ، پس از تشــریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید 
تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 318368  دبیرخانه 

شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /9/386 
اخطار اجرائى

شماره 1332/96 ش 3ح تاریخ 97/09/11 مشخصات محکوم علیه: حمیدرضا توکل حسین آبادى 
فرزند مصطفى به نشانى اصفهان – خ باغ دریاچه – خ جوادى – کوچه آذر پ 6  مشخصات محکوم 
له : نگین عابدى درچه عابدى فرزند ناصر عابدى به نشانى فالورجان – بلوار بسیج مقابل بیمارستان 
امام ساختمان البرز ط 4 واحد 14  محکوم به : بموجب رأى شماره 348 تاریخ 97/04/03 حوزه سوم 
حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
96/10/25 لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت مبلغ 2/575/000 ریال بابت خســارات دادرسى در 
حق محکوم له و پرداخت نیم عشــر از محکوم به بابت هزینه عملیات اجرایى در حق صندوق دولت  
وپرداخت نیم عشــر از محکوم به بابت هزینه اجرایى در حق صندوق دولــت. ماده 34 قانون اجراى 
احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاى مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراى حکم و پرداخت محکوم به 
بوده لیکن براى فرار از آن اموال خود را معرفى نکرده یا صورت خالف واقع از دارائى خود داده به نحوى 
که تمام یا قسمتى از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اى از شصت و یک روز تا شش 

ماه محکوم خواهد شد .  م الف 319102  قاضى شوراى حل اختالف فالورجان شعبه سوم  / 9/387 
ابالغ رأى

رأى شــورا- بتاریخ 97/04/25 در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شــعبه دوم شوراى حل اختالف 
شهرســتان فالورجان به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده  کالسه 1218/97 تحت نظر 
است . شورا با بررسى محتویات پرونده ، ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى 
نماید . در خصوص دعوى حسنعلى فانى به طرفیت الهه سلیمانى به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 
ریال بابت واریز اشتباه به حساب خوانده به همراه مطلق خســارات دادرسى و خسارت تاخیر تأدیه با 
توجه به تصویر مصدق رسید و استعالم صورت گرفته از بانک مربوطه مورخ 97/09/24 و با توجه به 
آنکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه اى نیز از طرف وى واصل نشده 
و دلیلى بر پرداخت دین ارائه نشده دعوى خواهان را وارد تشخیص ، مستندا به مواد قانون و مواد 198 
و 522 و 519 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت 

طلب خواهان که منتهى به دعوا و تحمیل هزینه دادرسى شده به پرداخت مبلغ صد و چهل و دو هزار 
تومان  بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/08/07 تا زمان اجراى 
حکم مطابق شــاخص تورم صادر مى نماید رأى صادرشــده غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان فالورجان مى باشد . م الف 320024  قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف 

شهرستان فالورجان /9/388 
مزایده مال منقول 

در پرونده 970719 اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شــهر آقاى امین فرهاد فرزندحسینعلى 
محکوم به پرداخت 1369عددسکه بهارآزادى بابت اصل خواسته ومبلغ 191/660/000ریال هزینه 
دادرسى درحق سیده شقایق احمدپورى فرزندسیدظهراب ومبلغ 196/600/000بابت حق االجراى 
دولتى درحق صندوق دولت شده است که محکوم لها درجهت وصول مطالبات اقدام به  توقیف اموال 
دبدهکار طبق نظریه کارشناس دادگسترى شامل 1 – تعداد یک دستگاه تلویزیون سامسونگ 46 و 
یک دستگاه سینماى خانگى و بلندگو مستعمل جمعا به مبلغ 000 / 000 / 22 ریال 2 – تعداد یکصد 
میز چوبى غیر استاندارد زیر تلویزیون مستعمل به مبلغ 000 / 000 / 3 ریال 3 – تعداد یک سرویس 
7 تیکه اطاق خواب چوبى غیر استاندارد شامل تختخواب2 نفره مستعمل جمعا به مبلغ 000 / 000 / 
7ریال4 – تعداد یک سرویس 7 فقره مبلمان چوبى غیراستاندارد مستعمل جمعا به مبلغ 000 / 000 / 
6 ریال 5 – تعداد یک عدد میز 4 نفره نهار خورى مستعمل غیراستاندارد به مبلغ 000 / 000 / 4 ریال 
6 – تعداد یک عدد بار دیکور بوفه چوبى غیر استاندارد مســتعمل جمعا به مبلغ 000 / 000 / 4 ریال 
7 – تعداد یک عدد لوستر چوبى مستعمل غیراستاندارد به مبلغ 000 / 000 / 3 ریال 8 – تعداد یک عدد 
تابلو چوبى غیر استاندارد مستعمل به مبلغ 000 / 000 / 4 ریال 9 – تعداد یک عدد کنار سالن چوبى 
غیر استاندارد مستعمل به مبلغ 000 / 000 / 5 ریال 10 – تعداد یک عدد جاکفشى چوبى غیراستاندارد 
مستعمل به مبلغ 000 / 000 / 4 ریال 11 – تعداد یک عددصندلى چوبى غیراستاندارد تلفن مستعمل 
به مبلغ 000 / 000 / 4 ریال 12 – تعداد دو عدد کیت آموزشى مستعمل به مبلغ 000 / 000 / 4 ریال 
که به میزان 000 / 000 / 7 ریال ارزیابى شده و نظریه کارشناس مصون از ایراد و اعتراض باقیمانده 
و در روز شنبه مورخ 8 / 10 / 97 ساعت 8 الى 9 در دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد اجراى 
احکام از طریق مزایده و در معرض فروش گذاشته مى شــود . مزایده از قیمت کارشناسى شروع وبه 
کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن 
معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت 
دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس 
از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى 
باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها 
از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواســت کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره 
اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شــوند . م/ الف 311414دادورز اجراى احکام 

حقوقى دادگسترى شاهین شهر  /9/391 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 97 / 429 ش 2ح  شماره دادنامه 599 تاریخ رسیدگى : 97/9/13 
درخصوص دعوى خواهان عبدالرسول شیردل فرزندغالمحسین به نشانى شاهین شهر – بلوارهسا- 
پارکینگ ولى عصر به طرفیت حسن عباسى جبلى  به نشانى مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 
یکصدوبیست میلیون ریال بابت کرایه پارکینگ  خودرو وکشنده ماك  به شماره شهربانى 997ع15 
ایران 23 ازتاریخ 90/1/20الى 97/7/25  به انضمام خسارت تاخیروتادیه نظربه اینکه خوانده باابالغ 
اخطار واطالع ازجریان رسیدگى درشــوراحاضرنگردیده  درشــوراحاضرنگردیده ونسبت به دعوى 
مطروحه ومستندات  ابرازى خواهان هیچ گونه ایرادوتکذیبى به عمل نیاورده است لذاشورا باتوجه به 
محتویات پرونده وخواسته خواهان وعدم حضور خوانده وتوجه به پاسخ استعالم ازپلیس راهور مورخ 
97/9/8وبرگ اظهارات شهود ومستندا به مواد 198 – 522-   515 قانون  آیین دادرسى مدنى خوانده 
رابه پرداخت مبلغ 120/000/000ریال بابت اصل خواسته وهزینه تاخیرتادیه ازتاریخ 97/7/29لغایت 
اجراى حکم ومبلغ 1/500/000ریال بابت هزینه رسیدگى درحق خواهان صادرواعالم مى نماید .راى 
صادره غیابى وظرف مدت بیســت روز پس ازابالغ قابل واخواهى درهمین شورا وسپس ظرف همان 
مهلت قابل تجدیدنظرخواهى دردادگاه هاى عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد . م الف 318521 

سیدمجیدعقیلى - قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/9/394 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 97 / 428 ش 2ح  شماره دادنامه 598 تاریخ رسیدگى : 97/9/13 
درخصوص دعوى خواهان عبدالرسول شیردل فرزندغالمحسین به نشانى شاهین شهر – بلوارهسا- 
پارکینگ ولى عصر به طرفیت حسین هاشمى فرزند عین اله به نشــانى مجهول المکان به خواسته 
مطالبه مبلغ یکصدوبیست میلیون ریال بابت کرایه پارکینگ کشــنده به شماره شهربانى 891ع37 
ایران 63ازتاریــخ 90/1/15لغایت تاریخ تقدیم دادخواســت 97/7/29نظربه اینکــه خوانده باابالغ 
اخطارنشرآگهى درشوراحاضرنگردیده ونســبت به دعوى مطروحه ومستندات  ابرازى خواهان هیچ 
گونه ایرادوتکذیبى به عمل نیاورده است لذاشورا باتوجه به محتویات پرونده وخواسته خواهان وعدم 
حضور خوانده وتوجه به پاسخ استعالم ازپلیس راهور مورخ 97/9/6وبرگ اظهارات شهود ومستندا به 
مواد 198 – 522-   515 قانون  آیین دادرسى مدنى خوانده رابه پرداخت مبلغ 120/000/000ریال 
بابت اصل خواسته وهزینه تاخیرتادیه ازتاریخ 97/7/29لغایت اجراى حکم ومبلغ 1/500/000ریال 
بابت هزینه رسیدگى درحق خواهان صادرواعالم مى نماید .راى صادره غیابى وظرف مدت بیست روز 
پس ازابالغ قابل واخواهى درهمین شورا وسپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى دردادگاه 
هاى عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد . م الف 318583  ســیدمجیدعقیلى - قاضى شعبه دوم 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر   /9/395 
حصر وراثت

آقاى / خانم رضا وکیلى بشناسنامه شماره  9  به شرح دادخواست کالسه 97/1646 ش 1 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شــادروان غالمرضا وکیلى بشناسنامه 
شماره  126 در تاریخ 24/ 1391/02  درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1-رضا 
وکیلى شماره شناسنامه 9 نسبت فرزند 2- فضل اله وکیلى شماره شناسنامه 205 نسبت فرزند 3-عزت 
اله وکیلى شماره شناسنامه 928 نســبت فرزند 4-فاطمه صغرا وکیلى سهرفروزانى شماره شناسنامه 
9 نسبت همسر ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 319300  دبیرخانه شــوراى حل 

اختالف شعبه اول فالورجان /9/385 

ظرفیت ســازى به منظور مدیریت مصرف در تابستان 
آینده، کاهش مصرف برق در معابر شــهرى، توســعه 
اتوماسیون شبکه و هوشمند سازى، بازنگرى در تجهیزات 
برقى مبلمان شــهرى، بازســازى تجهیزات فرسوده، 
افزایش ضریب پایدارى شبکه، در محدوده شرق اصفهان 
با مبلغى بالغ بر شش میلیارد و  400 میلیون ریال عملیاتى 

شده و به بهره بردارى رسیده است. 
مدیر امور برق شــرق اصفهان گفت: در اجراى اهداف 
یاد شــده 450 دســتگاه چراغ الك پشــتى تبدیل به 
المپ هاى LED شده است.   ایرج شمس تصریح کرد: 
با کاهش خاموشى هاى خواسته و ناخواسته به طور قطع 

مى توانیم رضایتمندى مردم را بیشتر کنیم و با توجه به 
اهمیت کاهش خاموشى ها، در شرکت هاى توزیع باید 
توسعه  و نگهدارى از  شبکه نیز مورد نظر باشد.  وى خاطر 
نشان کرد: نصب 15 مجموعه برقگیر به منظور کاهش 
انرژى هاى توزیع نشده و افزایش قابلیت اطمینان شبکه 
با هزینه اى بالغ بر 1000 میلیون ریال از دیگر اقدامات 
انجام شده این امور است. شمس گفت: نصب سکسیونر با 
قابلیت اتوماسیون در خیابان خواجه عمید به منظور ایجاد 
نقطه مانور بین فیدرهاى اصلى سروش به همراه تعویض 
سه دســتگاه تابلو پیاده رویى فرسوده در پایدارى شبکه 

نقش بسزایى داشته است.

سرپرست اداره کل راه و شهرســازى اصفهان گفت: از 
مجموع 160 هزار تاکنون 159 هزار و 820 واحد مسکن 
مهر به متقاضیان واگذار شد که تا دهه فجر امسال پرونده 

این طرح در استان بسته مى شود.
حمیدرضا امیرخانى در گفتگو با «ایرنا» افزود: ســهمیه 
مسکن مهر اســتان اصفهان 160 هزار واحد بود فقط 
180 واحد در شــهرضا باقى مانده که بــا بعد از تکمیل 
به متقاضیان واگذارى مى شــود. وى پیشرفت فیزیکى 
واحدهاى مسکن مهر شهرضا را 90 درصد اعالم و اضافه 
کرد: فقط نصب کابینت، در و قفل  هاى اتاق ها باقى مانده 

است که در حال تکمیل است. 

سرپرست اداره کل راه و شهرسازى اصفهان تصریح کرد: 
تمام واحدهاى مسکن مهر این استان متقاضى دارند و 
همه آنها تعیین تکلیف شــده اند. وى با اشاره به برخى 
مشکالت روبنایى و زیربنایى در طرح هاى مسکن مهر 
اظهار کرد: مشکل احداث مدارس در طرح هاى روبنایى 
وجود دارد که 50 درصد سهم این اداره کل پیش  بینى شد 
و با تخصیص اعتبار از طرف سازمان نوسازى مدارس و 

اعتبارات شهرستان این مورد محقق مى شود. 
امیرخانى ادامه داد : از 78 ســایت مســکن مهر استان 
تاکنون 60 مــورد با مســاحت 486 هکتــار تحویل 

شهردارى ها شده است.

ظرفیت سازى براى کاهش 
خاموشى هاى سال آینده 

بسته شدن پرونده مسکن مهر 
تا دهه فجر 

اجراى طرح «زندگى به رنگ 
خدا» در کاشان

حجت االسالم و المسلمین اصغر توسلى، رئیس اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرســتان کاشان گفت: طرح 
«زندگى به رنگ خدا» با محوریت دوره هاى ارتقاى 
مهارت هاى فردى در چهار مرکز فرهنگى- قرآنى 

امامزادگان شهرستان کاشان آغاز شده است.

 
 بهره بردارى از 

شبکه روشنایى در بهارستان
نیم  کیلومتر شبکه روشنایى در شهر بهارستان خیابان 
استاد شهریار با هزینه اى بالغ بر 600 میلیون ریال به 

بهره بردارى رسید.  
جواد شــب بیدار، رئیس بخش بهارستان در این باره 
گفت: براى تأمین  روشنایى خیابان فروردین، خیابان 
استاد شــهریار 13 اصله پایه روشنایى و 13 دستگاه 
چراغ نصب و نزدیک به نیم کیلومتر شــبکه فشــار 
ضعیف هوایى شبکه گذارى شده  و نقطه رینگ بین 

دو پست زمینى صورت گرفته است. 
وى در ادامه گفت: با توجه به اینکه شــهر بهارستان 
یکى از شــهرهاى جدید اصفهان است بیش از 57 
هزار مشترك برق دار شده و در حوزه نفوذ این شهر 
جدید پازلى از تمامى مصرف کنندگان کشــاورزى، 
کارگاهى، تجارى، صنعتى، عمومى و دانشــگاهى 
وجود دارد و معادن سنگ الشتر، پادگان هاى نظامى، 
روســتاهاى مختلــف از جملــه این مشــترکین

هستند.

خبر

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى استان اصفهان گفت: 
روز چهارشــنبه (امروز) با حضور مسئوالن کشورى و 
استانى، پردیس سینمایى ساحل به شکل رسمى افتتاح 

مى شود.
سید مصطفى حسینى با بیان اینکه در ابتدا قرار بود این 
سینما داراى 9 سالن سینمایى باشــد اما در ادامه تعداد 
ســالن ها افزایش یافت، اظهار کرد: اسامى سالن هاى 
این سینما همانند پردیس سینمایى چهارباغ از نام هاى 
مربوط به فرهنگ و تاریخ نصف جهان و دیگر المان هاى 

طبیعى و تاریخى برگرفته شده است.
مدیر امور سینمایى مؤسسه بهمن ســبز حوزه هنرى 
استان اصفهان گفت: ســالن رنگین کمان در واقع یک 
گیم نت است که 16 نفر به شکل همزمان از طریق پرده 
سینما مى توانند به بازى بپردازند. وى بیان کرد: در این 
پردیس سینمایى یک ســالن 50 نفره مختص نمایش 
فیلم هاى خارجى تدارك شــده است که فیلم هاى روز 

دنیا در آن به زبان اصلى و با زیرنویس اکران مى شود.
حسینى با تأکید بر اینکه ســینمایى ساحل داراى یک 
سالن روباز با نماى 33 پل اســت، گفت: در این بخش 
که مشرف بر رودخانه زاینده رود است برنامه هایى مانند 
موسیقى زنده، تئاتر و شاهنامه خوانى انجام شده و فیلم 
سینمایى نیز  اکران مى شود و همزمان امکان استفاده 
از امکانات کافى شاپ و صرف غذا هم وجود دارد. وى 
ادامه داد: مجهز بودن پردیس سینمایى ساحل به موزه 

سینمایى، کافه ســینما و کافه کتاب، ســالن انتظار و 
امکانات ویژه دیگر براى این سینما آن را در زمره یکى از  
مجهزترین و به روزترین سینماهاى کشور قرار مى دهد.
 مدیر امور سینمایى مؤسســه بهمن سبز حوزه هنرى 
استان اصفهان با بیان اینکه دو سالن مخصوص نمایش 

انیمیشــن و فیلم هاى ویژه کودکان است که پیش از 
این در ارتباط با اکران این فیلم ها ظرفیت مناســبى در 
سینماها وجود نداشــت، افزود:  سینما ساحل همچنین 
مجهز به مهدکودك است تا امکان استفاده دلنشین تر از 

فضاى سینما براى خانواده ها فراهم شود.

پردیس سینمایى «ساحـل»
 امروز افتتاح مى شود

مدیر آموزش  و پرورش مبارکه گفت: در مدارس 
شهرستان مبارکه 26 هزار نفر دانش آموز مشغول 

به تحصیل در مقاطع مختلف هستند. 
ســعید باقرى اظهار کرد: در مدارس شهرستان 
بالغ بر 30 نفر مشــاور تحصیلــى، 45 نفر مربى 
تربیت بدنى و 18 نفر مراقب سالمت داریم ولى 
یکى از مهمترین مشــکالت ما، کمبود نیروى 
انســانى اســت که در مقطع ابتدایى 200 نفر و 
متوسطه اول و دوم 150 نفر نیروى انسانى کمبود 
داریم و تأمین نیروى جوان و متخصص مهمترین 

چالش روبه روى ماست. 

فرماندار شهرضا گفت: با اختصاص سه میلیارد 
تومان از منابع ملى، قنات هاى شهرضا در مدت 

سه سال بازسازى و مرمت مى شود. 
على اصغــر رفیعى نژاد با بیــان اینکه 7500 
بهره بردار شــهرضایى در بخش کشــاورزى 
و باغبانى فعال هســتند، افزود: بــا توجه به 
خشکســالى هاى اخیر بهره برداران با مشکل 
کم آبى مواجه هستند و احیا و بازسازى قنوات 
شهرســتان شــهرضا مى تواند گامى مؤثر در 
راســتاى حل مشــکل کم آبى کشــاورزان

 باشد. 

پلیس براى سربازانى که شــرایط نخبگى را احراز کنند 
شرایط ویژه اى در نظر گفته است.

رئیس دفتر تحقیقــات کاربــردى فرماندهى انتظامى 
اصفهان در آیین تجلیل از محققان و پژوهشگران همکار 
با پلیس استان به مناسبت هفته پژوهش گفت: سربازان 
نخبه اى که بنیاد نخبگان معرفى مى کند پس از گذراندن 
دوره آموزشــى، 11 ماه باقیمانده از خدمــت خود را به 
اجراى یکى از طرح هاى پژوهشى مورد نیاز پلیس استان 
اصفهان مشغول شــده و با پایان یافتن طرح تحقیقاتى 

کارت پایان خدمت خود را دریافت مى کنند.
سرهنگ علیرضا سعیدى افزود: ســربازانى که شرایط 
نخبگى را احراز نکرده اما تمایل داشــته باشــند طرح 
تحقیقاتى مورد نیاز پلیس استان را اجرا کنند در صورت 
تأیید در شــوراى پژوهش پلیس از دو تا شش ماه کسر 

خدمت دریافت مى کنند.
وى با بیان حمایت پلیس اصفهــان از پایان نامه هاى 
دانشجویى نیز گفت: براساس ابالغیه پژوهشگاه مطالعاتى 
ناجا، براى پایان نامه هاى کارشناسى ارشدى که موضوع 
آن مرتبط با مأموریت هاى نیروى انتظامى باشــد 15 
میلیون ریال و براى رساله هاى دکتراى مرتبط 30 میلیون 
ریال پرداخت شده و به انحصار پلیس اصفهان در مى آید.

شرایط ویژه پلیس براى سربازان پژوهشگر

قنات هاى شهرضا 
مرمت مى شود

تحصیل 26 هزار دانش آموز 
در مبارکه
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یک پژوهشگر طب ســنتى بیان کرد: برخى 
عادات غذایــى و رفتارى ســبب اختالل در 

عملکرد دستگاه گوارش مى شود.
حیدر عظمایــى اظهار کرد: ســنگین نبودن 
معده، نداشــتن نفخ و ســروصداى شکم از 
نشانه هاى سالمت معده اســت. وى افزود: 
کســالت پس از خوردن غذا، احساس درد و 
کشیدگى، سکسکه، بدمزه شدن دهان، حس 
نکردن احساس ترشى و شیرینى غذا، سوزش 
سر دل و ورم زیر چشم در هنگام صبح مى تواند 

نشانه اختالل در عملکرد معده باشد.
این پژوهشگر طب سنتى تصریح کرد: معده، 
روده و کبد به هم  مرتبط هســتند و همه این 
اعضا باید از سالمت کامل برخوردار باشند تا 
در عملکرد معده آسیبى ایجاد نشود.  عظمایى 
با بیان اینکه برخى عــادات رفتارى مى تواند 
ســالمت معده را به مخاطره بیاندازد، گفت: 
براى داشتن معده ســالم، نداشتن استرس، 
آرام خوردن غذا، خوب جویدن، عدم پرخورى، 
توجه به کیفیت و کمیت آن، صحبت نکردن 
و مصرف نکردن مایعات در میان غذا توصیه 
مى شــود. وى اضافه کرد: مصرف بى رویه 

ترشیجات، ادویه جات تند، استفاده از غذاهاى 
بى کیفیت مانند غذاهاى ساندویچى یا سرخ 
شــده،  مصرف بیش از حــد غذاهاى چرب، 
شــکالت هاى کافئین دار و نوشابه ها سبب 
افزایش اسید معده، سوزش، نفخ، حالت تهوع، 
بى قرارى، بى خوابــى و اختالل در عملکرد 

معده مى شود.
 این پژوهشگر طب سنتى گفت: برخى گیاهان 
براى معده فوق العاده مفید هســتند و بهترین 
گیاه براى تقویــت معده خصوصــًا در افراد با 
معده هاى ضعیف و مبتــال به ریفالکس، گیاه 
شیرین بیان است. وى ادامه داد: استفاده از ریشه، 
پودر یا شیره این گیاه باعث درمان زخم معده، 
ورم، احساس سنگینى، تقویت و کاهش اسید 
معده مى شــود. وى تأکید کرد: بهترین زمان 
مصرف شیرین بیان 15 دقیقه قبل از غذاست. 

 عظمایى یادآور شــد: مصرف نعناع، رازیانه، 
زنجبیل نیز پس از غذا براى معده مفید بوده و 
همچنین مصرف گیاهانى مانند بابونه، بادرنج 
بویه، گل گاوزبان، افســنتین و سنبل الطیب 
براى اعصاب معده مفید اســت و سبب از بین 

بردن عفونت معده مى شود.

ســیر یکى از پایه هاى ثابت نســخه هاى 
درمانى طب سنتى اســت و خواص فراوانى 
براى سالمتى دارد اما براى برخى از افراد که 
شرایط خاصى دارند، خوردن سیر به هیچ وجه 

توصیه نمى شود.
سیر حاوى آلیسین است که براى سالمتى مفید 
است و به کاهش فشار خون و کلسترول کمک 
مى کند، همچنین به تولید «آنژیو تانســین» 
که به آرامش رگ هاى خونى کمک مى کند، 

مى پردازد. 
به علت خــواص فراوان ســیر اســت که 
مردم این گیاه را به عنــوان یکى از بهترین 
خوراکى ها مى شناسند. بخشى از سیر براى 
درمان و باال بردن سیستم ایمنى بدن استفاده 
مى شود و مصرف مداوم سیر تا 63 درصد از 
ابتال به آنفلوآنزا و ســرماخوردگى جلوگیرى 
مى کند و عفونت هاى گوارشــى را درمان 
مى کند. طبق آنچــه در ادامه خواهید خواند 
مواردى هم وجــود دارد که مصرف ســیر 

مجاز نیست.
مصرف داروى ضد انعقاد

سیر یک ضد انعقاد طبیعى است که بهترین 

درمان براى گردش خون است. به همین دلیل 
توصیه مى شود از مصرف ســیر پرهیز کنید 

چون موجب خونریزى شدید مى شود.
تپش قلب

اگر بعــد از خوردن ســیر دچــار تپش قلب 
مى شوید، بهتر است در این مورد احتیاط کنید.

باردارى
مصرف ســیر در دوران باردارى براى درمان 
به هیچ وجه توصیه نمى شــود و حتمًا باید با 

مشورت پزشک مصرف شود.
فشار خون پایین

اگر فشارخون طبیعى یا پایین دارید، بهترین 
پیشنهاد این اســت که از خوردن سیر پرهیز 
کنید، چون خوردن سیر باعث افت فشار خون 

مى شود.
مشکالت کبدى

مصرف ســیر تأثیر دارو روى بدن را کاهش 
مى دهد. بیشتر داروها مخصوصاً داروهاى کبد 
و جلوگیرى از باردارى، اگر با سیر مصرف شوند 

تأثیر بر عکس روى بدن مى گذارند.
مشکالت گوارشى

سیر براى دســتگاه گوارش ســنگین است، 
بنابراین اگر شما دســتگاه گوارش حساسى 

دارید، سیر مصرف نکنید.

بــا توجــه بــه فصــل ســرما و شــیوع 
ســرما خوردگى ها، بهتریــن داروى گیاهى 
که خواص فوق العاده اى داشــته و در درمان 
بســیارى از بیمارى هاى دیگر مؤثر اســت، 

شلغم مى باشد. 
خواص شلغم آنقدر زیاد است که مى توان گفت 
این گیاه براى هر دردى درمان است و اگر مردم 
مى دانستند که این گیاه چقدر فایده دارد تمام 
باغچه هاى خانه خود را شلغم مى کاشتند و هر 

روزه از آن استفاده مى کردند.
مصرف شــلغم افراد را در برابر بیمارى هاى 
پوستى بیمه مى کند و در بهبود جوش صورت 
مؤثر است. افرادى که مبتال به جوش صورت 

و اگزما هســتند، چنانچه هر روز مقدار کمى 
شــلغم خام بخورند، نیاز بدن آنهــا به گوگرد 
برطرف شــده و در نتیجه جوش صورت آنها 
از بین خواهد رفت. همچنین شلغم در تقویت 
تخمدان ها نقش اساسى دارد و رحم را براى 

پرورش نوزادى سالم و قوى تقویت مى کند.
همینطورآرامبخــش و ترمیم کننده ســریع 

زخم ها بوده و براى تقویت کبد مفید است.
شــلغم همچنین به علت داشــتن فیبر، پاك 
کننده قوى روده هاســت و خواص تسکین 
دهنده شلغم، آن را به داروى طبیعى خواب آور 
تبدیل کرده است. شلغم در درمان برونشیت، 

مشکالت تنفسى و آسم نیز مؤثر است.

کبد اندام اصلى متابولیســم و ســم زدایى در 
بدن اســت. عوامل ایجادکننده آســیب هاى 
کبدى متفاوت بــوده و در بســیارى از موارد 
نیز ممکن اســت ناشناخته باشــند. ولى مواد 
شــیمیایى مختلف مى توانند در این خصوص 

آسیب زا باشند.
در بدن، بر اساس نظر محققان، براى دفاع در 
برابر رادیکال هاى آزاد، دستگاهى موسوم به 
دستگاه دفاع آنتى اکســیدانتى وجود دارد که 
با مکانیســم هاى مختلف، رادیکال هاى آزاد 
را خنثى مى کند. عدم تعادل بیــن تولید این 
رادیکال ها و دســتگاه دفاع آنتى اکسیدانتى 
باعث ایجاد تنش اکســیداتیو مى شود که در 
بیمارى زایى دخالت دارد. بر همین اساس براى 
کارکرد مؤثر سیستم دفاعى بدن در مقابل مواد 
اکسیدان، الزم است این سیستم به کمک مواد 

مؤثر تقویت شود.
در این راستا، پژوهشگران با به کارگیرى جوانه 

گندم، آسیب کبدى را مهار کرده اند.

فاطمه رضازاده، محقــق و متخصص تغذیه 
مى گوید: ترکیب هاى فنلى موجود در روغن 
جوانه گندم به عنوان یک آنتى اکسیدان طبیعى 
عمل مى کنند و از این طریق، رادیکال هاى آزاد 
در غشاهاى سلولى را مهار کرده و جلوى نابود 

شدن غشاى سلول را مى گیرد.
به گفته وى، روغن جوانــه گندم از جوانه دانه 
گندم به دست مى آید و به عنوان ماده افزودنى 
با خواص آنتى اکسیدانى و ویتامینى در بسیارى 

از موادغذایى و حتى داروها به کار مى رود.
رضازاده ادامه داد: مطالعه هاى متعدد نشــان 
داده اند که روغن جوانه گندم حاوى اسیدچرب 
آلفالینولنیک اسید اســت که به واسطه اثرات 
ضدالتهابى، داراى فعالیت آنتى اکســیدانتى 
قابل مالحظه اى است. وى افزود: روغن جوانه 
گندم همچنین داراى باالترین میزان ویتامین 
E دربین همه ســبزى ها و روغن هاست که 
درجلوگیرى از بیمارى هاى سرطان، دیابت، 

فشارخون وآلزایمر مؤثر است.

روغن هسته انار با خاصیت آنتى باکتریالى که 
دارد، مى تواند براى از بین بردن جوش، شوره 
سر و افزایش رشــد موها مفید باشد. در ادامه 
بیشتر با فواید روغن هسته انار آشنا خواهید شد.

رفع آکنه
مصرف موضعى روغن هســته انار مى تواند 
در برخى افــراد موجب رفــع عالئم جوش 
صورت و آکنه شــود. خواص آنتى باکتریال و 
آنتى اکسیدانى روغن هســته انار به نابودى 
باکترى  مولد آکنه و متعادل سازى چربى پوست 

کمک مى کند.
بهبود وضعیت پوست

روغن هسته انار موجب بهبود ظاهر و سالمتى 
پوست مى شــود و به دلیل برخوردارى از مواد 
شیمیایى گیاهى و ویتامین ها، به کاهش عالئم 
پیرى زودرس، تقویت کالژن سازى پوست و 
خنثى سازى رادیکال هاى آزاد (رادیکال هاى 
آزاد موجب ایجاد استرس اکسیداتیو در پوست 

مى شوند) کمک مى کند.
رفع شوره

ماساژ پوست ســر با فقط مقدار اندکى روغن 
هســته انار موجب رطوبت رسانى به پوست و 
تحریک گردش خون مى شــود و به افزایش 
سالمت موها، مقابله با ریزش موى زودرس، 
رفع شوره سر و حتى تحریک رشد موى جدید 

از فولیکول هاى سالم کمک مى کند.

افزایش گردش خون
افزایش گردش خون در بدن موجب پیشگیرى 
از بیمارى هاى مزمن، تقویت کارآمدى سیستم 
ایمنى و افزایش ســرعت بهبــود بیمارى ها 
مى شود. روغن هســته انار همچنین به دلیل 
برخــوردارى از خــواص محــرك، موجب 
بهینه سازى متابولیسم، کاهش رسوب چربى 
و به طور کلى افزایش انرژى بدن مى شــود و 
در نتیجه به افزایش تأثیر اقدامات کاهش وزن 

کمک مى کند.
بهبود بافت پوست

روغن انــار داراى نوعى پیش ســاز هورمون 
استروژن است که بسیار سازگار با بدن انسان 
مى باشد. این روغن تعادل هورمونى در زنان و 
مردان را ایجاد مى کند و به دلیل وجود همین 
پیش ساز هورمونى، براى بهبود بافت پوست 

مناسب است.
خواص ضدالتهابى

روغن هســته انار براى افرادى کــه از اگزما، 
پسوریازیس و آفتاب ســوختگى رنج مى برند، 
مناسب است. این روغن پوست آنها را آبرسانى 
و نرم مى کند. مــواد ضدالتهابــى موجود در 
این روغن، التهاب و قرمزى پوســت را بهبود 
مى بخشد. روغن هســته انار مواد مغذى را به 
طور مستقیم به پوست مى رساند و تولد دوباره 

پوست را تسریع مى کند.

استفاده از سنگ پا در حمام براى رفع سردرد و 
اکثر بیمارى هاى دماغى (مغزى) مفید است. 

جواد علوى، کارشــناس طب ســنتى درباره 
شــرایط حمام کردن گفت: بهترین حمام آن 
است که فضایش بزرگ و سقفش بلند و آبش 

تمیز است. 
 به گفته وى، بهتر است که افراد به طور ناگهانى 
زیر دوش قرار نگیرند و براى شستشو، ابتدا از 
آب نیم گرم استفاده کنند. این کارشناس طب 
سنتى افزود: استحمام بالفاصله بعد از خشم و 
شــادى زیاد بیش از حد مضر است، همچنین 
هنگام ُپرى معده و گرســنگى استحمام نباید 

صورت گیرد.

 علوى بیان کرد: خوردن و نوشیدن در حمام و 
بالفاصله بعد از خروج از حمام زیان آور است، 
زیرا در این حالت، بدن گرم و متخلخل است 
و غذا قبل از هضم کافى جذب شــده، موجب 
ســده و امراض دیگر مى شود. این کارشناس 
طب سنتى گفت: استفاده از سنگ پا در حمام 
براى رفع ســردرد و اکثر بیمارى هاى دماغى 
مفید است. وى افزود: همچنین هنگام خروج 
از حمام، گرم مزاجان بهتر است پاهاى خود را با 
آب سرد و سردمزاجان پاهاى خود را با آب گرم 
بشویند. وى بیان کرد: حمام رفتن بعد از غذا، به 
چاق کردن بدن کمک مى کند و حمام با شکم 

خالى موجب الغرى مى شود. 

وقتى بدن شــما برخى مواد مغذى را از دست 
مى دهد، صورت شما شاید اولین جایى باشد که 

در مورد این کمبودها به شما هشدار مى دهد:
کمبــود ویتامین C: ویتامیــن C نقش 
حیاتى در بــدن دارد؛ سیســتم ایمنى بدن را 
تقویت مى کند و باعث بهبودى سریع زخم ها 
و حفظ سالمت استخوان ها مى شود. به گفته 
محققان، کمبود این ویتامین باعث خونریزى 
لثه ها مى شــود. بهبود آرام زخم ها، خشک 
شدن موها و ایجاد لکه هاى قرمز روى پوست، 
از دیگر عالئــم فقر این ویتامین اســت. اگر 
هر کــدام از عالئم فقر ویتامیــن C را دارید، 
میوه ها، ســیب زمینى، انواع توت ها، فلفل، 
بروکلى، اسفناج و مکمل هاى ویتامین C را به 

رژیم تان بیافزایید. 
مصرف روزانه 75 میلى گــرم ویتامین C به 
زنان و 90 میلى گرم به مردان توصیه مى شود.

کمبود ید: کمبود این ماده معدنى، منجر به 
چشم هاى پف آلود مى شود و کم کارى تیروئید 
را نیز به همراه دارد. افرادى که داراى کمبود ید 
هستند، ناخن هاى شکننده را تجربه مى کنند 
و ممکن است به راحتى دچار اضافه وزن شوند. 

شما مى توانید در صورت ابتال به این عالئم، 
مصرف هرچه بیشتر زغال اخته، لوبیاى سیاه، 

میگو و ماست را در نظر داشته باشید.
کمبود امگا 3: خشکى پوست به خصوص 
در فصل زمستان رایج است اما اگر پوست شما 
خشک تر از حد معمول باشد، به آن معنى است 
که اســیدهاى چرب امگا 3 را به میزان کافى 
دریافت نمى کنید. مصرف کم این اسیدهاى 
چرب، چین و چروك صورت شما را نیز افزایش 
مى دهد. منابع این اسیدهاى چرب، ماهى، دانه 

هاى کتان، دانه هاى چیا و گردو است.
کمبود آهن: پوســیدگى لب هــا یکى از

 نشانه هاى کمبود آهن است. نشانه هاى دیگر 
عبارتند از خستگى، سرماخوردگى هاى مکرر 
و درد زبان. کمبود «ریبوفالوین» نیز مى تواند 
خشــکى لب ها را به همراه داشته باشد. شما 
مى توانید ریبوفالوین را از راه مصرف ماهى 
قزل آال، بروکلى، پنیر و بادام به دست آورید. 
آهن نیز در حبوبات، آجیل، اســفناج و مکمل 

هاى آهن وجود دارد.
کمبود بیوتین یا ویتامین B7: موهاى 
خشــک و نازك مى تواند به شــما هشدار 

دهند که دچار کمبود این ویتامین هســتید. 
جدا از ریزش مو، نشــانه مشــخص دیگر 
کمبــود بیوتین صورت پف کــرده با توزیع 
چربى غیر طبیعى و راش هاى قرمز اســت. 
مطالعات بیوتین را به عنــوان یکى از مواد 
مغذى ضرورى براى حفظ استحکام، بافت 
و ظاهر مو عنوان کرده اســت. منابع غذایى 
سرشار از بیوتین شــامل بادام زمینى، جگر، 
برخى ســبزیجات، برگ چغندر ، تخم مرغ 

پخته و زرده تخم مرغ خام است.
کمبود ویتامین B12: کمبود این ویتامین 
در میان گیاهخواران بسیار رایج است. کمبود 
ویتامین B12 اغلب باعث تغییر رنگ پوست و 
رنگ پریدگى مى شود. سایر نشانه ها عبارتند 
از خستگى، از دست دادن اشتها، تنگى نفس 

و اسهال.
 اگر مى خواهید فقــر ویتامین B12 را درمان 
کنید، به دنبال مصرف بیشــتر ماهى، گوشت 
بدون چربى، پنیر، ماســت و غالت غنى شده 
باشــید. اگر رژیم هاى غذایى گیاهى را دنبال 
مى کنیــد، مکمل هاى ویتامیــن B12 را با 

مشورت پزشک مصرف کنید.

عضو هیئت علمى پژوهشگاه و تیم تخصصى مرکز درمان نابارورى ابن سینا 
گفت: برچسب «دخترزا» یا «پسرزا» بودن به یک زن، مرد یا یک زوج از 
نظر علمى و اصولى، نادرســت اســت و توجیه علمى ندارد زیرا بر 
اســاس آمار و احتماالت، تولد فرزندان یک خانواده از یک 

جنسیت، کامًال تصادفى است.
دکتر مریم رفعتــى در خصوص 
تعیین جنسیت فرزندان در یک 
باردارى طبیعى، گفت: در انسان ها، نوع 
کروموزوم ها تعیین کننده جنسیت هستند؛ هر 
سلول انسان 46 کروموزوم دارد که از این میان 44 سلول، 
غیر جنسى هستند و هیچ نقشى در تعیین جنســیت ندارند. کروموزوم  هاى جنسى انسان یعنى X و 
 XY باشد دختر و اگر X تعیین کننده جنسیت انسان ها هستند که اگر هر دو کروموزوم یک سلول Y

باشد، جنسیت پسر است.
رفعتى در خصوص میزان موفقیت روش هاى ژنتیکى تعیین جنسیت، تشــریح کرد: ما با در دسترس 
قرار گرفتن تکنیک هاى ژنومیک، همچون تکنیک NGS یا نســل جدید تعیین توالى، 
مى توانیم همه کروموزوم ها را در یک نوبت آزمایــش کنیم که این فرصت براى 
ما فراهم مى شود که نه تنها کروموزوم X و Y بلکه سایر کروموزوم ها را نیز 

تست کنیم. 
وى ادامه داد: با اســتفاده از روش هاى ژنتیکى تعیین جنســیت، درصد 
عمده اى از جنین هایى که مشکل کروموزومى دارند، حذف مى شوند و تا 

دو برابر، احتمال موفقیت افزایش مى یابد.

وقتى خوردن
 سیر ممنوع 
است 

معجزه 
هسته انار 

 توالى،
توانیم همه کروموزوم ها را در یک نوبت آزمایــش کنیم که این فرصت براى مى
Y و Y بلکه سایر کروموزوم ها را نیز X ما فراهم مى شود که نه تنها کروموزومX

تست کنیم.
وى ادامه داد: با اســتفاده از روش هاى ژنتیکى تعیین جنســیت، درصد
عمده اى از جنین هایى که مشکل کروموزومى دارند، حذف مى شوند و تا

دو برابر، احتمال موفقیت افزایش مى یابد.
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برچسب «دخترزا» یا 
«پسرزا» بودن
 توجیه علمى ندارد

7 آذر  ماه   1397سسسسسسسسسسسسسسالمتسسسسسسسسسسسسسسسسالمت 28 8چهارشنبه

هیئت علمى پژوهشگاه و تیم تخصصى مرکز درمان نابارورى ابن عضو
گفت: برچسب«دخترزا» یا «پسرزا» بودن به یک زن، مرد یا یک
علمى و اصولى، نادرســت اســت و توجیه علمى ندارد نظر
اســاس آمار و احتماالت، تولد فرزندان یک خانواده
جنسیت، کامًال تصادفى است.
دکتر مریم رفعتــى در خص
تعیین جنسیت فرزندان د
باردارى طبیعى، گفت: در انسان ه
کروموزوم ها تعیین کننده جنسیت هست
4 کروموزوم دارد که از این میان 44 6سلول انسان 46

غیر جنسى هستند و هیچ نقشى در تعیین جنســیت ندارند. کروموزوم  هاى جنسى انسان یعنى
X تعیین کننده جنسیت انسان ها هستند که اگر هر دو کروموزوم یک سلولXباشد دختر و اگر Y

باشد، جنسیت پسر است.
رفعتى در خصوص میزان موفقیت روش هاى ژنتیکى تعیین جنسیت، تشــریح کرد: ما با در دس

ل ا NGSک ک ک ا ک ک ف گ ا Sقرار گرفتن تکنیک هاى ژنومیک، همچون تکنیک NGS یا نســل جدید تعیینSق

برچسب «دخترزا»
«پسرزا» بود
 توجیه علمى ندار
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بدانید که خداوند از حال درون مردمان پرده برگرفت و آن را 
آشکار ســاخت. نه آنکه، بر رازى، که در درون مى پرورند و 
اســرارى که در دل پنهان کرده اند، آگاه نبود، بلکه مى خواست 
بیازمایدشان که کدامیک در عمل بهتر از دیگران است، تا پاداش 

نیک، جزاى نیکان شود و کیفر بد، سزاى بدکاران.
موال على (ع)

موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات مستمر جمع آورى و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر 
محدوده شهردارى منطقه پنج نجف آباد با برآورد سالیانه به مبلغ 15/720/304/704 ریال بدون تعدیل 

و مابه التفاوت.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى صالحیت انجام کار بوده و این صالحیت به تأیید 
اداره کار و امور اجتماعى رسیده باشد. همچنین داشتن توانائى و امکانات انجام کار بنا به تشخیص 

کارشناسان مربوطه شهردارى و ارائه حسن سوابق کارى الزامى مى باشد.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 

97/10/08 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شــرکت کنندگان باید مبلغ 790/000/000 ریال را طى فیش واریزى به حســاب ســپرده شماره 
0104544150002 شهردارى نجف آباد واریز و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت 

شرکت در مناقصه ارائه نمایند.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است  و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

مسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آبادمسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

چاپ  دوم

شهردارى پیربکران به اســتناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر 
در نظــر دارد اجاره یک قطعه زمین واقع در شــهر پیربکران میدان 
چهارده معصوم ابتداى بلوار شهدا به متراژ حدود 2000 مترمربع را جهت 
احداث بازار روز، از طریق مزایده عمومى و بر اساس قیمت کارشناسى 

انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى 

نوبت دوم به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

آگهى مزایده

محسن جوادى- شهردار پیربکرانمحسن جوادى- شهردار پیربکران

نوبت دوم

شــهردارى خالدآباد در نظر دارد به اســتناد مصوبه هاى 
مورخ 96/09/30 و 97/07/07 و 97/08/10 شوراى اسالمى 
شهر، تعداد 8 قطعه زمین مســکونى را از طریق مزایده به 
فروش برســاند. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع 
بیشــتر حداکثر تا تاریخ 97/10/09 به شهردارى خالدآباد 
مراجعه و یا با شماره تلفن 54346850- 031 تماس حاصل

 فرمایند.

آگهى مزایده نوبت دوم

روابط عمومى شهردارى خالدآباد روابط عمومى شهردارى خالدآباد 

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

11-- زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر
- مبلغ اولیه اعتبار:- مبلغ اولیه اعتبار: 10/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت - مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:در مناقصه:  500/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات:- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت - مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه:ارائه پیشنهادهاى مناقصه:  پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/10/15
- - محل دریافت اسناد:محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل - محل ارائه پیشنهادات:ارائه پیشنهادات:  دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات:- تاریخ بازگشایى پیشنهادات:  ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/10/16

- مدت اعتبار پیشنهادها:- مدت اعتبار پیشنهادها:  روز یکشنبه 97/10/30
-- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها  انجام نمى شود.

آگهى تجدید مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ اول

شهردارى وزوان به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شهر وزوان در نظر دارد 
نسبت به فروش 10 قطعه زمین مسکونى واقع در کوى انقالب شمال مسکن مهر به 
شرح ذیل از طریق آگهى مزایده کتبى اقدام نماید متقاضیان محترم مى توانند از 
تاریخ انتشار این آگهى حداکثر به مدت 10 روز جهت دریافت فرم ها و شرایط شرکت 
در مزایده به امور مالى شهردارى وزوان مراجعه نمایند ضمنًا هزینه چاپ آگهى به 

عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده نوبت دوم

 محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

چاپ اول

شماره پالك ردیف
آدرسکاربرىموقعیتمساحتثبتى

111/9213 180/5
وزوان- کوى انقالب شمالمسکونىجنوبىمترمربع

 مسکن مهر
211/9214 180/5

وزوان- کوى انقالب شمالمسکونىجنوبىمترمربع
 مسکن مهر

311/9215 180/5
وزوان- کوى انقالب شمالمسکونىجنوبىمترمربع

 مسکن مهر
411/9216 180/5

وزوان- کوى انقالب شمالمسکونىجنوبىمترمربع
مسکن مهر

511/9217 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىجنوبىمترمربع

مسکن مهر
611/9256 180/5

وزوان- کوى انقالب شمالمسکونىشمالىمترمربع
 مسکن مهر

711/9257 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىشمالىمترمربع

مسکن مهر
811/9258 180/5

وزوان- کوى انقالب شمالمسکونىشمالىمترمربع
 مسکن مهر

911/9259 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىشمالىمترمربع

مسکن مهر
1011/9260 180/5

وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىشمالىمترمربع
مسکن مهر


