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همه خواص بامیهشهروندان از نگهدارى طال و ارز در منزل خوددارى کنندکنسرت خواننده معروف ایرانى بعد از نابینا شدنسردترین شهر کشور بیخ گوش اصفهان است بدون استرس رکورد دوباره بجنگید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

روزى
2 ساعت بیشتر 

«خانه تکانى» نکنید!

خانه در اصفهان، مترى 30 میلیون تومان
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افزایش ساعات کارى 
پارکینگ هاى شهر 

قیمت حج به
 28 میلیون تومان رسید

 فعالیت دوباره نیروگاه 
سد زاینده رود 
تا هفته آینده 

5

یک سوم 
مدارس اصفهان 
غیر استاندارد 

اسـت

واژه خانه تکانى در تمام روزهاى پر تب و تاب آخر 
سال، دویدن ها، تالش ها براى تمیزى و  نظافت و 

اتمام کارهاى نیمه تمام را یادآور مى شود. رسم 
خانه تکانى هنوز براى زن هاى ایرانى غیرقابل 

چشم پوشى است و در هر حالى هم که باشند باید  ...

مدیرعامل مجمع خیران مدرســه ساز اصفهان 
با بیان اینکه حل مشکل یک سوم مدارس غیر 
استاندارد این استان نیازمند عزم جدى نیکوکاران 
اســت، گفت: کار خیر و فرهنگ مدرسه سازى 
پایانى ندارد و نیــازى براى همیشــه و هر روز 

جامعه است.
فریدالدین عبد یزدان افزود: متأســفانه برخى از 
مردم فکر مى کنند مدرســه به انــدازه کافى در 
جامعه وجود دارد، در حالى که اینطور نیســت و 

بسیارى از مدارس...
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ماجراى لغو مجدد کنسرتماجراى لغو مجدد کنسرت
 بابک جهانبخش در کاشان چه بود؟ بابک جهانبخش در کاشان چه بود؟

2

رئیس اتحادیه مشاوران امالك، آخرین وضعیت مسکن در اصفهان را تشریح کرد

جانشین 
«کاله قرمزى» 
نیامده شکست 
خورده است

 جدال ایرانى-ایرلندى-برزیلى 
باال گرفت

استنلى کى روش که آمار بسیار خوبى تا دیدار برابر ماشین سازى در نیم فصل 
اول رقابت هاى لیگ برتر با گلزنى در بازى هــاى پیاپى ثبت کرده بود، در 
بازى هاى اخیر سپاهان نتوانســته مانند میانه نیم فصل اول روند خوبش را 
حفظ کند؛ کى روش اگرچه در دیدار نیم فصل دوم برابر سپیدرود گل سوم 

طالیى پوشان را ثبت کرد ...
3
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در صفحه 6  بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

توزیع میوه نوروزى
 از 25 اسفندماه 

در بازارهاى 
روز اصفهان

فریب چوپانان عتیقه فروش را نخوریـــد
در 98 درصد محوطه هاى تاریخى هیچ گنجى وجود ندارد

2
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فروزان از پیام رد شدفروزان از پیام رد شد

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مزایده: فروش چوب خشک و مصالحى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/12/20
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 97/12/21

- مدت اعتبار پیشنهادها: چهارشنبه 98/01/07 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام

 نمى شود.

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

1- آسفالت خیابان مرکزى
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال

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

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/12/21
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/12/22

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 98/01/04
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى مزایده

آگهى تجدید مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

على اص غر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ دوم

چاپ دوم

شهردارى تیران در نظر دارد با اس تناد به مصوبه شماره 97/100/4483 مورخ 97/12/04 شوراى 
اسالمى شهر تیران انجام عملیات امور رفت و روب و نظافت و حمل زباله سطح شهر تیران را از 
طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد و 
مدارك مناقصه از تاریخ درج آگهى تا وقت ادارى روز شنبه 1397/12/18 به امور مالى شهردارى 

تیران مراجعه نمایند.
تاریخ تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: از زمان چاپ آگهى تا پایان وقت ادارى روز 

دوشنبه 1397/12/20
محل دریافت اسناد: اصفهان- تیران- پارك ادارى- شهردارى تیران

تلفن: 42222054- 031  http://www.tiran-sh.ir :آدرس سایت

آگهى مناقصه

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

نوبت دوم

شهردارى ورزنه به استناد مصوبه شماره 20 مورخ 97/07/28 شوراى اسالمى شهر ورزنه در 
نظر دارد ساختمان موزه تاریخى مردم شناسى شهر ورزنه را جهت تشکیل کالس هاى فرهنگى، 
اجتماعى، هنرى، رستوران سنتى و کافى شاپ و... از طریق مزایده عمومى به بخش خصوصى 
واگذار نماید، لذا متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشــتر و دریافت اوراق مزایده و 
همچنین بازدید از محل مذکور در ساعات ادارى به واحد خدمات شهرى شهردارى مراجعه و 
پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/12/27 به دبیرخانه محرمانه 

شهردارى ت حویل و رسید دریافت نمایند.
تلفن تماس: 46482220

www.varzaneh.ir :سایت شهردارى

آگهى مزایده عمومى مرحله اول- نوبت اول

غالمحسین رضایى- شهردار ورزنه

چاپ اول
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رئیس کمیته حمل و نقل کمیســیون عمران مجلس با 
اشاره به برنامه ریزى وزارت راه و شهرسازى براى خرید 
هواپیما، گفت: در شرایط کنونى نوسازى ناوگان حمل و 
نقل هوایى بسیارى ضرورى است، زیرا بخش عمده اى 

از هواپیما عمال قابل استفاده نیستند.
شــادمهر کاظم زاده در گفتگو با خانه ملت ادامه داد: بر 
اســاس آمارها از  حدود 260 هواپیما موجود در آشیانه 
ایرالین ها، تنها حدود 150 فروند فعال هستند، از این رو 

تقریبا 50 درصد از هواپیماها از رده خارج شده اند.
کاظم زاده تصریح کرد: البته در سال هاى اخیر اقداماتى 
براى نوسازى ناوگان هوایى صورت گرفت و در این میان 

خرید 13 فروند هواپیماى ATR و خرید چندین فروند 
هواپیماى ایرباس توانســت بخشــى از مشکالت این 
حوزه را رفع کند، اما هنوز ناوگان باید مورد اصالح قرار

 گیرد.
وى با بیان اینکــه خرید 100 فرونــد هواپیماى جدید 
تا پایان ســال 2019 بایــد در دســتور کار وزارت راه و 
شهرسازى قرار گیرد، گفت: البته این میزان حداقل نیاز 
ناوگان حمل و نقل هوایى است و به نظر من بخش دولتى 
توان خرید و واردات هواپیماهــاى جدید را ندارد، از این 
رو بخش خصوصى باید به این مسئله ورود کند و به هر 

شکل ممکن اقدام به خرید هواپیما کند.

سرانجام پس از ماه ها رایزنى و گمانه زنى درباره قیمت 
حج 98، سازمان حج و زیارت قیمت ها را اعالم کرد.

على رضا رشیدیان که قیمت ارزى حج 98 را براى هر 
نفر بین 3100 تا 3300 دالر اعالم کرده بود تأیید کرد 
که دولت با تأمین ارز به نرخ 7 هــزار تومان براى حج 
پیش رو موافقت کرده است. نرخ ارز یکى از مهمترین 
دغدغه مســئوالن ســازمان حــج و زیــارت بود که 
بارها دربــاره تأثیر آن بــر افزایــش هزینه هاى حج
 و تحمیل آن به مردم که سال ها است براى انجام این 
فرضیه واجب در نوبــت و منتظر مانده اند، ابراز نگرانى 

کرده بودند.

 نام نویسى حج 98 از صبح جمعه 10 اسفند در سراسر 
کشور آغاز شد و این ســازمان از گروه هاى قیمتى نیز 
رونمایى کــرد. کمترین قیمت تعیین شــده براى این 
ســفر 21 میلیون و 637 هزار و 750 تومان اســت که 
تعداد بســیار محــدودى از کاروان ها در اســتان هاى 
فــارس و هرمزگان با ایــن قیمت اجرا خواهند شــد. 
همچنین بیشــترین قیمت حج 98 مبلــغ 28 میلیون 
و 824 هــزار و 450 تومان اســت کــه کاروان هاى 
اندکى به ایــن قیمت اختصاص داده شــده اند. قیمت 
میانگین بیشــتر کاروان هاى حج بین 23 تا 25 میلیون 

تومان است.

تنها 150 هواپیما در کشور 
فعال است

قیمت حج به 28 میلیون تومان 
رسید

رفت تا سال آینده!
الیحه الحاق به کنوانسیون «پالرمو»   انتخاب|
با ناتمـام ماندن مذاکـرات اعضاى مجمع تشـخیص 
مصحلت نظام در نشسـت دیروز هم به نتیجه نرسـید 
و مقـرر شـد، مجمـع در نشسـت آینـده در ایـن بـاره 
تصمیم گیـرى کند. اعضاى مجمـع، دیروز هـم در دو 
گروه موافق و مخالف به اظهار نظر پرداختند که به علت 
طوالنى شـدن مذاکرات، فرصت به رأى گیرى نهایى 
نرسید. حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام از موکول شدن بررسى پالرمو به جلسه آتى که در 
سال آینده خواهد بود، خبر داد. حشمت ا... فالحت پیشه، 
رئیس کمیسـیون امنیت ملى مجلس نیز گفت: توافق 
شده بحث CFT و پالرمو به صورت یکجا مورد بررسى 

و رأى گیرى قرار گیرد.

آنها که دیروز نبودند
 ایلنا| در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت 
که اختصاص به بررسـى الیحـه پالرمو داشـت، على 
الریجانى و محمود احمدى نژاد و طبق روال همیشگى 
حسن روحانى حضور نداشـتند. نکته قابل توجه اینکه 
محمدجواد ظریف که در جلسات گذشته بررسى پالرمو 
در مجمع حاضر شـده بـود، پـس از حواشـى ماجراى 

استعفایش در جلسه دیروز حضور نداشت.

استفاده از سیستم دشمن 
 بهار| آیت ا... سیدمحمدمهدى حسینى همدانى، 
خطیب نماز جمعه کرج با اشاره به استعفاى ظریف گفت: 
چرا باید افراد اینقدر شـیفته غرب باشـند که از سیستم 
دشمن براى استعفا استفاده شود، وزیر خارجه که نباید 
در این مقطع حساس از دولت جدا شـود و باید به مردم 

پاسخگو باشد و خود را آماده پاسخگویى به مردم کند .

نگرانى، مدیریت شد
 فارس| عبدالناصـر همتى، رئیـس کل بانک 
مرکـزى در صفحـه اینسـتاگرامى خـود نوشـت: «در 
هفته هاى اخیر در مورد سررسید سـپرده هاى ویژه 20 
درصدى بانک ها و احتمال ورود درصدى از                                                                                                                                                                                                                                آن به بازار 
ارز، نگرانى هایى مطرح شـده بود، با تدبیر اتخاذ شده و 
همراهى مدیران بانک ها به نحو مطلوبى مدیریت شد. 
میزان آن 160 هزار میلیارد تومان بود. نشانى از                                                                                                                                                                                                                                اعتماد 

مردم به نظام بانکى.»

رکورد فالکت
 روزنامه شرق| نرخ شـاخص فالکت براى 
اولیـن بـار در دولـت روحانى، در پاییز سـال جـارى به 
باالى 50 درصد رسیده و افزایش شدید تورم و کاهش 
نرخ رشد اقتصادى، نیروى پیشـران آن بوده اند. با این 
حال نـرخ 52/8 درصدى شـاخص فالکت فعلى هنوز 
تا رسیدن به نرخ شـاخص فالکت در سال هاى پایانى 

دولت احمدى نژاد فاصله دارد.

ادغام در بانک سپه 
  فارس| اطالعیه بانک مرکزى در مورد ادغام 
بانک هاى وابسته به نیروهاى مسلح منتشر شد. در این 
اطالعیه آمده است با هدف متمرکز کردن توانمندى و 
ظرفیت  بانک هاى انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر 
اقتصاد و مؤسسه اعتبارى کوثر در قالب یک بانک واحد با 
ثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده 
نیروهاى مسلح و عموم مردم، بانک ها و مؤسسه اعتبارى 
یادشده در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانى و 
یکـى از بانک هاى معتبـر دولتى در عرصـه بانکدارى 

کشورمان ادغام مى شوند.

چقدر دالر در دنیا وجود دارد؟
تازه ترین اطالعـات فـدرال رزرو آمریکا   ایبنا|
حاکى از آن است که تعداد اسـکناس هاى صد  دالرى 
از زمان بحران مالى جهان به بعد در سراسر جهان با دو 
برابر افزایش به بیش از 12 میلیارد قطعه رسـیده است. 
کارشناسان اقتصادى معتقدند این موضوع مى تواند با 

فساد مالى در سطح جهان ارتباط داشته باشد. 

خبرخوان
از چابهار به مسقط و دوبى 

بروید
یک ســرمایه گذار یک فروند   چمدان|
کشــتى از نوع هیونداى کشــور کره جنوبى با 
ظرفیت 240 نفر با امکانــات و تجهیزات الزم 
خریدارى کرده و قرار اســت براى نخستین بار 
در آب هاى دریاى عمان تردد کند. 70 میلیارد 
تومان براى خرید این کشتى هزینه شده و مسیر 
ابتدایى آن چابهار به مسقط و پس از آن چابهار – 
کراچى و سپس چابهار – قطر– امارات خواهد 
بود. براساس پیش بینى هاى صورت گرفته این 
کشتى در فروردین ماه سال 98 در مسیر مورد 

نظر حرکت مى کند.

چند عراقى به ایران آمدند؟
 چمدان| مسئول روابط عمومى رایزنى 
فرهنگى سفارت عراق در تهران گفت: امسال 
2/5 میلیون عراقى از شهرهاى مختلف ایران 
دیدن کردنــد. محمد باقر حکیم یادآور شــد: 
بســیارى از توریســت درمان ها در ایران مورد 
سوء استفاده مالى قرار مى گیرند و به همین علت 
اعتماد خود را نسبت به ایرانیان از دست مى دهند، 
از این رو باید با همکارى وزارت بهداشت ایران 
راهنمایى مناسب براى این توریست درمان ها 

انجام شود.

روزى 67 زلزله رخ مى دهد
رئیــس ســازمان   جام جم آنالین|
مدیریت بحران کشــور گفت: روزانه حدود 67 
زلزله خفیف در کشــور داریم و هر ســال 175 
زلزله باالى چهار و یک زلزله 6 تا 6/4 ریشترى 
در کشور رخ مى دهد. اسماعیل نجار گفت: هر 
ده سال یک زلزله 7 ریشترى را در کشور تجربه 
مى کنیم که همواره باید آماده باشیم و تالش 
شــود این آمادگى در همه عرصــه هاى ارتقا 
یابد. وى افزود: از 46 حادثه مهم که در دنیا رخ 
مى دهد 35 حادثه در کشور ما ممکن است روى 

دهد و مهمترین این حوادث زلزله است.

10 مغازه سوخت
صبح روز جمعــه، ده باب مغازه   ایسنا|
در بازار روز چالوس طعمه حریق شد. این آتش 
سوزى در یک باب مغازه پارچه فروشى رخ داد 
و با وجود تالش آتش نشانان به سایر مغازه ها 
نیز تا حدى سرایت کرد و به حدود ده باب مغازه 
آسیب وارد شد اما در مدت چند ساعت حریق به 
طور کامل مهار شد. آتش سوزى عمدى نبوده و 

به کسى آسیب جانى وارد نشده است.

تفاوت حقوق نجومى  ها
 و ضعفا 

  تسنیم| حمیدرضا حاجى بابایى، رئیس 
فراکسیون فرهنگیان مجلس با تأکید بر اینکه 
افزایش 20 درصدى حقوق بــه زیان طبقات 
پایین است گفت: باالترین حقوق که 30 میلیون 
تومان است با افزایش چهار میلیون و 800 هزار 
تومانى مواجه و پایین تریــن حقوق یعنى یک 
میلیون و 250 هزار تومان با افزایش 250 هزار 

تومانى مواجه مى شود!

درآمد هنگفت غیرشهریه اى 
خزانه دار کل دانشــگاه آزاد اسالمى   آنا|
اعالم کــرد: پیش بینى مى شــود درآمدهاى 
غیرشهریه اى دانشــگاه آزاد اسالمى در سال 
98 بــه صد میلیارد تومان برســد. ســید على 
حسینى با اشاره به لزوم افزایش ساالنه این نوع 
درآمــد در واحدهاى دانشــگاهى توضیح داد: 
به هر حــال با توجــه به تغییــر وضعیت روند 
کاهشــى دانشــجو و زیان ده بــودن برخى 
واحدهــاى دانشــگاه، ضــرورى اســت که 
واحدها به ســمت درآمدهاى غیرشــهریه اى

 بروند.

مصطفى ده پهلوان، مدیر مؤسســه باســتان شناسى و 
عضو هیئت علمى گروه باستان شناسى دانشگاه تهران 
است. او در گفتگو با خبرگزارى ایلنا موضوعات جالبى را 
دررابطه با گنج و گنجیابى مطرح کرده که در ادامه بخشى 

از اظهارات او را مى خوانید:
 سونامى بزرگى در ایران وجود دارد که 95 درصد میراث 
فرهنگى را از بین مى برد و آن هم سونامى اهالى گنج و 
دفینه و طلســم و خوانش عالئم کذب و دروغ و خرافه 
است چراکه آنها بسیار فعال هســتند.  مردم روستاها با 
حفارى هاى غیرمجاز به هواى پیدا کردن گنج؛ بسیارى 

از مناطق را از بین برده اند. 
 شاهد هستیم که بسیارى از ســکه هاى جعلى به نام 
اصل به موزه ها راه پیدا کرده اند و این زنگ خطرى براى 
بروز سونامى وحشتناك در این حوزه است. به صراحت 
مى توانم بگویم 90 درصد از میراث فرهنگى ما توســط 

مردم تخریب مى شود. 
 بازار مکاره قاچاق اشــیاى تاریخى در زیر پوســت 
شهرهاى ما در عیان و نهان رواج دارد. از برخى پاساژهاى 
تهران و دستفروشان منوچهرى گرفته تا مجموعه داران 
و ضرب سکه هاى جعلى در اصفهان، این بلبشو به مثابه 
موریانه هایى هستند که عمارت میراث و فرهنگ و تمدن 

اسالمىـ  ایرانى را فرو مى خورند.
 در 98 درصد از محوطه هاى تاریخى هیچ گنجى وجود 
ندارد چراکه اغلب محوطه هاى روستایى هستند که گاه 
بر اثر بیمارى هاى فراگیر مانند طاعون و حتى خشکسالى 

و عواملى از این دست متروك شده اند. 
 برخى از مردم بارها به مــا گفته اند که دفینه ها داراى 
طلسم هستند. چگونه است که ما باستان شناسان طى این 
سال ها حتى به یک مورد از این طلسم ها برنخورده ایم؛ 
نه تله فیزیکــى وجــود دارد و نه طلســمى. آنچه که 

مشخص است جذابیت این داستان ها براى مردم عادى 
است. 

 اگر در اینستاگرام؛ دفینه و باستان شناسى را سرچ بزنیم، 
خواهیم دید که بیش از باستان شناســى مردم به دنبال 
دفینه هستند. مافیاى عجیبى در این حوزه شکل گرفته 
است؛ مافیایى که هم سازمان یافته و هم از جنس سازمان 

نیافته است. چنانکه بسیارى از اشیاى جعلى توسط این 
مافیا به مردم فروخته مى شود. 

 این یک کلک قدیمى است که شخصى مى آید و به 
شــما مى گوید چوپانى به طور اتفاقى در یکى از مناطق 
ایران گنج پیدا کرده و مى توان تمام این اشیا را مفت از او 
خرید. آنها یکسرى شى ء جعلى را به آن چوپان مى دهند و 

مى گویند هرکسى که آمد این اشیا را با فالن قیمت به آنها 
بفروشد و مبلغى هم به چوپان مى دهند. اینگونه است که 
مى توانند به راحتى مردم را گول بزنند و اشیاى تقلبى را به 
عنوان شى ء تاریخى به مردم بفروشند. تجربه من نشان 
مى دهد این امر ده  ها سال است در ایران رواج دارد و هر 

سال بیشتر مى شود. 

براى دومین بار در دو هفته گذشــته، کنســرت بابک 
جهانبخش در کاشان لغو شــد. پیش از این قرار بود این 
برنامه روز 2 اســفند برگزار شــود که به علت همزمانى 
با سیاهپوش شــدن شهر کاشــان به مناسبت شهادت 
جمعى از پاسداران مرزبان، برنامه لغو شده بود اما برنامه 
جایگزین نیز به دالیل نامعلومى لغو شد.  در کانال هاى 
تلگرامى شــایعه شده فرماندار شهرســتان تحت تأثیر 
تهدیدهاى یک جریان خاص، حکم لغو مجوز کنسرت را 
صادر کرده و گویا آن مقام نیز حاضر نیست در این مورد با 

رسانه ها مصاحبه کند.
به گزارش رویداد24 خبر به تعویق افتادن این کنسرت 
جمعه شب منتشر شــد. در متن این خبر آمده است: «با 

اعالم مراجع ذى صالح شهرستان، براى رعایت حرمت 
شهداى حادثه  تروریستى اخیر زاهدان وخانواده محترم 
این عزیزان و ایام شــهادت حضرت سلطانعلى بن امام 
محمد باقر (ع) بنا به درخواست مردم دارالمومنین کاشان، 

اجراى موسیقى بابک جهانبخش از تاریخ 10 اسفندماه 
1397به تاریخ دیگرى موکول مى شــود. تاریخ اجراى 

موسیقى بابک جهانبخش اعالم خواهد شد.»
صــادق صدقگــو روزنامه نــگار کاشــانى در صفحه 
اینستاگرامش به فرماندار کاشان متذکر شده که برگزارى 
قانونى کنسرت ها خط قرمز دولت است، و برگزار نشدن 
کنسرت جهانبخش در کاشان قطعا حاشیه هایى به همراه 
خواهد داشت. صدقگو خطاب به فرماندار نوشته است: 
«شما به عنوان نماینده عالى دولت در شهرستان ببینید 
کدام طرف ایستاده اید در کنار دولت و همراه مردم هستید 
یا..  .» شهریور سال گذشته هم کنسرت محسن یگانه در 

این شهر لغو شده بود.

اخیراً در خبرها آمده بود که دو هزار نفر از مردم اهواز از وزیر 
ارتباطات شکایت کرده اند.

بررسى هاى خبرنگار جماران نشان داد که حدود سه ماه قبل، 
تیمى سه نفره، شامل روح ا... مومن نسب، کهوند و فروهر، از 
تهران عازم اهواز شده اند و با همراهى برخى علماى محلى، 
به بیش از 300 مسجد و پایگاه بسیج مراجعه و حدود 600 تا 
700 نفر طومار تهیه شده توسط این گروه را امضا مى کنند. 

در این طومار، ظاهراً ادعا شده که کم کارى وزارت ارتباطات 
در مسدودسازى تلگرام، عامل بروز جنایت داعش در اهواز 
و شهادت جمعى از نیروهاى مســلح در رژه است. ادعایى 
که در پشت خود حرفهاى نگفته بســیارى دارد، آیا در نرم 
افزارهاى بومى اطالعات همه مردم مورد اســتراق سمع 
قرار مى گیرند که امکان کشف جنایات قبل از وقوع فراهم 
است؟ آیا در سایر کشورهاى دنیا که اقدامات تروریستى به 

وقوع مى پیوندد، مقصر فضاى مجازى است؟ و بسیارى از 
انتقادات دیگر.

روح ا... مومن نســب، همان صاحب ادعاى باردارى دختر 
12 ســاله با دو گیگ اینترنت رایگان است. وى در مقطعى 
به عنوان کارشناس در دادســتانى کل کشور و در دبیرخانه 
کارگروه تعیین مصادیق مشــغول بکار بود و مدتى هم در 

بسیج در کنار سردار نقدى بود.

 نماینده ولى فقیــه در آذربایجان غربى به ماجراى 
رقص مختلط در حضور مســئوالن واکنش نشان 

داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  حجت االسالم 
و المســلمین سید مهدى قریشــى در خطبه هاى 
نماز جمعه ارومیه، در خصوص حواشــى جشنواره 
موسیقى غرب کشور در بوکان عنوان کرد: رقص 
محلى در برابر مسئوالن توســط نوجوانان به سن 
بلوغ رسیده آن هم بدون حجاب چه مفهومى دارد؟ 
اینها چه جوابى در محضر الهى خواهند داشت؟ این 
قابل قبول نیست و موجب آبروریزى است. باید در 
این زمینه تجدید نظر کنند.حجت االسالم قریشى، 
تأکید کرد: از استاندار مى خواهم به عنوان مسئول 
اجرایى استان توبیخ، عزل یا هر برخورد مناسب و 
مورد انتظار دیگرى را انجــام دهد. وى افزود: هم 
افرادى که این کودکان را آورده اند و هم مسئوالن 
حاضر باید توبه و تجدیدنظر کنند و با آنها برخورد 
شود.امام جمعه ارومیه بیان داشت: محلى که این 

اقدام انجام شده باید توسط مسئوالن بسته شود.

روزنامه اعتماد با رئیس مجلس شــوراى اســالمى درباره 
اســتعفاى محمدجواد ظریف مصاحبه اى انجام داده است. 
بخشــى از  اظهارات علــى الریجانى در ایــن مصاحبه را 

مى خوانید:
من شب متوجه ماجرا نشدم. صبح فردا 
بود که به بنده اطالع دادند. یعنى وقتى 
مى خواســتم به مجلس بیایم، اطالع 
دادند که چنین اتفاقى افتاده که من هم 
چندان از کیفیت ماجرا خبر نداشتم که 
چرا ایشان استعفا کرده است. بنابراین 
به آقاى ظریف زنگ زدم اما ایشــان 

تلفن را پاسخ نمى گفت. بنابراین موفق نشدم تا قبل از اینکه 
به مجلس بروم، پیگیرى خاصى انجام دهم. بعدش موضوع 
را پیگیرى کردم و تا غروب یعنى تا حدود ساعت 8/5  شب که 
مجلس بودم و تا وقتى که کار سومین شیفت، یعنى شیفت 
شب مجلس تمام شــد، پیگیرى کردم اما هنوز هم هرچه با 
خود آقاى ظریف تماس مى گرفتم، ایشان جواب نمى داد که 
احتماًال (باخنده) عمدى داشته اند که تلفن ها را جواب ندهند. 

پس از اتمام شیفت شب با ایشــان تماس گرفتم و حدود 20 
دقیقه اى هم صحبت کردیم که دالیل شــان را گفتند. بنده 
هم توصیه هایى عرض کرده و تأکید کردم که چگونه باید این 
مشکل حل شود؛ چراکه در شرایط فعلى چندان به مصلحت 
نیست. بعد از آن هم به برخى دوستان 
گفتم که موضوع را پیگیرى کنند که 
گویا همان شب با ایشــان جلسه اى 
گذاشتند که منجر شــد به نامه اى که 
آقاى رئیس جمهور درپاسخ به استعفا 
دادند و مشــکل حل شد. حضور آقاى 
ظریف الزم است. بنابراین به نظرم این 
تغییر اصًال مناسب نبوده و نیست. گرچه ایشان دالئلى را نیز 
مطرح کردند اما توصیه ما این بود که این مشکالت باید حل 
شوند. درواقع همین که دوستان، پس از تماس تلفنى بنده با 
آقاى ظریف، رفتند و با ایشان و آقاى رئیس جمهور صحبت 
کردند، باعث شد که مشکل ظرف 7 تا 10 ساعت بعد حل شد. 
موضوعى قابل حل بود و اساساً اینقدر احتیاج به ورود دیگران 

و جاهاى دیگر نداشت.

مدیر کل هواشناسى چهارمحال و بختیارى از کاهش 
دماى هوا در چهارمحال و بختیــارى خبر داد و گفت: 
شهرکرد با دماى منفى 20.3 درجه سانتى گراد سردترین 

منطقه کشور گزارش شده است.
شاهرخ پارســا بیان کرد: علت کاهش دماى هوا بارش 
برف و مستقر شدن توده هوا در این استان است.  مدیر 
کل هواشناســى چهارمحال و بختیارى اظهار داشت: 
سورشــجان و کوهرنگ نیز با دمــاى منفى 18 درجه 
سانتى گراد جزو سردترین مناطق چهارمحال و بختیارى 

بوده اند.
وى بیان کرد: دماى هوا طى روز هاى آینده در ســطح 

استان افزایش مى یابد.

بر اســاس آمارهاى گمرك در 10 ماهه نخست امسال 
میزان واردات فرآورده ها براى آرایش لب حدود 75 تن 

معادل سه میلیون و 108 هزار دالر بوده است.
«فرآورده ها براى آرایش لب» نیز که عمدتًا از سه کشور 
آلمان، فرانسه و ترکیه وارد مى شوند، در 10 ماهه امسال 

حدود 75 تن معادل ســه میلیون و 108 هزار دالر بوده 
است.

ارزش ریالى این نوع محصوالت که عمدتــًا از آلمان، 
فرانسه و دیگر کشورهاى اروپایى وارد مى شوند، حدود 

12 میلیارد و 500 میلیون تومان است.

در 98 درصد محوطه هاى تاریخى هیچ گنجى وجود ندارد

فریب چوپانان عتیقه فروش را نخورید

رقص نوجوانان به سن بلوغ 
رسیده چه مفهومى دارد؟

ماجراى لغو مجدد کنسرت بابک جهانبخش در کاشان چه بود؟

پشت پرده شکایت از وزیر جوان 

روایت على الریجانى از تالشش براى جلوگیرى از پذیرش استعفاى ظریف

سردترین شهر کشور 7 تا 10 ساعت سرنوشت ساز 
بیخ گوش اصفهان است

آرایش لب  چند میلیون دالر آب خورد؟
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حضور 1100 فعال قرآنى
 درمسابقات شهرضا و دهاقان

رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى شـهرضا از 
برگزارى بـزرگ ترین رویداد قرآنى شهرسـتان هاى 
شـهرضا و دهاقان با حضـور 1100فعـال قرآنى خبر 

داد.
سعید طبیبیان اظهار کرد: 1100نفر  از فعاالن قرآنى 
شهرستان هاى شهرضا و دهاقان در رشته هاى حفظ 
و مفاهیم قرآن کریم و در سه بخش کتبى و شفاهى و 

الکترونیکى با یکدیگر به رقابت پرداختند. 
وى از حضـور 568 نفـر نیـز در آزمـون کتبـى ایـن 
رویـداد قرآنـى خبـر داد و افـزود: بخش کتبـى این 
مسـابقات، در حوزه هـاى امتحانـى دانشـگاه آزاد 
شـهرضا و دبیرسـتان حضـرت زینـب(س) دهاقان 

برگزار شد.

ارائه بسته ارتقاى خدمات 
ویزیت به بیماران

کلینیک ویژه دانشـگاه علوم پزشـکى کاشـان آماده 
ارائـه بسـته ارتقـاى خدمـات ویزیـت بـه بیمـاران

 شد.
مدیر کلینیک ویژه دانشـگاه علوم پزشـکى کاشـان 
گفـت: در قالب این بسـته، 40نوع خدمـت با کیفیت 
و اسـتاندارد بـه صـورت سـرپایى بـه بیمـاران ارائه 
مى شـود. احمد حسـینى افزود: این کلینیک قادر به 
ارائـه خدمات سـرپایى روزانه به بیـش از2000بیمار

 است.

برگزارى مسابقات محاسبه 
ذهنى با چرتکه در کوهپایه

اولیـن دوره مسـابقات منطقـه اى محاسـبات ذهنى 
با چرتکه، 16 اسـفندماه در شـرق اصفهان در شـهر 

کوهپایه برگزار مى  شود.

آغاز توزیع
 200 هزار اصله نهال 

در آسـتانه هفته درختـکارى و منابع طبیعـى، توزیع
 230 هـزار اصلـه نهـال در اسـتان اصفهـان 

آغاز شد.
مدیر اداره جنگلکارى اداره کل منابع طبیعى اسـتان 
اصفهان گفـت: توزیع این تعـداد نهال رایـگان بین  
ارگان هاى دولتـى و مراکز عمومى این  اسـتان آغاز 

شده است.
مرتضى برزو زاده میزان هزینه تولید این میزان نهال 
را بیش از یـک میلیـارد و 750 میلیون ریـال عنوان 
کرد و افزود: کاج، سـرو، زبان گنجشک، زیتون تلخ، 
اقاقیا، سـنجد، توت و سـرو از جمله گونه هاى توزیع 

شده است .

وضعیت نامناسب 
مسافربرى چادگان 

کـورش موگویى،  معـاون فرمانـدار چادگان بـا بیان 
اینکه وضعیت مسـافربرى این شهرسـتان با چالش 
اساسـى مواجه اسـت، گفت: کد شـرکت مسافربرى 
چادگان به علت انجام نشدن تعهدات پیمانکار، توسط 
فرماندارى چادگان بسته شده و اگر در مدت مشخص 
این موارد انجام نشـود، شـرکتى دیگـر جایگزین آن 

مى شود.

آمادگى108 مدرسه در کاشان 
براى پذیرایى از مسافران 

مدیر آموزش و پرورش شهرسـتان کاشان از آمادگى 
108 مدرسه در راستاى اسکان مسافران نوروزى در 

کاشان خبر داد.
حسـین مقنـى اظهارکرد: تعـداد کل مـدارس تحت 
پوشش اسکان فرهنگیان در نوروز 98 به 108 مدرسه 
مى رسـد که با این تعـداد مدرسـه، 1025کالس در 
کاشان تحت پوشش اسکان مسـافران نوروزى قرار 

مى گیرد. 

خبر

دیروز شــمارى از بازنشسته هاى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان با در دســت داشــتن پالکاردهایى اعتراضى در 
مقابل در ورودى این دانشــگاه، نظم ورود و خروج خودرو 
به این دانشگاه را مختل کردند. این بازنشسته ها، خواهان 
پرداخت مطالبات معوقه خود بودند. یکى از بازنشسته هاى 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: دلیل این رفتار 
اعتراضى ما، دریافت نکردن پاداش پایان کار، ســنوات و 
مرخصى هاى مربوط به سال 96 تاکنون است. وى با بیان 
اینکه بازنشسته ها، هر دوشنبه در مقابل ساختمان مرکزى 
این دانشگاه گرد هم مى آیند تا مطالبات خود را پیگیرى کنند، 
گفت: ما به صورت مؤدبانه مطالباتمان را خواستار شده ایم 

اما پاسخى جز«تحمل کنید، در حال حاضر بودجه نداریم» 
دریافت نکرده ایــم.  وى افزود: در جلســه اى که با حضور 
یوسفى،معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان برگزار شد، به ما وعده پرداخت مطالباتمان را دادند، 
اکنون چرا در میان ما حضور نمى یابند تا صداى اعتراض ما را 
بشنوند؟ وى با بیان اینکه طى ماه هاى گذشته پرداخت را هر 
ماه به ماه بعد موکول کرده اند، گفت: مى خواهیم با این اقدام، 
صداى اعتراضمان به گوش رئیس دانشــگاه برسد تا شاید 
فکرى به حال ما کنند.  این بازنشسته تأکید کرد: مطالبه ما 
کارمندان که اکثرا30ً سال از عمرمان را به پرستارى از بیماران 

گذرانده ایم، از مبلغ کارانه چند پزشک هم کمتر است. 

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت ســهامى آب 
منطقه اى اصفهان گفت: نیروگاه سد زاینده رود که در 
چند ماه اخیر به دلیل کاهش شــدید ذخیره سد، از مدار 
تولید خارج شده بود تا ده روز آینده دوباره فعال مى شود.

حسن ساسانى افزود: راه اندازى نیروگاه و توربین هاى 
سد زاینده رود به دســتکم 170 میلیون متر مکعب آب 
پشت سد نیاز دارد و با توجه به 152 میلیون متر مکعب 
کنونى و با احتساب میزان آب ورودى به سد، ده روز آینده 

تولید برق توسط این نیروگاه از سر گرفته مى شود.
وى توان این نیروگاه آبى را 56/5 مگاوات اعالم کرد و 
ادامه داد: در صورت تداوم بارش ها و افزایش ذخیره سد 

و کاهش نیافتن به کمتر از 170 میلیون متر مکعب، طى 
ماه هاى آینده این نیروگاه نیز کار خود را ادامه خواهد داد.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان اضافه کرد: ورودى فعلى آب به سد 25 و خروجى 

از آن 11 متر مکعب در ثانیه است.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت ســهامى آب 
منطقــه اى اصفهــان مقدار بــارش ها در ایســتگاه 
اندازه گیرى سد زاینده رود از ابتداى سال آبى جارى(مهر 
97) تاکنون را 1344میلیمتر اعالم کرد و گفت: این مقدار 
در مدت مشابه سال گذشــته 410 میلیمتر و در متوسط 

بلندمدت (44 ساله) 900 میلیمتر بود.

فعالیت دوباره نیروگاه سد 
زاینده رود تا هفته آینده

تجمع دوباره بازنشسته هاى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 

پنجمین کنفرانس ملى «برق و سیســتم هاى هوشمند 
ایران» در دانشــگاه اســالمى واحد نجف آباد برگزار 

شد.
دبیر علمــى این کنفرانس گفت: در ایــن رویداد علمى 
دو روزه، پژوهشــگرانى از دانشگاه هاى مختلف کشور 

آخرین دستاوردهاى خود در زمینه هاى شبکه، مهندسى 
پزشکى، فناورى اطالعات و ارتباطات، قدرت، معمارى 
کامپیوتر، کنترل، هوش مصنوعى، مخابرات، مهندسى 

نرم افزار و الکترونیک را بررسى و ارئه کردند.
محمدرضا یوسفى افزود:بیش از 270مقاله به دبیر خانه 

این کنفرانس ارسال شد که 90مقاله به صورت سخنرانى 
و 47مقاله به صورت پوستر ارائه شد.

وى گفت: کاربردى کردن محورهاى این همایش براى 
حل مشکالت صنایع مختلف، از اهداف اصلى برگزارى 

این کنفرانس بود.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان 
گفت: درخواســت ما از مســئوالن، آزادکردن ورود دام 
سبک به اصفهان است که موجب کاهش قیمت گوشت 

مى شود.
اصغر پورباطنى با اشــاره به مشــکالت حوزه گوشت 
در اصفهــان اظهارکرد: ورود دام  ســبک به اصفهان از 

استان هایى مثل کردستان، لرستان و آذربایجان بوده  و 
نزدیک به دو ماه است که از ورود آن جلوگیرى مى شود.

وى از ثبات قیمت گوشت در هفته گذشته خبر داد و بیان 
کرد: به رغم باال بودن قیمت انواع گوشت، در یک هفته 
اخیر قیمت آن ثابت بوده است اما با توجه به جلوگیرى از 
ورود دام به اصفهان، افزایش یا کاهش قیمت گوشت در 

آینده قابل پیش بینى نیست.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان در 
ارتباط با راه هاى کنترل قیمت گوشت در بازار عنوان کرد: 
توزیع صحیح گوشت هاى وارداتى بین مردم و همچنین 
جلوگیرى از صادرات گوشــت مى تواند نقش مؤثرى در 

ثبات قیمت آن داشته باشد. 

نایب رئیس شــوراى اســالمى شهر کاشــان از انعقاد 
تفاهمنامه اى بــه منظور اجراى طرح «خانه ســبز» در 

کاشان خبر داد.
حســینعلى وکیل اظهارکرد: این قرارداد بین شهردارى 
کاشان، سازمان نظام مهندسى و شرکت آبفاى کاشان 

منعقد شده است.

وى با بیان اینکه ایــن تفاهمنامه پــس از تصویب در 
شوراى شهر به مرحله اجرا در مى آید، افزود: در صورت 
اجراى این طــرح، نگرانى هاى ناشــى از طراحى هاى 
متداول ســاختمان کــه مى توانــد تبعاتــى در زمینه 
هزینه هاى ســالمت شــهروندان، اقتصــاد خانوار و 
اســتحکام و راحتى ساختمان در پى داشــته باشد، رفع 

مى شود.
وى گفت: این تفاهمنامه بر اساس استانداردهاى مقررات 
ملى ســاختمان تنظیم شده و شــهروندان را در هنگام 
ساخت و ســاز ملزم به رعایت شــرایط مندرج در طرح 
مى کند و پس از آن گواهینامه سبز براى ساختمان صادر 

مى شود. 

استاندار اصفهان گفت: قیمت گوشت قرمز و مرغ در آران 
و بیدگل نسبت به دیگر شهرستان هاى استان گران تر 

است و متناسب و متعادل نیست.

عباس رضایى اظهارکرد: قیمت گوشت قرمز و مرغ در 
آران و بیدگل گران تر است و وضعیت بهداشتى مغازه هاى 
پخت نان هم در این شهرستان مناسب نیست.وى گفت: 

مسئوالن شهرستان نباید منتظر فعالیت و راه اندازى اداره 
تعزیرات باشند، بلکه خود با هماهنگى مردم اقدامات الزم 

را انجام دهند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان گفت: پروژه ســاخت فاز نخست نمایشگاه 
بین المللى اصفهان 47 درصد پیشــرفت دارد که با 
عملیاتى شدن تعهدات مالى سهامداران آن، مرحله 
نخست این پروژه در آینده اى نه چندان دور به اتمام 

مى رسد.
على یارمحمدیان اظهارکرد: پروژه نمایشگاه بزرگ 

اصفهان به وســعت 45 هکتار در روشن دشت واقع 
شــده که 15هزار مترمربع فضاى مسقف و 35 هزار 
متر هم فضاى باز نمایشگاهى براى آن در نظر گرفته 

شده است.
وى با بیان اینکه فــاز اول پروژه نمایشــگاه بزرگ 
اصفهان 17 هکتار است، گفت: در حال حاضر فاز اول 
پروژه نمایشــگاه بزرگ اصفهان 47 درصد پیشرفت 
فیزیکى دارد و پیمانکاران در 17 جبهه کارى مشغول 

فعالیت هستند.
یارمحمدیان با تأکید بر اینکه فاز دوم پروژه نمایشگاه 
بزرگ اصفهــان را با افزایش ســرمایه شــرکت یا 
مشارکت بخش خصوصى اجرا خواهیم کرد، گفت: 
در فاز دوم، هشــت ســالن جدید نمایشگاهى ایجاد 
مى شــود که متراژ نمایشــگاه چند برابــر افزایش 

مى یابد. 

مدیرعامل ســازمان ساماندهى مشــاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشــاورزى شــهردارى اصفهان گفت: 
میوه هاى نوروزى با قیمت مناســب از 25 اسفند سال 
جارى تا 15 فروردین ماه ســال آینده در بازارهاى روز 

شهردارى اصفهان توزیع مى شود.

محمد مجیرى اظهارکرد: میــوه، با کیفیت مطلوب و 
قیمت مصوب دولت از تاریخ 25 اسفندماه سال جارى تا 
15 فروردین ماه سال 98 با عنوان میوه دولتى در اختیار 

شهروندان اصفهانى قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل ســازمان ساماندهى مشــاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شــهردارى اصفهان تصریح 
کرد: تمامى اقالم مورد نیاز شــهروندان از جمله میوه 
در این بازارها با کیفیت مطلوب و قیمتى مناســب به 

فروش مى رسد.
مجیرى ادامه داد:  همچنین اماکنى در سطح شهر براى 
توزیع میوه در نظر گرفته شــده تا با همکارى سازمان 
جهادکشاورزى، سازمان صنعت، معدن و تجارت این 

اقدام صورت گیرد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
در ایام پایانى سال با توجه به افزایش حجم سفرهاى 

درون شهرى شهروندان، ســاعات کار پارکینگ هاى 
محدوده مرکزى شهر تا ساعت 24 افزایش یافته است.

علیرضــا صلواتى اظهارکــرد: در حــال حاضر 136 
پارکینگ در سطح شــهر اصفهان وجود دارد که 42 
پارکینگ متعلق به مدیریت شــهرى و بقیه در اختیار 

بخش خصوصى است.
وى افــزود: 21 هزار فضاى پــارك در پارکینگ هاى 
شهر اصفهان وجود دارد که 14 هزار واحد آن یعنى در 
حدود 70 درصد در اختیار مدیریت شهرى بوده و در حال 

خدمت رسانى به شهروندان است.

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان با اشاره به 
تداوم رکود تورمى در بازار مسکن گفت: درحالى که 
مردم تمایل به خرید آپارتمان هاى 50، 70 و در نهایت 
100 مترى دارند اما ساخت وسازهاى کمتر از 70 متر 

به ندرت در اصفهان وجود دارد.
رسول جهانگیرى افزود: بعد از عید بازار رهن و اجاره 
رونق مى گیرد و امیدواریم با توجه به نوسانات ایجاد 
شده در بازار مسکن و افزایش غیرمنطقى و تصاعدى 

قیمت ها، تأثیر بسزایى بر این بخش نداشته باشد.
وى همچنین با تحلیــل وضعیت بازار خریدوفروش 
مسکن در سال 97، گفت: امسال با توجه به نوسانات 
بازار ارز، طال و ...، خرید و فروش مســکن در اواخر 
تابســتان و اوایل پاییز نسبت به ســال هاى گذشته 
دچار رکود تورمى و افزایش بى رویه قیمت شد و حتى 
در برخى مناطق بین 50 تا 80 درصد شاهد افزایش 

قیمت بودیم که این موجب کاهش خرید مردم شد.
وى تأکید کرد: در شــرایط موجــود و با وجودى که 
قیمت ها افزایش یافت، خریدوفروش مسکن بیشتر 

نشد و رکود بر این بازار سایه انداخته است.
جهانگیرى ادامه داد: بیشترین خرید و فروش مسکن 
در مناطق کمتر برخوردار و حاشیه اى شهر اصفهان 

که قدرت خرید مردم به آنها نزدیک بود، انجام شد.
وى در خصوص آمار میزان مبادالت مسکن در شهر 
اصفهان طى ســال جارى، گفت: آمار خاصى در این 
باره نداریم اما براساس آمار رسمى کشور، در سه ماهه 
تابستان امسال نسبت به مدت مشــابه سال 96، با 
وجود افزایش قیمت مسکن، میزان مبادالت در این 

بخش کمتر شده است.
وى با بیان اینکه به طور معمول متراژهاى 70 تا 100 
مترى آپارتمان، بیشترین میزان مبادله را دارد، اظهار 
کرد: در حال حاضر در اصفهان مســکن و آپارتمان 
کمتر از مترى 2/5 تا سه میلیون تومان حتى در حاشیه 
شــهر براى معامله نداریم و باالترین قیمت مسکن 

مترى 30 تا 35 میلیون تومان است.
جهانگیرى با تأکید بر اینکه در حال حاضر در اصفهان 
آپارتمان هــاى 50 و یا 70 مترى به ندرت ســاخته 
مى شود، گفت: متأسفانه آپارتمان ها نسبت به تقاضا و 

ذائقه مردم اصفهان ساخته نمى شود. 

پیشرفت 47 درصدى نمایشگاه اصفهان

توزیع میوه نوروزى از 25 اسفند ماه 
در بازارهاى روز اصفهان

افزایش ساعات کارى 
پارکینگ هاى شهر 

خانه در اصـفهان 
متـرى 30 میـلیون تومان

رئیس اتحادیه مشاوران امالك، آخرین وضعیت مسکن در اصفهان را تشریح کرد

 برگزارى کنفرانس«برق و سیستم هاى هوشمند ایران» در نجف آباد

ورود دام سبک به اصفهان باید آزاد شود

انعقاد تفاهمنامه براى اجراى«خانه سبز» در کاشان

گران تر بودن قیمت گوشت و مرغ در آران  

جدیدترین آمار هواشناسى استان نشان مى دهد

بارش ها در اصفهان
 3برابر شده است

 در سال آبى جارى، استان اصفهان 100/8میلیمتر بارش 
داشته است که در مدت مشــابه سال گذشته این میزان 
31/6 میلیمتر بوده و نسبت به بارش هاى سال گذشته، 

218/6 درصد افزایش داشته است.
بنابر اعالم سایت هواشناسى اســتان اصفهان، در سال 
آبى جارى، از ابتداى مهر امســال تا روز دهم اسفند ماه، 
استان اصفهان 100/8میلیمتر بارش داشته است که در 
مدت مشابه سال گذشته این میزان 31/6 میلیمتر بوده 
است که مى توان گفت امسال بارش ها سه برابر شده و 
نسبت به بارش هاى سال گذشته، 218/6 درصد افزایش 

داشته است.
همچنین میزان بارش استان اصفهان در بلندمدت 93/1 
میلیمتر بوده که از مقدار بارش هاى ســال جارى کمتر 
است و همچنین میزان بارش هاى کامل آبى سال جارى 
157/6 میلیمتر بوده که نشــان مى دهد استان اصفهان 

در سال جارى بارش هاى خوب و مناسبى داشته است.
■■■ 

استان اصفهان که چندین ســال متوالى با تغییر اقلیم 
مواجه و طى این ســال ها دچار خشکســالى و کم آبى 
شده است، در ســال 97 رحمت الهى شامل حالش شد 
و بارش هاى ســال جارى اســتان که خبر خوبى براى 
اصفهانى ها و کشاورزان این استان بوده است، همچنین 
نسبت بارش ســال آبى جارى اصفهان به یکسال آبى 

کامل 64 درصد تخمین زده شده است.
از طرفى، استان چهارمحال و بختیارى نیز در سال آبى 
جارى 507/9 میلیمتر بارش داشــته که در مدت مشابه 
سال گذشــته این میزان 124/7 میلیمتر بوده که بیانگر 
افزایش افزایش 307/1 درصدى بارش هاى این استان 

نسبت سال 96 است.
با افزایش بارش ها در ســطح کشــور و به خصوص در 

استان اصفهان که پس از گذشــت چند سال، سال 97 
بارش هاى خوب و مناســبى را تجربه کرد و همچنین 
افزایــش بارش هاى کوهرنگ باید دید که مســئوالن 
براى احیاى زاینده رود خشک شده چه اقدامى مى کنند، 
زیرا یکــى از دالیلى که اصفهان را از حق مســلم خود 
بى نصیب کرده بودند، کاهش بارش ها در استان اصفهان 
و سرچشمه زاینده رود بود که با الطاف الهى این مشکل 

رفع شد.
البته ناگفته نماند که کارشناســان اقلیمى و هواشناسى 
معتقدند حجم خشکسالى در سال هاى اخیر در اصفهان 
و حوضه آبریز زاینده رود به قدرى بــوده که این میزان 
افزایش هنوز نتوانسته کمبودهاى گذشته را جبران کند و 
الزم است که براى جلوگیرى از بحران کم آبى در تابستان 
آینده، مردم همچنان الگوهاى صحیح مدیریت مصرف 

آب را در دستور کار خود داشته باشند.
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صبح پنج شنبه گذشته رسانه ها از این نوشتند که «کاله 
قرمزى» به عید 98 نمى رســد و این شبکه به جایش 

سریال «بالش ها» را خریده است. 
«کاله قرمزى» برنامه محبوب میلیون ها ایرانى حاال 
چندسالى است که براى رفتن روى آنتن با چالش هایى 
روبه رو شده اســت.  ســال 96 تلویزیون و تیم ایرج 
طهماسب بر سر حق پخش این برنامه و درآمدهایش 
به توافق نرسیدند تا نوروز 96 «کاله قرمزى» تکرارى 
براى عید روى آنتن برود. در سال 97 هم دوباره همان 
دعواها وجود داشت و در نهایت کار به اینجا رسید که 
همان محصول تولیدى نوروز 96 را روى آنتن ببرند. 
امسال در فاصله 20 روز به عید سرى جدیدى ضبط 
نشده اما عوامل ســازنده «کاله قرمزى» و مدیران 

شبکه 2 هنوز درحال مذاکره هستند.
صبح پنجشنبه ولى خبر خرید سریال «بالش ها» براى 
قرار گرفتن در کنداکتور عیدانه شبکه 2 به جاى «کاله 
قرمزى» نشان از این داشت که مدیران تلویزیون از تیم 
ایرج طهماسب دلسرد شده اند. پیگیرى هاى خبرآنالین 
اما حکایت از این دارد که مدیران شبکه 2 سیما حق 
پخش ســریال «بالش ها» را خریده اند؛ سریالى 15 
قسمتى که اگرچه خریدارى شده است اما مشخص 

نیست اصًال جانشینى براى «کاله قرمزى» 
باشد و مدیران شبکه 2 

هنوز برنامه مشخصى در این باره ندارند و اولویت شان 
در شرایطى که مى دانند رقباى سختى در شبکه هاى 
دیگر دارند، ««کاله قرمزى»» اســت چون در همه 
این سال ها در نوروز پرچمدار برنامه هاى عیدانه شبکه 

2 بوده است.
امسال البته این شــبکه امید دارد ســریال شبیه به 
فیلم فارسى حامد عنقا و بهرنگ توفیقى به نام «بر سر 
دوراهى» با بازى حمید گودرزى و میترا حجار بتواند 
آنتن را از رقباى دیگر ببرد. رقابتى که البته خیلى هم 

کار ساده اى نیست.
اما براى برنامه کودك معروفشان، اینکه آنها به سراغ 
«بالش ها» بروند کارى بس دشوار است که بتوانند با 
آن آنتن ساعت 8 تا 9 شــب را در اختیار داشته باشند. 
«بالش ها» سریالى است که در شبکه نمایش خانگى 
منتشر شــد اما اقبال عمومى باالیى به دست نیاورد. 
«بالش هــا» احتماًال اولین نمونه تولیدى در شــبکه 
نمایش خانگى است که ســر از تلویزیون در مى آورد 
چون پیش تر این اتفاق براى هیچیک از سریال هاى 

موفق مثــل «قهوه تلخ» مهــران مدیرى، 
«شــاهگوش» داود 

میرباقرى و «شــهرزاد» حســن فتحى که هر سه از 
سریال سازان سرشناس تلویزیون بوده اند نیافتاد ولى 
حاال کار داریوش فرضیایى که براى شــبکه 2 برنامه 

«محله گل و بلبل» را هم مى سازد، افتاده است.
نکته نگران کننــده در زمان توزیــع «بالش ها» در 
شبکه  نمایش خانگى، انتقادهایى بود که به محتواى 
این ســریال مخصوص کودکان وارد مى شد. این که 
اصطالحات زشت و توهین آمیز و رفتارهاى خطرناك 
را یاد بچه ها مى دهد. انتقادهایى که بسیارى آن را در 
عدم موفقیت این پروژه در بازار شبکه نمایش خانگى 

موثر مى دانند.
حاال باید دید مدیران شــبکه 2 در صورت تصمیم به 
پخش این ســریال، چه تمهیداتى براى حل چالش 
داشــتن بدآموزى براى کودکان، خواهند داشت. آنها 
فعًال سکوت کرده اند تا احتماًال تکلیفشان با سازندگان 

«کاله قرمزى» مشخص شود.

آخرین قسمت از سرى فیلم هاى اکشن «رمبو» 
با بازى «سیلوستر استالونه» از 20 سپتامبر 2019 
اکران مى شود. به این ترتیب این سرى فیلم  37 
ســاله که از اوایل دهه 1980 آغاز شــده بود، به 

ایستگاه پایانى مى رسد.
نام قســمت پنجم «رمبو: آخرین خون» اعالم 
شده و اســتالونه  بار دیگر در نقش «جان رمبو» 
مقابل دوربیــن رفته و «پــاز وگا» نقش اول زن 
را بازى مى کند. اســتالونه فیلمنامــه را همراه با 
«متیو سیرالنیک» نوشــته و «ادریان گرانبرگ» 

کارگردان فیلم است.
در این فیلم، رمبو که در مزرعه اى در مرز آمریکا و 

مکزیک مشغول کار است، مى فهمد که دختر یکى 
از دوستانش دزدیده شــده و به سرعت خود را در 
میانه درگیرى با یکى از قدرتمندترین کارتل هاى 

مواد مخدر مى بیند.
استالونه در سال 2017 گفته بود که در ساخت فیلم 
بعدى رمبو نقشى ندارد تا دنباله «کرید» را پیش 

ببرد اما چند ماه بعد نظرش عوض شد.
«آخرین خون» بعد از «اولیــن خون» (1982)، 
«رمبو: اولین خون بخش دوم» (1985)، «رمبو3» 
(1988) و «رمبو» (2008) آخرین بخش این سرى 
اکشن خواهد بود. تهیه و پخش قسمت پنجم بر 

عهده کمپانى «الینزگیت» است.

شبکه 2 و مشکل پر کردن کنداکتور عیدانه

جانشین «کاله قرمزى» 
نیامده ، شکست خورده است

کاله قرمزى و مدیران  نشده اما عوامل ســازنده 
2شبکه 2 هنوز درحال مذاکره هستند.

صبح پنجشنبه ولى خبر خرید سریال «بالش ها» براى 
2قرار گرفتن در کنداکتور عیدانه شبکه 2 به جاى «کاله 
قرمزى» نشان از این داشت که مدیران تلویزیون از تیم 
ایرج طهماسب دلسرد شده اند. پیگیرى هاى خبرآنالین 
2اما حکایت از این دارد که مدیران شبکه 2 سیما حق 
5پخش ســریال «بالش ها» را خریده اند؛ سریالى 15
قسمتى که اگرچه خریدارى شده است اما مشخص

نیست اصًال جانشینى براى «کاله قرمزى» 
2باشد و مدیران شبکه 2

اختیار داشته باشند. 9 شــب را در 9 تا 8آن آنتن ساعت 8
«بالش ها» سریالى است که در شبکه نمایش خانگى
منتشر شــد اما اقبال عمومى باالیى به دست نیاورد.
«بالش هــا» احتماًال اولین نمونه تولیدى در شــبکه
نمایش خانگى است که ســر از تلویزیون در مى آورد
چون پیش تر این اتفاق براى هیچیک از سریال هاى

موفق مثــل «قهوه تلخ» مهــران مدیرى، 
«شــاهگوش» داود 

پخش این ســریال، چه تمهیداتى براى حل چالش
داشــتن بدآموزى براى کودکان، خواهند داشت. آنها
فعًال سکوت کرده اند تا احتماًال تکلیفشان با سازندگان

«کاله قرمزى» مشخص شود.

محسن تنابنده نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون درخصوص موج گسترده سینماى 
کمدى طى سال هاى اخیر گفت: اساس سینماى ایران هر دو یا سه سال تغییر مى کند. 
معموًال فیلم هاى هنرى، آرتیستیک و اندیشمندانه در جشنواره ها شرکت 

مى کنند و بعد از حضور موفق در جشنواره ها اکران مى شوند.
وى در همین راســتا ادامه داد: از طرفى ســینماداران و برخى دیگر 
مى گویند که اینها فیلم هایى هستند که تماشاگر ندارد و مردم را سینما 
زده کرده است. بعد جریان فیلم کمدى شروع به تولید و ساخت مى کند 

و به همین دلیل تمامى سینما را آثار کمدى در بر مى گیرند.
کارگردان فیلم «قسم» اذعان کرد: بعد از این جریان و غلبه سینماى 
کمدى، برخى کارگردانان هنــرى مى آیند و در اعتراض 
به اینکه ســینماى کمدى از نظرشان باعث 
کاهش سطح فرهنگى شــده شروع به 
تولید فیلم اجتماعى و هنرى مى کنند. 
این چرخه همواره در سینماى ایران 
وجود داشته است و هیچ گریزى از 

آن نیست.
وى درباره دلیل فاصله طوالنى 
بین ساخت فیلم اول و دوم خود 
افزود:  دلیل اینکه فاصله ساخت 
فیلم اول و دومم کمى زیاد شد 
این بود که صبر کردم تا شرایط 
درستى ایجاد شود و قصه خوبى 

مطرح شود تا آن را بسازم.
بازیگر ســریال پایتخت درباره 
احتمال فروش موفق قسم اظهار 
کرد: خدا را شــکر فیلم قسم با 
توجه به اینکه جزو آثار مردمى در 
جشنواره فیلم فجر بود در بخش اکران نیز 

جزو آثار مخاطب پسند خواهد بود.
تنابنده در مورد همکارى مجدد خود با مهران 
احمدى خاطرنشان کرد: من هیچ وقت از مهران 
احمدى دلخور نبوده و نیستم و همانطور که دیدید 
در فیلم قســم هم همکارى کردیم. آن زمان در 
پایتخت 4 از مهران دعوت به همکارى  کردیم اما 
همزمان در فیلم نرگس آبیار به ایفاى نقش مى 

پرداخت و نتوانست با ما همکارى کند.

سعید پورصمیمى یکى از چهره هاى پیشکســوت سینما و تلویزیون 
اســت که بیش از نیم قرن از عمرش را در راه هنر این مرز و بوم صرف 

کرد. 9 اســفند همزمان با ســالروز تولد آقاى بازیگر بــود که تولد 75 
سالگى اش را جشن گرفت. ســعید پورصمیمى 9 اسفند 1322 در تهران 
متولد شــد و بازیگرى را از دهه چهل آغاز کرد و با بازى در فیلم «ناخدا 
خورشید» به کارگردانى ناصر تقوایى به شهرت رسید. «ناخدا خورشید» 
را مى توان نقطه عطفى در کارنامه بازیگرى سعید پورصمیمى دانست 
که در نقشى مکمل در این فیلم خوش درخشید و براى بازى در این 

فیلم موفق به کسب لوح زرین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد.
«ناخدا خورشید» به کارگردانى ناصر تقوایى در سال 65 نقطه آغاز 

بازیگرى ســعید پورصمیمى در ســینما بود که در این 
فیلم در نقش ملول بــه ایفاى نقش کرد و در کنار 

بازیگر نقش اول این فیلم داریوش ارجمند، على 
نصیریان ، فتحعلى اویســى، پروانه معصومى 

و... بازى کرد. 
سعید پورصمیمى اســتاد نقش هاى مکمل 
است و تا به حال ســه بار در جشنواره فیلم 
فجر براى بازى در نقش مکمل جوایزى را 
دریافت کرده اســت. پورصمیمى در دومین 
اثرش جلوى دوربین فیلم تحفه ها ســاخته 

ابراهیم وحیدزاده رفت و باز هم در نقشى مکمل 
خوش درخشید. بازى موفق سعید پورصمیمى در فیلم 
تحفه ها ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد 
را در ششــمین دوره جشــنواره فجر براى او به ارمغان 
آورد و باز هم اهالى ســینما شاهد درخشش او در نقشى 

مکمل بودند.
سعید پورصمیمى سال 1369 با فیلم پرده آخر واروژ کریم 

مسیحى روى پرده سینماها رفت و موفق به دریافت سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از نهمین جشــنواره 
فیلم فجر شد.  پورصمیمى بعد از این بازى هاى موفق یکى از 

چهره هاى شــناخته شــده دنیاى هنر بود اما هرگز در نقشى 
اصلى دیده نشد و همان عنوان اســتاد نقش هاى مکمل را با خود 

همراه کرد.
«مدرسه پیرمردها»، «دلشدگان»، «اینجا چراغى روشن است»، «زشت 
و زیبا»، «سرزمین خورشید»، «نســل سوخته»، «عروس آتش»، «قائده 

بازى»، «یه حبه قند»، «بوسیدن روى ماه»، «نرگس مست»، «کلمبوس» 
و... از دیگر فیلم هاى سعید پورصمیمى بازیگر شناخته شده سینما هستند.

«کلمبوس» به کارگردانى هاتف علیمردانى جدیدترین تجربه بازیگرى سعید 
پورصمیمى در دنیاى سینماست که سال 1396 ساخته شد و بازیگرانى چون 

فرهاد اصالنى، مجید صالحى، هانیه توسلى، شــبنم مقدمى، فریده سپاه 
منصور و... با او در این فیلم همبازى بودند.

محسن تنابنده:

 استاد نقش هاى مکمل 75 ساله شد

هیچ وقت از مهران احمدى 
دلخور نبوده و نیستم

سعید پورصمیمى؛ از 
«ناخدا خورشید» تا «کلمبوس» 

مجید خراطها خواننده پاپ کشور پس از ماه ها تحمل بیمارى، 
چهارشنبه روى استیج مى رود.

خراطها چندین ماه است دچار کم سویى و سوزش چشم شده 
است. شدت این کم سویى چشم خراطها به حدى است که تا 
چند هفته پیش، او فقط یک متر جلو تر از خود را مى دید. حاال 
با طول درمانى که پزشک این خواننده براى او در نظر گرفته 
و همچنین مصرف دارو، کمى سوى چشم راست این خواننده 
بهتر شده است، اما طبق اعالم پزشک، بینایى خراطها هیچگاه 

به حالت اول باز نمى گردد.
اوضاع بینایى خراطهــا به قدرى بهبود یافته که قرار اســت 
کنسرت برگزار کند؛ کنسرتى که تمام بلیت هاى آن فروخته 
شده است. سعید خراطها برادر و مدیر برنامه این خواننده پاپ از 
بهبودى چشمگیر برادرش مجید خبر داد و گفت: خوشبختانه 
چشم راســت مجید بهتر از گذشــته مى بیند اما چشم چپ، 
همچنان مشکل جدى دارد. به لطف خدا اوضاع برادرم رو به 
بهبود است و پزشک مجید هم از روند درمانى ابراز امیدوارى 
کرده است البته بازگشت صد در صد بینایى کامل، هنوز قطعى 

نیست و ممکن است هیچ وقت این اتفاق نیفتد.
مدیر برنامه مجید خراطها در ادامه بیان کرد: برادرم مشکلى 
براى روى استیج رفتن ندارد. او چند هفته پیش در شهر ارومیه 
کنسرت برگزار کرد. همچنین چهارشنبه 15 اسفند در سالن امام 
على (ع) تهران برادرم به روى صحنه مى رود که بلیت هاى 
آن هم فروخته شده است. وى در پایان گفت: البته هنوز مجید 

به نور حساسیت دارد و باید با عینک دودى روى صحنه برود

پخش برنامه «قندپهلو» یک بار دیگر بــه تعویق افتاد. امیر 
قمیشى، تهیه کننده برنامه «قند پهلو» با اشاره به آخرین مراحل 
تولید این برنامه بیان کرد: چهارشنبه هشتم اسفندماه فینال 
«قند پهلو» مقابل دوربین رفت و تصویربردارى این برنامه به 
پایان رسید. قمیشى همچنین با اشاره به پخش این برنامه که 
تاکنون یک قسمت از آن روى آنتن رفته بیان کرد: اسفند و نیمه 
اول فروردین روزهاى تراکم و فشردگى کنداکتور شبکه هاى 

تلویزیونى است که باعث شد، پخش برنامه به تعویق بیفتد.
وى بیان کرد: مدیران تصمیم گیرنده در این حوزه به احترام 
مخاطبان پیگیــر «قندپهلو» تصمیــم گرفته اند پخش این 
برنامه به صورت منظم و شــبانه در کنداکتور قرار بگیرد، لذا 
على رغم اعالم قبلى مبنى بر پخش در روزهاى زوج، این برنامه 
تلویزیونى پس از پایان پخش برنامه «مشاعره» از اواسط اسفند 
هرشب از شبکه آموزش پخش مى شود.  تهیه کننده «قندپهلو» 
در پایان درباره تصمیم گیرى ها نسبت به زمان پخش برنامه 
گفت: طبیعتا تهیه کننده و عوامل تولید برنامه صرفاً به تحویل به 
موقع برنامه پیرو برنامه ریزى هاى قبلى به شبکه متعهد هستند 
اّما در مورد زمان و چگونگى پخش تصمیم قطعى با سیماست و 
تهیه کننده صرفاً نظر مشورتى دارد و در این زمینه هم هیچ گونه 

مشکلى با مدیران شبکه آموزش وجود ندارد.

«خاویر باردم» اعالم کرده است او و همسرش «پنه لوپه کروز» 
مجسمه هاى اسکارشان را به آباژور تبدیل کرده اند و آنها را کنار 

تخت خوابشان براى مطالعه شبانه گذاشته اند!
این  دو بازیگر سرشناس سینماى اســپانیا مى گویند هر بار با 
زدن یک کلید، اسکارشان روشن مى شود و مى توانند با نور آن 
کتاب بخوانند. باردم به تازگى آشکار کرده است که به همراه 
همسرش پنه لوپه کروز در قالب یک کار خالقانه مجسمه هاى 

اسکارشان را به آباژور تبدیل کرده اند.
باردم جایزه اسکار را براى ایفاى نقش مکمل در فیلم «جایى 
براى پیرمردها نیست» ساخته «برادران کوئن» در سال 2007 
کســب کرد و کروز نیز این جایزه را ســال 2009 براى بازى 
در فیلم «ویکى کریستینا بارسلونا» ساخته «وودى آلن» به 

خانه برد.
باردم با شرکت در یک شوى تلویزیونى گفت آنها جوایزشان 
را به آباژور بدل کرده اند کــه روى میزهاى کوچک دو طرف 

تخت خوابشان جاى گرفته و شب ها نور خوبى ایجاد مى کند!
او افزود: ما وقتى آنها را روشن مى کنیم با آنها کتاب مى خوانیم 
و خیلى هم کتاب خوانده ایم و این اسکارهاى همیشه روشن 
بهترین راه براى ماست که به یادمان بیاورد چقدر خوبیم. براى 

همین همیشه با هم کتاب مى خوانیم.

برنامه تلویزیونى «درجه یک» که جمعه 10 اسفند 
از شبکه یک پخش شــد، میزبان سیروس مقدم، 
کارگردان ســریال «پایتخت» بود. مقدم که چهره 
و بیانش متأثر از درگذشت خشایار الوند بود، در این 
برنامــه از آخرین وضعیت تولیــد فیلم «پایتخت» 

گفت.
او با اشــاره به اینکه قرار بود فیلمبردارى این فیلم 
نوروزى از صبح شنبه 11 اسفند کلید زده شود، در باره 
آخرین دیدارش با خشایار الوند گفت: «ما چهارشنبه 
(8 اسفند) تا ساعت 9 و نیم شب در دفتر کار بودیم و 
او 50 درصد از فیلمنامه این تک قسمت "پایتخت"را 
تحویل داد. آن شب ما خیلى خندیدیم و بعد او رفت 
تا فوتبال ببیند و ســاعت 8 صبح پنج شنبه به دفتر 
بیاید. » مقدم ادامه داد: «صبح پنج شنبه راننده اى که 
به دنبال او رفته بود، برگشت و خبر داد که چه اتفاقى 
رخ داده است. سپس ما به بیمارستان نیکان رفتیم و 

دیدیم که خبر صحت دارد.» 

این کارگردان درباره فیلمنامه به جامانده از خشایار 
الوند گفت: «این متن، آخرین یادگار اوســت و باید 
حفظ شــود تا هر بار که مردم مى بینند شاد شوند و 
برایش فاتحه اى بخوانند. امــا بدون حضور او، این 

کارى سخت است.» 
مقدم با یادآورى تصادف پوپــک گلدره در جریان 
ساخت سریال «نرگس» در ســال 1384 و به کما 
رفتن این بازیگر گفت: «زمانــى که پوپک گلدره 
تصادف و پس از شش ماه فوت کرد، چون سریال 

"نرگس" ملودرام بود و قصه غم انگیزى داشت، ما 
یک ماه وقت و فرجه پیدا کردیم تا خود 

را بازیابى کنیم. امروز هم زمان 
الزم اســت تا گروه 

"پایتخت" خود را بازســازى کنــد. کار کمدى با 
روحیه اى که من امروز از بچه ها در دفتر دیدم، خیلى 

است.»ســخت 

کنسرت خواننده معروف 
ایرانى بعد از نابینا شدن

پخش «قندپهلو» بازهم 
به تعویق افتاد

استفاده عجیب 2 ستاره از 
مجسمه هاى اسکارشان

ه هاى پیشکســوت سینما و تلویزیون 
عمرش را در راه هنر این مرز و بوم صرف 
5ـالروز تولد آقاى بازیگر بــود که تولد 75

2 اسفند 1322 در تهران  9ــعید پورصمیمى9
ه چهل آغاز کرد و با بازى در فیلم «ناخدا 
قوایى به شهرت رسید. «ناخدا خورشید» 
امه بازیگرى سعید پورصمیمى دانست 
م خوش درخشید و براى بازى در این 

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد.
5ى ناصر تقوایى در سال65 نقطه آغاز 

در ســینما بود که در این 
 نقش کرد و در کنار
شارجمند، على 
پروانه معصومى

ش هاى مکمل 
جشنواره فیلم 
ل جوایزى را 
مى در دومین

ه ها ســاخته 
م در نقشى مکمل 

سعید پورصمیمى در فیلم 
ین بازیگر نقش دوم مرد 
ره فجر براى او به ارمغان 
هد درخشش او در نقشى 

با فیلم پرده آخر واروژ کریم 
ت و موفق به دریافت سیمرغ 
کمل مرد از نهمین جشــنواره 
ز این بازى هاى موفق یکى از 

نیاى هنر بود اما هرگز در نقشى 
 اســتاد نقش هاى مکمل را با خود 

ن»، «اینجا چراغىروشن است»، «زشت
«نســل سوخته»، «عروس آتش»، «قائده 
ن روى ماه»، «نرگس مست»، «کلمبوس»
صمیمى بازیگر شناخته شده سینما هستند.

ف علیمردانى جدیدترین تجربه بازیگرى سعید 
6ت که سال 1396 ساخته شد و بازیگرانى چون 

، هانیه توسلى، شــبنم مقدمى، فریده سپاه 
بازى بودند.

میمى؛ از 
شید» تا «کلمبوس» 

مجید خراطها
چهارشنبه روى
خراطها چندین
است. شدت ای
چند هفته پیش
با طول درمانى
و همچنین مص
بهتر شده است
به حالت اول با
اوضاع بینایى
کنسرت برگز
شده است. سع
بهبودى چشم
چشم راســت
همچنان مشک
است و بهبود
کرده است البت
نیست و ممکن
مدیر برنامه م
براى روى است
کنسرت برگزا
على (ع) تهرا
آن هم فروخته
به نور حساسیت

پخش برنامه

ایران

پخش

سیروس مقدم از 2 خاطره تلخ گفت

از پوپک گلدره تا خشایار الوند

«رمبو 5» اول پاییز 2019 مى آید

» بود. مقدم که چهره 
این بود، در ایار الوند

ــد فیلم «پایتخت» 

یلمبردارى این فیلم
 کلید زده شود، در باره 
 گفت: «ما چهارشنبه 
ب در دفتر کار بودیم و 
" قسمت "پایتخت"را

ندیدیم و بعد او رفت 
بح پنج شنبه به دفتر 
نج شنبه راننده اى که 
خبر داد که چه اتفاقى 
ستان نیکان رفتیم و 

حفظ شــود تا هر بار که مردم مى بینند شاد شوند و 
این او، برایش فاتحه اى بخوانند. امــا بدون حضور

کارى سخت است.» 
یادآورىتصادف پوپــک گلدره در جریان مقدم با

4ساخت سریال«نرگس» در ســال1384 و به کما 
رفتن این بازیگر گفت: «زمانــى که پوپک گلدره 
تصادف و پس از شش ماه فوت کرد، چون سریال 

"نرگس" ملودرام بود و قصه غم انگیزى داشت، ما 
یک ماه وقت و فرجه پیدا کردیم تا خود 

را بازیابى کنیم. امروز هم زمان 
الزم اســت تا گروه 

است.»ســخت
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استنلى کى روش که آمار بسیار خوبى تا دیدار برابر ماشین 
ســازى در نیم فصل اول رقابت هاى لیگ برتر با گلزنى در 
بازى هاى پیاپى ثبت کرده بود، در بازى هاى اخیر سپاهان 
نتوانسته مانند میانه نیم فصل اول روند خوبش را حفظ کند؛ 
کى روش اگرچه در دیدار نیم فصل دوم برابر سپیدرود گل 
ســوم طالیى پوشــان را ثبت کرد ولى براى کسب عنوان 
آقاى گلى باید به همان روندى بازگردد که از هفته ششــم 
نیم فصل اول رقابت ها با گلزنى در ورزشگاه پارس جنوبى 

جم آغاز کرده بود.

در کنار اســتنلى کى روش یک ده گله دیگر هم در جدول 
گلزنان لیگ هجدهم وجــود دارد؛ على علیپــور، مهاجم 
سرخپوشــان که اگر در بازى اخیر برابر صنعت نفت آبادان 
پنالتى اى که به او سپرده شده بود، نمى سوزاند حاال با 11 گل 

در رتبه اول قرار داشت.
 جمعه  در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز عالوه بر اینکه دو تیم 
براى کسب امتیازات حساس بازى مى جنگیدند، دو گلزن برتر 
تیم هم براى افزایش تعداد گل هاى خود تالش مى کردند 
که مانند نتیجه بازى که به سود تیم میزبان بود، تنها استوکس 
بود که گلزنى کرد؛ البته که مهاجم ایرلندى تراکتورسازى از 

روزهاى اوجش فاصله گرفته و هنوز همان مهاجمى نشده 
که طى نیم فصل اول نمایش هایش را مى دیدیم ولى یک 
پنالتى عالوه بر اینکه تعداد گل هاى او را پس از ماه ها به عدد 
9 رساند، مى تواند شروعى براى بازگشت او به دوران اوج هم 
باشد. پس از علیپور و کى روش که ده گله هستند و استوکس 
که حاال 9 گله شــده و در تعقیب این دو بازیکن، شــیمبا از 
فوالدخوزستان و یونس شاکرى از پدیده دیگر مدعیان کسب 
عنوان آقاى گلى با هفت گل هســتند تا در میان شش تیم 
باالى جدول تنها تیم استقالل باشد که نماینده اى در میان 

بهترین گلزنان لیگ ندارد.

 جدال ایرانى- ایرلندى- برزیلى 
باال گرفت

فصل جدید مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا از اواسط هفته جارى آغاز 
مى شود. در آستانه شروع این رقابت ها سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا 
به معرفى بزرگ ترین ورزشــگاه هاى حاضر در این رقابت ها پرداخت. 
ورزشــگاه آزادى که بازى هاى خانگى دو تیم استقالل و پرسپولیس 
در لیگ قهرمانان آســیا قرار است در آن برگزار شــود با صد هزار نفر 
گنجایش در صدر این فهرست قرار دارد. ورزشگاه کینگ فهد متعلق 
به النصر عربستان، رقیب ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا با 68 هزار 
نفر گنجایش در رده دوم قرار دارد و ورزشگاه کارگران پکن با 66 هزار 
نفر جایگاه ســوم را به خود اختصاص داده است. ورزشگاه فوالدشهر 
اصفهان هم با 15 هزار نفر گنجایش در این فهرست دیده مى شود. در 
زمینه ظرفیت، ورزشــگاه لوکوموتیو تاشکند با 8000 نفر گنجایش در 

رده آخر قرار دارد.

آزادى در صدر لیگ قهرمانان  

0زمینه ظرفیت، ورزشــگاه لوکوموتیو تاشکند با 8000 نفر گنجایش در 
رده آخر قرار دارد.

 شاگردان امیر قلعه نویى تا پیش از دیدار هفته بیستم برابر تراکتورسازى هیچ شکستى 
را تجربه نکرده بودند؛ آنها ده برد و هشت تساوى در کارنامه داشتند و با اتکا به امتیازاتى 
که جمع آورى کرده بودند و آمار خوب گلزنى در صورت پیروزى مقابل شاگردان لیکنز 
جاى پرسپولیس را در صدر جدول مى گرفتند ولى در تبریز اتفاق دیگرى انتظار آنها را 
مى کشید و قرمزپوشان تبریزى پس از شکست استقالل تهران یکى دیگر از مدعیان 

قهرمانى لیگ را هم در خانه زمینگیر کردند.
سوى دیگر موفقیت هاى سپاهان حضور امیرقلعه نویى روى نیمکت این تیم بود و با این 
شکست آمار خوب امیرقلعه نویى که بیش از یکسال شکست ناپذیرى را در لیگ برتر 

همراه با دو تیم اصفهانى تجربه مى کرد، شکسته شد.
آخرین شکست پرافتخارترین سرمربى لیگ برتر، به بهمن ماه 1396 باز مى گشت 
که آنها با نتیجه 4 بر 2 برابر سایپا در ورزشگاه پاس قوامین شکست خوردند و پس 

از آن کادر فنى سابق ذوب آهن و  فعلى سپاهان روزهاى خوبى را تجربه کردند.
در نهایت رکورد ســپاهان و امیرقلعه نویى در هفته بیســتم رقابت هاى لیگ 
برتر شکسته شد تا عالوه بر پاك شدن تنها صفر جدول رده بندى مسابقات، 
تراکتورسازان هم نشان دهند که مدعى جدى قهرمانى هستند و حاال پنج 
تیم به صورت جدى براى گرفتن عنــوان قهرمانى لیگ هجدهم تالش 
مى کنند؛ اتفاقى که در سال هاى گذشته نظیرش را کمتر به خاطر داریم. 
شاید استرس نباختن و حفظ رکورد دیگر از سپاهانى ها جدا شده باشد و 
آنها حاال باید با خیال راحت بدون فکر به رکوردها دوباره بجنگند تا به صدر 

جدول بازگردند.
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تیم ذوب آهن روز دوشنبه (فردا) با ضعیف ترین تیم گروه خود در لیگ 
قهرمانان آســیا دیدار مى کند و براى رقابت ها با الوصل و النصر براى 

صعود، ملزم به برترى در این مسابقه است.
علیرضا منصوریان موفقیت هاى قابل توجهى در لیگ قهرمانان آسیا 
داشته و با کنار گذاشتن شکست مقابل العین، مى شود نمره خوبى به 
این مربى در رقابت هاى آسیایى داد. او با نفت تا یک چهارم نهایى لیگ 
قهرمانان پیش رفت و با اســتقالل نیز از مرحله گروهى صعود کرد و 

حاال به دنبال تجربه اى خوب با ذوب آهن است.
این بار تیم او به صورت مستقیم 
در لیگ قهرمانان حضور نداشت 
بلکه باید دو بازى پلى آف را انجام 

مى داد. ســبزها با علیمنصور على 
رغم مشکالت زیاد موفق شدند الغرافه 

را شکست دهند و به مرحله گروهى صعود 
کنند.

جالب اینکه پس از دو برد آسیایى برابر الکویت 
و الغرافه، ذوب آهن بازهم در لیگ به نتایج ضعیفى 

رســید و نتوانست طلســم برد را بشــکند. شاگردان 
منصوریان در مقابل استقالل و ماشــین سازى ناکام بودند 

و حاال به مصاف الزوراى عراق خواهند رفت.
در بازى هاى اخیر منصوریان در کنار زمین جنب و جوش بســیارى 
داشت اما فعالیت او و تالش شاگردانش به برد و حتى گل ختم نشد اما 
او به خوبى مى داند که براى صعود از مرحله گروهى، باید الزوراى عراق 

ضعیف ترین تیم گروه را شکست دهد.

بردن «ال» ها 
خوراك این روزهاى على منصور

محسن فروزان، سنگربان تراکتور در هفته بیستم دهمین کلین شیت خود 
را به ثبت رساند.

دیدار دو تیم تراکتورسازى و سپاهان در یکى از حساس ترین بازى هاى 
لیگ هجدهم با برترى مطلق تراکتورسازى به پایان رسید.

 در این دیدار عالوه بر دوئل هاى فراوانى که در تمامى نقاط زمین وجود 
داشــت در درون دروازه هم یک رقابت دیدنى بین محسن فروزان و پیام 

نیازمند در جریان بود.
 فروزان و نیازمند در حالى پا به میدان گذاشته بودند که هر دو دروازه بان تا 
هفته بیستم موفق شده بودند 9 کلین شیت را به نام خود به ثبت برسانند. در 
این صورت هر کدام از دروازه بان ها اگر مى توانستند دروازه خود را بسته 

نگه دارند به دهمین کلین شیت خود دست پیدا مى کردند.
اما در پایان این دیدار با توجه به نتیجه این بازى این محسن فروزان بود که 
با بسته نگه داشتن دروازه اش دهمین کلین شیت را به نام خودش ثبت کرد 

و پیام نیازمند در همان عدد 9 باقى ماند.
این در حالى اســت که ســپاهان تا به حــال 14 بار و 

تراکتورسازى 15 بار دروازه شان باز شده است.
در جدول بسته نگهداشتن دروازه، مهدى رحمتى 

در فاصله ده هفته به پایان لیگ برتر با ثبت 12 
کلین شیت در رتبه اول قرار دارد و بعد از آن 

بیرانوند با 11 کلین شیت 
به دنبال اوست.

فروزان از پیام رد شد
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دول بسته نگهداشتن دروازه، مهدى رحمتى 
ثبت 12 2صله ده هفته به پایانلیگبرتر با
ن شیت در رتبه اول قرار دارد و بعد از آن 

1وند با 11 کلین شیت 
بال اوست.

تیم فوتبال اســتقالل به چهارمین پیروزى خود در نیم 
فصل دوم دست یافت تا در پایان هفته بیستم لیگ برتر، 
عنوان بهترین تیم نیم فصل دوم را با چهار پیروزى و 12 

امتیاز از آن خود کند.
آبى پوشان در نیم فصل دوم ابتدا پیکان را با نتیجه 4 بر 
صفر مغلوب کردند و سپس با سه گل بر ذوب آهن غلبه 
کردند. شاگردان شفر در هفته هجدهم تنها شکست نیم 
فصل دوم را مقابل تراکتورســازى با نتیجه یک بر صفر 

پذیرفتند و بعد از آن پارس جنوبى را با نتیجه 2 بر صفر و 
فوالد را با نتیجه 3 بر یک شکست دادند تا با 12 امتیاز، 12 
گل زده و دو گل خورده بهترین عملکرد را داشته باشند و 

در صدر جدول نیم فصل دوم قرار بگیرند.
تراکتورسازى با سه پیروزى، دو مساوى، بدون شکست، 
هفت گل زده، یــک گل خورده و 11 امتیــاز بعد از آبى 
پوشان در جایگاه دوم و پرسپولیس با 10 امتیاز در رده سوم 

این جدول جاى مى گیرند. 

دور برگشت، دور آبى ها

فو مینگ، داور با تجربه چینى قضاوت نخســتین مســابقه 
ذوب آهن در فصــل جدیــد رقابت هاى لیــگ قهرمانان 

باشگاه هاى آسیا را بر عهده خواهد داشت.
دیدار تیم هاى فوتبــال ذوب آهن ایران و الــزوراء عراق در 
نخستین هفته از مرحله گروهى لیگ قهرمانان باشگاه هاى 

آسیا فردا دوشنبه 13 اسفند در اصفهان برگزار مى شود.
 فو مینگ با کمک هو ویمینگ و وانگ دکسین قضاوت این 
بازى را بر عهده خواهند داشــت. همچنین شن یین هائو به 
عنوان داور چهارم تیم داورى این مســابقه را از کشور چین 
شکل مى دهند. بشــیر شــفیق عبدالخالق از لبنان مسئول 

برگزارى مسابقه و نماینده AFC خواهد بود.
 بازى تیم هاى ذوب آهن و الزوراء عراق از گروه A مسابقات 
لیگ قهرمانان آســیا  از ساعت 19 فردا شــب در ورزشگاه 

فوالدشهر برگزار خواهد شد.

فو مینگ
داور ذوب آهن-الزوراء 

یکى از حساس ترین بازى هاى لیگ هجدهم در 
تبریز بین دو تیم تراکتورسازى و سپاهان با برترى 
تراکتور به پایان رسید. مهدى کیانى که به مدت 11 
سال در تراکتور به میدان رفته بود در مورد این دیدار 
گفت: بازى خوبى بود ما مى دانستیم که بازى بسیار 
سختى را پیش رو خواهیم داشــت اما اعتقاد دارم 

تراکتور با نیم موقعیت توانست دو گل به ما بزند.
 در هر دو صحنه اى که مــا گل را دریافت کردیم 
هیچ کدام خطــا نبود و این در حالى اســت که ما 
همیشه به داوران احترام گذاشــتیم. واقعًا داوران 
باید یک مقدار تمرکز کنند چرا که یک تیم در طول 
سال برنامه ریزى مى کند ولى خب متأسفانه تمام 
خطاهاى 50 -50 را به نفع تیم تراکتور سوت زدند و 

در نهایت به تیم تراکتور تبریک مى گویم .
 همانطور که گفتم االن طورى شده که هر کسى 
که اعتراض کند و هرکسى شلوغ کارى کند هفته 
بعد به نفعش گرفته مى شود ولى خود شما دیدید که 
تراکتور موقعیت خاصى نداشت. ما با وجود اینکه به 

داوران احترام مى گذاریم فقط خواهشم این است 
که در قضاوت ها تمرکز کاملى داشته باشند که 

متأسفانه در این بازى بدین شکل نبود.
 11 سال در این باشگاه بودم و همیشه براى 
همه احترام قائل بودم اما در این بازى یکسرى 
از شــعارهایى داده شــد، که باید بگویم 50 
درصد کسانى که علیه من شعار مى دادند در 
زمانى که من در این تیــم بازى مى کردم در 
حال خوردن شــیر بودند. چون من در زندگى 

خودم به کسى باج ندادم و جز خدا سرم را جلوى 
کســى فرو نیاوردم. دوســت ندارم بگویم 
ولى پیشــنهادهایى که داشــتم صد برابر 
دســتمزدى بود که در تراکتور مى گرفتم 
اما من هیچگاه حاضر بــه ترك تراکتور 
نشدم. در کل 50 درصدشان نمى دانند 
که تراکتور کجاى جدول است ولى ما 
بخاطر هواداران اصلى که 50 درصد 

بقیه هستند، آنها را مى بخشیم.

آنها ححاال باید با خیال راحت بدون فکر به رکوردها دوباره بجنگند تا به صدر 
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نصف تراکتورى ها شیر مى خوردند!

کارلوس کى روش، سرمربى پیشــین تیم ملى فوتبال ایران که در حال حاضر 
هدایت تیم ملى فوتبال کلمبیا را برعهده گرفته است، در بخشى از گفتگوى ویدیویى 
با سایت donbalon گفت که خودش را براى حضور قدرتمند در کوپا آمه ریکا 

آماده مى کند.
کارلوس کى روش درباره حضور در کوپا آمه ریکا برزیل، گفت : «سه مسئله ساده 
در این میان وجود دارد که امیدواریم به آن دست یابیم. در ابتدا حفظ شخصیت تیم 
که به دست آورده است، پیشرفت نتایج که آن را نیز کسب کرده ایم و در نهایت 

چیزى که ما در فهرست غیرممکن ها قرار مى دهیم و آن هم "قهرمانى" است. 
ســرمربى پیشــین تیم ملى فوتبال ایران در دو هفته اخیر با سفر به اروپا 

بازى هاى بازیکنان تیم ملى کشورش از جمله خامس رودریگس، رادامل 
فالکائو، داوید اوستینا، کارلوس باکا و ســانتیاگو آریاس را از نزدیک 

مشــاهده کرد. تیم ملى فوتبال کلمبیــا در اولین حضور کارلوس 
کى روش باید در دیدارى دوستانه برابر ژاپن قرار گیرد و چهار 

روز بعد برابر کره جنوبى دیگر تیم آسیایى صف آرایى کند. 

کى روش قهرمانى کوپا را 
مى خواهد

یران
خشى
 قدرت

 گفت
 ابتدا
ب ک
"هم "
خیر
دریگ
س را از
ر کار
 چها

 .

وپ

ن که در حال حاضر
ى از گفتگوى ویدیویى
تمند در کوپا آمه ریکا 

ت : «سه مسئله ساده 
 حفظ شخصیت تیم
کرده ایم و در نهایت 

"قهرمانى" است.
با سفر به اروپا
گس، رادامل 

ز نزدیک 
رلوس 

ر 

پا را 

محمد احمدى

سعید نظرى

احمد خلیلى

احسان حاج صفى یکى از خبرســازترین بازیکنان 
فوتبال ایران در لیگ هجدهم بود که در نهایت ترجیح 
داد میان دو تیم سپاهان و تراکتورسازى، گزینه دوم 

را انتخاب کند.
حاج صفى پس از پایان جام جهانى همچنان با باشگاه 
المپیاکوس قرارداد داشت ولى چون جایگاه ثابتى در 
ترکیب این تیم یونانى نداشت، تصمیم گرفت سایر 
پیشنهادات خود را بررســى کند و باشگاه دیگرى را 

براى ادامه فوتبالش انتخاب کند.
باشگاه سپاهان بالفاصله وقتى از این موضوع مطلع 
شد براى جلب رضایت این بازیکن وارد عمل شد ولى 
آنها رقیب سرسختى به نام تراکتورسازى و زنوزى را 
پیش روى خود مى دیدند که چند هفته قبل با توافقى 
که با دو کاپیتان تیم ملى یعنى اشکان دژآگه و مسعود 

شجاعى کرده بود، همه را مات و متحیر کرد.
در نهایت رقابت دو باشگاه تبریزى و اصفهانى براى 
جذب حاج صفى با تمام حواشى اى که در آن مقطع 
ایجاد کرد به سود زنوزى و باشگاه تبریزى خاتمه یافت 

تا برخى هواداران ســپاهان هم به نوعى از کاپیتان 
سابقشان دل چرکین شوند.

در این میان اما مهمترین اتفاق مصاحبه اى بود که 
امیرقلعه نویى خطاب به حاج صفى کرد و از او خواست 
تا براى کمک به سپاهان به این تیم بپیوندد  که در 

نهایت رخ نداد.

روز جمعه و پیــش از آغاز دیدار دو  تیم ســپاهان و 
تراکتورســازى که با اولین شکست طالیى پوشان 
در لیگ هجدهم هم همراه شد، احسان حاج صفى 
نزد مربى سابق خود رفت و از او براى حضور در زمین 
رخصت گرفت تا هر دو چهره نشان دهند دلخورى 

وجود ندارد و قوانین فوتبال حرفه اى را پذیرفته اند.

خیلـــى دور خیلـــى نزدیـــک 
قلعه نویى-حاج صفى؛

 وجش فاصله گرفته و هنوز همان مهاج
یم فصل اول نمایش هایش را مى دیدیم
الوه بر اینکه تعداد گل هاى او را پس از ماه
مى تواند شروعى براى بازگشت او به دور
ساز علیپور وکى روش که ده گله هستند و
9 گله شــده و در تعقیب این دو بازیکن،ش
ستان و یونس شاکرى از پدیده دیگر مدع
ى گلى با هفت گل هســتند تا در میان

ول تنها تیم استقالل باشد که نماینده اى
لزنان لیگ ندارد.

- برزیلى

اکتورسازى هیچ شکستى
اشتند و با اتکا به امتیازاتى 
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ابالغ رأى
راى دادگاه- شماره پرونده 892/97 شماره دادنامه: 1056-97/9/7 ،  درباب دعوى مهدى محمدى 
با وکالت مجید محمدى به طرفیت آقایان 1. داود قاسمى  2. سیف اله آرزم به خواسته مطالبه مبلغ 
200/000/000 ( دویست میلیون ریال )ریال و خسارات دادرسى و خسارات تاخیر تادیه به استناد 
یک فقره چک به شماره به تاریخ سر رســید 93/4/5 عهده بانک پست بانک مهر ایران  با توجه به 
گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده در ذیل چک ها که توســط بانک مربوط نیز 
گواهى شده و وجود اصل چک در ید خواهان و استصحاب بقاى حالت مدیونیت خوانده و عدم حضور 
خوانده جهت دفاع لذا دعوى را مدلل  تشخیص مستندا به مواد 313 و 320 قانون تجارت و مواد 198 
و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت 
مبلغ فوق 200/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و خسارت  دادرسى به میزان 3/125/000 ( سه 
میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ریال ) وهمچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم 
دادخواست 97/7/14 بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى  و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر ، 
اعالم مى نماید راى صادره غیابى ظرف بیست روز قابل واخواهى در این مرجع و سپس ظرف بیست 
روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد میباشــد. ایضا نسبت به شق خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ تقدیم دادخواست با التفات به اینکه حسب مستفاد از ماده 314 
قانون تجارت و صراحت ماده 286 همان قانون دارنده ى چک در صورتى مى تواند از مزایاى اسناد 
تجارى در برابر دارنده با حسن نیت استفاده نماید که در ظرف یکسال از تاریخ گواهى عدم پرداخت 
مبادرت به اقامه دعوى نماید و اال خصیصه و مزایاى تجارى از آن سلب و در واقع از حکومت اسناد 
تجارى خارج میگردد فلذا خســارت تاخیر تادیه بر مبناى ماده 522   قانون آیین دادرسى مدنى از 
تاریخ مطالبه محاســبه مى گردد و بدین رو در ظرف زمان مذکور خواهان محق تلقى نمى گردد و 
مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان  در خصوص مورد صادر ، 
اعالم مى نماید. این راى حضورى  و ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه عمومى 
حقوقى نجف آباد مى باشد. 394642 /م الف- ســید امید قاضى عسگر – قاضى شعبه 11 شوراى 

حل اختالف نجف آباد 12/188
 حصروراثت 

وحید ملکى داراى شناسنامه شماره 1027 به شــرح دادخواست به کالسه 1765/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سعید ملکى نجف آبادى 
بشناسنامه 1336 در تاریخ 97/10/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. محمد ملکى نجف آبادى ش ش 14827 ، 2. وحید ملکى  ش ش 1027 
، (فرزندان متوفى)، 3. زهرا احمدى مقدم ش ش 339 (همسر متوفى)، 4. منور انتشارى نجف آبادى  
ش ش 217 ( مادر متوفى )، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

396113/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/193
ابالغ رأى 

راى دادگاه- شماره پرونده 890/97 شماره دادنامه: 1059-97/9/7 ،  درباب دعوى مهدى محمدى 
با وکالت مجید محمدى به طرفیت رضا مقیمى رنانى  به خواســته مطالبه مبلغ 107/750/000 ( 
یکصد و هفت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال ) ریال و خسارات دادرسى و خسارات تاخیر تادیه 
به استناد یک فقره چک به شماره به تاریخ سر رســید 93/3/30 عهده بانک ملى ایران با توجه به 
گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده در ذیل چک ها که توســط بانک مربوط نیز 
گواهى شده و وجود اصل چک در ید خواهان و استصحاب بقاى حالت مدیونیت خوانده و عدم حضور 
خوانده جهت دفاع لذا دعوى را مدلل  تشخیص مستندا به مواد 313 و 320 قانون تجارت و مواد 198 
و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت 
مبلغ فوق 107/750/000 ریال  بابت اصل خواسته و خسارت  دادرسى به میزان 1/495/000 ( یک 
میلیون و چهار صد و نود و پنج هزار ریال ) وهمچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم 
دادخواست 97/7/14 بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى  و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر 
، اعالم مى نماید راى صادره غیابى ظرف بیســت روز قابل واخواهى در این مرجع و سپس ظرف 
بیســت روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد میباشد. ایضا نسبت به شق خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ تقدیم دادخواست با التفات به اینکه حسب مستفاد از ماده 
314 قانون تجارت و صراحت ماده 286 همان قانون دارنده ى چک در صورتى مى تواند از مزایاى 
اسناد تجارى در برابر دارنده با حسن نیت اســتفاده نماید که در ظرف یکسال از تاریخ گواهى عدم 
پرداخت مبادرت به اقامه دعوى نماید و اال خصیصه و مزایاى تجارى از آن سلب و در واقع از حکومت 
اسناد تجارى خارج میگردد فلذا خسارت تاخیر تادیه بر مبناى ماده 522   قانون آیین دادرسى مدنى 
از تاریخ مطالبه محاسبه مى گردد و بدین رو در ظرف زمان مذکور خواهان محق تلقى نمى گردد و 
مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان  در خصوص مورد صادر ، 
اعالم مى نماید. این راى حضورى  و ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه عمومى 
حقوقى نجف آباد مى باشد. 394649 /م الف- ســید امید قاضى عسگر – قاضى شعبه 11 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 12/189
ابالغ رأى

 راى دادگاه- شــماره پرونده 889/97 شــماره دادنامه: 1058- 97/9/7  ،  درباب دعوى مهدى 
محمدى با وکالت مجید محمدى به طرفیت آقایان 1. على ابراهیمى پارس آباد  2. ســیف اله آرزم 
مردخه به خواســته مطالبه مبلغ 170/000/000 ( یکصد و هفتاد میلیون ریال ) ریال و خســارات 
دادرسى و خسارات تاخیر تادیه به استناد یک فقره چک به شماره 116120 – 93/4/10 عهده بانک 
قرض الحســنه مهر ایران با توجه به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده در ذیل 
چک ها که توسط بانک مربوط نیز گواهى شده و وجود اصل چک در ید خواهان و استصحاب بقاى 
حالت مدیونیت خوانده و عدم حضور خوانده جهت دفاع لذا دعوى را مدلل  تشخیص مستندا به مواد 
313 و 320 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 170/000/000 ریال  بابت اصل خواســته و خسارت  
دادرسى به میزان 2/255/000 ( دو میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار ریال ) وهمچنین پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواســت 97/7/14بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى  و 
حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر ، اعالم مى نماید راى صادره غیابى ظرف بیست روز قابل 
واخواهى در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد 
میباشد. ایضا نسبت به شق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ تقدیم دادخواست 
با التفات به اینکه حسب مستفاد از ماده 314 قانون تجارت و صراحت ماده 286 همان قانون دارنده 
ى چک در صورتى مى تواند از مزایاى اسناد تجارى در برابر دارنده با حسن نیت استفاده نماید که 
در ظرف یکسال از تاریخ گواهى عدم پرداخت مبادرت به اقامه دعوى نماید و اال خصیصه و مزایاى 
تجارى از آن سلب و در واقع از حکومت اسناد تجارى خارج میگردد فلذا خسارت تاخیر تادیه بر مبناى 
ماده 522   قانون آیین دادرســى مدنى از تاریخ مطالبه محاسبه مى گردد و بدین رو در ظرف زمان 
مذکور خواهان محق تلقى نمى گردد و مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بى 
حقى خواهان  در خصوص مورد صادر ، اعالم مى نماید. این راى حضورى  و ظرف 20 روز از ابالغ 
قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد مى باشد. 394651 /م الف- سید امید 

قاضى عسگر – قاضى شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/190
ابالغ رأى

 راى دادگاه- شماره پرونده 891/97 شماره دادنامه: 1061-97/9/7 ،  درباب دعوى مهدى محمدى 
با وکالت مجید محمدى  به طرفیت آقایان 1. حبیب اله رستمى زنگى آبادى  2. شرکت تهران نیکو 
به خواسته مطالبه مبلغ(یکصد میلیون ریال )100/000/000 – (50/000/000 ریال ) ( 000/000/ 
50 ریال ) ریال و خسارات دادرسى و تاخیر تادیه به استناد دو فقره چک به شماره 096667 (94/5/31 
) – 096668 (94/7/30 ) عهده بانک کشاورزى با توجه به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و 
امضا خوانده در ذیل چک ها که توسط بانک مربوط نیز گواهى شده و وجود اصل چک در ید خواهان و 
استصحاب بقاى حالت مدیونیت خوانده و عدم حضور خوانده جهت دفاع لذا دعوى را مدلل  تشخیص 
مستندا به مواد 313 و 320 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ فوق (100/000/000 ریال ) بابت اصل 
خواسته و خسارت  دادرسى به میزان 1/465/000 (یک میلیون و چهارصد و شصت و پنج هزار ریال 
) وهمچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست 97/7/15 بر مبناى نرخ اعالمى 
بانک مرکزى  و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر ، اعالم مى نماید راى صادره غیابى ظرف 
بیست روز قابل واخواهى در این مرجع و سپس ظرف بیســت روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى 
حقوقى نجف آباد میباشد. ایضا نسبت به شق خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ 
تقدیم دادخواست با التفات به اینکه حسب مستفاد از ماده 314 قانون تجارت و صراحت ماده 286 
همان قانون دارنده ى چک در صورتى مى تواند از مزایاى اسناد تجارى در برابر دارنده با حسن نیت 
استفاده نماید که در ظرف یکسال از تاریخ گواهى عدم پرداخت مبادرت به اقامه دعوى نماید و اال 
خصیصه و مزایاى تجارى از آن سلب و در واقع از حکومت اسناد تجارى خارج میگردد فلذا خسارت 
تاخیر تادیه بر مبناى ماده 522   قانون آیین دادرسى مدنى از تاریخ مطالبه محاسبه مى گردد و بدین 
رو در ظرف زمان مذکور خواهان محق تلقى نمى گردد و مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر بى حقى خواهان  در خصوص مورد صادر ، اعالم مى نماید. این راى حضورى  و ظرف 
20 روز از ابالغ قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد مى باشد. 394662/م 

الف- سید امید قاضى عسگر – قاضى شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/191
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 893/97 دادنامه 1057- 97/9/7 مرجع 
رسیدگى شعبه یازده شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مهدى محمدى نشانى: جوزدان –خ 
امام – کوى عدل وکیل خواهان : مجید محمدى نشــانى : جوزدان – خ امام- جنب بانک تجارت 
پ 43 خوانده: حســن صالحى  نشــانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به 
شــماره 306549- 97/5/30 (16/000/000 ریال ) جمعا به مبلغ 16/000/000 ( شانزده میلیون 
ریال) گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به 

تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مهدى محمدى با وکالت مجید 
محمدى به طرفیت حسن صالحى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت 
از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و 
مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 16/000/000 (شــانزده میلیون ریال)ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 325/000 ریال ( سیصد و بیست و پنج هزار ریال ) به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر 
از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
97/5/30 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشــد.394672/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه یازده/ 12/192
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم  زیور پارساخواهان خانم  ثریازارعى دادخواستى مبنى 
بر مطالبه به طرفیت شما  به این شــورا تقدیم نموده و به کالســه 97 / 643 ش 9 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 26 / 1/ 98ساعت 5 عصر  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم 
غیابى صادر خواهد شد 396978 /م الف. مسئول دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر/ 12/196 
 حصروراثت 

فاطمه قندهارى داراى شناسنامه شماره 119 به شرح دادخواست به کالسه 567/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زین العابدین قندهارى 
بشناسنامه 2589 در تاریخ 1390/10/9 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. حسین قندهارى  فرزند زین العابدین متولد 1322 ش ش 649  نسبت 
با متوفى فرزند ، 2. پروین  قندهارى  فرزند زین العابدین متولد 1327 ش ش 565  نسبت با متوفى 
فرزند ، 3. فلورا قندهارى علویجه فرزند زین العابدین متولد 1342  ش ش 44986 نسبت با متوفى 
فرزند ، 4. مسعود قندهارى علویجه فرزند زین العابدین متولد 1335  ش ش 8484 نسبت با متوفى 
فرزند  ، 5. پروانه قندهارى علویجه فرزند زین العابدین متولد 1333 ش ش 1471  نسبت با متوفى 
فرزند (فرزندان متوفى)، 6. جمیله شفیعى علویجه فرزند حســین متولد 1316ش ش 36 (همسر 
متوفى)،7. فاطمه خانم زیبافر فرزند مشهدى غالمعلى متولد 1303 ش ش 2906 ( همسر متوفى )، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 396738/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/194
 حصر وراثت

خواهان خانم امیره بن سعید  به شماره شناسنامه 6226  با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره پرونده  862تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان فوزه بن سعید  فرزند یباره  بشناسنامه شماره 4853در تاریخ 22 / 11/ 1397 درگذشته و 
ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 –عزیزاله بن سعید فرزند سلمان بشماره شناسنامه 205 
نسبت با متوفى همسر2- عادل بن ســعید  فرزند عزیزاله  شماره شناسنامه 1459 نسبت با متوفى 
فرزند 3- صباح بن سعید فرزند عزیزاله  به  شماره شناسنامه 902 نسبت با متوفى فرزند 4- امیرعلى 
بن سعید  فرزند عزیزاله  به شماره شناسنامه 759 نسبت با فرزند 5- محسن بن سعیدفرزندعزیزاله 
به شماره شناسنامه 186نسبت بامتوفى فرزند 6- امیره بن سعید فرزندعزیزاله به شماره شناسنامه 
6226نسبت بامتوفى فرزند 7- علیه سعیدى فرزند عبداله به شماره شناسنامه 30902نسبت بامتوفى 
مادر  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 397077 /م الف شعبه ویژه حصر وراثت شاهین 

شهر/ 12/195 
اجرائیه

شــماره اجرائیــه : 9610423759100305 تاریــخ تنظیــم : 22 / 6 / 1396 شــماره پرونده : 
9609983759100515 شماره بایگانى : 960528 حجت اله عارفیان  به نشانى شاهین شهرمحکوم 
علیه حمیدنصر به نشانى اصفهان – برخوارومیمه مرکزى – شاهین شهر گلدیس بلواردانشجو- نیم 

فرعى یک غربى پالك 20  محکوم به بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه 
354 – مو رخ 87/7/30 محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ودویســت 
وپنجاه هزارریال اصل خواسته و مبلغ دویست وسى وشش هزار ریال بابت هزینه  دادرسى وپرداخت 
خسارت تاخیر اززمان سررسید تازمان پرداخت براساس شاخص بانک مرکزى وپرداخت حق الوکاله 
وکیل براساس تعرفه درحق محکوم له وهزینه اجرا برعهده محکوم علیه مى باشد .  .منشى شعبه 
1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شــهر و میمه – زهرا با وقار محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1 – ظرف ده روز مفاد آنــرا بموقع اجرا گذارد ( ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى ) 2 – ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد 3 – مالى معرفى کندکه اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشد . چنانچه خود را قادر به اجرا مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او بههر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرحدعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود ( مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394 
) 4 – خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حکم ، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد . ( ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق . م . ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394 ) 5 – انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات محکوم مى شود . ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394 ) 6 – چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود . ( تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) محل امضاء و مهر دادگاه 
: حسین محمدى 396449/م الف زهرا با وقار- منشــى شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر و میمه /12/197 
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 نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023001021 مورخ 97/11/29 خانم نسرین شهدادیان 
به شماره شناسنامه 386 کدملى 1291106790 صادره از اصفهان فرزند اصغر نسبت به یکدانگ و 
نیم مشاع از ششدانگ مفروز از یکباب خانه به مساحت 171/66 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
2296- اصلى که در راستاى استاندارد سارى به پالك 2286/2 واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که 

در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023001023 مورخ 97/11/29 خانم شهناز نبوى به شماره 
شناسنامه 84 کدملى 1753583632 صادره از اهواز فرزند منصور نسبت به یکدانگ و نیم مشاع از 
ششدانگ مفروز از یکباب خانه به مساحت 171/66 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2296- اصلى 
که در راستاى استاندارد سارى به پالك 2286/2 واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 

رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 3- برابر رأى شماره 139760302023001025 مورخ 97/11/29 خانم محبوبه معماریان 
به شماره شناسنامه 45 کدملى 1285689070 صادره از اصفهان فرزند مرتضى نسبت به یکدانگ 
و نیم مشاع از ششدانگ مفروز از یکباب خانه به مساحت 171/66 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
2296- اصلى که در راستاى استاندارد سارى به پالك 2286/2 واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که 

در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 4- برابر رأى شماره 139760302023001027 مورخ 97/11/29 خانم فتانه اشکبوس به 
شماره شناسنامه 70 251 کدملى 1281804355 صادره از اصفهان فرزند على نسبت به یکدانگ 
و نیم مشاع از ششدانگ مفروز از یکباب خانه به مســاحت 171/6612 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 2296- اصلى که در راستاى استاندارد سارى به پالك 2286/2 واقع در بخش 1 ثبت اصفهان 
که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
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قائم مقام سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان گفت: 
مشــکل و کمبودى براى تأمین و توزیع کود کشاورزان 
شهرستان و شرق اصفهان براى کشت محصوالت وجود 
ندارد. مهرداد مرادمند افزود: توزیع کودهاى ازته و اوره در 
دستور کار این سازمان است و تا روزهاى آینده انجام خواهد 
شد. وى همچنین از کشاورزان منطقه خواست براى بیمه 
محصوالت خود تا تاریخ 15 اســفند ماه نزد صندوق بیمه 
کشاورزى بانک کشــاورزى اقدام کنند. وى با بیان اینکه 
کشت و کار فعلى با شرایط خوبى در حال انجام است، پیش 
بینى کرد از هر هکتار زمین کشاورزى، حدود 4 تن محصول 
گندم، جو و گلرنگ برداشت شــود.  مرادمند خاطرنشان 

کرد: 30 هزار هکتار از مزارع اصفهان زیر کشت رفته که 
24 هزار هکتار از آن مربوط به شــرق اصفهان است. وى 
درباره بازگشایى دوباره زاینده رود براى آبیارى نوبت دوم 
نیز تصریح کرد: چنانچه در روزهاى باقیمانده اسفند شاهد 
بارش هاى مناسبى باشیم، اواسط فروردین نیاز به جارى 
سازى رودخانه داریم، در غیر این صورت اوایل فروردین 

باید آب در بستر زاینده رود جارى شود.
وى افزود: اراضى کشــاورزى اصفهان 563 هزار هکتار، 
معادل 3/5 درصد از مساحت این استان است که با توجه 
به محدودیت هاى منابع آب در سال هاى اخیر، تنها 290 

هزار هکتار آن تحت کشت زراعى و باغى قرار مى گیرد.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: هموطنان باید 
از نگهــدارى ارز و طال و همچنین پول زیــاد در خانه 
خوددارى کنند و مراقبت از اموال خــود را به صندوق 

امانات بسپارند.
مهدى معصــوم بیگى یکى از دغدغه هــاى پلیس را، 
ســرقت از منازل عنوان کرد و گفت: این نوع سرقت، 

احساس ناامنى زیاد در شهروندان ایجاد مى کند.
فرمانــده انتظامى اســتان اصفهان تأکید کــرد: البته 
شــهروندان نباید با رعایــت نکردن مــوارد ایمنى از 
جمله اســتفاده از نرده، دوربین، روشنایى و درهاى ضد 
سرقت، فرآیند انجام ســرقت را براى مجرمان تسهیل 

کنند.
وى اظهــار کرد: نصــب دوربین هاى مدار بســته در 
ساختمان، نصب درهاى ضد سرقت و در نهایت سپردن 
اقالم گرانقیمت از جمله ارز و طال و پول در صندوق هاى 
امانت بانک ها، سارقان را در رســیدن به مقصود خود 

ناکام خواهد گذاشت.
معصوم بیگى تصریح کرد: اهمیت موضوع در تمام طول 
سال احساس مى شود اما باتوجه به ماه هاى پایانى سال، 
افزایش نقدینگى در دســت مردم و سفرهاى نوروزى، 
احتمال کیف قاپى، سرقت وجه نقد و سرقت محتویات 

خودرو و منازل بیشتر مى شود. 

کود مورد نیاز کشاورزان 
تأمین شده است

شهروندان از نگهدارى طال و 
ارز در منزل خوددارى کنند

اضافه شدن 5 دستگاه 
آمبوالنس به اورژانس فریدن 
اکبر ترکى،  نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان 
و بویین میاندشـت گفت: با پیگیرى هاى انجام شده، 
سـه دسـتگاه آمبوالنـس بـه شهرسـتان هاى حوزه 
انتخابیه اختصاص یافته و مجوز دریافت دو دسـتگاه 

آمبوالنس دیگر نیز گرفته شده است.

سنجش میزان اضطراب
 7000 کودك اصفهانى

معاون پیشـگیرى از آسـیب هاى اجتماعى اداره کل 
بهزیسـتى اسـتان اصفهان گفـت: طـرح غربالگرى 
شناسایى کودکان مشکوك به اضطراب در مهدهاى 

کودك 15 شهرستان استان آغاز شده است.
محمدسـعید محمدى اظهار کرد: این طرح کشورى 

است و براى کودکان پنج و شش سال اجرا مى شود. 

کشف 700 ترقه توسط پلیس
حسن یاردوستی، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
گفـت: در گزارش هـاى مردمـى از فعالیـت دو واحد 
صنفى متخلـف در زمینـه فـروش مـواد محترقه به 
جوانـان، پـس از هماهنگـى قضائـى در بازرسـى از 
ایـن دو واحد صنفـى متخلـف، 700عدد انـواع مواد 
محترقه کشـف شـد و مالکان این واحدها دسـتگیر

 شدند.

خبر

مدیرعامل مجمع خیران مدرســه ساز اصفهان با بیان اینکه 
حل مشکل یک سوم مدارس غیر استاندارد این استان نیازمند 
عزم جدى نیکوکاران است، گفت: کار خیر و فرهنگ مدرسه 
سازى پایانى ندارد و نیازى براى همیشه و هر روز جامعه است.
فریدالدین عبد یزدان افزود: متأســفانه برخــى از مردم فکر 
مى کنند مدرسه به اندازه کافى در جامعه وجود دارد، در حالى 
که اینطور نیســت و بسیارى از مدارس، فرســوده و نیازمند 

بازسازى و یا نوسازى است.
وى با بیــان اینکه فضــاى مدرســه و کالس در یادگیرى 
دانش آموزان و عملکرد کارکنان مدرسه تأثیر بسزایى دارد، 
خاطرنشــان کرد: اگر مدارس به اندازه کافى و با کیفیت در 
جامعه ساخته شــود، فضاى اجتماع شاداب مى شود و میزان 

آسیب هاى اجتماعى کاهش مى یابد. 
مدیرعامل مجمع خیران مدرسه ســاز اصفهان به اقدامات 
مدرسه سازى خیران استان با همکارى و مشارکت آموزش و 
پرورش و اداره کل نوسازى مدارس اصفهان اشاره کرد و گفت: 
با گذشت 20 سال از تشکیل این مجمع، 1113مدرسه شامل 

6700 کالس درس توسط خیران در استان بنا شده است.
وى خاطرنشان کرد: بسیارى از پروژه هاى احداث شده توسط 
خیران مدرسه ساز استان، به دلیل نوآورى و معمارى رتبه هاى 

کشورى کسب کرده است.
عبدیزدان تصریح کرد: هنوز هم یک ســوم مدارس استان 
غیر استاندارد اســت و نیازمند عزم جدى نیکوکاران در این 

عرصه است.

یک سوم مدارس اصفهان 
غیر استاندارد است

شــهردار گــز برخــوار گفــت: موضوعــات قابل 
سرمایه گذارى در شهر گز متعدد است و انتظار داریم 
خّیران شهرساز بیشترى داشته باشیم، چرا که کمک 
به ساخت شهر و شهرسازى کمتر از ساخت مسجد و 

مدرسه نیست.
محمود بخشــى بــا بیــان اینکه بدون مشــارکت 
شهروندان، مدیریت شهرى توفیقى نخواهد داشت، 
اظهار کرد: مشــارکت تنها به معناى سرمایه گذارى 
در پروژه هاى عمرانى نیست، حتى اگر شهروندان در 
نگهداشت یک نهال، همکارى در جمع آورى زباله یا 
رعایت حقوق شهروندى با مدیریت شهرى همکارى 

کنند، قطعاً شهر به تعالى مى رسد.
■■■

بخشى در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به کمبود 
بودجه در شهردارى ها تصریح کرد: در دوره پنجم به 

شدت از بُعد اقتصادى با کمبود بودجه مواجه شدیم اما 
با تمام این مشکالت، عزم خود را براى توسعه شهر و 
انجام وظایف قانونى جزم کردیم تا شهر را به سمت 

جلو پیش ببریم.
شهردار گز برخوار با تأکید بر اینکه عالوه بر سرمایه 
مالى، عالقه مند به جذب سرمایه هاى فکرى هستیم، 
اظهار کرد: در حوزه ادارى و مالــى تالش کرده ایم 
فرایندهــا و روش هاى انجام کار تســهیل شــود و 

مشتریمدارى سرلوحه کارمان باشد.
بخشــى مهمترین اقــدام این دوره شــهردارى گز 
را، تشــکیل کمیتــه ســرمایه گذارى و دفتر جذب 
سرمایه هاى مردمى دانســت و افزود: ایجاد شوراى 
نامگذارى معابر، شوراى فرعى حمل ونقل و ترافیک 
و شوراى کمیسیون ماده 77 از دیگر اقدامات مدیریت 

شهرى در شهر گز بوده است. 

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: به منظور 
آغاز عملیات اجرایــى تاالر شــهر مذاکراتى با حوزه 
هنرى داشــته ایم که در ازاى واگذارى سینما همایون 
به شــهردارى، زمین هایى حتى بیشتر از زمین سینما 
در مناطق مختلف شــهر در اختیار آنان گذاشته شود 
و شهردارى نیز براى ســاخت این سینماها مشارکت 
مى کند. فتح ا... معین اظهار کــرد: مغازه هاى مقابل 
سینما همایون توسط شهردارى خریدارى شده و براى 
خود سینما نیز مذاکراتى با بنیاد شــهید انجام شده تا 

به جاى یک سالن تئاتر، اقدامات الزم براى ایجاد یک 
مجموعه فرهنگى بزرگ انجام شود، بنابراین با احداث 
این مجموعه مراکز، عرضه تولیدات فرهنگى و هنرى 

نیز در تاالر شهر شکل مى گیرد.
 وى اضافه کرد: شهردارى و حوزه هنرى در خصوص 
اجراى پروژه هاى سینمایى همکارى و تعامالت زیادى 
داشته اند و انتظار داریم در خصوص اجراى این پروژه 
نیز همکارى بیشترى را از سوى حوزه هنرى اصفهان 

شاهد باشیم.

تشکیل کمیته جذب سرمایه  هاى مردمى در گز

 سینما همایون واگذار شود
احداث تاالر شهر را آغاز مى کنیم

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان:
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خواص بامیه و مزایاى مصرف آن براى ســالمت انســان 
شــامل توانایى این ماده غذایى در بهبود سالمت و کارکرد 
دســتگاه گوارشــى، افزایش سالمت پوســت، حفاظت از 
نوزادان، جلوگیرى از ابتالى به سرطان هاى خاص و تقویت 

استخوان هاست.
همچنین مصرف بامیه باعث بهبود ســالمت قلب و عروق، 
تعادل در سطوح کلســترول بدن، کمک به تقویت سیستم 

ایمنى بدن، کاهش فشارخون و حفظ سالمت قلب مى شود.
 A، B، بامیه غنى از ویتامین ها و مواد معدنى، ازجمله ویتامین
C، E و K و همچنین کلسیم، آهن، منیزیم، پتاسیم و روى 
است. عالوه بر این، این ماده غذایى حاوى مقادیر زیادى فیبر 
مخاطى است. اکثر مزایاى و خواص بامیه براى سالمت به 
دلیل وجود مواد معدنى، ویتامین ها و ترکیبات ارگانیک موجود 

در آن است.
بهبود فرایند هضم

شــاید بهترین بخش اضافه 
کردن بامیه به 
رژیم غذایى 

این اســت که 
این ماده مى تواند 

افزایش قابل توجهى 
در مصرف توسط فیبر 

شما را به همراه داشته باشد. 
فیبر مخاطى موجود در بامیه مى تواند 

از طریق افزودن حجم مواد غذایى به دستگاه گوارش کمک 
کند. این بدان معناست که حرکات روده بیشتر منظم مى شود و 
موارد مسمومیت دستگاه گوارش مانند نفخ، گرفتگى، یبوست 

و گاز اضافى کاهش مى یابد. 
کاهش فشارخون

بامیه منبع خوبى از ویتامین ها و مواد معدنى، ازجمله پتاسیم 
است که داراى فواید زیادى در یک جنبه اساسى در سالمت 
انسان است. پتاسیم براى حفظ تعادل مایعات در بدن ضرورى 
است زیرا این ماده باعث تعادل در مقدار سدیم مى شود. عالوه 
بر این، پتاسیم کمک مى کند تا فشار بر رگ هاى خونى و عروق 

خونى را کاهش دهد که همین امر فشارخون را کاهش مى دهد 
و فشار بر سیستم قلبى عروقى را کاهش مى دهد. این بدان 
معنى است که احتمال لخته شدن و آترواسکلروزیس(تصلب 

شرائین) بسیار کاهش مى یابد.
مراقبت از پوست

آنتى اکسیدان هاى ویتامین A همچنین مى توانند از سالمت 
پوســت محافظت کنند که این امر از طریق بهبود سریع تر، 
کاهش ظاهر زخم ها و آکنه و از بین بردن چین وچروك است. 
این به این دلیل است که آنتى اکسیدان ها قادر به خنثى سازى 
رادیکال هاى آزاد هستند که ممکن است این به سلول هاى 

پوست آسیب وارد کنند.
بهبود بینایى

بامیه حاوى مقدار بســیار باالیى از ویتامین A و همچنین 
اجزاى آنتى اکسیدانى مانند بتاکاروتن، زانتین و لوتین 
اســت. آنتى اکســیدان ها ترکیبات قدرتمند 
هســتند کــه باعــث تخریــب یا 
خنثى ســازى رادیکال هاى 
آزاد مى شــوند کــه 
محصــوالت جانبى 
خطرناك متابولیسم 
ســلولى هســتند. 
رادیکال هاى آزاد مسئول 
تخریب سلول هاى بدن 
هستند، ازجمله تخریب 

اندام هایى که مسئول دید هستند.
افزایش ایمنى

اجزاى آنتى اکسیدان مختلف بامیه باعث شده که این ماده 
غذایى براى مبارزه با رادیکال هاى آزاد بسیار مفید باشد و 
همچنین مقدار باالى ویتامیــن C در این ماده غذایى نیز 
به معنى افزایش ایمنى بدن اســت. این ویتامین مى تواند 
سیســتم ایمنى را براى ایجاد گلبول هاى ســفید تحریک 
کند که این گلبول ها مى توانند با پاتوژن ها و مواد خارجى و 
بیگانه در بدن که مى توانند سیســتم ایمنى بدن را تضعیف 

کنند، مبارزه کند.

به تجمع مایعات بین الیه هاى مختلف پوست که به 
صورت محدود و مشخص باشد، در باور عامیانه تاول 
گفته مى شود اما از نظر متخصصان پوست، اندازه 

چنین ضایعاتى نیز مهم است. 
در واقع به ضایعات کوچک وزیکــول و به تجمع 
مایعات با قطر بزرگ تر از نیم ســانتیمتر، واژه تاول 
گفته مى شود. دالیل تجمع مایعات در پوست طیف 
وسیعى از اختالالت ژنتیکى تا علل میکروبى، عفونى 
و از طرفى عوامل محرك پوست را در برمى گیرد و 
علل متعددى در بروز آن نقــش دارند که از جمله 

مهمترین آنها مى توان این موارد را برشمرد:
اختالالت ژنتیک پوست

گروه اول بیمارى هاى زمینه ســاز تاول، اختالالت 
ساختارى و ذاتى در پوست است که به شکل ژنتیکى 
منتقل مى شــود. این اختالالت برحسب قدرت و 
میزان معیوب بودن ژن، بر ســاختار پوســت تأثیر 
مى گذارند و باعــث بروز تاول در ســنین نوزادى، 

کودکى و باالتر مى شوند. 
اولین بیمارى ایــن گروه را مى تــوان «EB» یا 
اصطالحاً بیمارى پروانــه اى نامید که در پى نقص 
ژنتیک در ساختمان پوســت و کراتین هاى آن رخ 

مى دهد.
برحســب اینکه ژن معیوب چه شــدتى دارد و در 
الیه هاى سطحى یا عمقى پوست تأثیر مى گذارد، 
زمینه ساز بروز تاول هاى خفیف تا شدید از کودکى تا 

بزرگسالى مى شود.
اختالالت ایمنى بدن

در گروه دیگر بیمارى هاى زمینه ساز تاول، ساختمان 
پوست طبیعى و سالم است اما ایمنى بدن مشکل 
دارد. به این ترتیب سیســتم ایمنى علیه ســاختار 
پوست فعال مى شود و بعضى از اجزاى طبیعى داخل 
ساختمان پوست را که مانند سیمانى بین آجرها عمل 

مى کند، بیگانه مى داند. 
در نتیجه باعث جدا شــدن بخش هایى از پوست 
و ایجاد تاول مى شــود. به چنین بیمارى هایى در 
اصطالح پزشکى بیمارى هاى تاولى خودایمنى گفته 
مى شود که از مهمترین آنها مى توان به پمفیگوس 

ولگاریس و بولوز پمفیگوئید اشاره کرد.
بیمارى هاى عفونى

در معرفى بیمارى هاى زمینه ساز تاول، به مواردى 
مى رسیم که نه در ساختمان ذاتى پوست مشکلى 
وجود دارد و نه سیستم ایمنى بدن دچار اختالل است. 
در چنین شرایطى، ساختار پوست در اثر تهاجم یک 

عامل عفونى دچار آسیب مى شود.
عوامل باکتریال از جمله این بیمارى ها هستند که 
باعث ایجاد زرد زخم در قسمت هاى مختلف بدن 
مى شود. از علل ویروسى مى توان تبخال یا زونا را نام 
برد که وزیکول هاى ریز یا تاول هاى کوچک و بزرگ 

در اندام هاى مختلف ظاهر مى شوند.
حساسیت هاى دارویى

گاهى مصرف یک دارو باعث بــروز واکنش هایى 
در پوست مى شــود که برحسب شــدت، ممکن 
است با تاول هاى پوستى توأم باشد. مهمترین این 
واکنش هاى حساســیتى دارو، «اریتم مولتى فرم» 
نــام دارد.  البته در موارد خیلى شــدید، فرد حتى با 
مصرف کمتریــن و مرســوم ترین داروها نیز دچار 
حساسیت مى شود و با تاول هاى وسیع و منتشر در 
کل بدن و حتى کنده شدن پوست اندام ها و مخاط ها 

مواجه است.
مواجهه با عوامل آسیب رسان فیزیکى

عوامل فیزیکى گروه دیگرى از علل زمینه ساز بروز 
تاول هاى پوستى هستند که سرماى شدید یکى از 
این موارد است. به عنوان مثال اگر نوك انگشتان 
با قالب یخ تمــاس پیدا کند، دچار تاول مى شــود. 
همچنین گرفتار شــدن در بــرف و یخ زدگى نیز 

نمونه هاى شایع چنین آسیب هاى پوستى هستند. 
البتــه عالوه بر ســرما بایــد به گرماى شــدید و 
سوختگى هاى حرارتى و الکتریکى نیز اشاره کرد. نور 
خورشید نیز یکى دیگر از عوامل آسیب رسان محیطى 
است که پوست به دنبال آفتاب سوختگى هاى شدید 
دچار تاول مى شود. همچنین هر نوع تماس با مواد 
محرك و سوزان مانند اسید و... باعث بروز تاول هاى 

پوستى خواهد شد.
حساسیت شدید به گزش حشرات

بعضى افراد نسبت به کوچک ترین گزش حیوانات و 
حشرات حساسیت شدیدى نشان مى دهند، به طورى 
که حتى محل گزش یک مورچه نیــز مى تواند با 
عالیمى مانند کهیر یا تاول نیز همراه باشد. استفاده 
از چسب پانسمان روى پوست چنین افرادى مى تواند 
با ضایعات اگزمایى به شکل تاول و... نیز همراه باشد.

همه خواص بامیه

دردهاى مزمنى مثل ســردرد و کمــردرد، دردهاى مفصلى 
و استخوانى، از جمله شایع ترین مشــکالت دوره میانسالى 
و سالمندى اســت که متأســفانه امروزه جوانان هم آنها را 
تجربه مى کنند.  مشکل آنجاســت که در خیلى از موارد این 
بیمارى ها تنها نیستند و به دلیل وجود سایر بیمارى ها، افراد 
در خانه شان داروخانه اى از انواع داروها دارند. متأسفانه چیزى 
که ما امروزه یاد گرفته ایم این است که با اولین احساس درد، 
حتى یک سردرد ساده، سریعًا یک قرص مسکن مى خوریم، 
بى آنکه بدانیم مصرف طوالنى مدت این قرص ها چه بر سر 

ما مى آورند.
 خیلى وقت ها هم ایــن قرص ها دیگر تأثیــرى ندارند و ما 
همچنان به دنبال مسکن جدیدتر و قوى تر مى گردیم. در ادامه 
برخى مواد غذایى طبیعى معرفى مى شوند که نتیجه مطالعات 
بسیارى، خاصیت ضد درد و ضد التهاب آنها را نشان داده اند. 
بدون شــک تأثیر مواد غذایى در تســکین درد، به سرعت و 
قدرت یک مســکن قوى نیســت اما مصرف طوالنى مدت 
آنها، ارزش ها و خواص بســیار فراتر از مصرف طوالنى مدت 

مسکن ها براى بدن دارد.
روغن زیتون

یکى از ضدالتهاب هاى طبیعى و البته پرطرفدار، روغن زیتون 
است که در کاهش دردها و التهاب هاى مزمن تأثیر قابل توجهى 
دارد. براســاس تحقیقات انجام شــده، روغن زیتون بخش 
قابل توجهى از این خــواص خود را مدیــون ترکیبى به نام 
Oleocanthal اســت کــه تأثیــرى ماننــد داروهاى 
NSAID یعنى همان ضد التهاب هاى غیر استروئیدى در 
تســکین دردهاى مزمن دارد اما عالوه بر خواص ضددرد و 
ضدالتهاب، روغن زیتون فواید ارزشــمند دیگرى هم براى 
ســالمتى دارد که تأثیر آن بر کاهش چربى  خون و سالمت 

قلبى وعروقى، از جمله مهمترین آنهاست.
زردچوبه

مدت ها پیش، این ادعا که ادویه هاى مرسوم در غذاهاى هندى 
تأثیر مهمى در تسکین دردهاى آرتریتروماتوئید دارند، مطرح 
شد. بعدها انجام مطالعات متعدد نشان داد که این ادعا کامًال 

درست بوده است.  
مریم گلى

زمانى که احساس آزاردهنده خارش گلو را دارید، براى یک بار 
هم که شده دمنوش تهیه شده از برگ هاى گیاه مریم گلى را 
امتحان کنید. مریم گلى، گیاه دارویى اســت و در کتب طب 
سنتى به نام «مریمى» نام برده شده است و در زبان عربى به آن 

«مریمیه» و «شالبیه» و «مریمیه صغیره» مى گویند. 
مریم گلى از روزگاران گذشــته مورد استفاده 

قرار مى گرفت و به عنوان داروى مؤثر براى 
معالجه عوارض نیش حشرات مفید است. 
همچنین به عنــوان داروى مؤثرى براى 
تقویت روح، بدن و افزایش طول عمر به کار 

برده مى شد اما امروزه موارد مصرف گسترده 
و متعددى براى این دارو شناخته شده است که 

آن را به یک گیاه درمانى مؤثر در طب سنتى 
تبدیل کرده است. 

سویا
با اضافه کردن سویا به رژیم غذایى خود، از 
بیش از ده فایده دیگر سویا براى سالمتى 

هم بهره مند مى شوید. راز تمام این فواید، در 

ایزوفالوون  هاى سویاست. هورمون هاى گیاهى که خواص 
ضدالتهابى قابل توجهى دارند. 

آلبالو
مقادیر باالى آنتى اکســیدان ها در آلبالو و مخصوصاً آلبالوى 
ترش، آن را به یک ضدالتهاب و ضــد درد فوق العاده تبدیل 
کرده است. افرادى که براى ده روز، روزانه 60 میلى لیتر آب 
آلبالو مصرف مى کنند، قدرت بدنــى باالتر و تحمل پذیرى 
بیشترى براى فعالیت هاى روزانه و نیز ورزش دارند. خواص 
ضد التهابى و آنتى اکسیدانى آلبالو، آن را به یک مسّکن قوى 
تبدیل کرده که مى تواند مثل یک داروى ضد درد طبیعى عمل 
کند. مصرف آلبالو و آب آلبالو همچنین مى تواند براى کاهش 
خستگى در ورزشکاران و رفع گرفتگى هاى عضالنى در آنها 

مناسب باشد. 
ماهى ها 

مطالعات بسیارى نشان داده اند که امگا 3 نقش مهمى در فرو 
نشــاندن درد و ناراحتى، همراه با آرتریت روماتوئید بر عهده 
دارد. این تأثیر امگا 3 بر دردهــاى مفصلى، به دلیل خواص 
ضدالتهابى آن است و همانطور که مى دانید آرتریت روماتوئید 
هم یک بیمارى التهابى درد مفاصل است. عالوه بر این، امگا 
3 در کاهش دردهاى معده و شکم دردها هم تأثیر قابل توجهى 
دارد. مخصوصاً آن دسته از دردهاى معده که ناشى از استرس 

باشند.  
زنجبیل

زنجبیل فقط براى درمان درد معده و سرماخوردگى هاى شایع 
نیست. زنجبیل سرشار از ترکیباتى اســت که نقش مهمى 
در کاهش دردهاى اســتخوانى و ماهیچه هــا دارند. در یک 
مطالعه اى جدید، افرادى که کپســول هاى حاوى زنجبیل را 
براى تنها 11 روز دریافت کرده بودند، 25 درصد کاهش در درد 
مفصل در حال ورزش را گزارش کرده بودند. امروزه در خیلى از 
نقاط دنیا، از تزریق عصاره زنجبیل در درمان دردهاى ناشى از 

پوکى استخوان و دردهاى مفصلى استفاده مى کنند.
قهوه

مصرف 200 میلى گرم کافئین، یعنــى همان مقدار کافئینى 
که در دو فنجان قهوه وجود دارد، مى تواند در درمان سردردها 
و مخصوصًا میگرن کمک کننده باشــد اما فراموش نکنید 
که وابســتگى طوالنى مدت به کافئیــن مى تواند تأثیرات 
متفاوتى داشــته باشــد. در واقع افرادى که به مصرف قهوه 
عادت دارند و به آن وابســته شده اند، 
در صورت مصرف نکردن 
نوشیدنى هاى کافئینى 
دچار سردردهاى 
شدید مى شوند.

درمان دردهاى مزمن با مسّکن  هاى طبیعى

چرا پوستمان 
تاول مى زند؟

گوارش یکى از فرایندهاى مهم در بدن انسان محسوب 
مى شود. اگر مشکالتى مانند نفخ، گاز، اسهال، یبوست 
و... به بخشى عادى از زندگى شما مبدل شده اند، زمان آن 

فرا رسیده است تا براى بهبود گوارش خود گام بردارید.
گوارش به واسطه حرکت غذا از طریق دستگاه گوارش 
صورت مى گیــرد که از دهان آغاز مى شــود و به روده 
کوچک منتهى مى شود. مواد غذایى تجزیه شده عمدتًا 
توسط روده کوچک جذب مى شوند و به بخش هاى دیگر 
براى ذخیره یا تغییرات شیمیایى بیشتر منتقل مى شوند. 
جریان خون قندهاى ساده، اسیدهاى آمینه، گلیسرول 
و برخى ویتامین ها و نمک هــا را به کبد حمل مى کند. 
سیســتم لنفاوى، شــبکه اى از رگ ها که گلبول هاى 
سفید خون و لنف را انتقال مى دهند، اسیدهاى چرب و 
ویتامین ها را جــذب مى کند. کل این فرایند توســط 
هورمون ها و تنظیم کننده هاى عصبى در بدن کنترل 

شده و بدون اینکه چیزى احساس کنید، رخ مى دهد.
متأســفانه دســتگاه گــوارش با گذشــت زمان و 

افزایش سن انســان دیگر از عملکرد اولیه خود 
برخوردار نخواهد بود. مواردى مانند استرس، 
هورمون ها، ژنتیک، عــدم تحمل غذایى و 

آلرژى ها، مصرف مکمل و آنتى بیوتیک، 
سالمت تیروئید و آنچه مصرف مى کنیم 
مى توانند بر عملکرد دســتگاه گوارش 

تأثیرگذار باشند. در ادامه با برخى گزینه هاى 
ساده که مى توانند به تقویت دستگاه گوارش 

کمک کنند، بیشتر آشنا مى شویم.

جویدن
ساده ترین روش براى بهبود گوارش این است که مواد 
غذایى را خوب بجوید. ســبک زندگى شــلوغ و سریع 
امروز موجب شده تا توجه کمترى به نحوه غذا خوردن 
خود داشته باشیم و لقمه را بدون اینکه به خوبى جویده 
شده باشد، ســریع ببلعیم. هنگامى که ســریع غذا مى 
خوریم به سیستم استراحت و گوارش (سیستم عصبى 
پاراسمپاتیک) اجازه فعال شــدن را نمى دهید و غذا را 
نیز خوب نمى جوید. هنگامى که سیستم پاراسمپاتیک 
فعال مى شود، بزاق بیشترى ترشح مى شود، آنزیم هاى 
گوارشى ترشح مى شوند، ضربان قلب کاهش مى یابد، 
عضالت شل مى شــوند و انرژى حفظ مى شود. در این 
مدت دستگاه گوارش ما با تمام سرعت براى گوارش غذا 

وارد عمل مى شود.
دلیل دیگر براى خوب جویدن غذا این اســت که دهان 
نخستین مرحله از فرایند گوارش محسوب 
مى شــود. در دهان، آنزیــم ها با 
بزاق ترکیب مى شــوند و یک 
آنزیم ویژه به نــام آمیالز به 
آغاز فرایند شیمیایى تجزیه 
کربوهیــدرات هــا کمک 
مى کند. این بــه معناى آن 
اســت که هر چــه آرام تر و 
شــمرده تر غــذا را بجوید، در 
ادامه از گــوارش بهتر و کارآمدتر 

اطمینان حاصل مى شود.

سرکه سیب
سرکه سیب خام و غیر پاستوریزه یک ماده غذایى تخمیر 
شده (پر از پروبیوتیک است) محسوب مى شود که مى 
تواند به فرایند گوارش کمک کند. افراد مبتال به سندرم 
روده تحریک پذیر اغلب با مصرف سرکه سیب رقیق شده 
براى کمک به ترشح اسید معده احساس راحتى و تسکین 
بیشترى را تجربه مى کنند. سرکه سیب خام براى افزایش 
ترشح آنزیم هاى گوارشــى که به گوارش بهینه غذا در 
دستگاه گوارش کمک مى کنند نیز گزینه خوبى محسوب 
مى شود. مصرف سرکه سیب خام به همراه وعده هاى 
غذایى ممکن است حتى آهنگ واکنش گلیسمیک، حتى 
در افرادى که به مقاومت به انسولین یا دیابت نوع 2 مبتال 

هستند را کند سازد.
غذاهاى تلخ

غذاهاى تلخ مانند زنجبیل، کلم کیل، آروگوال، کاسنى 
فرنگى، قاصدك، گریپ فروت و رادیکیو همگى به بهبود 
گوارش کمک مى کنند. مواد غذایــى تلخ به تحریک 
معده براى تجزیه مواد غذایى و مایعات کمک مى کنند. 
هنگامى که یک ماده تلخ توسط گیرنده هاى تلخى زبان 
شناسایى مى شــود، زنجیره اى از رویدادهاى عصبى و 
غدد درون ریز آغاز مى شــود. این واکنش تلخ با ترشح 
هورمون روده اى به نام گاســترین ادامه مى یابد که به 
تحریک کلى عملکرد دســتگاه گوارش منتج مى شود. 
با گذشــت زمان، واکنش تلخ ســاختار و عملکرد کل
 اندام هاى گوارشــى از جمله کبد، معده، کیسه صفرا، و 

لوزالمعده را تقویت مى کند.
مواد غذایى تخمیر شده

مواد غذایى تخمیر شده مانند کیمچى، کفیر و کلم ترش 
مى توانند به سالمت گوارش کمک کنند. این مواد غذایى به 
طور طبیعى پر از باکترى هایى هستند که به گوارش و تجزیه 
غذا در دستگاه گوارش کمک مى کنند. مواد غذایى تخمیر 
شده نه تنها از محتواى ویتامین ها و مواد معدنى مفید سود 
مى برند، بلکه به جذب بهتر مواد مغذى دیگر و همچنین 

پشتیبانى از سیستم ایمنى بدن نیز کمک مى کنند.
تنفس و تمرین غذا خوردن متفکرانه

پیش از اینکه وعده غذایى بعدى خود را آغاز کنید، چند 
لحظه اى را براى کسب توجه و تفکر اختصاص دهید. 
چند نفس عمیق بکشید و سپس بدن، غذا و وضعیت 
روانى خود را تجســم کنید. از ایــن طریق نه تنها 
احساس آرامش بیشترى کسب خواهید کرد، بلکه 
مزه ها، بوها و بافت هاى مواد غذایى که مى خورید را 
نیز هر چه بهتر احساس مى کنید. با سه نفس عمیق 
پیش از وعده غذایى خود سیستم عصبى پاراسمپاتیک 

را فعال کنید و عملکرد گوارش را بهبود ببخشید.

مکمل هاى غذایى را فراموش کنید

داشتن گوارش بهتر با 5 توصیه

ى بول ر ز ى ب وى م ی
سفید خون و لنف را انتقال مىدهند، اسیدهاى چرب و

ویتامین ها را جــذب مى کند. کل این فرایند توســط 
هورمون ها و تنظیم کننده هاى عصبى در بدن کنترل 

شدهو بدون اینکه چیزى احساس کنید، رخ مىدهد.
متأســفانه دســتگاه گــوارش با گذشــت زمان و 

افزایش سن انســان دیگر از عملکرد اولیه خود 
برخوردار نخواهد بود. مواردى مانند استرس، 
هورمون ها، ژنتیک، عــدم تحمل غذایى و 

آلرژى ها، مصرف مکمل و آنتى بیوتیک،
سالمت تیروئید و آنچه مصرف مى کنیم 
توانند بر عملکرد دســتگاه گوارش  مى

تأثیرگذار باشند. در ادامه با برخى گزینه هاى 
ساده که مى توانند به تقویت دستگاه گوارش 

کمک کنند، بیشتر آشنا مى شویم.

ین ر و ى رژى و و ى ل
مدتدستگاه گوارش ما با تمامسرعت براى گوارشغذا 

وارد عمل مى شود.
دلیل دیگر براى خوب جویدن غذا این اســت که دهان 
نخستین مرحله از فرایند گوارش محسوب 
مى شــود. در دهان، آنزیــم ها با 
بزاق ترکیب مى شــوند و یک 
آنزیم ویژه به نــام آمیالز به 
آغاز فرایند شیمیایى تجزیه 
کربوهیــدرات هــا کمک 
مى کند. این بــه معناى آن 
اســت که هر چــه آرام تر و 
شــمرده تر غــذا را بجوید، در

ادامه از گــوارش بهتر و کارآمدتر 
اطمینان حاصل مى شود.
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نوشیدنى هاى کافئینى 
دچار سردردهاى 
شدید مى شوند.

ست. اکثر مزایاى و خواص بامیه براى سالمت به 
د مواد معدنى، ویتامین ها و ترکیبات ارگانیک موجود 

ت.
ود فرایند هضم

هترین بخش اضافه 
یه به
ایى

ـت که 
 مى تواند 

بل توجهى 
ف توسط فیبر 

همراه داشته باشد. 
طى موجود در بامیه مى تواند 

بهبود بینایى
ویتامین A و ه Aبامیه حاوى مقدار بســیار باالیى از
اجزاى آنتى اکسیدانى مانند بتاکاروتن، زانتین
اســت. آنتى اکســیدان ها ترکیبات
هســتند کــه باعــث تخر
خنثى ســازى رادیک
آزاد مىشــو
محصــوالت
خطرناك مت
ســلولى ه
رادیکال هاى آزاد
تخریب سلول ها
هستند، ازجمله

واژه خانه تکانى در تمام روزهاى پــر تب و تاب آخر 
ســال، دویدن ها، تالش ها براى تمیزى و  نظافت و 
اتمام کارهاى نیمه تمام را یادآور مى شود. رسم خانه 
تکانى هنوز براى زن هاى ایرانى غیرقابل چشم پوشى 
اســت و در هر حالى هم که باشــند باید قبل از سال 
تحویل خانه شان برق بزند. البته یک هفته اى هست 
استارت خانه تکانى زده شده و این روزها در حد تمیز 
کردن داخل کمدها و کابینت ها مى گذرد تا به مراحل 
اساسى برســد و همه این کارها باید با رعایت اصول 
ایمنى و حفظ سالمت افراد انجام شود. یک متخصص 
ارتوپدى معتقد است: «قرار نیست براى تمیز کردن 
منزل و محیط زندگى ســالمت و جانمان را به خطر 
بیاندازیم و بانوان باید مراقب باشند تا در کنار شستشو 

و نظافت منزل آسیبى به سالمت آنها وارد نشود.»
با این حال برخى ها ترجیح مى دهند خیلى ســریع تر 
خانه تکانــى کنند تا زمان بیشــترى بــراى خرید و 
چیدن ســفره عید داشته باشــند. آنها تندتند شروع 
به خانه تکانى مى کنند و همه جــا را برق مى اندازند؛ 
مى شویند و مى سایند و براى از بین بردن آلودگى ها 

مى کنند و شــاید همــه تالش خــود را 
تعدادى از این خانم ها 

یا آقایان حواسشان 
به آسیب هایى که 
ممکن اســت براى 

آنها به وجود بیاورد نباشند.
مرتضى فرشــچیان، ارتوپد 
در این باره عنوان مى کند: 
«متأسفانه بیشــتر بانوان به 
دلیل فعالیت بیش از حد و فشار 

نامتعادل بر روى زانو، کمر، مچ 
دست و... بعد از اتمام خانه تکانى 

دچار مشکالت اسکلتى فراوانى 
مـى شـــوند. 

شکستگى دست و پا به علت سقوط از ارتفاع، آسیب 
به ستون فقرات و دیسک کمر و کشیدگى رباط هاى 
اطراف مفاصل شایع ترین آســیب هاى خانه تکانى 

است.»
با همه اینهــا به دلیــل عالقه خانم ها بــراى تغییر 
دکوراسیون، اسباب و وســایل منزل ممکن است به 
علت رعایت نکردن برخى از مــوارد و اصول ایمنى 
زنان خانه دار حفظ سالمتى خود را فراموش کنند و با 
مشکالت جسمى مواجه شوند که شاید این صدمات، 
عوارضى دراز مدت را به همراه داشته باشد و نوروز آنها 

را خراب کند.
فرشچیان در این رابطه نســبت به بلند کردن اجسام 
ســنگین به بانوان هشــدار داد و مى گوید: «این کار 
مى تواند موجب آسیب هاى جدى دیسک کمر شود. 
بلندکردن اجسام سنگین باید توسط چند نفر و ترجیحًا 
مردان انجام شود و هنگام بلند شــدن هم افراد باید 
نشسته و جسم سنگین را بگیرند و با آن بلند شوند و از 
خم شدن و بلند کردن اجسام سنگین خوددارى کنند.»

این متخصص ارتوپدى با بیان اینکه بسیارى 
از آســیب هاى ایــن ایام 

مربوط به بلند کردن فرش هاى شسته شده و خیس 
است، توصیه مى کند: «حتى المقدور بانوان از شستن 
فرش خــوددارى کنند و این کار را به قالیشــویى ها 
بسپارند. اگر هم اصرار براى شستن فرش وجود دارد 
باید به طور جد از انجام این کار به تنهایى خوددارى 
کنند و هرگز اقدام به بلند کردن و جابه جا کردن فرش 
خیس به تنهایى نکنند، هرچنــد ابعاد فرش کوچک 
باشــد.» وى در همین راســتا ادامه مى دهد: «براى 
شستن فرش هم همه اعضاى خانواده باید مشارکت 
کنند و این کار باید به صورت گروهى انجام شــود و 
هنگام بلند کردن فرش هم باید اجازه دهند کمى از 
آب آن خارج شود و بعد چند نفرى براى این کار اقدام 
کنند و هر زمان احساس کردند کوچک ترین فشارى 
به کمر آنها وارد مى شــود این کار را متوقف کنند و از 

افراد بیشترى کمک بگیرند.»
با توجه به شــرایط اقتصادى این روزها افراد بسیار 
زیادى از مرد و زن شاغل هستند و تا روزهاى پایانى 
ســال وقت چندانى براى کارهاى زیــاد خانه تکانى 
ندارند. از طرفى هم نمى تواننــد از آن فرار کنند و در 
روزهاى پایانى ســال 97 با ســرعت هر چه تمام تر 

مجبور هستند خانه تکانى کنند.  
این عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى 
کرمانشــاه در این باره توصیــه مى کند: 
«فعالیت هاى خانــه تکانى در روزهاى 
مختلف تقسیم شود و از انجام فشرده 
آن خوددارى شود، در همین راستا بهتر 
است خانواده ها از هم اکنون کارهاى 
مربوط به خانه تکانى را شروع کنند 
و آن را به روزهاى پایانى ســال 
موکول نکنند که به دلیل کمبود 
وقت مجبور به انجام فشرده 

کارها نشوند.»
به گفته این متخصص 
ارتوپــدى «انجــام 
روزانه یک تا دو ساعت 
کارهاى مربوط به خانه 
تکانى کافى است و بیش از این 

مقدار توصیه نمى شود».

روزى 2 ساعت بیشتر «خانه تکانى» نکنید!
محیا حمزه

 زمینه ساز بروز 
 شدید یکى از 
نوك انگشتان 
ول مى شــود. 
نیز  یخ زدگى  و

ستى هستند. 
ماى شــدید و 
نور ز اشاره کرد.

رسان محیطى 
گى هاى شدید 
 تماس با مواد 
 بروز تاول هاى 

ش حشرات
زش حیوانات و 
دهند، به طورى 
ــز مى تواند با 
 باشد. استفاده 
فرادى مى تواند 
یز همراه باشد.

چیدن ســفره عید داشته باشــند. آنها تندتند شروع 
به خانه تکانى مى کنند و همه جــا را برق مى اندازند؛ 
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خم شدن و بلند کردن اجسام سنگین خوددارى کنند.»
این متخصص ارتوپدى با بیان اینکه بسیارى 

خ ســال وقت چندانى براى کارهاى زیــاد
ندارند. از طرفى هم نمى تواننــد از آن فرار
 ســرعت هر

 کنند.  
ى دانشگاه علو
 باره توصیــه
انــه تکانى د
م شود و از انج
شود، در همین
هم اکنون ها از
انه تکانى را ش
 روزهاى پایا
 نکنند که به د
 مجبور به انج
ارها نشوند.»
به گفته این
ارتوپــدى
روزانه یک تا
کارهاى مربو
ب کافى است و
یه نمى شود».
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یان حواسشان 
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ه وجود بیاورد نباشند.
ضى فرشــچیان، ارتوپد
ن باره عنوان مى کند: 
سفانه بیشــتر بانوان به 
فعالیت بیش از حد و فشار 

دل بر روى زانو، کمر، مچ 
 و... بعد از اتمام خانه تکانى 

 مشکالت اسکلتى فراوانى 
شـــوند. 

ن وپ ص ن
از آســیب هاى ایــن ایام

و ى م ى
س 7روزهاى پایانى ســال 97 با
مجبور هستند خانه تکانى
این عضو هیئت علمى
کرمانشــاه در این
«فعالیت هاى خا
مختلف تقسیم
آن خوددارى ش
است خانواده ه
مربوط به خا
و آن را به
موکول
وقت
کا

ک
تکانى ک
مقدار توصی



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اى مردم! آنکه بداند که برادرش در دین ثابت قدم اســت و به راه راست مى رود، 
نباید به بدگویى هاى مــردم در حق او گوش دهد، که تیرانــداز گاه تیرهایش به 
خطا رود و حال آنکه، سخن بى اثر نماند ولى باطل آن روى در تباهى دارد و خدا 
شنوا و گواه است. بدانید، که میان حق و باطل تنها چهار انگشت فاصله است. از او 
پرسیدند که این به چه معنى است؟ انگشتانش را کنار هم نهاد و میان گوش و چشم 

گذاشت و گفت: باطل این است که بگویى شنیدم و حق این است که بگویى دیدم.
موال على (ع)

شهردارى کوشک در نظر دارد نسبت به واگذارى ملک تجارى به مساحت 
357/76 مترمربع به صورت اجاره به نشانى ضلع جنوبى بلوار الغدیر مقابل 
ورودى شهر کوشک به مدت یک ســال از طریق مزایده عمومى موضوع 
ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان شرکت 
در این مزایده مى توانند جهت دریافت اســناد مربوطه به واحد امور مالى 
شهردارى مراجعه و نسبت به تحویل پیشنهادات خود تا پایان روزچهارشنبه 

1397/12/22 به واحد حراست اقدام نمایند.

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه 
مالى شهرداریها، قطعه زمین شماره 1 به مساحت 196/3 و قطعه زمین شماره 2 به مساحت 189/89 مترمربع از مجموعه تفکیکى 
محسن کامبخش واقع در خیابان نواب جنب مسجد امام جعفرصادق(ع) با کاربرى مسکونى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، 
اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 1397/12/12 جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده 

به شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه 
بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه: اجراى عملیات شبکه گذارى پراکنده فوالدى و پلى اتیلن و ساخت و نصب انشعابات فوالدى و پلى اتیلن و پلى فوالدى در سطح محدوده گازرسانى شهرستان فریدن 

و نواحى تابعه
میزان تضمین: 300/000/000 ریال (سیصد میلیون ریال)

کد فراخوان: 3194179 
 نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 97/12/22
 www.iets.mporg.ir  ، www.nigc-isfahan.ir  مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شرکت گاز استان اصفهان به آدرس

یا با شماره تلفن 38132- 031 داخلى 2584 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده عمومى

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (1397،6549)آگهى مزایده (نوبت دوم)

مجید قربانى- شهردار کوشک

 مجید صفارى- شهردار بادرود

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

نوبت دوم

چاپ اول
نوبت اول

شرکت گاز استان اصفهان

شهردار اصفهان در مراســم آغاز عملیات عمرانى خط 
2 مترو اصفهان با بیان اینکه براى حفارى خط 2 قطار 
شهرى دو دستگاه کاترهد از آلمان خریدارى شده اضافه 
کرد: یکى از آنها در دســتگاه تى بى ام ضلع شرقى خط 
2 مترو مســتقر شــده و امروز آغاز به کار خواهد کرد؛ 
اما دســتگاه کاترهد ضلع غربى مترو در گمرك است 
و درصدد هســتیم این دستگاه را ســریع تر از گمرك 

ترخیص کنیم. 
قدرت ا... نوروزى با اشاره به اینکه امسال بیش از 500 
میلیارد تومان اوراق مشارکت براى قطار شهرى اصفهان 
خریدارى شده است، تصریح کرد: تا کنون بیش از 200 
میلیارد تومان آن صرف اقدامــات اولیه و خرید میلگرد 
شــده تا در فرصت هایى که اعالم شــده شاهد افتتاح 

خط 2 شویم.
نوروزى بــا تأکید بر اینکــه عالقه نداریــم خط 2 به 
سرنوشت خط یک دچار شــود توضیح داد: اگر در خط 
یک اقدامات به موقع انجام مى شــد براى هر کیلومتر 
مترو کمتر از 20 میلیارد تومان هزینه مى کردیم؛ این در 
حالى است که امروز براى هر کیلومتر مترو از ابتدا تا انتها 
و تجهیز آن باید چیزى بیش از 400 میلیارد تومان هزینه 
کنیم و این تفاوت قیمت ها بسیار فاحش است. وى ادامه 
داد: اى کاش هر کارى به موقع و با جدیت انجام شود تا 

هزینه هاى بیهوده به مردم تحمیل نکند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه خط یک قطار شهرى را 
تکمیل کرده و امروز شاهد جا به جایى بیش از 80 هزار 
مسافر به وسیله مترو هستیم، گفت: تعداد مسافران مترو 
به صد هزار نفر مى رسد و استقبال گسترده مردم از مترو 
از این حکایت دارد که بایــد در اولین فرصت رام هاى 

واگن خط یک قطار شهرى را افزایش دهیم.
وى تصریح کرد: وقتى صد هزار نفر زیِر زمین جا به جا 

مى شوند بى شــک تأثیر آن در افزایش ایمنى و زیست 
پذیرى شهر قابل توجه خواهد بود، بنابر این با جدیت و 
تمام قدرت با استفاده از تمام امکانات و حمایت مهندسان 
زحمتکش، خط 2 را تکمیل خواهیم کــرد، این روز در 
آینده به عنوان یک ســند زرین مهم در تاریخ این شهر 

ثبت خواهد شد.
شــهردار اصفهان با تأکید بر اینکه براى اجراى خط 2 
مترو از تجربه خط یک اســتفاده کرده ایم اظهار کرد: 
در این راســتا قبل از انجام حفارى ساخت ایستگاه ها را 
شروع کردیم و در آینده نزدیک سایر ایستگاه ها نیز به 
همین صورت احداث خواهد شد. نوروزى در همین راستا 
ادامه داد: تجربه به ما آموخته اگر اینگونه عمل کنیم و

ایســتگاه ها را بســازیم و بعد حفــارى را انجام دهیم 
آالیندگى و ترافیک کمترى خواهیم داشت.

وى گفت: ایستگاه دارك مبدأ حرکت خط 2 است و به 
زودى ایستگاه هاى زینبیه، عاشــق اصفهانى، عمان 
سامانى، الله، شــاهد تا میدان امام على(ع)، فلسطین 
و میدان امام حســین(ع) با ســرعت کار خود را انجام 

مى دهند.
شهردار اصفهان تصریح کرد: به همه شهروندان توصیه 
مى شود به جاى اســتفاده از وسیله نقلیه شهرى اگر در 
مسیر خط یک مترو قرار دارند از این وسیله پاك استفاده 
کنند تا در آینده خطوط 2 و 3 نیز به کمک خط یک آمده 
و به زودى شــاهد جا به جایى 400 هزار مسافر با قطار 

شهرى در اصفهان باشیم.
شهردار اصفهان گفت: با حمایت مسئوالن به ویژه بانک 
مرکزى، ســازمان برنامه و بودجه و مسئوالن استانى 
مى توانیم با تأمین مالى به موقع مشکالت پیمانکاران 

را رفع کرده و آنها نیز بدون دغدغه کارها را جلو ببرند. 
***

مدیر عامل سازمان قطار شــهرى اصفهان نیز در این 

مراسم با بیان اینکه حفارى مکانیزه خط 2 مترو از شمال 
شرق در باند شرقى آغاز و این عملیات همچنین در آینده 
نزدیک در باند غربى شروع مى شود گفت: خط 2 مترو 
اصفهان به طول 24 کیلومتر در دو مرحله انجام مى شود 
مرحله  اول به طول 7/5 کیلومتر از ایســتگاه دارك در 
شمال شــرقى اصفهان یا میدان امام حسین (ع) شروع 
شــده و تا میدان امام على(ع) ادامه پیدا مى کند، مرحله 
دوم از غرب اصفهان و در ایســتگاه مدرس نجفى آغاز 
شــده و به طول 7 کیلومتر تا میدان امام على (ع) ادامه 

پیدا مى کند.
ســیدمحمدرضا بنکدار هاشمى با اشــاره به اینکه دو 
دســتگاه حفارى که عملیات حفارى مکانیزه را انجام
مى دهد، اورهال شده و این دو دستگاه با هزینه شهردارى 

و در زمان حفارى تونل خط یک مترو خریدارى شــده 
است، افزود:  مرحله اول حفارى تونل دوچشمه مترو به 
قطر 6/5 متر و مرحله دوم در ایستگاه مدرس نجفى به 
صورت تونل تک چشمه به طول 9 متر انجام شده و در 
میدان امام على (ع) به یکدیگر مى رسد؛ بنابر این طول 
حفارى مرحله اول خط مترو 15 کیلومتر است و مرحله 
بعدى آن از ایســتگاه مدرس نجفى تا میدان شــهداى 
خمینى شهر به طول 10 کیلومتر انجام مى شود و جمعًا 
25 کیلومتر طول خط 2 قطار شهرى اصفهان خواهد بود.
وى تصریح کــرد: عملیات اجرایى خــط 2 مترو در فاز 
نخست با هزینه اى بالغ بر 2000 میلیارد تومان انجام 

خواهد شد.
بنکدار هاشمى با اشاره به قرارداد این سازمان با بخش 

خصوصى به عنوان پیمانــکار توضیح داد: 207 میلیارد 
تومان به عنوان مبلغ اولیه بــراى حفارى در نظر گرفته 
شده است و دو الى سه سال آینده تا میدان امام على(ع) 
حفارى انجام مى شود؛ امروز حفارى از ایستگاه دارك 

شروع شده و تا ایستگاه الله ادامه پیدا مى کند.
وى با بیان اینکه برخالف حفارى خط یک قطار شهرى 
اصفهان، عملیات حفارى خط 2 به صــورت موازى و 
همزمان با نازك کارى ایستگاه ها و تونل انجام مى شود 
گفت: در عملیات حفارى خط 2 قطار شهرى برخالف 
خط یک قبل از رسیدن به ایســتگاه ها عملیات سازه 
ایستگاه انجام مى شــود، بنابر این شهر دچار معضالتى 

همانند ترافیک نمى شود.
مدیرعامل سازمان قطار شهرى شــهردارى اصفهان 

با بیان اینکه در حال حاضر ایســتگاه هاى شهرك امام 
حسین(ع) (دارك)، زینبیه، عاشــق اصفهانى و عمان 
ســامانى آغاز شده، سپس ایســتگاه هاى الله، شاهد، 
قدس، ابن سینا، امام على(ع) و حافظ قرار دارد گفت: در 
ایستگاه حافظ به لحاظ فرهنگى و تاریخى بودن میدان 
نقش جهان، خط 2 مترو این میــدان را دور زده و یک 

ایستگاه به نام ایستگاه فلسطین اضافه مى شود.
 بنکدار هاشــمى اضافه کرد: مدیریت شهرى با اضافه 
کردن 1/5 کیلومتر و یک ایستگاه به خط 2 مترو با هزینه 
بیش از 300 میلیارد تومان، مانع عبور مترو از زیر میدان 

نقش جهان شد تا خطرى این میدان را تهدید نکند.
وى افزود: ایستگاه بعدى ایســتگاه دروازه دولت است 
که یک ایســتگاه تبادلى بوده و بعد از آن ایستگاه هاى 
طالقانى، خلجا، کاشانى، شهید خرازى در ابتداى کهندژ 

یا خیابان اشرفى اصفهانى قرار دارد.
***

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
نیز در مراســم آغاز عملیات عمرانى خط 2 مترو گفت: 
سال گذشته در این ایام بود؛ در تماسى با شهردار اصفهان 
در خصوص شــرایط راه اندازى خط 2 قطار شهرى و 
تأمین اعتبار پروژه صحبت کردیــم، على رغم برخى 
گالیه هاى کارشناسان حوزه زیربنایى سازمان برنامه 
و بودجه کشور نسبت به خط یک قطار شهرى به طور 
حتم این وعده که خط 2 با تجربه انباشته شده مدیریت 
شهرى و همت عالى شهردارى متفاوت اجرا خواهد شد 

عملى مى شود.
نعمت ا... اکبرى با بیان اینکه مردم استحقاق خدمات 
بیشترى دارند افزود: این حجم عملیات که امروز شاهد 
هستیم هرگز قابل تصور نبود اما با افتخار مى توانیم به 
مدیریت برنامه و بودجه کشور بگوییم این امکان وجود 

دارد که وعده ما سر موعد به نتیجه برسد.

شهردار اصفهان در مراسم آغاز عملیات عمرانى خط 2 مترو:

500 میلیارد تومان اوراق مشارکت براى مترو اصفهان خریدارى شده است
محیا حمزه


