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خون دماغى ها گوشت قرمز نخورندخسارات کشاورزان اصفهانى را خواهیم گرفتنامه رضا کیانیان به اصغر فرهادىبه نفع مردم است مسئوالن حرف نزنند برانکو: ذوب آهن براى خودش بازى مى کند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

عسـل؛ 
گنجینه مواد 
مغذى و سالم

استاندار جدید، پیشنهاد اول نمایندگان نبود
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اصفهانى ها آپارتمان هاى 
60تا 100مترى مى خواهند 

تداوم صـادرات میوه
 یعنى گرانى بیشتر

هفته اى آلوده 
در پیش داریـــم

5

پس کى
 به پایان مى آید 

این دفتر!

از دوران باستان، عسل به عنوان ماده غذایى 
مفید و دارویى مؤثر مورد استفاده قرار مى گرفته 
است. این ماده داراى مقادیر باالیى از ترکیبات 
گیاهى مفید است و فایده هاى بى شمارى روى 

سالمتى انسان دارد. 

از 75 روز پیش که جلسات و رایزنى هاى مشتاقان 
خدمتگزارى (بازنشستگان شــاغل در ادارات و 
ســازمان ها)  براى ترك نکردن و تداوم شوق 
خدمت به مردم شروع شد، بوى خوش خدمت، 
بسیار به مشــام مردم رسیده اســت و بسیارى 
از 26 آبان ماه که آخرین مهلــت مجاز فعالیت 
بازنشستگان در ادارات بود، هنوز قدم مبارکشان 
را از دِر سازمان بیرون نمى گذارند تا این توفیق 
نصیب کس دیگرى نشــود. البتــه انگیزه این 
خدمتگزاران در خدمت رسانى یک نوع داد و ستد 

است، یعنى قدمى بر مى دارند و ...
4

رستگارى روى طبقه دومرستگارى روى طبقه دوم
یک شنبه آینده ظرفیت ورزشگاه نقش جهان با میزبانى از پرسپولیس تکمیل مى شود؟یک شنبه آینده ظرفیت ورزشگاه نقش جهان با میزبانى از پرسپولیس تکمیل مى شود؟

5

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس: 

طالق رامبد جوان و 
نگار جواهریان صحت دارد؟!

 2 ایستگاه مانده تا قهرمانى در نیم فصل
دلتان مى خواهد بــه اهمیــت 3 امتیاز طالیى کــه ســپاهان روز جمعه از 
مهمان خود پدیده دشــت کرد بیشــتر پى ببرید؟ پس اجازه بدهید شــما را 
ببریم بــه رقابت هاى فصل گذشــته لیگ برتــر؛ نه در روزهــاى پایانى 
نیم فصل بلکه در آخرین روز این مسابقات که سرخپوشان پایتخت، جام 

قهرمانى را باالى سر بردند. 
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید همین صفحه

حقابه اصفهانى ها و پرتقال شمـالى ها 
داستان پرغصه کشاورزى در ایران از مازندران تا اصفهان

2

سیدجالل حسینىسیدجالل حسینى
 از تیم ملى 

خــداحافظـــــى کرد

بانک صادرات ایران - مدیریت شعب اســتان اصفهان در نظر دارد تعداد 14 
رقبه ازامالك تملیکى و مازاد خودرا ازطریق مزایده عمومى به فروش برســاند.  
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع بیشتر به شعب بانک صادرات اصفهان 
مراجعه نمایند و به منظور دریافت اسناد مزایده،مطالعه مدارك وبازدید از امالك 
موردنظرخود،همه روزه ازتاریخ 97/09/11 ( انتشــار آگهى نوبت اول ) لغایت 
مورخ  97/09/21  ازساعت 8 صبح لغایت16به دایره ساختمان - مدیریت شعب 
استان اصفهان واقع در میدان آزادى ابتداى خیابان سعادت آباد جنب شهردارى 
منطقه شش ساختمان صبا مراجعه ویا باشــماره تلفنهاى:03136691090 
و 03136691091 تماس حاصل نمایند وپاکتهاى حاوى پیشــنهادات را تا 
قبل ازســاعت  15  مورخ 97/09/21  فقط به دبیرخانه مدیریت شعب استان 
اصفهان تسلیم ورســید اخذ نمایند. ضمناً تاریخ بازگشــائى پاکات روز شنبه 

مورخ 97/09/24ساعت 14 بعد از ظهر در طبقه هشتم ساختمان صبا به آدرس 
فوق الذکر مى باشد.  

     
توضیحات وشرایط:

1- مبلغ سپرده شرکت درمزایده ، مطابق مبالغ مندرج در آگهى مى باشدکه طبق 
مندرجات اسناد مزایده مى بایست طى یک فقره چک بانکى ارائه گردد .

 2- در صورت انصراف برنده مزایده وجه چک بانکى وى به نفع بانک ضبط و چک 
بانکى نفر دوم نیز تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد بانک باقى خواهد ماند . 

3- مطالعه مدارك وسوابق مربوط وبازدید ازامالك قبل از شرکت در مزایده براى 
تمامى شرکت کنندگان در مزایده ضرورى است.

4- بانک در رد ویا قبول یک ویا تمامى پیشنهادات مختار است.

5- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد.
" لطفاً به اصالحات احتمالى انجام شده در روزنامه نسل فردا روز سه شنبه مورخ 

97/09/13توجه فرمائید." 
     

شــرایط فروش : 100 ٪ نقد -70٪ نقد الباقى 36 ماهــه با نرخ کارمزد 
مصوب بانکى - 50٪ نقد الباقى 36 ماهه بــا نرخ کارمزد مصوب بانکى . 
سایر درخواست ها قابل بررسى مى باشد. ضمنًا نحوه فروش امالك صنعتى  
حداقل 50٪ نقد و الباقى اقساط60 ماهه با احتساب نرخ کارمزد مصوب بانکى

 مى باشد.      
تبصره: در شرایط مساوى بودن قیمت هاى پیشنهادى ، اولویت صرفاً با پیشنهاد 

نقدى است .       

 آگهى مزایده 97/5  

بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان

سپرده تودیعى جهت مبلغ آدرسنام محل ردیف
توضیحاتپالك ثبتىاعیانىعرصهشرکت در مزایده 

واحد 99,581,26999قدرالسهم4,520,000,000226,000,000تهران- ده لویزان خیابان فرشادى خیابان جعفریان شرقى پالك 93 طبقه دوم آپارتمان مسکونى تهران1

تهران- ده لویزان خیابان فرشادى خیابان جعفریان شرقى پالك 93آپارتمان مسکونى تهران2
واحد 126,5981,270919قدرالسهم5,860,000,000293,000,000 طبقه شش 

تهران- ده لویزان خیابان فرشادى خیابان جعفریان شرقى پالك 93 آپارتمان مسکونى تهران3
واحد 89,0881,27120قدرالسهم4,100,000,000205,000,000طبقه شش 

تهران- ده لویزان خیابان فرشادى خیابان جعفریان شرقى پالك 93 آپارتمان مسکونى تهران4
واحد 99,581,271121قدرالسهم4,570,000,000228,500,000طبقه شش 

2365/42 184,53قدرالسهم34,800,000,000624,000,000خیابان نظر شرقى نرسیده به کوچه جوهرى محل سابق شعبه بانک صادرات محل سابق شعبه نظر شرقى5
تجارى مسکونى2365/44

 5000/2219 مشاعى20,800,000,000554,000,000253442خیابان قائم جنب مسجد خاتم االنبیامحل سابق شعبه قائم6
در حد سفت کارى سقف و ستون و مقدارى دیوارکشى 2555/2 ,  393,500,000,0002,415,000,000144063692555/1پل ابوذر جنب ساختمان ایلیاساختمان نیمه کاره پل آذر 7

خیابان هاتف کوچه یخچال کوچه سار و تقى نبش بن بست شکوفه مجتمع مغازه هاتف8
 15,822/4268/2قدرالسهم2,972,000,000148,600,000تجارى ونوس طبقه زیرزمین واحد 201

 قولنامه اى 4,500,000,000225,000,000314650شهرضا روستاى منظریه خیابان معلم محل سابق شعبه عمرو آبادسابق عمرو آباد9
داراى دستگاه هاى خط تولید  محصوالت لبنى  10/1122  , 56,312,250,500731,561,2528723,81605610/1288کمربندى نجف آباد به سمت تیران روبروى مرکز آموزش خلبانىمزرعه کوهستان 10

داراى دستگاه هاى خط تولید  چیپس و فرآورى هاى 33,212,137,500616,060,6877703,75472510,1121کمربندى نجف آباد به سمت تیران روبروى مرکز آموزش خلبانىنیکو طعم11
سیب زمینى

 دفترچه قرارداد 12,073,000,000510,365,0003511,71037/3شهرك صنعتى سجزى فرعى 4 محل سابق شرکت جزیره طناب موعود جزیره طناب موعود 12

محل سابق کارخانه مهنا 13
میزان 2/0569از عرصه و اعیان متعلق به بانک است - 27,589,190,696587,945,953748328314,106کاشان منطقه صنعتى کویر خیابان مالمحسن محتشمى جنب شرکت گلستانخوراك 

داراى خط تولید  سوسیس ، کالباس و همبرگر

مازندران - محمود آباد - سرخرود - خط دریا خیابان گلستان غربى خیابان آپارتمان سرخ رود طبقه سوم14
 1291651/1060/186/36قدرالسهم2,296,200,000114,810,000بهارستان غربى پالك 47
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2 ایستگ
دلتان مى خواه
مهمان خود پد
ببریم بــه ر
نیم فصل ب
قهرمانىر

قطار طالیى روى ریل افتاده

 آگهى مزایده 97/5 
بانک صادرات ایران
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دســتیار ســابق رئیس جمهورى در حقوق شهروندى 
مى گوید باید ریشه و علت عمل هاى گوش االغى و چشم 

گربه اى را بررسى کرد و متناسب با آن راه حل ارائه کرد.
شــهیندخت موالوردى در گفتگــو با «پانــا» درباره 
جراحى هاى نامتعارف چشــم گربه اى و گوش االغى و 
قابل جرم بودن اینگونه جراحى ها گفت: خبرى را به نقل 
از یکى از اعضاى کمیســیون حقوقى و قضائى مجلس 
شنیدم که اعالم کرده بود اینگونه عمل ها جرم محسوب 
مى شود اما متوجه نشدم به کدام ماده قانونى استناد کرده 
است. دستیار سابق رئیس جمهورى در حقوق شهروندى 
افزود: باید دید بر چه استنادى اینگونه عمل ها جرم تلقى 

شده است چون جرم تعریف دارد و طبق قانون باید براى 
آن مجازات یا اقدامات تأمینى و تربیتى پیش بینى شده 
باشد. براى ما هم سئوال بود که جرم بودن این عمل هاى 
جراحى از این به بعد قرار اســت در قالب طرحى بررسى 
شود یا قرار است مجازات اعمال شود. بنابراین جزئیات 
را متوجه نشدیم که به استناد به کدام ماده قانونى قابل 

جرم است.
وى گفت: اگر واقعًا چنین عمل هایى خیلى رایج باشد نه 
اینکه استثنائاً  یکى دو نفر این کار را کرده باشند، باید ریشه 
آن را بررسى کرد چون خودش معلول است و باید علت 

را بررسى کرد.

نماینده مردم اصفهان گفت: تا زمانــى که هزینه هاى 
کالن کم نشود اقتصاد این کشور درست بشو نخواهد بود 

چرا که شکم سیر درد شکم گرسنه را ندارد.
حســن کامران در گفتگو با خبرگزارى «دانشــجو»، با 
اشــاره به وعده هاى اقتصادى دولت در ابتداى کار خود 
اظهار کرد: به نفع مردم است که مسئوالن ما کمتر حرف 
بزنند چرا که هر مسئولى که حرف زده اوضاع بدتر شده

 است.
وى با بیان اینکه متأسفانه در میان مسئوالن گفتار درمانى 
حاکم است، افزود: زمانى کشور آباد مى شود که مسئوالن 
ساده بخورند و ساده زندگى کنند اما متأسفانه امروز نحوه 

زندگى مسئوالن اشرافى است این در حالى است که در 
ایام جبهه اگر سربازى نان و پنیر و انگور مى خورد فرمانده 

هم همان را مى خورد.
نماینده مردم اصفهان تأکید کرد: امروز شرایط این گونه 
نیست و نمونه اش مجلس اســت یکبار سمت ورودى 
درب شماره یک را دیوار کشى کردند و بنده معترض شدم 
حال مشغول یک دیوارکشــى دیگر به موازات آن دیوار 

هستند.
کامران در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانى که هزینه هاى 
کالن کم نشود اقتصاد این کشور درست بشو نخواهد بود 

چرا که شکم سیر درد شکم گرسنه را ندارد.

ریشه عمل هاى گوش االغى و 
چشم گربه اى بررسى شود

به نفع مردم است 
مسئوالن حرف نزنند

مخالف شفافیت 
مریض است

حاج بابایـى، رئیس    خبرگزارى دانشجو |
فراکسیون والیى مجلس با تأکید براینکه اگر کسى 
مخالف شفافیت در کل ایران باشد، واقعاً مریض است، 
افزود: شـفافیت به خصوص در امور مالى خیلى عالى 
اسـت اما پذیرفتن CFT بحث شـفافیت بـراى ملت 
ایران نیست بلکه این شفافیت یعنى اینکه چراغ را به 

دست خزانه دارى کل آمریکا بدهیم.

کارگرى با 250 خودرو!
معـاون بیمـه اى سـازمان تأمیـن    فارس|
اجتماعى گفت: بـا اجراى طرح همپوشـانى، افرادى 
شناسـایى شـدند که به دلیـل اسـتفاده از یارانه بیمه 
اى خـود را کارگر سـاختمانى و یـا قالیبافـى معرفى 
کرده بودنـد ولى برخـى از آنهـا داراى250 خودروى 
بـاالى 50 میلیـون تومـان بودنـد و تعـدادى نیـز 
چند صـد میلیـارد تومـان تسـهیالت بانکـى گرفته 

بودند. 
وى افـزود: سیسـتم تأمیـن اجتماعـى آنقدر بـه روز 
شـده اسـت که در حال حاضر مى توانم 70 هزار اسم 
نام ببرم که شغلشـان چیز دیگرى است ولى به دلیل 
اسـتفاده از سوبسـیدهاى بیمه اى بـراى قالیبافان و 
کارگـران سـاختمانى، خـود را در این شـغل معرفى 

کرده اند.

سردار و جشنواره ها
سـردار محمدرضا نقدى،    سینماسینما |
معاون فرهنگى سـپاه پاسـداران انقالب اسالمى در 
مراسـم اختتامیه جشـنواره فیلم مقاومت تأکید کرد 
از سـینماگرانى که براى خوش آمد َکن و اسکار فیلم 
مى سـازند و به وطن خود پشـت کرده اند، نامى باقى 

نمى ماند.

روحانى هدایت نشد!
   خبر آنالین | حسـین ا... کرم، فعال سیاسى 
اصولگرا با بیان اینکه آقاى حجاریان و همفکرانش، 
روحانـى را در چارچـوب جریـان میانـه رو تحلیـل 
مى کردنـد که مـى شـود او را هدایت کـرد، تصریح 
کـرد: تصـور ایـن گـروه از اصـالح طلبـان ایـن 
بـود کـه مـى تواننـد بحـث نرمالیزاسـیون را در 
دوره آقـاى روحانـى در قالـب رحـم اجـاره اى پیاده 
کننـد تـا در آن رحـم نطفـه نرمالیزاسـیون و ختـم 
ان قـالب را طراحـى کـرده و در نهایـت از انقـالب 
بـه عنـوان یـک اسـتثنا عبـور کننـد کـه موفـق 

نشدند.

دست دوم مى خریم
  ایسنا| معاون سـابق سـازمان هواپیمایى با 
بیان اینکه یکى از گزینه هاى پیش روى شرکت هاى 
ایرانـى در ایـام تحریـم خریـد هواپیماهـاى دسـت 
دوم اسـت، گفت: ما در سـال هاى قبل نیز که فشـار 
بین المللى گسترده اى علیه ایران برقرار بود، توانستیم 
تعـدادى هواپیماى دسـت دوم وارد کشـور کنیم که 
بسـیارى از آنها کیفیت مناسـب براى پرواز داشتند و 
همچنان در حال استفاده هستند. از این رو شرکت هاى 
ما تجربه گذشته را دارند و در فضاى فعلى نیز مى توان 
همچنـان روى خریـد هواپیماهاى دسـت دوم فکر

 کرد.

راه ورود دارو
معـاون امـور بین الملـل و حقـوق    فارس|
بشردوسـتانه جمعیت هالل احمر از تأسیس شرکتى 
در سـوییس به حسـاب هالل احمر خبـر داد و گفت: 
از طریق این حسـاب انتقال دارو به کشور با سهولت 

بهترى انجام مى شود. 
وى در پاسـخ به سـئوالى در ارتباط با واردات دارو در 
شرایط تحریم بیان کرد:   هر زمان که وزارت بهداشت 
اعالم کند مبادرت بـه واردات داروى مـورد نظر آنها 

مى کنیم.

خبرخوان
هشدار کزازى 
درباره مرگ زبان

میرجالل الدین کزازى، استاد زبان    ایسنا|
و ادبیات فارسى مى گوید: اگر آیین ها و هنجارهاى 
زبانى را پاس نداریم بى گمان زبان بدین گونه آن 
پیکره سنجیده و بِه آیین اش را از دست خواهد داد 
و اندك اندك به آمیزه اى از واژه ها که هیچ پیوند 
ساختارى و ســنجیده اى با هم ندارند فرو خواهد 
کاست و کارآیى زبان از دست خواهد رفت و مرگ 

زبان آغاز خواهد شد.

خانواده هاى نگران
رئیس گروه پیشــگیرى از اعتیاد    ایسنا|
سازمان بهزیستى کشور گفت که در کلینیک هاى 
درمان و خطوط مشاوره تلفنى مان شاهد افزایش 
نگرانى مردم از ماده مخدر گل هستیم. باید اقدامات 
الزم در راستاى آگاهى بخشى و ایجاد حساسیت در 

جامعه را انجام دهیم تا این نگرانى ها کاهش یابد.

رب گوجه، پیشتاز گرانى 
  فارس| گــزارش مرکز آمــار از قیمت 
خوراکى ها در آبان ماه امســال نشــان مى دهد 
رب گوجه فرنگى پیشتاز گرانى نسبت به ماه مشابه 
پارسال بوده است و 9 قلم کاال در آبان ماه امسال 
نسبت به ماه قبل همچنان باالى 5 درصد افزایش 

قیمت را ثبت کردند.

آیا امکان تغییر سن 
وجود دارد؟

  ایسنا| سخنگوى سازمان ثبت احوال با 
بیان اینکه افزایش و کاهش سن افراد در شناسنامه 
بنابر قانون ثبت احوال ممنوع است، اظهار کرد: با 
وجود این اگر فردى براى تغییر ســن خود (بیش 
از پنج ســال) مراجعه کرده و مدارك مستدل نیز 
داشــت، این مدارك در کمیسیون تشخیص سن 

بررسى مى شود.

خشم شیال 
شــیال خداداد واکنش     اعتماد آنالین |
تندى به انتشار لیست بازیگرانى که فرزندانشان را 
در خارج از کشور به دنیا آورده اند نشان داد. خداداد 
در واکنش به حضور نامش در این فهرست نوشت: 
«پس تمام مشــکالت مملکت تقصیــر ما بود و 
خودمون خبر نداشتیم. شما به جاى اینکه حواس 
مردم رو با این چرندیات پرت کنین اخبار درست 
راجع به مملکت بهشون بدین. االن که چى؟ آخ آخ 
من که خیلى خجالت کشیدم االن سامیار و ساتین 

رو قورت میدم دوباره در وطن به دنیا میارمشون.»

نیما سانسور شد
نیما شــعبان نــژاد که در     پندار آنالین |
ســریال «ممنوعه» نقش یک ترنــس را بازى 
مى کرد، سانسور شد. او در صفحه اینستاگرامش 
نوشــت: «نیماى ترنس «ممنوعه» کًال سانسور 
شد. «ممنوعه» که براى همه آزاد شد و براى من 
ممنوع... غر مى زنم چون زحمت کشیدم، حتى اگر 
ککه کسى هم نگزه، همش حذف کردن رسمش 
نیست از نظر شما هست؟! چشم ها را باید شست... 

فکرها هم همینطور.»  

خداحافظ ازدواج!
مدیر کل دفتر ســالمت     خبر آنالین |
خانواده و جمعیت وزارت بهداشــت گفت: بیش از 
13 میلیون جوان مجرد ایرانى که در آستانه ازدواج 
هستند، سن مناسب ازدواج را سپرى کرده اند یا در 
حال سپرى کردن این سن هستند. محمد اسماعیل 
مطلق هشــدار داد: متوسط ســن ازدواج دختران 
و پســران ایرانى در یک دهه اخیر در استان  هاى 
مختلف بین چهار تا شش ســال افزایش یافته و 
اکنون متوسط سن ازدواج دختران ایرانى 25 سال و 

متوسط سن پسران ایرانى 27 سال است .

نسل کشى پرندگان مهاجر در فریدونکنار، بازار پررونقى حتى 
براى رستوران هاى تهران ایجاد کرده است.

فروشندگان این بازار نه تنها به مردم منطقه، پرنده وحشى 
شکار شده مى فروشند بلکه حاضر به صادر کردن این پرندگان 
به بازارهاى دیگر شهرها هستند؛ به این ترتیب در سایه غفلت 
نهاد هاى مسئول تا کیلومترها دورتر از محل زمستان گذرانى 
پرندگان مهاجر   رستوران هاى الکچرى مى توانند قیمت ها 
را در منوى شان  به بهانه استفاده از  گوشت پرندگان وحشى 

چند برابر کنند.
یک تلفن به رســتوران هاى غذاهاى محلى تهران کافى 
اســت که بتوانید غذایى با گوشت پرندگان مهاجر سفارش 
دهید؛ رستوران هایى که غذاهاى محلى مى پزند، فسنجان 

با گوشت غاز وحشى را به قیمت هر پرس 70 هزار تومان به 
فروش مى رسانند؛ اگرچه سفارش هاى مربوط به پرندگان 
وحشى خیلى متنوع نیست و بستگى به این دارد که گوشت 
مرغابى یا غاز در دسترس صاحب رستوران باشد اما بسیارى از 
رستوران هایى که غذاى محلى سرو مى کنند، به شرط دریافت 
پیش پرداخت و قطعى شدن سفارش، حاضرند غذا با گوشت 
پرنده مهاجر بپزند. رستورانداران مى گویند گوشت پرندگان 
وحشى با ذائقه همه افراد جور در نمى آید البته بر خالف نظر 
این رستورانداران، ساکنان شمال، گوشت پرندگان وحشى 
را بسیار خوشــمزه تر از اردك هاى اهلى توصیف مى کنند و 
وقتى مى خواهند براى م همان خود سنگ تمام بگذارند، به 
شکارچیان مراجعه مى کنند و از آنها پرنده شکار شده مى خرند.

حجت االسالم و المسلمین پناهیان، استاد حوزه و دانشگاه 
در جمع اعضاى شــوراى عمومى اتحادیه انجمن هاى 
اسالمى دانشجویان سراسر کشــور در دانشگاه صنعتى 
شریف با بیان اینکه گفته مى شــود رئیس جمهور حال 
حاضر فرانســه آخرین رئیس جمهور این کشور خواهد 
بود، چون جناح هاى سیاسى در غرب در حال تغییر است 
افزود: اصطالحات اصالح طلب و اصولگرا اصطالحات 
کاذبى بودند که ما را با آنها ســر کار گذاشــتند. در واقع 
اختالفات کشور ما بر سر مسئله اى است که در فرانسه هم 

موجب یک دو قطبى جدید شده است و بنده در این رابطه 
ساعت ها وقت گذاشتم و با فرانسوى ها صحبت کرده ام.

وى با اشــاره به اینکه امروز دو قطبى جدیدى در غرب 
با نام غربگرایان و استقالل طلبان یا ساالریت طلب در 
حال شکل گیرى است گفت: ســاالریت طلب ها خود را 
در مقابل مثلث لندن_ واشــنگتن_ تل آویو مى دانند و 
مى گویند جریان استکبار براى اینکه کشور هاى اروپایى به 
خودگردانى نرسند مى خواهند همه آنها را با هم یکى کنند 
در واقع آنها مهاجرت به اروپاى غربى را توطئه استکبار 

مى دانند تا ملت هاى اروپا هویت خود را از دست دهند.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه در حال حاضر 50 
درصد جمعیت فرانسه را فرانسوى ها و 50 درصد دیگر آن 
را مهاجران تشکیل مى دهند و این یعنى فرانسه ضعیف 
شده تصریح کرد: امروز محبوبیت رئیس جمهور فرانسه 
به 20 درصد کاهش یافته اســت، چــون او در حالى که 
شعار هاى استقالل طلبانه داده ولى مردم معتقدند که او 
آنها را فریب داده است.  وى با بیان اینکه نخبگان فرانسوى 
فهمیدند حساب مســلمانان ایران با حساب مسلمانان 

داعش فرق مى کند، چون ایران در کنار روسیه با داعشى ها 
جنگیده، تصریح کرد: آنها مى گویند ســه کشور روسیه، 
فرانسه و ایران مى توانند در مقابل حلقه لندن –واشنگتن- 
تل آویو بایستند با وجود این، امروز جوانان فرانسوى براى 

این جنگ بزرگ به تمرین تیراندازى مى پردازند.
حجــت االســالم و المســلمین پناهیان با اشــاره به 
اینکه مهاجــران جریان غربگرا را در فرانســه روى کار 
مى آورند تصریح کرد: مردم ما از جریان هاى جهان خیلى

 بى خبرند.

چهل و یکمیــن رئیس جمهــور آمریــکا و پدر چهل 
و ســومین رئیس جمهور این کشــور در 94 ســالگى 

درگذشت.
«جرج هربرت واکر بوش» جمعه شب و کمتر از هشت 
ماه بعد از درگذشت همســرش «باربارا بوش» از دنیا 
رفت. بوش از بیمارى پارکینســون رنــج مى برد و در 
ســال هاى اخیر مجبور بود از ویلچر موتورى استفاده 

کند. 
جرج بوش پدر به مدت 40 سال در عرصه سیاست آمریکا 
نقش آفرینى کرد. او از آخرین بازماندگان نســل جنگ 
جهانى دوم بود که به کاخ سفید راه پیدا کرد. بوش بین 
ســال هاى 1989 تا 1993 و براى یک دوره چهار ساله 

رئیس جمهور آمریکا بود. 
از اتفاقات مهم دوران ریاست جمهورى بوش پدر، ایجاد 
یک ائتالف جهانى براى خــروج تجاوزگران عراقى از 

کویت بود. این اقدام به فاجعه اى در سال هاى بعد تبدیل 
شد. خروج عراق از کویت زمینه ساز حمله پسر او به عراق 

در سال 2003 شد.
اما آنچه براى ما اصفهانى ها جالب اســت اینکه جرج 
بوش پدر در اردیبهشت ماه ســال 1356 به ایران سفر 
کرد و عکسى از او در چهلستون اصفهان هم منتشر شده 
است. جرج بوش پدر حدوداً سه سال پس از این تاریخ به 
معاونت اول ریاست جمهورى آمریکا و حدوداً 11 سال 
پس از این تاریخ به ریاست جمهورى آمریکا رسید و در 
زمان این سفر یکى از اعضاى ارشد حزب جمهوریخواه 

محسوب مى شد.
ایــران در زمان رژیم پهلــوى یکــى از نزدیک ترین 
متحدان آمریکا در جهان محســوب مى شد و بین شاه 
و سیاستمداران آمریکایى (خصوصاً جناح جمهوری خواه) 

روابط گرم و دوستانه اى برقرار بود.

«هر روز یکى شــان مى آید، یکى مى گوید کیلویى 800 
تومان مى خرم، آن یکى کیلویى 1000، دیگرى مى گوید 
همه محصول باغ را مى خرم شــش میلیــون تومان، آن 
دیگرى هزارتا عیب روى پرتقال تامسون یکدست و بدون 
لک مى گذارد که همچنان بیشتر بزند تو سر قیمت... کود 
و ســم را چند برابر قیمت خریدیم و االن که موقع فروش 
محصوالت شده اینطور بى رحمانه روى محصول ما قیمت 
مى گذارند. اون از  سه سال قبل که برف آمده بود و سرما 
به محصول زده بود و هر هکتار 300 هزارتومان(!) خسارت 
براى باغداران در نظر گرفتــه بودند و این هم از محصول 
با کیفیت امسال ما که سیب را باید بخریم کیلویى9000 
تومان و پرتقال را بفروشــیم کیلویــى 1000 تومن. این 

انصاف است آخر؟»...
اینها حرف هاى اسماعیل پور است؛ کشاورز باتجربه شمالى؛ 
پرتقال کارى که این روزها از ســاز ناکوك زمانه، ناراضى 
اســت. مى گوید: «دالالن بر گرده  ما کشــاورزان سوار 
مى شوند و محصوالت بى عیب و نقص ما را به اصطالح 
"بُزخر" مى کنند. " بُزخرى" پیشه  دالالن است؛ این کامًال 
طبیعى است اما پا پس کشیدن هاى دولت و اعتنا نکردن 
نمایندگان مجلس، ما کشــاورزان را به ستوه آورده است؛ 

آنها آب به آسیاب دالالن مى ریزند.»
اســماعیل پور ســاکن بابل در اســتان مازندران است و 
سال هاست پیشــه اش پرتقال کارى ا ست. او یک عبارت 
ساده مى گوید: «براى متولیان امور، نمایندگان مجلس و 
وزراى مربوطه باید بسیار شرم آور باشد که دسترنج یکساله 
باغداران، اینچنین بازیچه دســت دالالن و واسطه هاى 
بى رحمى شده که گویا تنها قیمتگذاران محصوالتى هستند 

که با رنج و مشَقت فراوان تهیه شده است.»
اگر قرار باشد در آبادترین استان هاى کشور مثل مازندران 

و گیالن، کشــاورزان دچار مشکل باشــند، واى به حال 
کشاورزان کویرى؛ واى به حال آنها که در یزد و اصفهان، 
کارشان کشت و زرع است و از راه کاشت و برداشت، روزى 

مى خورند.

اسماعیل پور مى گوید: «خیلى ها ممکن است فکر کنند ما 
کشاورزان شمالى چون آب و زمین کافى داریم، دیگر هیچ 
درد و مشکلى نداریم؛ درحالى که در این اقتصاد بیمار ما هم 
دچار مشکلیم؛ کشاورزان اصفهان، حقابه شان را دزدیده اند و 

ما حق فروش محصوالتمان را؛ ما آب و زمین به اندازه کافى 
داریم اما باز هم ُکمیتمان لنگ است چراکه محصول نهایى 
را مفت از چنگمان درمى آورند. کشاورزان ایرانى بلندگویى 

ندارند؛ تشکلى نیست که بتواند صدایشان باشد.» 

داستان پرغصه کشاورزى در ایران از مازندران تا اصفهان

حقابه اصفهانى ها و پرتقال شمالى ها 

تحلیل پناهیان از شرایط موجود در فرانسه:

جوانان فرانسوى براى جنگ بزرگ تمرین تیراندازى مى  کنند

دلیلى براى «سکوت ملى»رئیس جمهور تازه در گذشته آمریکا در چهلستون!

پرکردن شکم با نسل کشى پرندگان مهاجر 

نان گران مى شود؟

محسن رنانى، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با انتشار یادداشت 
و طرحی با عنوان «ســکوت ملى-امید ملى» اعالم کرد به 
سکوت روي خواهد آورد و دیگر، یادداشت نخواهد نوشت زیرا 
به این نتیجه رسیده که «نوشته هایش اغلب در ذات خود منجر 
به ناامیدى اجتماعى مى شود...» به نوشته بهار، او در آخرین 
یادداشتش از جمله نوشته: «دوستى مرا به دیدن یک خانه 
تاریخى بازسازى شده در اصفهان دعوت کرده بود. صاحبش 

در طول پنج سال با عشــق و امید چند میلیارد تومان براى 
بازسازى آن خرج کرده بود. آن خانه گوشه اى از یک بهشت 
زمینى بود که مالکش آن را به حراج گذاشته است و مى خواهد 
با نصف قیمت بفروشد و پولش را بردارد و از کشور برود و طرفه 
آنکه خریدارى نیز پیدا نمى کند. آخر خریدار نیز ناامید است از 
اینکه بتواند این خانه را به یک مکان توریستى تبدیل کند  و از 

آن کسب درآمد کند، پس چرا بخرد؟»

در حالى دولت بــا افزایش قیمت نان مخالف اســت که 
نانوایان ایــن روزها مشــکالتى دارند و خواســتار حل 
مشکلشان از ســوى دولت هســتند. بیژن نوروز مقدم، 
عضو اتحادیه نانوایان ســنتى گفت: با توجه به افزایش 
هزینه ها، طبیعى بود که قیمت نان هم افزایش داشــته 

باشد اما این گونه نشد. وى افزود: دولت به دلیل رفاه مردم 
با افزایش قیمت نان مخالف اســت. نوروز مقدم گفت: با 
توجه به تورم 35درصدى، باید نان لــواش 380 تومان 
مى شد اما بهاى نان لواش اکنون کمتر از این میزان یعنى 

210 تومان است.
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رونمایى از نخستین تقویم 
فرهنگى شهرضا 

رئیس انجمن ادبــى جوانان شــهرضا گفت: براى 
نخستین بار، تقویم فرهنگى شــهرضا شامل همه 
رویدادهاى تاریخــى و فرهنگى این شهرســتان 
رونمایى مى شــود. مصطفى منصف اظهار کرد: این 
تقویم شامل روز شمار مناسبت هاى ملى، اطالعات 
سیاســى و فرهنگى و اجتماعى شهرضا، تاریخ تولد 
و وفات علما و اساتید دانشگاه و هنرمندان و خیران 
این شهرستان به همراه بخش کوتاهى از زندگینامه 

آنان است.

 
«بانک آینده» بانک سال 

جمهورى اسالمى ایران شد 
در آخرین ارزیابى نشــریه بین المللى «بنکر»، بانک 
آینده در ســال 2018 میالدى به عنوان بانک سال 
جمهورى اسالمى ایران انتخاب و تندیس و گواهى 
بنکر به بانک آینده اعطا شد. نشــریه معتبر بنکر با 
بیش از 90 سال ســابقه حرفه اى در زمینه بانکدارى 
در سطح جهانى، هر ســال با توجه به صورت هاى 
مالى حسابرسى شده مربوط به سال قبل مؤسسات 
مالى و بانکى و با در نظر گرفتن برخى شاخص ها از 
جمله سود خالص، سرمایه پایه، بازده دارایى ها، نرخ 
بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت هزینه به درآمد و 
نسبت تسهیالت غیرجارى، مزیت هاى استراتژیک، 
پاســخگویى به نیازهاى بازار، قــدرت رویارویى با 
تغییرات اقتصادى در دوره مالى موردنیاز و مقایســه 
آن بــا دو دوره مالى متوالى قبلى، اقــدام به ارزیابى 

بانک ها مى کند.

جلسه  سومین رسیدگى به 
مفاسد اقتصادى

 ســومین جلســه رســیدگى به جرائم اخاللگران و 
مفاسد اقتصادى اصفهان با بررســى پرونده احتکار 
نیازمندى هاى عمومى انواع ابزار ساختمانى و صنعتى 
«ر.م» در دادگاه ویژه رســیدگى به جرائم اقتصادى 
دادگســترى اصفهان به ریاســت قاضــى على مراد 
نجف پور برگزار شد.در این جلســه نماینده دادستان 
با قرائت کیفرخواســت، «م.ر» را به اخــالل در امر 
اقتصادى از طریق احتکار نیازمندى هاى عمومى انواع 
ابزار ساختمانى و صنعتى به میزان بیش از 14 میلیارد و 
300 میلیون تومان متهم و از دادگاه براى وى تقاضاى 
مجازات کرد. در ادامه متهم با حضور در جایگاه از خود 
دفاع کرد. وکیل وى نیز با حضــور در مقابل قاضى با 
قرائت الیحه دفاع ادله خود بــراى بى گناهى موکل 
خویش را ارائــه و از دادگاه تقاضاى رفع اتهام و حکم 
برائت «ر.م» را کرد. قاضى نجف پور پس از اســتماع 
سخنان وکیل متهم با اعالم ختم رسیدگى بیان کرد که 
حکم این پرونده را صادر و اعالم کرد که حکم در اولین 

فرصت اعالم خواهد شد.

حل شدن مشکل بیمه تکمیلى 
جانبازان تا یک ماه آینده

مشــکل بیمه تکمیلى جانبــازان شــاغل در تمام 
دستگاه ها تا یک ماه آینده برطرف مى شود.

معاون رئیس جمهــور و رئیس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران در نطنز گفت: سه ســال گذشته مصوب 
شــد که بیمه تکمیلى جانبازان شاغل بر عهده بنیاد 
شهید باشد و بودجه آن از سوى دستگاه هاى مربوطه 

تأمین شود.
حجت االسالم سید محمد على شهیدى افزود: سه 
سال این بیمه را بنیاد شهید پرداخت کرد و متأسفانه 
به دلیل اینکه برخى دســتگاه ها اعتبار الزم را براى 
بیمه کارکنان جانباز خود تأمین نکردند، بنیاد شهید 
با مشــکل روبه رو شــد. وى گفت: هم اکنون یک 
میلیون و 150 هزار نفر از ســوى بنیاد شهید تحت 
پوشش بیمه تمکیلى قرار دارند و باتوجه به مشکالت، 
تأمین اعتبار بیمه 850 هزار نفر از جانبازان شاغل در 

دستگاه هاى اجرایى براى بنیاد شهید سخت است. 
وى افزود: در جلسه هیئت دولت و با موافقت وزارتخانه ها 
و دستگاه هاى اجرایى مقرر شد بیمه تکمیلى جانبازان 
شاغل به عهده خود دستگاه ها سپرده شود که تا یکماه 

آینده این مشکل برطرف مى شود .

خبر

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان در تحلیل وضعیت 
بازار مســکن اصفهان گفت: قیمت مسکن بعد از نوسانات 
شدید بازار ارز و ســکه به طور غیرمنطقى افزایش یافت و 
عمًال بدون اینکه تقاضاى جدیدى ایجاد شود، قیمت ها به 
صورت تصاعدى و در برخى از موارد حتى تا 100 درصد باال 
رفت. رسول جهانگیرى اظهار کرد: متأسفانه باوجود بازگشت 
آرامش به بازار سکه و ارز، اتفاقى در بازار مسکن حاصل نشد، 
چراکه قیمت بازار مسکن به صورت روزانه تغییر نمى کند. 
وى درباره کمبود مسکن در اصفهان و آمار خانه هاى خالى 
این شهر گفت: با توجه به بافت جمعیتى اصفهان، تقاضاى 
بازار مسکن تقریبًا همیشــه وجود دارد اما باید برنامه ریزى 

دقیقى از سوى متولیان ساخت وســاز مطابق با نیاز جامعه 
انجام شود. جهانگیرى با تأکید بر اینکه امروز نیاز جامعه با 
ساخت وسازهایى که در سال هاى اخیر انجام شده مطابقتى 
ندارد، گفت: درحدود یک دهه گذشــته هر فرد بر اســاس 
سلیقه خود وارد بازار مسکن شد و بدون تجربه و نیازسنجى 
شروع به ساخت وساز کرد که نتیجه آن ساخت آپارتمان هاى 
لوکس با متراژ باال بود که اکنون مناسب یک خانواده یک یا 
دو فرزندى نیست. وى افزود: در حال حاضر تقاضاى عمده 
مردم اصفهان آپارتمان هاى 60، 70 و در نهایت 100 مترى 
است، درحالى که بیشتر ساخت وسازها باالى 100 و 150 متر 

است که مشتریان خاص تنها خریدار آن هستند.

محصوالت صنایع دستى استان اصفهان  امسال 35درصد 
بیشتر از پارسال به خارج صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان عمده 
محصوالت صادراتى این استان را شامل آهن و فوالد، مواد 
غذایى، سنگ هاى تزیینى و محصوالت پتروشیمى بیان کرد 
و گفت: پارسال ارزش صادرات صنایع دستى این استان، یک 
میلیارد و 200میلیون دالر بود درحالى که این رقم در هشت 
ماهه امسال 35درصد افزایش یافته است. اسرافیل احمدیه، 
بیش از 70درصد واحدهاى صنعتى این استان را فعال دانست 
و افزود: از 9300 واحد صنعتى داراى پروانه بهره بردارى، 5 
درصد شامل 450 واحد، صنایع بزرگ این استان را تشکیل 

مى دهند. وى تسهیالت در نظرگرفته شده براى رونق تولید 
واحدهاى صنعتى با هدف اشتغالزایى را  26هزار میلیارد ریال 
بیان کرد و گفت: سهم هر واحد صنعتى حدود 150میلیارد 
ریال است اما با توجه به سود 18درصدى تسهیالت بانکى، 
این تسهیالت تا پایان سال پرداخت نخواهد شد و با توجه 
به تورم و مشــکالت اقتصادى در جامعه، بانک ها در مورد 
دریافت سود تســهیالت تجدید نظر کنند. رئیس سازمان 
صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان افزود: کمبود تقاضا 
براى مصالح ساختمانى حدود 30درصد از واحدهاى صنعتى 
فعال در زمینه تولید آجر و سنگ هاى تزیینى این استان را به 

مرز تعطیلى کشانده است.

افزایش 35درصدى صادرات 
صنایع دستى 

اصفهانى ها آپارتمان هاى
 60 تا 100مترى مى خواهند 

نماینده مردم شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل 
در مجلس شوراى اسالمى گفت: صنایع پایین دستى 
فوالد با مشارکت بخش خصوصى در این شهرستان 
راه اندازى مى شود. جواد ســاداتى نژاد افزود: برنامه 
ریزى براى ایجاد صنایع وابسته به فوالد که بیش از 
500 صنعت را شامل مى شود، در این شهرستان در 
جریان اســت. وى بیان کرد: تک محصولى بودن در 
این شهرستان یک تهدید به شمار مى رود و مى تواند 
جامعه 20 هزار نفرى شاغل در صنعت فرش را تهدید 

و سونامى بیکارى ایجاد کند.

نماینده مردم کاشــان و آران و بیــدگل در مجلس 
شوراى اســالمى تصریح کرد: مجتمع فوالد کویر با 
سیاست هاى جدید خود مبنى بر تولید فوالد آلیاژى 
مى تواند به توسعه صنایع پایین دستى با ارزش افزوده 
باال در شمال اســتان اصفهان کمک کند که در این 

زمینه اقدام هاى خوبى آغاز شده است.
وى اضافه کرد: شهرســتان آران و بیدگل پیشرو در 
بخش صنعت فرش کشور اســت، به گونه اى که با 
تولید ســاالنه افزون بر 40 میلیــون مترمربع فرش 

ماشینى، رتبه دوم جهان را دارد. 

معاون اداره کل ارتباطات و فناورى اطالعات اصفهان 
گفت: درحدود 84 میلیارد ریال تســهیالت در سال 
جارى از ســوى وزارت ارتباطات به شــرکت هاى 

خصوصى این استان پرداخت شده است.
عباس نوروزى افــزود: این وزارتخانــه با پرداخت 
تســهیالت مالى در قالب دو طــرح «وام وجوه اداره 
شــده» و «ســامانه کارا» از دفاتر فناورى اطالعات 

روستایى و بخش خصوصى حمایت مى کند.
وى ادامه داد: درحدود 110 دفتر فناورى اطالعات و 
ارتباطات (ICT) روستایى و 86 شرکت خصوصى 
فعال در این بخش در استان اصفهان در سال جارى 

موفق به دریافت این تسهیالت شدند.
نوروزى با بیان اینکه پرداخت این تســهیالت از 15 
مهر امسال در استان آغاز شد، خاطرنشان کرد: فرایند 
اعطاى این تسهیالت ادامه دارد و چند شرکت دیگر در 

نوبت تخصیص آن هستند.
وى بیان کرد: این تسهیالت به طرح هاى روستایى 
با نرخ ســود 6 درصد و بــه طرح هاى شــهرى با 
نرخ ســود 14 درصد و به دفاتر روســتایى تا سقف 
یک میلیارد ریال و طرح هاى دیگر مانند استارتاپ ها 
(شرکت هاى نوپا) تا میزان100 میلیارد ریال پرداخت 

شده است.

رئیس اتحادیــه میادین میوه و تره بــار اصفهان با بیان 
اینکه ضرر صادرات میوه به چشــم مردم مى رود، گفت: 
در صورت تداوم صادرات میوه، تــا هفته هاى آینده به 
خصوص در شب یلدا با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.

ناصر اطرج در خصوص افزایش نــرخ میوه اظهار کرد: 
متأســفانه امسال به دلیل شــرایط جوى و به خصوص 

صادرات، شاهد کمبود و افزایش نرخ میوه هستیم.
وى به افزایش قیمت سیب درختى اشــاره کرد و افزود: 
امسال تولید سیب درختى نسبت به سال گذشته 60 درصد 
کاهش یافته، از سوى دیگر 40 درصد بار موجود در بازار 
نیز صادر مى شود که این عامل منجر به کمبود و گرانى 

این محصول در بازار شده است.
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان تأکید کرد: 
اگر صادرات ســیب درختى به همین شکل ادامه یابد، تا 
پایان امسال ســیب حتى با نرخ کنونى در کشور وجود 

نخواهد داشت و ناچار به واردات مى شویم.
وى با بیان اینکه در حال حاضر هندوانه میناب سر مزرعه 
با همان نــرخ کیلویى2400 تومان خریــدارى و صادر 
مى شــود، تصریح کرد: در صورت تداوم صادرات، براى 

شب یلدا با کمبود هندوانه مواجه مى شویم.
اطرج با اشــاره به قیمت برخى اقالم میوه در اصفهان، 
گفت: درحالى که سال گذشــته در همین مقطع زمانى 

قیمت هرکیلو ســیب درختى 3000تومان بود، نرخ آن 
اکنون به 8000تومان افزایــش یافته، همچنین قیمت 
هر کیلو کیوى از 2000 به 7000 تومان در میدان میوه و 

تره بار رسیده است.
وى ادامــه داد: در حال حاضر قیمت هــر کیلو انار بین 
3000 تا 7000تومان، نارنگى بین 3000تا 6000 تومان، 
پرتقال جنوب بین 2000تا 4500 تومان، پرتقال شمال 
بین 1500 تا 3000 تومان، خیار گلخانه اى 4000 تومان، 
خیار ممتاز بین2000 تا 4000 تومان و خیار اصالح شده 

5000 تومان است که بخشى از آن صادر مى شود.
رئیس اتحادیــه میادین میوه و تره بــار اصفهان یادآور 
شد: متأســفانه در شــرایط کنونى پرتقال شمال صادر 
مى شود که در صورت تداوم صادرات تا هفته هاى آینده
 به خصوص در شب یلدا با افزایش قیمت مواجه خواهیم 

شد.

از 75 روز پیش که جلســات و رایزنى هاى مشــتاقان 
خدمتگزارى(بازنشســتگان شــاغل در ادارات و 
ســازمان ها)  براى ترك نکردن و تداوم شوق خدمت 
به مردم شــروع شــد، بوى خوش خدمت، بســیار به 
مشام مردم رسیده است و بســیارى از 26 آبان ماه که 
آخرین مهلت مجــاز فعالیت بازنشســتگان در ادارات 
بود، هنوز قــدم مبارکشــان را از دِر ســازمان بیرون

 نمى گذارند تا این توفیق نصیب کس دیگرى نشــود. 
البتــه انگیزه ایــن خدمتگــزاران در خدمت رســانى 
یک نوع داد و ســتد اســت، یعنى قدمى بر مى دارند و 
برداشته اند تا قدمى برایشان برداشته شود. آنها در واقع 
خدمت کرده اند تا به نام و نانى برسند و  شهرت و مقامى 
به دســت آورند یا به اغراض و اهداف سیاسى و مانند 
آن دســت یابند که یافته اند و حال، قصد خروج از این

میدان را ندارند واین  عشــق و عالقه به خدمت همانند 
چسبى آنها را بر صندلى هاى شان چسبانده است!

این موضوع تا جایــى پیش رفته که در جلســه علنى 

قبلى پارلمان شــهر اصفهان، «پورمحمد شریعتى نیا»، 
عضو شــوراى شــهر از ادامه فعالیت بازنشستگان در 
شــهردارى اصفهان انتقاد کرد و خطاب به شــهردار 
گفت: در خصوص مصوبه شوراى شــهر در مورد عدم

 به کار گیرى بازنشســتگان در شــهردارى اصفهان و 
سازمان هاى وابســته بعد از گذشــت پنج ماه، با وجود 
تذکرات مکــرر هیچ اتفاقــى رخ نــداده و گویى هیچ 

مصوبه اى در کار نبوده است. 
وى گفت: حتى بعد از مصوبه شــوراى شــهر، مجلس 
شوراى اسالمى نیز مصوبه اى در این زمینه گذراند اما 

همچنان هیچ اتفاقى در این زمینه رخ نداده است. 
***

امروز پارلمان شــهر اصفهان بعد از گذشــت 15 روز 
نشســت هفتگى خود را برگزار مى کنــد و باید ببینیم 
اقدامى در این راستا صورت گرفته یا نیاز به ورود سازمان 
بازرســى و دیوان محاســبات به این موضوع و اجراى 
قانون ممنوعیت به کارگیرى بازنشستگان در شهردارى 
اصفهان اســت. یا اینکه بازنشســتگان شــهردارى و 

دوستدارانشــان در بلدیه اصفهان بــه مجلس مراجعه 
کرده اند و استفســاریه اى براى این قانون و تغییر آن 
گرفته اند(!) و یا آقاى شهردار همچنان بر اظهارات  خود 
در نشست خبرى قبلى مصر هستند و مى گویند در میان 
مدیران و معاونانشان کسى مشمول قانون بازنشستگى 
نمى شــود و یا مدیران و صندلى هاى خاص بازنشسته  
شــهردارى اصفهان که در فرصت قانونى پست هاى 
مدیریتى خود را ترك نکرده و نمى کنند منتظر مجازات 
حبس هستند و مى خواهند در  بندى در زندان اصفهان 
به نام«مدیران بازنشسته اى که حاضر به ترك صندلى 
نبودند» یکدیگر را مالقات کننــد و در آنجا بر صندلى 

و تخت خدمت جلوس کنند و اوامر مدیریتى داده و...
حال باید امروز منتظر ماند و بعد از پایان جلســه علنى 
شوراى شــهر اصفهان از زبان منتخبان مردم در شورا 
بشــنویم که آیا هنوز گردونه مرکب نشــینان خاص 
شــهردارى اصفهــان از صندلى خدمتگزارى شــان 
برخاســته اند یا همچنان منزل مقصــود را نیافته و بر 

صندلى خدمت نشسته اند.

زهرا زرفشانى

«نمایندگان مجلس شوراى اسالمى مى توانند گرایش 
سیاسى داشته و با هم از نظر سیاسى اختالف داشته باشند 
اما دغدغه اصلى نمایندگان مردم در مجلس شــوراى 
اســالمى امروز باید معیشت مردم و اشــتغال باشد که 
متأسفانه اینگونه نیست و مسائل سیاسى در خانه ملت 
نسبت به مشــکالت مردم ارجحیت دارد که امید است 
به برکت خون شهید بزرگوار شهید مدرس که 81 سال 
پیش به جرم حق طلبى و ایستادگى در مقابل طاغوت، به 
شهادت رسید. مجلس ما همواره دغدغه مشکالت مردم 

و نظام را داشته باشد و مطیع فرامین رهبرى باشد.»
رئیس مجمع نمایندگان اســتان در مجلس شــوراى 
اسالمى در سراى ورزشکاران اصفهان و در روز 10 آذر 
روز مجلس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مدرس در 
جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه 
رهبر معظم انقالب، امسال را ســال حمایت از کاالى 
ایرانى نامگذارى فرمودند اما متأسفانه در سال 96، تراز 
واردات مثبت بوده و همین امر تولیدات داخلى را باعث 
رکود کرده است و در نتیجه بیکارى و تعدیل نیرو صورت 
گرفت. این در حالى اســت که در زمان طاغوت، شهید 
مدرس لباســى از کرباس براى حمایت از تولید داخل و 
حمایت از تولیدکنندگان و اشتغال بیشتر کارگران داخلى 

مى پوشید و این امر باید الگو در جامعه باشد.
حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوى الرگانى 
با بیان اینکه در مجلس شوراى اسالمى نباید تصمیماتى 
بر خالف منویات رهبر معظم انقالب و به ضرر مردم و 
یا بى نتیجه گرفته شود، افزود: امروز دغدغه اصلى مردم 
معیشت و اشــتغال جوانان اســت اما برخى نمایندگان 

مجلس، دغدغه سیاسى دارند.
وى ادامه داد: یکى از دغدغه هاى نمایندگان مردم استان 
اصفهان در مجلس شوراى اسالمى، مسئله آب است که 
در این راستا جلسات بســیار متعددى با مسئوالن ارشد 
کشور و وزارتخانه هاى مرتبط برگزار شده و پیگیرى هاى 
خوبى هم صورت گرفته اســت و حتى در بودجه ســال 
جارى، 12 نماینده استان اصفهان براى رفع دغدغه آب و 
اجراى طرح هاى مختلف، رقم بسیار سنگینى را که براى 
تســریع در روند فعالیت آنان در محدوده نمایندگیشان 

مى توانست اختصاص یابد به آب اختصاص دادند.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شــوراى اســالمى 
با اعتراض به ســوء مدیریت آب اظهار کرد: ما 25 سال 
پیش تونل کوهرنگ را زده ایم ولى فکر سد آن را نکردیم 
و وقتى حفارى تونل تمام شد تصمیم به آغاز احداث سد 
شد و باز هم متأسفانه با سوء مدیریت از سال 92 که سد 
شروع شد تاکنون 25 درصد پروژه پیش برده شده است و 

حقابه حقابه داران نیز ضایع شده است.
حجت االسالم و المســلمین موسوى الرگانى تصمیم 
بازچرخانى آب در بســتر زاینده رود را مطلوب نمى داند 
و مى گوید: در پروژه هفت گانه اســتاندار قبلى اصفهان، 
چند شهرستان نادیده گرفته شده و حتى استاندار قبلى 
چند شهر را نمى شناســد و گفته شد آب به پارك ناژوان 
و با بازچرخانى تا شــرق اصفهان مى رسد در حالى که از 

18 هزار هکتار زمین در شهرستان فالورجان، 10 درصد 
باغ است و 90 درصد زمین زراعى است و تأمین آب براى 
این زمین ها که کشــاورزان جز کشاورزى کارى ندارند 

چگونه است؟ 
رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان، کتاب هفت 
پروژه آب که از سوى اســتاندار اصفهان نوشته شده را 
بى فایده خواند و افزود: نوشــتن کتاب، مقاله، برگزارى 
همایش در زمینه آب بســیار بوده و برگزار شده اما براى 
مردم آب نخواهد شد بلکه باید راهکار عملى برگزار شود.
حجت االسالم و المسلمین موسوى الرگانى اظهار کرد: 
براى انتخاب اســتاندار اصفهان با نمایندگان مشورت 
شــد اما اعتناى چندانى به این نظرخواهى و مشــورت 
نشــد. این در حالى اســت که دولت، دولت اصالحات 
اســت و 70 درصد نمایندگان اصفهان اصولگرا هستند 

و اصالح طلب نیستند ولى معتقدم اگر فرد توانمند باشد، 
باید از توانمندى او براى اداره کشور استفاده شود. البته 
پیشــنهاد اول نمایندگان استان دکتر ســید مرتضى 
سقائیان نژاد شــهردار اســبق اصفهان بود و در کنار او 
افراد دیگرى هم مدنظر بودند اما افرادى مطرح شــدند 
که بیش از 100 درصد سیاسى بودند و در استان اصفهان 
که باید در زمینه آب تعامل خوبى باشد در بین گزینه ها 
استاندار فعلى گزینه خوبى بود. بنابراین از استاندار جدید 
اصفهان مى خواهم در مباحث اســتان، دغدغه مردم به 
ویژه آب را پیگیر باشند و با اســتفاده از نخبگان، براى 

مردم استان آب پایدار را به ارمغان آورند.
نماینده مردم شهرستان فالورجان در مجلس شوراى 
اسالمى خواستار تشکیل کارگروه براى برطرف کردن 
مسئله آب زاینده رود از ســوى دولت همچون دریاچه 

ارومیه شد و گفت: احیاى تاالب گاوخونى براى کشور 
ضرورى است که باید عملیاتى شود.

حجت االسالم و المسلمین موســوى الرگانى این را 
هم گفت که پیشــنهاد دادم طرحى باالدست اصفهان 
به نام طرح طوبــا اجرا شــود و یک گــروه بى طرف
تحقیق کند کــه هزینه ها و درآمدها هم پوشــانى دارد 
بعد اجازه کار داده شــود و امیــدوارم مجلس و دولت 
در خصــوص آب اصفهــان پیش بینى هــاى الزم را 
انجام دهند تا بــا ادامه این وضعیــت اصفهان خالى از 

سکنه نشود.
وى ادامه داد: اگر دولــت کارى براى آب اصفهان نکند 
ما نمایندگان پاســخگوى مردم نیستیم و ماندنمان در 

مجلس دلیلى نخواهد داشت.
وى در مورد قانون منع به کارگیرى بازنشستگان گفت: 
قانون منع به کارگیرى بازنشستگان در مجلس نهم با 
استثنائاتى تصویب شد اما در طرح جدید این استثنائات 
برداشته شد. البته دولت باید براى بازنشستگان حقوق 
مکفى در نظر بگیرد تــا نخواهند بــه کار ادامه دهند 
ولى زمانى که بازنشســته اى ماهیانه 700 هزار تومان 
و بازنشســته دیگرى بیش از 9 میلیون تومان ماهیانه 
حقوق مى گیرد این امــر نابرابرى ایجاد مى کند و حتى 
برخى از شاغلین هم باید چند جا کار کنند و در این راستا 
اتباع خارجى غیرمجاز هم که مشاغل را تصاحب کرده اند 
باید از کارشان جلوگیرى شــود تا فرصت شغلى براى 
جوانان فراهم شود و در این میان برخى افراد که تجربه 
ارزشمندى دارند و ثمربخش هستند از بین بازنشستگان 
به کار گمارده شوند ولى در هر حال، قانون، قانون بوده 

و الزم االجراست.
رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان در خصوص 
کارت سوخت هم حرف هاى جالبى داشت و گفت: دولت 
باید با اقتدار باشد و اجازه قاچاق سوخت را ندهد. بنابراین 
نباید تاوان سستى آنها را مردم بدهند.  این در حالى است 
که مى گویند در ترکیه بنزین لیترى 4000 تومان است 
و ما ارزان مى دهیم که این مقایسه اصًال درست نیست. 
ترکیه واردکننده محض بنزین بوده است و نباید آن را 
با کشورى که ذخایر الهى دارد مقایسه کرد و مقایسه ها 

باید عادالنه باشد. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: با توجه 
به جذب تعدادى از پرستاران در آزمون سال گذشته 
و نیز جذب آنها به صورت قــراردادى، تعداد زیادى از 
پرستاران شاغل شده و به نظر مى رسد تعداد بیکاران 
این رشته زیاد نباشد. طاهره چنگیز با اشاره به تعداد 
کادر پرستارى شاغل در اســتان اصفهان اظهارکرد: 
تعداد کادر پرستارى شاغل در استان اصفهان به غیر از 

کاشان درحدود 7400 نفر است.
وى درباره طرح ثبت ملى اطالعات پرستاران گفت: 
طرح ثبت ملى پرستاران و گروه هاى وابسته با توجه 

به ابالغیه معاون پرســتارى وزارت بهداشت و بعد از 
اجراى موفق طرح در چند استان کشور آغاز شده است.
چنگیز خاطرنشان کرد: در این طرح، اطالعات دقیق و 
به روز کادر پرستارى در داخل و خارج از کشور، شامل 
همکاران پرستار، اتاق عمل، هوشبرى، فوریت هاى 
پزشکى، بهیار، کمک پرستار و کمک بهیار در داخل و 

خارج از کشور ثبت مى شود.
وى افزود: پرستاران و گروه هاى وابسته با مراجعه به 
ســامانه Rn.behdasht.gov.ir نسبت به ثبت 

اطالعات و دریافت کد رهگیرى اقدام کنند.

ساسان اکبرزاده

پس کى به پایان مى آید این دفتر!

تداوم صادرات میوه یعنى گرانى بیشتر

پرستاران بیکار در اصفهان زیاد نیستند 

راه اندازى صنایع وابسته به فوالد در آران و بیدگل 

 پرداخت84 میلیارد ریال تسهیالت وزارت ارتباطات در اصفهان 

استاندار جدید، پیشنهاد اول نمایندگان نبود
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پژوهشــگران با تجزیه و تحلیل بیش از 47 هزار فیلم ســینمایى 
در 26 گونه و ژانــر مختلــف، تأثیرگذارترین فیلم هــاى تاریخ را

 برگزیدند.
مهمترین معیار براى انتخاب تأثیرگذارترین فیلم تاریخ سینما از نگاه 
پژوهشــگران ایتالیایى دو نکته بود؛ میزان الهام بخش بودن و مورد 
ارجاع قرار گرفتن. مرجع مطالعه سایت معتبر imdb بوده است با این 
توجه که مهمترین پایگاه آنالین داده هاى ســینمایى به فیلم هاى 
غربى بیشــتر اهمیت مى دهد و فیلم هاى آمریکایى در آن بیش از 

دیگر فیلم ها مورد اشاره قرار مى گیرند.
پژوهشگران با اســتفاده از چهار رویکرد متفاوت محاسباتى ارتباط 
میــان فیلم ها را بررســى کردند و بــه این نتیجه رســیدند که 20 
فیلم تأثیرگذار تاریخ ســینما همگى پیش از ســال 1980 ساخته
 شــده اند. طبیعى اســت که فیلم هاى قدیمى تر فرصتى بیشــتر 
براى تأثیرگــذارى داشــتند و صدرنشــینى «جادوگر شــهر از» 
محصول 1939 باالتــر از «جنگ هاى ســتاره اى» جورج لوکاس 
مربوط بــه 1977 و «روانى» آلفرد هیچکاك مربــوط به 1960 از

 شگفتى هاست.

«کینگ کنــگ» 1933، «2001: یک اودیســه فضایى» 1968، 
«متروپلیس» 1927، «همشهرى کین» 1941، «تولد یک ملت» 
1915، «فرانکنســتین» 1931 و «ســفیدبرفى و هفت کوتوله» 
1937 در رده هاى چهار تا ده ایســتادند. این پژوهش سینمایى در 
دانشــگاه تورین انجام شــد و از دیگر نتایج آن مى توان به تمایل 
بیشتر کشــورهاى هند، ژاپن و آمریکا به ساختن فیلم بدون دخالت 

دیگر ملت ها و میل فرانسوى ها و بلژیکى ها به مشارکت با دیگران 
اشاره کرد.

تأثیرگذارترین فیلم هــاى ایتالیایى در حوالى دهه 1960 ســاخته 
شــده اند و تأثیرگذارترین فیلم هاى آلمانى مربــوط به دهه 1930 

هستند.
 در میان تأثیرگذارین کارگردان ها «آلفرد هیچکاك» در صدر ایستاد 
و «استیون اســپیلبرگ» دوم شد، «ســاموئل ال. جکسن» و «تام 
کروز» تأثیرگذارترین بازیگران مرد و «لوییس مکسول» (بازیگر زن 
فیلم هاى «جیمز باند») و «کرى فیشر» هم تأثیرگذارترین بازیگران 

زن لقب گرفتند.
«کازابالنــکا» 1942، «دراکــوال» 1931، «پدرخوانده» 1972، 
«آرواره ها» 1975، «نوســفراتو» 1922، «جوینــدگان» 1956، 
«کابیریا» 1914، «دکتر اســترنجالو یا: چگونه یاد گرفتم دست از 
نگرانى بردارم و به بمب عشق بورزم» 1964، «بر باد رفته» 1939 و 
«رزمناو پوتمکین» 1925 در این فهرست به ترتیب یازدهم تا بیستم 
شدند. با این اشاره که فیلم هاى 2010 به بعد اصًال مورد بررسى قرار 

نگرفتند.

با پایان مراحل فنى فیلم سینمایى «سرخ پوست» به کارگردانى نیما جاویدى 
از گریم نوید محمدزاده رونمایى شد.

تدوین فیلم سینمایی «سرخ پوست» به نویسندگی و کارگردانی نیما جاویدي 
و تهیه کنندگی مجید مطلبی به تازگی توسط عماد خدابخش به پایان رسیده 

است و این فیلم در حال حاضر آخرین مراحل فنی را پشت سر می گذارد. 
نوید محمد زاده، پریناز ایزدیار، مانی حقیقی، حبیب رضایی، آتیال پسیانی و 

ستاره پسیانی جمعی از بازیگران «سرخ پوست» هستند.

کارشناس برنامه «بهونه» گفت: این برنامه با محوریت غذاى گیاهى روى آنتن شبکه 3 مى رود.
سامان گلریز با بیان اینکه پخش برنامه «بهونه» به ده سال رسیده است، گفت: برنامه «بهونه» از شنبه به روى آنتن 
شبکه 3 رفته است. وى ادامه داد: در سرى جدید بیشتر به آموزش آشپزى با محوریت غذاى گیاهى همچنین کم هزینه 
بودن موادغذایى توجه مى کنیم. گفتنى است؛ برنامه آشپزى «بهونه» با اجراى سامان گلریز از شنبه تا چهارشنبه حوالى 

ساعت 12و30 دقیقه از شبکه 3  سیما پخش مى شود.

عملکرد مالى شهردارى کمشچه 
در شش ماهه اول سال 1397

حبیب رضوانى- شهردار کمشچه

درآمـــد
عدد (ریال)شرح

درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى
7/996/635/558 (درآمدهاى مستمر)

112/083/257درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى
بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعى 

469/768/129شهردارى

7/200/000درآمدهاى حاصله از وجوه و اموال شهردارى
288/258/051اعانات و هدایا
25/521/592/192سایر منابع
34/395/537/187جمع کل

هزینـــه
عدد (ریال)شرح

2/518/476/261وظیفه خدمات ادارى
4/027/230/631وظیفه خدمات شهرى
1/066/788/000برنامه ریزى توسعه شهر

برنامه هدایت و دفع آب هاى سطحى داخل 
7/000/000شهرى

1/599/056/000برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهرى
249/090/000برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتى شهرها

261/957/024برنامه بهبود محیط شهرى
برنامه ایجاد اماکن و فضاهاى ورزشى و فرهنگى 

350/428/340و توریستى

برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت 
554/507/030شهرى

145/835/905برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا
برنامه پروژه هاى عمرانى پیش بینى نشده و 

683/645/000دیون سال هاى قبل

11/464/014/191جمع کل

آگهى تغییرات
 شــرکت آریا ذوب مورچه خورت شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 52493 
و شناســه ملــى 14004289435 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1397/07/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاى هیات 
مدیره عبارتند از آقاى تقى اکبرى علویجه 
به شــماره ملى 1091910200، آقاى 
احســان اکبرى علویجه به شــماره ملى 
1292027215، آقاى حسین اکبرى به 
شماره ملى 1285756002، کهبراى مدت 
دو سال انتخاب شدند. آقاى حامد سمسار 
به شماره ملى 2002259194 به سمت 
بازرس اصلى، آقاى حســنعلى قندهارى 
علویجه به شــماره ملى 1091977488 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال مالى انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى 
هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(303415)

آگهى تغییرات
 شرکت کهن خاك آیریک شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 54047 و شناسه ملى 
14004885858 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عــادى ســالیانه مورخ 
1397/08/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
خانم نسیم جعفرى ورنوسفادرانى به کد ملى 
1285180501 و آقاى ســید محمد امیر 
احمدى به کد ملى 1290775982 و آقاى 
مرتضى انوشه به کد ملى 1292279451 
و آقــاى حمید رضا حیــدرى هراتمه به کد 
ملى 5419179946 بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى دو سال انتخاب گردیدند 
. آقاى فرهاد معینى کربکنــدى به کد ملى 
1292426489 به سمت بازرس اصلى و 
آقاى وحید اسدى به کد ملى 1270922858 
به ســمت بازرس على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (302185)

آگهى تغییرات
 شــرکت آریا ذوب مورچه خورت شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 52493 و 
شناســه ملــى 14004289435 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/07/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقاى تقى اکبرى علویجه1091910200 
به سمت رئیس هیات مدیره و آقاى احسان 
اکبرى علویجه1292027215 به ســمت 
نائب رئیس هیات مدیره و آقاى حســین 
اکبرى 1285756002به سمت مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند وکلیه اوراق و اســناد مالى و بهادار و 
بانکى تعهدات شــرکت با امضاء دو نفر از 
اعضاى هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
و اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل و 
با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (303409)

آیا رامبد جوان از نگار جواهریان جدا شده است؟
ازدواج و طالق سلبریتى ها همیشه بحثى جذاب و جنجالى براى 
مردم عادى بوده است. با رونق شبکه هاى اجتماعى اخبار زندگى 
خصوصى افراد مشــهور مورد توجه زیادى قرار گرفته هرچند 
این توجه ممکن است به مذاق برخى از ســتاره ها مانند رامبد 
جوان خوش نیاید. وى که خبر جدایى اش از ســحر دولتشاهى 
و ازدواجش با نــگار جواهریان به یکــى از مباحث جنجالى در 
شبکه هاى اجتماعى منجر شد  دوباره زندگى خصوصى اش به 

خبر اول برخى رسانه ها تبدیل شده است.
زمزمه اى که این روز ها در محافل خصوصى و فضاى مجازى 
شنیده مى شــود این اســت که رامبد جوان و نگار جواهریان از 
یکدیگر جدا شده اند اما شایعه جدایى نگار و رامبد از کجا شروع 
شد؟ برخى از کسانى که هنرمندان را در اماکن عمومى و هنرى 
رصد مى کنند مى گویند؛ مدتى است رامبد جوان با نگار جواهریان 

رؤیت نشده است و همین حرف و حدیث ها به این شایعه دامن 
زده که این دو هنوز به وصل نرســیده، از هم منفصل شده اند! 
گرچه برخى دیگر معتقدند که ازدواجشان همچنان پابرجاست و 
آنها براى اینکه شایعات و حاشیه هاى دردسرسازى دامن آنها را 
نگیرد ترجیح داده اند کمتر در فضاى عمومى با هم ظاهر شوند یا 
عکسى مشترك در اینستاگرام منتشر کنند. اما واقعاً این دو از هم 
جدا شده اند؟ استدالل دیگرى که برخى براى عدم توافق نگار 
جواهریان و رامبد جوان بر سر زندگى مشترك مطرح مى کنند  
افت سرى جدید برنامه «خندوانه» است که آن را ُمهر تأییدى 
بر شایعه جدایى این زوج سرشناس مى دانند. آنها مى گویند که 
رامبد جوان این روز ها سرحال و پرانرژى نیست و همین مسئله 
باعث پایین آمدن کیفیت کارش در برنامه «خندوانه» شده است. 
این خبر هنوز از ســوى هیچ منبع موثقى تأیید نشــده است اما 
سرعت انتشــار این شایعه و شــوخى هاى فراوان با آن فضاى 
شبکه هاى اجتماعى را به کلى تحت تأثیر قرار داده است. برخى 

از رســانه ها خبر این جدایى را چیزى بیش از شــایعه و کذب 
ندانسته اند اما در شبکه هاى اجتماعى مانند توییتر بین طرفداران 
واقعیت این خبر و مخالفانش جنگ داغى به راه افتاده است. رامبد 
جوان و نگار جواهریان در برابر موجــى که این خبر راه انداخته 
است هنوز هیچ عکس العملى نشــان نداده اند اما عکس هایى 
از حضور رامبد جوان و نگار جواهریان با فاصله از هم در پشــت 
صحنه یک تئاتر منتشر شده که انتظار مى رفت به شایعات پایان 
دهد ولى گویا هیجان این شــایعه به قدرى زیاد است که هنوز 

پایان نیافته است.
البته ماجــراى طالق قبلى رامبد جوان با ســحر دولتشــاهى 
هم اول بــا زمزمه هایى در شــبکه هاى اجتماعى و ســایت ها 
به گوش رســید و این خبر پس از مدتى به واقعیت پیوســت. 
باید منتظر ماند و دید مجرى و تهیه کننــده برنامه پر طرفدار 
«خندوانه» باالخره در برابر این خبر واکنشى نشان خواهد داد یا

 نه؟

طالق رامبد جوان و نگار جواهریان صحت دارد؟!
محیا حمزه

رونمایی از گریم نوید محمدزاده 
«جادوگر شهر اُز» در صدر ایستاددر «سرخ پوست»

تأثیرگذارترین  فیلم هاى تاریخ سینما 

بازیگر فیلم «سرو زیر آب» گفت: دورى من از سینما 
خواسته من نیست زیرا طى ســال هاى گذشته بار ها 
بازى در نقش هاى متفاوت در آثار سینماى هنر و تجربه 
را تجربه کرده ام و این مسئله نشان مى دهد که اتفاقًا 

خود من به شدت عالقه مند حضور در سینما هستم.
ستاره اسکندرى درباره دلیل کم کارى خود در عرصه 
سینما طى ســال هاى جارى گفت: واقعیت امر اینکه 
من در سینما کمرنگ و یا کم کار شده ام را باید از تهیه 
کنندگان پرسید. زیرا خودم هم نمى دانم چرا باید طى 
این سال ها تا این حد کم کار باشم. وى در همین راستا 
ادامه داد: این دورى من از ســینما خواسته من نیست 
زیرا طى سال هاى گذشــته بار ها بازى در نقش هاى 
متفاوت در آثار سینماى هنر و تجربه را تجربه کرده ام 
و این مسئله نشان مى دهد که اتفاقًا خود من به شدت 

عالقه مند حضور در سینما هستم.
وى درباره اینکه یک بازیگر چگونه مى تواند همواره 
در عرصه سینما موفق باشد اضافه کرد: بازیگرى چه 
در سینما و چه در تلویزیون به پیشنهادات کارگردان و 
تهیه کننــده و چگونگى نقش بســتگى دارد. وقتى 
پیشنهادى ارائه مى شود از آن پس بازیگر باید تصمیم 

بگیرد که آیا مى خواهد آن نقش را بازى کند یا نه.
بازیگر فیلم «نرگــس» در همین رابطــه ادامه داد: 
آثارى که من در سینما بازى کرده ام که طى سال هاى 
گذشــته آثار کمى هم بوده نتیجه انتخاب هاى من بر 
اساس پیشنهادات بوده اســت  که سعى داشتم آثارى 
را انتخاب کنم که از لحاظ هنرى و حرفه اى مناســب 

و معتبر باشند.

ستاره اسکندرى:

دلیل کم کار بودنم را 
از تهیه کنندگان سینما 

بپرسید

برنامه آشپزى 
«بهونه» 
10 ساله شد

نامه رضا کیانیان به اصغر فرهادى
رضا کیانیان، بازیگر مطرح سینماى ایران پس از تماشاى نسخه قاچاق فیلم «همه مى دانند» اصغر فرهادى، یادداشتى 

خطاب به فرهادى منتشر کرد. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
«سالم آقاى فرهادى. عذر مى خوام. من امشب فیلم شما رو دیدم. خیلى جلوى خودم را گرفتم که چنین کارى نکنم. 
چون وقتى خودم سال هاست به همه میگم فیلم قاچاق نبینید چطور راضى شدم این کار را بکنم؟! راستش از فرط عالقه! 
و کنجکاوى. من دوست داشتم فیلم «همه مى دانند» رو حتماً ببینم و نمى توانستم صبر کنم تا همه دنیا ببینند و هى راجع 
بهش بخونم و صبر کنم تا شاید سال بعد ببینم. من فیلم شما را دوست داشتم. این از بهترین فیلم هایى بود که در این چند 
سال دیدم و به تو افتخار مى کنم. و در آخر الزم است بگویم به تهیه کننده فیلم سالم مرا برسان و به ایشان بگو من به او 
بدهکارم و هر حسابى که ایشان اعالم کند پول را برایش واریز مى کنم. وگرنه حتماً CD فیلم را هر وقت به طور قانونى 

پخش شد خواهم خرید. با اینکه من آرشیو ندارم و فیلم نگه نمى دارم.   دوستت دارم. رضا کیانیان.» 
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دلتان مى خواهد به اهمیت 3 امتیاز طالیى که ســپاهان 
روز جمعه از مهمان خود پدیده دشت کرد بیشتر پى ببرید؟ 
پس اجازه بدهید شما را ببریم به رقابت هاى فصل گذشته 
لیگ برتر؛ نه در روزهاى پایانى نیم فصل بلکه در آخرین 
روز این مسابقات که سرخپوشان پایتخت، جام قهرمانى را 
باالى سر بردند. مى دانید طالیى پوشان دیار نصف جهان 
در آن ایام در چه جایگاهى قرار داشــتند و از همه مهمتر 
اینکه مجموعاً چند امتیاز کســب کرده بودند؟ ما برایتان 
مى گوییم: «در رده چهاردهــم جدول آن هم با 29 امتیاز 

از 30 مسابقه.»
 اما امروز در لیگ هجدهم و در حالى که تا پایان نیم فصل 
راهى نمانده است، ســپاهانى ها با به دست آوردن همان 
29 امتیاز صدرنشین شده اند، آن هم فقط طى 13 رقابت؛ 
رقابت هایى حساس با تیم هایى که همگى مدعى هستند 
و شاگردان امیر قلعه نویى توانســته اند به خوبى در برابر 
رقبا ظاهر شــوند و مزد زحمات خود را هم گرفته اند. آنها 
روز جمعه باالخره پس از مدتها که در تعقیب پدیده بودند، 

با شکست این تیم طعم شیرین صدرنشینى را چشیدند.
طالیى پوشان اصفهان براى رســیدن به این جایگاه با 
تالش وصف ناپذیر خود از سد هشــت تیم گذشته اند و 

با پنج حریف هم از جمله تراکتورسازى پرستاره، امتیازها 
را تقسیم کرده اند و مهمتر از همه اینکه بازیکنان این تیم 
در فصل جارى رقابت هاى لیگ برتر تا االن در برابر هیچ 
تیمى تن به شکست نداده اند. باز هم براى درك بهتر این 
مطلب شما را به سال قبل ارجاع مى دهیم؛ زمانى که در 
پایان نیم فصل، سپاهان نه تنها در میان مدعیان، جایگاهى 
نداشت بلکه در قعر جدول دست و پا مى زد و اندوخته این 
تیم تنها 15 امتیاز از 15 دیدار بود با سه برد و شش تساوى 
و شش باخت! بدتر از همه اینکه در آن نیم فصل کذایى، 
زردپوشان فقط 14 بار موفق به گشودن دروازه حریفان 
خود شده بودند یعنى میانگین کمتر از یک گل در هر بازى، 
در حالى که امســال و تا به اینجاى رقابت ها آنها 26 گل 

زده اند؛ چیزى حدود دو برابر سال گذشته. 
یکى از این گل هاى ارزشمند را روز جمعه مهرداد محمدى، 
وینگر چپ پاى این تیم در همان اوایــل نیمه اول به تور 
دروازه پدیده نشــاند و بعد از آن تا آخر بازى بازیکنان قلعه 
نویى از این گل با چنــگ و دندان محافظت کردند تا صدر 
جدول را طالیى کنند. طالیى پوشــان حــاال که به صدر 
آمده اند بــه این راحتى ها خیــال پایین آمــدن ندارند و 
مى خواهنــد همچنان با همیــن روند به پیــش برانند و 
حریفانشــان را یکى یکى از پیش رو بردارنــد. آنها پس از 

اینکه دیدار 6 امتیازى را از اصلــى ترین حریف خود یعنى 
یاران یحیى گل محمدى بردند، به فکر شکســت دومین 
رقیب خود پرسپولیس هســتند و تمام تمرکز خود را روى 
بازى با این تیم گذاشته اند.  قطار طالیى در فصل هجدهم 
روى ریل موفقیت قرار گرفته است و به گفته سکاندار این 
تیم، سپاهانى ها بازى به بازى راه را دنبال مى کنند هر چند 
«سنگ اندازى ها» به ســمت طالیى پوشان شروع شده 
اســت.  امیر قلعه نویى به بازیکنانش فقط تا امروز فرصت 
استراحت داده است و آنها دوباره از فردا تمرینات خود را از سر 
مى گیرند. شاگردان قلعه نویى ایستگاه اول قهرمانى نیم 
فصل را با پیروزى پشت سر گذاشته اند و مى دانند اگر هفته 
آینده در چنین روزى سرخپوشان را در ورزشگاه نقش جهان 
و در حضور هواداران پرشمار خود شکست دهند، آن وقت دو 
سوم راه تا قهرمانى نیم فصل را رفته اند و مى توانند با خیال 
راحت ترى به مصاف استقالل خوزستان بروند و با کسب 
3 امتیاز شیرین از این تیم، این اتفاق مهم را در اهواز جشن 
بگیرند. هرچند آنها مى دانند کســى به قهرمان نیم فصل 
جام نمى دهد و براى طنین انداز شدن شعار «ما سپاهانیم و 
حاالحاال قهرمانیم» این قطار باید همچنان ایستگاه هاى 
متعددى را پشت سر بگذارد ضمن اینکه حواسشان باشد از 

ریل منحرف نشوند و سنگ پرانى ها را هم مهار کنند.

قطار طالیى روى ریل افتاده

 2 ایستگاه مانده تا قهرمانى در نیم فصل

مرضیه غفاریان

وقتى برانکو ایوانکوویچ، محســن مســلمان را از 
پرسپولیس کنار گذاشت خیلى ها به او خرده گرفتند. 
برانکو البته به گفته خودش دالیل تاکتیکى براى این 
تصمیم داشــت اما خیلى ها معتقد بودند مسلمان بى 
انگیزه شده اســت و به همین دلیل برانکو او را بازى 
نمى دهد. حاال امید نمازى، سرمربى سابق ذوب آهن 
چند روز پس از اخراج از این تیم مى گوید: «اول فصل 
گفتم که او بازیکن با کیفیتى است و من خواستم او 
را جذب کنند اما در ادامه دیدم که بى انگیزه اســت و 

کمتر از بقیه تالش مى کنــد. در حین تمرین و بازى 
راه مى رود و همیــن کار او روى بازیکنان هم تأثیر 
مى گذارد. در واقع ما با یک یار کمتر بازى مى کردیم. 
قلعه نویى پارسال چند بازیکن را بیرون گذاشت و چند 
بازیکن آورد تا موفق شد. مسلمان را بیرون گذاشتیم 
اما نمى دانم چه جریانى بود که او را به تیم برگرداند. 
اختیار داشتم که بگویم او را نمى خواهم اما گفتند که 
او به تمرین بیاید و همین کم کارى مســلمان کار را 

خراب مى کرد.»

نمازى: مسلمان در بازى راه مى رفت!

سرمربى تیم فوتبال پرسپولیس، گفت: تجربه بدى از 
بازى با ذوب آهن دارم و آنها از تساوى مقابل فوالد 

روحیه گرفته اند.
برانکــو ایوانکوویچ در حاشــیه 

تمریــن پرســپولیس در جمع 
خبرنگاران، گفت: بازى با ذوب 
آهن در پیش است. تجربه بدى 
از بازى با ذوب آهن دارم. مربى 

این تیم تغییر کرده است. تساوى 
مقابل فوالد به این تیم انگیزه داده 

است. بازى ســختى در پیش 
است.

وى افــزود: ذوب آهــن 
براى خودش مى جنگد 
و بــراى ســپاهان 
بــازى نخواهد کرد. 
قبًال گفتم امســال 
بزرگ ترین رقباى 

ما  سپاهان، تراکتورسازى و استقالل هستند. پدیده 
هم خودش را به این جمع رسانده است. 

وى در مورد اینکه اسم برخى بازیکنان 
در نیــم فصــل براى حضــور در 
پرسپولیس مطرح شــده و نام 
مهــرداد محمــدى را بیان 
مى کنند، خاطرنشان کرد: 
همانطور کــه مى دانید ما 
شش ماه قبل با چهار بازیکن 
به اســم شــریفى، رفیعى، 
شیرى و ترابى توافق کردیم. 
در ادامه  هم نیازهاى باشــگاه 
را بررســى مى کنیم تا بر اساس آن 
اقدامات بعــدى را انجام دهیم. 
بعد از مصدومیــت ماهینى 
و انصارى باید شرایط را 

بررسى کنیم. 

برانکو: ذوب آهن براى خودش
 بازى مى کند

اتفاقاتى که درباره سه بازیکن خارجى تراکتورسازى 
رخ داده اســت، این ســئوال را به وجود مى آورد که 
چگونه این نفرات بدون مشکل در میانه راه از تیمشان 

جدا شدند.
تراکتورســازى در آغاز هجدهمین دوره لیگ برتر 
فوتبال با جــذب بازیکنان با کیفیــت و مربى نامدار 
خارجى مدعیان لیگ را غافلگیر کرد. توشاك که از 
ابتدا از نظر کارشناســان یک مربى تاریخ گذشته با 
افتخاراتى در ســال هاى دور بود خیلى زود به دلیل 
کسب نتایج ضعیف و نوع برخورد با دژآگه مورد انتقاد 
هواداران قرار گرفت و اولین قرارداد سه ساله با توافق 
دو جانبه فسخ شد تا تقوى جانشین مربى گرانقیمت 

تراکتورسازى شود.
اروین و اســتوکس هم که با گلزنى و درخشــش، 
ستاره هاى قلب هواداران تراکتورسازى بودند خیلى 
زود نارضایتى خود را اعالم کردند همانطور که پیش 
از این دو، فورستر هم از جمع سرخ پوشان جدا شد و 
البته به تیم دوم زنوزى (ماشین سازى) پیوست؛ البته 
این بازیکن حاضر به شرکت در تمرینات ماشین سازى 
نشــد و او هم همانند اروین پس از رفتن به مرخصى 

حاضر به بازگشت به ایران نشد.

حاال نکته مشــترك در سرنوشــت هر سه بازیکن 
اروپایى تراکتورســازى اتهام بى انضباطى اســت. 
بازیکنانى که بدون هماهنگى و رضایت باشــگاه در 
تمرینات حاضر نمى شوند، احتماًال قرارداد خودشان 
را فسخ کرده اند و یا در حال طى مراحل فسخ قرارداد 
هستند. در همین حال شــایعاتى از وجود بندهایى 
عجیب در قرارداد بازیکنان خارجى تراکتورســازى 
شنیده مى شود، اینکه هر سه بازیکن خصوصًا اروین 
و اســتوکس بندى را به پیشــنهاد مدیربرنامه هاى 
خودشان در قرارداد گنجانده بودند که بر این اساس 
مى توانند در هر مقطعى که مایل بودند نسبت به فسخ 
یکجانبه قرارداد خودشان اقدام کنند که بر این اساس 
به نظر مى رســد امضاى قراردادهاى چند ساله تنها 
جنبه تبلیغاتى براى خوشحالى هواداران داشته است.

در واقع اگر چنین بندى در قرارداد بازیکنان خارجى 
تراکتورسازى وجود نداشته این باشگاه باید به سرعت 
علیه هر سه بازیکن اقدام به شکایت رسمى و قانونى 
کند. همچنین مســتندات مرتبط با این شــکایات 
رســانه اى شــود تا هیچ ابهامى در خصوص جدایى 
عجیب و غیــر موجه آنها در روزهــاى میانى فصل 

باقى نماند.

اتفاقات عجیب براى بازیکنان خارجى 
تراکتورسازى

مدافع تیم فوتبال پرســپولیس که سابقه حضور در سه 
دوره جام ملت هاى آسیا و یک دوره جام جهانى با تیم 
ملى فوتبال ایران را دارد، براى همیشه از بازى با لباس 

تیم ملى خداحافظى کرد.
حســینى که در حــال حاضــر کاپیتان تیــم فوتبال 

پرسپولیس است، قبل از حضور تیم ملى فوتبال ایران 
در جام جهانى 2018 روسیه از سوى کارلوس کى روش 
به جمع ملى پوشان دعوت نشد. هر چند کى روش بعد 
از این اقدام توضیح درستى در مورد دلیل کنار گذاشتن 
حسینى نداده بود اما عالقه مندان به فوتبال امیدوار بودند 

وى بار دیگر براى حضور تیم ملى در جام ملت ها دعوت 
شود ولى بازهم این اتفاق نیافتاد.

سیدجالل که با پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا 
راه پیدا کرد و نقش تأثیرگذارى در موفقیت سرخپوشان 
تهرانى داشــت پس از آنکه در فهرست تیم ملى براى 

حضور در جام ملت هاى آســیا قــرار نگرفت، تصمیم 
گرفته است براى همیشه از بازى در تیم ملى خداحافظى 
کند. مدافع پیشین تیم ملى فوتبال ایران قصد دارد در 
نشست رسانه اى امروز یک شنبه این موضوع را رسمًا 

اعالم کند.

سیدجالل حسینى از تیم ملى خداحافظى کرد
افشین قطبى، سرمربى تیم فوتبال فوالد خوزستان مى گوید 

همچنان دل شیر دارد.
قطبى، سرمربى تیم فوتبال فوالد خوزستان که با قراردادى 
به مدت یک فصل و نیم به این تیم پیوســت، ظهر دیروز 
(شنبه) راهى اهواز شد. قطبى پیش از عزیمت به اهواز درباره 
بازگشــت مجدد به ایران و قبول هدایت تیم فوالد، گفت: 
خوشحالم که اینجا هستم و دوباره شما را مى بینم اما اجازه 
بدهید فعًال صحبت نکنم. وى که بسیار با روحیه بود درباره 
اینکه آیا همچنان با دل شیر به ایران آمده است، گفت: بله، 

همچنان دل شیر دارم.
بعد از کشمکش ها و گمانه زنى هاى فراوان در خصوص 
انتخاب سرمربى جدید در فوالد خوزستان سران این باشگاه 
با افشین قطبى مربى سابق پرسپولیس و تیم ملى ایران به 
توافق رسیدند تا این پرونده جنجالى را مختومه و بایگانى 
کنند. دیروز روز ویژه اى براى شــهر اهواز بود. شهرى که 
سه بار میزبان جشــن قهرمانى لیگ بوده تا از این حیث 
پس از تهران و اصفهان، سومین شهر ایران به شمار برود 
از سرمربى یکى از قهرمان هاى غیر اهوازى ادوار گذشته 

لیگ برتر استقبال کرد.
قطبى به مدت یک فصل و نیم سرمربى پرسپولیس بود و دو 
سال هم هدایت تیم ملى را بر عهده داشت. بد نیست بدانید 
او در حال حاضر مالیات عقب افتاده اى دارد که قرار است این 
مالیات با توافق دو باشگاه فوالد و پرسپولیس پرداخت شود. 
مهدى حاج باقر، مدیر برنامه هاى افشین قطبى در خصوص 
این مالیات گفت: دو باشــگاه فوالد و پرسپولیس در این 

خصوص توافق کرده اند تا مشکل مالیاتى قطبى حل شود.
وى با اشاره به بدهى هاى مالیاتى قطبى افزود: او از زمان 
تیم ملى بدهى مالیاتى ندارد، مالیاتى که باقى مانده مربوط 
به زمان حضور قطبى در باشگاه پرسپولیس و بر عهده این 
باشگاه بود. مبلغ آن هم طبق چیزى که روز اول به ما اعالم 
کرده بودند، 170 میلیون 
تومان بــود که احتماًال 
جرایمــى هم بــه آن 

اضافه شده باشد.

«دل شیر» سکان 
خوزستان را به دست گرفت

چند دانش آموز که هوادار تیم پــارس جنوبى بودند اعالم 
کردند بخاطر تماشــاى بازى و دیدن مســعود شجاعى و 

اشکان دژآگه از مدرسه خود فرار کردند!
پارس جنوبى و تراکتورسازى در دیدارى از هفته چهاردهم 

لیگ برتر از ساعت 15 دیروز به مصاف یکدیگر رفتند.
دانش آموزانى که دیروز شیفت عصر بوده اند در راه استادیوم 
با لباس فرم مدرســه بودند و به خبرنگار «فارس» گفتند 
که به عشــق دیدن مسعود شجاعى و اشــکان دژآگه دو 
کاپیتان تیم ملى فوتبال کشورمان از مدرسه فرار کرده اند و 
مى خواهند وارد ورزشــگاه شوند تا این مســابقه را تماشا 
کنند، آنها پرچم پارس جنوبى هم در دست داشتند و گفتند 
که طرفدار پارس هســتند اما ایــن دو بازیکن ملى پوش 

تراکتورسازى را دوست دارند.

فرار از مدرسه 
بخاطر شجاعى و دژآگه!

در بازى سپاهان - پدیده عالوه بر سکوهاى نقش جهان، 
راهروها نیز مملو از تماشاگران مشتاق اصفهانى بود.

به گزارش «ورزش سه»، سپاهان سومین فصل میزبانى 
در نقش جهان را پشت سر مى گذارد اما هنوز طبقه دوم 
این ورزشگاه آماده بهره بردارى نیست. سال گذشته مدبر 
مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشى «عدم 
استقبال تماشاگران» را دلیل بسته بودن درهاى طبقه دوم 
این استادیوم عنوان کرد و گفت که هیچ مشکل ایمنى در 
نقش جهان وجود ندارد اما در سه فصل اخیر حداقل پنج 
شش بازى بوده که بیش از ظرفیت طبقه اول ورزشگاه 
تماشاگر به نقش جهان رفته اما اجازه حضور در طبقه دوم 

به آنها داده نشده است.
در بازى ســپاهان و پدیده که دیدار تیم هاى اول و دوم 
جدول به شــمار مى رفت، هواداران فوتبال در اصفهان 
حضور پرشورى در ورزشگاه داشــتند و تا شروع مسابقه 
اکثر سکوهاى ورزشگاه را مملو کردند. پس از آغاز بازى 
نیز ورود تماشاگران به استادیوم همچنان ادامه داشت و در 
لحظه اى که داور به نشانه پایان نیمه اول در سوت خود 
دمید، جدا از سکوها، راهروها نیز پر از طالیى پوشانى بود 
که براى تماشاى بازى شــاگردان امیر قلعه نویى راهى 

نقش جهان شده بودند.
هواداران فوتبال در اصفهان و مخصوصًا ســپاهانى ها 

در ســال هایى که نقش جهان آماده نبود، براى تماشاى 
بازى تیم هاى محبوبشان مجبور بودند رنج سفر چند ده 
کیلومترى به فوالدشهر را بکشند و حتى هواداران برخى 
تیم ها نیز بابت حضور کم تعداد آنها را مورد تمسخر قرار 
دهند اما حاال با افتتاح ورزشــگاهى در شــهر اصفهان، 
سپاهانى ها نشان داده اند که مى توانند حتى یک ورزشگاه 
40 هزار نفرى را هم پر کنند و شاید اگر طبقه دوم ورزشگاه 
نیز قابل اســتفاده بود، شــمار هواداران آنها به ظرفیت 

ورزشگاه یعنى 70 هزار نفر نیز مى رسید.
پس از پایــان بازى پدیده و ســپاهان، اکثریت قریب به 
اتفاق اعضاى تیم و کادر فنى ســپاهان اعتقاد داشــتند 
حضور پرشور هواداران باعث شد تا آنها بتوانند تیم صدر 
جدولى پدیده را شکست دهند. بدون شک اگر طبقه دوم 
ورزشگاه نیز افتتاح شود، سپاهان مى تواند در سال هاى 
آینده با حمایت هواداران پرتعدادش در مسابقات آسیایى 

نیز همچون یک دهه پیش به موفقیت برسد.
18 آذر یک مسابقه حساس دیگر در این ورزشگاه برگزار 
خواهد شد. بدون شــک پرسپولیسى ها خواستار بیش از 
4000 صندلى از 40 هزار سکوى طبقه اول خواهند بود 
و بى تردید ســپاهانى ها نیز حضور پرشورترى در نقش 
جهان خواهند داشت و شاید وقت آن باشد که مسئوالن 
فوتبال اصفهان با افتتاح به موقع طبقه دوم این استادیوم 

زیبا، مانع از اتفاقى تلخ و ایجاد تنشى دوباره بین هواداران 
شوند.

تالش مى کنیم طبقه دوم آماده شود
مدیر عامل باشگاه فوالدمبارکه سپاهان گفت: با توجه به 
استقبال بسیار زیاد هواداران سپاهان در بازى روز جمعه 
تالش مى کنیم در بازى مقابل پرســپولیس از طبقه دوم 

نقش جهان نیز استفاده شود.
مسعود تابش در گفتگو با ایســنا در پاسخ به این سئوال 
که ســپاهان هواداران زیادى دارد و چــه زمانى طبقه 
دوم ورزشــگاه قابل بهره بردارى است؟ گفت: شرکت 
توســعه و تجهیز براى نصب چادر مجبور شد که طبقه 
دوم را مقاوم سازى کند که هنوز دو بخش از طبقه دوم 
باقى مانده است. حدود 10 درصد دیگر از مقاوم سازى 
طبقه دوم باقى مانده است که امیدواریم هرچه زودتر به 

پایان برسد.
وى با بیان اینکه احتمال دارد در بازى با پرســپولیس از 
طبقه دوم ورزشگاه نقش جهان استفاده شود، خاطرنشان 
کرد: با توجه به استقبال بى نظیر هواداران در بازى پدیده و 
سپاهان، احتمال مى رود آن دو قسمت طبقه دوم که هنوز 
مقاوم سازى نشده است توسط ماشــین و یگان نیروى 
انتظامى بسته شود و بتوانیم از دیگر سکوهاى طبقه دوم 

استفاده کنیم.

یک شنبه آینده ظرفیت ورزشگاه نقش جهان با میزبانى از پرسپولیس تکمیل مى شود؟

رستگارى روى طبقه دوم

بازى جدید کرار!
کرار جاسم، هافبک عراقى صنعت نفت آبادان در مصاحبه با سایت اسپورت عراق 
اعالم کرد که در نقل و انتقاالت زمستانى مى خواهد به تیم الزوراء عراق برود. 
کرار در مصاحبه خود گفت: «باعث افتخارم است که براى تیم الزوراء بازى کنم. 
براى انتقال به این باشگاه بزرگ اصًال درباره مسائل مالى صحبت نخواهم کرد. 
من دوست دارم به عراق و به این تیم بروم. امیدوارم در نقل و انتقاالت زمستانى 

به الزوراء منتقل شوم و در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کنم.»

میالد محمدى ملى پوش ایرانى اخمت گروزنى دیروز در 
ترکیب تیمش برابر ینیسى کراسنویارسک قرار گرفت.

نکته جالب توجه مسابقه ینیسى و اخمت گروزنى، دماى 
شــهر کراسنویارسک است که 
در منفى 17 درجه قرار دارد؛ 
با وجــود مخالفت باشــگاه 
اخمت گروزنى بــراى انجام 
این بازى به دلیل سرماى شهر 
کراسنویارسک، اما فدراسیون 
فوتبال روســیه اعالم 
کرد باید این دیدار 

برگزار شود.

محمدى در سرماى
 17- درجه بازى مى کند

ارتباط عمیق یک بازیکن معروف با قلیان باعث به وجود 
آمدن مشکالت زیادى شده.

ارتباط بین بازیکنان معــروف فوتبال و قلیان این روزها 
انگار یکى از عادى ترین مسائلى است که همه درباره آن 
مى شنوند. در همین رابطه به تازگى این ارتباط براى یکى 
از بازیکنان معروف آنقدر زیاد شده که این بازیکن حتى 
باشــگاه خودش را هم عاصى کرده! تا حدى که شنیده 
مى شود باشــگاه به او تذکر جدى داده و همچنین براى 
کارهاى او بیرون از زمین یک مراقب در نظر گرفته. چرا 
که اخیراً یک ساعت و نیم بعد از بازى تیمش برخى او را 

در سفره خانه مشاهده کردند!

بازیکن معروف با قلیان 
باشگاهش را عاصى کرد!

از تساوى مقابل فوالد ب آهندارم و آنها
فته اند.

یوانکوویچ در حاشــیه 
 پرســپولیس در جمع 
ذوب ن، گفت: بازى با
بدى ش است. تجربه

 ذوب آهن دارم. مربى 
غییر کرده است. تساوى 

انگیزه داده  این تیم الد به
ى ســختى در پیش 

ود: ذوب آهــن 
ش مى جنگد 
 ســپاهان
خواهد کرد. 
م امســال 
ین رقباى 

اینجمعرسان هم خودش را به
وى در مورد اینکه اسم
در نیــم فصــل بر

پرسپولیس مطرح
مهــرداد مح
مى کنند، خا
همانطور کـ
شش ماه قبل
شــ به اســم
شیرى و ترابى
در ادامه  هم نیاز
را بررســى مى کنیم
اقدامات بعــدى
بعد از مصدوم
و انصارى
بررسىک
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م ولب روز بقچیزى م ن غ ب بو ب
کرده بودند، 170 میلیون
تومان بــود که احتماًال
بــه آن جرایمــى هم

اضافه شده باشد.

نکته جالب توجه مسابقه ینیسى و اخمتگ
شــهر کراسنویار
17 در 7در منفى
با وجــود مخال
اخمت گروزنى
این بازى به دلیل
کراسنویارسک،
فوتبال رو
کرد
بر
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میزبانى نجف آباد از مسابقات 
بسکتبال دانشگاه  آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: این واحد 
دانشگاهى میزبان مسابقات بسکتبال سراسرى دانشگاه  
آزاد اسالمى اســت. امیررضا نقش اظهارکرد: مسابقات 
سراسرى بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه  آزاد  اسالمى 
گرامیداشت روز دانشجو در واحد نجف آباد برگزار مى شود.
وى اظهارکرد: تاکنون شــش تیم از استان هاى مختلف 
کشور براى شرکت در این دوره از مسابقات اعالم آمادگى 
کرده اند.  رئیس واحد نجف آباد افزود: این مسابقات از روز 
یک شنبه (امروز) آغاز خواهد شد و رقابت بین تیم هاى 

شرکت کننده به مدت شش روز ادامه خواهد داشت.

ادامه «اصفهان در آینه 
مطبوعات» تا اسفند

نمایشــگاه «اصفهان در آینه مطبوعات» تا پایان اسفند 
در موزه عصارخانه شــاهى پذیراى عالقه مندان است. 
رضا روحانى، معاون فرهنگى- هنرى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان گفت: این نمایشگاه 
حاصل دسترنج فعالیت رسانه اى «عبدالحسین جعفرى»، 
روزنامه نگار پیشکســوت اصفهانى در قالب گزارش ها و 
تیترهاى انتقادى و بیشتر جنجالى خطاب به مسئوالن 
شهرى اصفهان، خطر تخریب بناهاى تاریخى، وضعیت 
آب و زاینده رود، مشــکالت کســبه و اصناف، حوادث، 
وضعیت پل هــاى تاریخى، هنرمنــدان مهجور و حتى 
آدم هاى عجیب و غریــب مثل ماجراى مــرد کوتوله 

80سانتیمترى اصفهانى است.

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده 
اجرایى کالسه 962122 ج/12 له خانم نیلوفر سادات میردامادى و علیه آقاى حامد شمس 
مبنى بر مطالبه مبلغ 313 عدد ســکه تمام بهار ازادى- 110 مثقــال طال که روز مزایده 
ارزیابى مى گردد و مبلغ 1/444/541/943 ریال بابت سایر مطالبات و حق االجراى دولتى 
در تاریخ 97/10/8 ســاعت 9/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 1- دو دانگ مشاع پالك ثبتى 10730 فرعى از 14874 
اصلى بخش 5 اصفهان 2- سه دانگ مشاع پالك ثبتى 1379/14916 بخش 5 اصفهان 
حبه از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى آقاى حامد شمس و اکنون در تصرف استیجارى 
نمایشگاه داراى مستاجر میباشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز 
مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. مابقى ثمن معامله 
ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: واقع در اصفهان، خیابان گلستان، خیابان صفائیه جنوبى، کوچه کوثر، 
کدپستى 8193961175، در منطقه اى با بافت مسکونى و ارائه انشعابات و خدمات شهرى 
مى باشد. داراى سند تک برگ با شماره 760532 91-/ب، فرعى 10730 از اصلى 14874 
و پروانه ساختمانى مسکونى با شماره 7/89/17987 مورخ 89/9/13 مى باشد. مساحت 
عرصه آن مطابق سند دویست و چهل مترمربع و بیست و دو صدم متر مربع است، با توجه 
به نکات فوق و با فرض صحت اسناد ارائه شده، انطباق مدارك با مشخصات ملک مانند 
موقعیت محلى و همچنین تطبیق حدود و مشخصات و عدم تداخل در پالك مجاور و نیز با 
فرض عدم هرگونه منعى جهت انجام معامله و لحاظ نمودن قیمت روز بازار و جمیع جهات 
موثر در موضوع و شرایط عرضه و تقاضا، ارزش ششدانگ زمین مزبور را 8/400/000/000 
ریال معادل هشتصد و چهل میلیون تومان، برآورد و اعالم مى نماییم. واقع در اصفهان، 
میدان الله، بزرگراه چمران، نرسیده به خیابان بعثت، کدپستى 8196134371 به صورت 
نمایشگاه اتومبیل با نام اتحادى دائر و مشغول به فعالیت مى باشد و داراى دو دهانه به پیاده 
روى اتوبان چمران است. کف سنگ و بدنه تا زیر سقف سرامیک، نماى بیرونى از سنگ، 
با درب برقى و شیشه سکوریت و دوربین و دزدگیر و داراى سرویس بهداشتى، آشپزخانه 
و دفتر کار پارتیشنى با سیستم سرمایش اسپلیت و گرمایش پکیج و داراى انشعابات آب و 
فاضالب، برق 3 فاز و گاز مى باشد. داراى سند تک برگ با شماره 192992- 91 ب، فرعى 
14916 از اصلى 1379 و پروانه ساختمانى تجارى با شماره 14/92/1091 مورخ 92/2/5 
و گواهى پایان ساختمان با شماره 14/93/2133 مورخ 1393/2/25 مى باشد. مساحت 
عرصه آن مطابق ســند صد و شصت و هشــت مترمربع که تماما مغازه اى در یک طبقه 
ساخته شده است. با توجه به نکات فوق و با فرض صحت اسناد ارائه شده، انطب اق مدارك 
با مشــخصات ملک مانند موقعیت محلى و همچنین تطبیق حدود و مشــخصات و عدم 
تداخل در پالك مجاور و نیز با فرض عدم هرگونه منعى جهت انجام معامله و لحاظ نمودن 
قیمت روز بازار و جمیع جهات موثر در موضوع و شرایط عرضه و تقاضاى ارزش ششدانگ 
ملک مزبور را 23/000/000/000 ریال معادل دو میلیارد و سیصد میلیون تومان، برآورد و 
اعالم مى نماییم. م الف: 277219 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان 

8/199/

فقدان سند مالکیت 
شماره: 139785602030005411آقاى سید محسن حسینى بهارانچى فرزند سید محمود 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت تمامت هشتصد و چهل و پنج سهم مشــاع از پنج هزار و یکصد و چهل 
وچهار سهم ششــدانگ پالك ثبتى 4592 فرعى از 7332 فرعى باقیمانده از 391 اصلى  
واقع در بخش  نه  ثبت اصفهان که درصفحــه 432 دفتر 22 امالك ذیل ثبت 7328 بنام 
نامبرده ثبت و سند بشماره سریال 0373177 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن:دراثر جابجایى مفقود شده است. چون 

درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1397/09/11   

293217/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 8/521

 ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- مهدى کرمى ورنامخواستى دادخواستى 
به مبلغ 102/900/341 ریال بطرفیت محمد قمى که اعالم شــده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 934/97 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده 
و  به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 
ساعت 8/15 در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 303449 شعبه چهارم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /9/179

مزایده اموال غیر منقول
شماره : 970058- اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى فالورجان در نظر دارد 
در پرونده شماره 970058 اجرائى  موضوع وراث مرحوم اسماعیل قاسمى 1- محمدعلى 
2 – محمود 3- اصغر 4 - رســول 5- ایران 6- توران 7- سمیه 8- مرضیه قاسمى زفره 
9 – محترم غیور فرزند رجبعلى وله مرضیه کریمى زفره  درتاریخ چهارشنبه 1397/09/28  
به منظور فروش یک باب منزل مسکونى به مساحت عرصه حدود 200 مترمربع و اعیانى 
155 مترمربع در حد یک طبقه ملکى محکوم لها و محکوم علیهم واقع در روستاى زفره 
کوچه باغ – پ526 (داخل در پالك 527 ) داراى سابقه ثبتى به شماره مى باشد و ملک 
مذکور مشاع /مفروزمى باشد و متعلق به حق غیر مى باشد/ نمى باشد از ساعت 10 الى 11 
صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 318 برگزار نماید . ملک 
موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 1/170/000/000 ارزیابى 
شده اســت . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا 
از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و 
کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده 
را  به حساب سپرده دادگسترى به شــماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه 
نمایند و در صورت انصراف برنده یا عدم پرداخت مابهالتفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت 
مقرر ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط و نفر دوم برنده مزایده اعالم خواهد شد. م/الف 

: 302954 اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان / 9/176 

ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 568/97 دادنامه 97/07/26-856 
مرجع رسیدگى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آبادخواهان: سید 
مصطفى آیتى نشانى: باالتر از ســه راهى یزدانشهر-الستیک فروشــى آیتى، خوانده: 
امیررضا مومنى نشــانى:مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شــماره 
556642(1391/11/08)-556643(1391/12/08) جمعا به مبلغ دوازده میلیون ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى سید 
مصطفى آیتى به طرفیت امیر رضا مومنى به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 

گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در 
عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین 
و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً 
به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 
314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ دوازده میلیون  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون وپانصد 
هزار ریال به عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها 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 بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد.300825/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم حقوقى/ 9/182

ابالغ اجرائیه
شماره پرونده: 139704002133000080/1 شماره بایگانى پرونده: 9700101 شماره 
آگهى ابالغیه:139703802133000059 بدین وسیله به آقاى حمید طالب نجف آبادى 
فرزند: محمد صادق مقیم: نجف آباد- خیابان شریعتى کوى مکتب کوچه اول سمت چپ 
منزل سوم کد پستى 8513819536 که برابر گواهى مأمور مربوط آدرس تعیین شده ناقص 
و شناخته  نگردیده وهمچنین  درآدرس اعالمى بســتانکار(نجف آباد-خیابان شریعتى- 
کوى مکتب کوچه اول سمت چپ منزل سوم سمت راســت کد پستى 8513818891) 
ابالغ واقعى اجرائیه میسر نگردیده است که ابالغ مى گردد که مدیریت شعب بانک سپه 
منطقه اصفهان  به استناد قرار داد بانکى شماره269535744  مورخ 95/06/20 تنظیمى 
در بانک سپه نجف آباد براى وصول مبلغ چهارصدوســى و هفت میلیون وهفتصدو یک 
هزارو نهصدوهفتادو دو ریال بابت اصل طلب، سود و جریمه دیرکرد در پرداخت تا تاریخ 
96/12/10 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ دویست و شصت و چهارهزارو پانصد و شانزده 
ریال جریمه دیرکرد در پرداخت تا روز تسویه حساب درخواست صدور اجرائیه علیه شما را 
نموده است که اجرائیه به کالسه 9700101 در این واحد صادر و مطرح است لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرســمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه 
جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج 
و انتشار در روزنامه مزبور که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد ظرف مدت ده روز باید نسبت 
به پرداخت بدهى خودبه بستانکار اقدام نمائید و درغیر اینصورت عملیات اجرایى علیه شما 
جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد.. 303009/م 

الف- فاتحى مدیرواحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد /9/183

 مزایده
در پرونده کالســه 970906 اجرایى و به موجب دادنامه2009-95 صادره از شعبه اول 
دادگاه خانــواده محکوم علیه اجرایى میثــم کبیرى فرزند: احمد رضا  محکوم اســت به 
پرداخت70عدد ســکه تمام بهارآزادى و 20 مثقال طالى ساخته شــده بابت مهریه در 
حق محکوم له و مبلغ 20000تومان بابت نیم عشــر دولتــى درحق صندوق دولت که از 
طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد توسط هیات هفت نفره کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 3/5دانگ از شش دانگ ملک به 
میزان 105/76 ســهم از 181/30 سهم از 3806/25سهم مشــاع از پالك ثبتى شماره 
391/3555 بخش 9 ثبت اصفهان واقع در گلدشــت خ کشــاورز-ادامه خ شهید موذنى 
کوچه هجرت منزل جنوبى – کد پســتى 8583178735 داراى عرضه 106/25 متر از 
183 متر مربع ، ســقف طبقات تیرچه و بلوك – نما داخلى گچ –فاقد نقاشى-آشپزخانه 
کاشى و سرامیک – ســرمایش کولر آبى و گرمایش پکیج- داراى انشعابات آب و برق و 
گاز موقت که به مبلغ  1/417/500/000 ریال ارزیابى گردید. که باتوجه به مراتب فوق و 
عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/10/02 ســاعت08:30 صبح و در محل اجراى احکام 
به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را 

انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه 
به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 303299/م الف 

مدیراجراى احکام مدنى 2 دادگسترى نجف آباد/9/184

ابالغ وقت رسیدگى
 وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشــت. یک نوبت حداکثر تا 
تاریخ 97/09/25 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشــار درج و یک نسخه از آن جهت بهره 
بردارى درپرونده کالسه 891/97 به این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 97/10/11 روز 
سه شنبه ساعت 11 خواهان: بهروز اکبرى فرزند رضا خوانده: محسن محسنى نژاد فرزند 
رضا به نشانى مجهول المکان محل حضور: شــعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. 
خواسته: مطالبه وجه چک به مبلغ شصت و یک میلیون و هفتصد هزار ریال به انضمام کلیه 
خسارات دادرسى و تاخیر تادیه گردشــکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده 
تسلیم به شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت که حسب دستوردادگاه 
تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج مى گردد تا خوانده از 
تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم 
شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 303586/م الف، دبیرشعبه اول 

شوراى حل اختالف مهردشت/ 9/185
 

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139704002129000124/1 شماره بایگانى پرونده: 9700162 شماره 
ابالغیه: 139705102129001293 تاریخ صــدور: 1397/08/30  آگهى ابالغ اجرائیه 
9700162- بدین وســیله به آقاى امیرحســین نوروزى، نام پدر: رمضانعلى، شــماره 
شناسنامه: 1160175217، شماره/ شناسه ملى: 1160175217، متولد: 1370/05/06 
ساکن زرین شهر خیابان مدیســه اى پالك 39، ابالغ مى شود که خانم مرضیه صمیمى 
ســده جهت وصول مبلغ 112/300/179 (یکصد و دوازده میلیون و سیصد هزار و یکصد 
و هفتاد و نه) ریال بانضمام هزینه یک سفر حج تمتع و یکهزار و سیصد و هفتاد و دو عدد 
سکه طالى تمام بهار آزادى طرح جدید و مقدار هفتاد مثقال طالى هیجده عیار به استناد 
مهریه مندرج در سند ازدواج شــماره 3967 مورخ 1392/12/09 دفتر ازدواج شماره 76 
شهر زرین شهر علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700162 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/07/16 مامور، ابالغ واقعى به شما میسر 
نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 302868 مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى لنجان /9/180

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى احمد کرمى ورنامخواستى 
دادخواستى به مبلغ 30/000/000 ریال بطرفیت آقاى قدرت اله دامن پاك که اعالم شده 
مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 328/97 در شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا 
و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 
97/10/22 ساعت 4 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 302822 شعبه اول 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /9/181

قائم مقام جهاد کشــاورزى اســتان اصفهان گفت: پیگیر 
هســتیم که عالوه بر منابع مالى که از بهــره برداران آب 
زاینده رود تأمین مى شــود، حق خود را از منابع ملى که به 

حوادث غیرمترقبه تخصیص داده مى شود، بگیریم.
مهرداد مرادمند با اشاره به اینکه در موضوع زاینده رود تنها 
با خشکسالى مزارع روبه رو نیستیم، بلکه مصارف دیگر آب 
نیز مدنظر است، اظهار کرد: مانند تمام حوادث غیرمترقبه، 
خساراتى که به مزارع کشور وارد شــده را برآورد کرده و به 
ســتاد مدیریت بحران ابالغ کردیم اما به  علت محدودیت 
منابع مالى دولت، تمام بودجه هایى که طبق ماده 10 و 12 
باید پرداخت مى شد، صرف بازســازى زلزله کرمانشاه شد. 

وى افزود: همچنان پیگیر هستیم که عالوه بر منابع مالى که 
از بهره برداران آب زاینده رود تأمین مى شود، حق خود را از 
منابع ملى که به حوادث غیرمترقبه تخصیص داده مى شود، 
بگیریم. قائم مقام جهاد کشاورزى استان اصفهان، ادامه داد: 
برآورد خسارات مستقیم نکاشت در حوضه زاینده رود اتفاق 
افتاده که در کشت مســتقیم پاییزه و بهاره ظرف یکسال 
زراعى، 500 میلیارد تومان بوده و نزدیک به نصف آن مربوط 
به شهرستان اصفهان مى شود. وى تصریح کرد: در سال 96 
هفت میلیارد و در ســال 97 یک میلیارد تومان براى بهبود 
وضعیت قنات ها دریافت شــد که کشاورزان قنات آبى را به 

نسبت راضى نگه داشت.

معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد امام 
خمینى(ره) اســتان اصفهان گفت: تمامى ایتام از حامى 
برخوردار هستند اما ده هزار و 500 نفر از کودکان طرح 

محسنین حامى ندارند.
مهدى رنجکش اظهار کرد: طــرح اکرام ایتام کمک به 
کودکان یتیم است که در این طرح شهروندان، کودك 
یتیم را انتخاب مى کنند و ماهیانه مبلغى را که خودشان 
مدنظر دارند به این خانــواده هاى یتیم کمک مى کنند. 
وى ادامه داد: این طرح به صورت یکساله بوده و حداقل 
مبلغ تعیین شــده50 هزار تومان اســت. معاون توسعه

 مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد امــام خمینى(ره) 

استان اصفهان عنوان کرد: طرح اکرام محسنین، کودکان 
غیریتیم هستند یعنى فرزندانى هستند که پدر دارند اما از 
کارافتاده است، به همین دلیل تحت پوشش کمیته  امداد 
هستند. رنجکش افزود: این طرح نیز به صورت داوطلبانه 
بوده و حداقل مبلغ تعیین شــده براى آن50 هزار تومان 
اســت. وى تصریح کرد: در اصفهان 6200 یتیم داریم 
که این ایتام توســط 43 هزار حامى مورد حمایت قرار 
گرفته اند، به عبارتى دیگر تمامى ایتام از حامى برخوردار 
هستند و تعداد فرزندان طرح محسنین 21 هزار نفر است 
که ده هزار و 500 نفر از آنها حامى دارند و ده هزار و 500 

نفر از آنها حامى ندارند.

خسارات کشاورزان
 اصفهانى را خواهیم گرفت

43 هزار نفر در استان حامى 
بالغ بر 6000 یتیم هستند

خبر

دبیر انجمن سرطان اصفهان گفت: هزینه شیمى درمانى و تزریقات در استان 
اصفهان نسبت به سایر استان ها پایین تر است و در این زمینه بیماران مشکل 

چندانى ندارند اما در بخش تهیه دارو  با مشکالت بسیارى مواجه هستند.
پوریا عادلى با اشــاره به درمان هاى غیر جراحى بیماران سرطانى اظهارکرد: 
رادیوتراپى آنکولوژى به درمان رادیوتراپى، شــیمى درمانى و ایمنوتراپى به 

درمان بیماران سرطانى مى پردازد.
وى افزود: با توجه به وجود تحریم ها و مســائل دیگر، در بخش انجام شیمى 
درمانى و رادیوتراپى در شهر اصفهان براى بیماران با مشکالتى مواجه هستیم 

و لیست هاى طوالنى نوبت براى بیماران داریم.
دبیر انجمن ســرطان و متخصــص رادیوتراپــى آنکولوژى با بیــان اینکه 
زمانــى اصفهان مــادر رادیوتراپى کشــور بــود، گفــت: همچنین بخش 
شــتاب دهنده ها براى اولین بار در اصفهان آغاز به کار کرد و این حوزه سپس 
در پایتخت و دیگر استان ها فعال شد و امید داریم بار دیگر اصفهان به جایگاه 

واقعى خودش در این زمینه برسد.
وى ادامه داد: یک مرکز در شهرستان کاشــان در حوزه رادیو تراپى عالوه بر 
اصفهان فعال شده بود که برخى از بیماران را براى درمان و انجام رادیوتراپى 
پذیرش مى کردند ولى در حال حاضر شاهد مشــکالتى در حوزه رادیوتراپى 
اصفهان هســتیم و امیدواریم معاونت دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با 
مســاعدت بخش خصوصى و انجام فعالیت هــا در این حــوزه، به حل این 

معضالت بپردازد.
دبیر انجمن سرطان اصفهان با اشاره به افزایش ارز، کاهش تولیدات داخلى 
داروها و کمبود مواد اولیه اظهارکرد: در بخش شیمى درمانى، بیماران با مشکل 
مواجه شــده اند و انتظار مى رود که در آینده مشکالت دارویى بیشتر شود، به 

ویژه براى بیماران سرطان ریه که نیازمند داروهاى گرانقیمت هستند.

دست و پنجه نرم کردن 
بیماران سرطانى استان با کمبود دارو

پیش بینى هاى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
نشــان مى دهد هواى آلوده تا روز چهارشنبه همراه 

اصفهان است.
شاخص هاى AQI در پرتال اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان دیروز نشــان مى داد هواى 

اصفهان با میانگین 151، براى عموم ناسالم است.
در همین رابطه ساناز جعفرى،کارشناس هواشناسى 
اصفهــان گفت: روز یــک شــنبه(امروز) از غلظت 
آالینده ها کاسته خواهد شد اما از روز دوشنبه دوباره 
کیفیت هوا کاهش خواهد یافت و این آلودگى تا روز 

چهارشنبه ادامه مى یابد.
وى همچنین ادامه داد: یک شنبه(امروز) با گذر موج 

ناپایدار ضعیف از روى استان، از میزان آلودگى  کاسته 
خواهد شد اما از روز دوشنبه مجدداً شاهد روند افزایش 

آالینده ها تا روز چهارشنبه خواهیم بود.

با بومى سازى ماشین سرباره گیر در شرکت سهامى 
ذوب آهن اصفهان، صرفه جویــى 30میلیارد ریالى 

حاصل شد.
مدیر بخش فوالدسازى شــرکت سهامى ذوب آهن 
با بیان اینکه یکى از شــاخص هاى اساسى در تولید 
فوالد تمیز و کیفى به ویژه فوالد، ریل داشتن سرباره 
مناسب بر روى سطح ذوب در پاتیل فوالد است، گفت: 
متخصصان ذوب آهن اقدام به طراحى، ساخت و نصب 
یک دستگاه ماشین ســرباره گیرى در کارگاه ریخته 
گرى کردند که براى این شرکت افزون بر 30میلیارد 

ریال صرفه جویى به همراه داشت.
خسرو جوادى با اشــاره به تولید شمش ریل ملى در 
بخش فوالدسازى ذوب آهن افزود: سرباره موجود در 
سطح ذوب در هنگام تخلیه از کنورتور داراى مقادیر 
زیادى اکسید آهن و اکسید منگنزاست که با ورود این 

دستگاه به مدار، این سرباره نامرغوب از پاتیل فوالد 
جدا شده و ســرباره مصنوعى براى تولید فوالدهاى 
کیفى جایگزین آن مى شود. وى گفت: حرکت هاى 
جلو و عقب بازو، چرخش با زاویه به سمت چپ و راست 
و حرکت عمودى بازو از مهمترین شاخصه هاى این 

دستاورد صنعتى در ذوب آهن اصفهان است.

هفته اى آلوده در پیش داریم

تولید شمش ریل ملى  در ذوب آهن 



سالمتسالمت 07073377 سال پانزدهمیک شنبه  11 آذر  ماه   1397

از دوران باستان، عسل به عنوان ماده غذایى مفید و دارویى مؤثر مورد استفاده قرار مى گرفته است. این ماده داراى مقادیر باالیى از ترکیبات گیاهى مفید است و فایده هاى بى شمارى روى 
سالمتى انسان دارد. عسل، جایگزین خوبى براى شکر تصفیه شده است که کالرى خالص است.

این ماده داراى مقادیر باالیى از ترکیبات گیاهى مفید است و فایده هاى بى شمارى روى ســالمت انسان دارد. در ادامه به چند فایده عسل 
اشاره مى کنیم.

خشکى دهان یکى از عالیمى است که ممکن 
است همه افراد را مبتال سازد اما با افزایش سن، 

دهان بیشتر خشک مى شود.
با افزایش سن، تولید بزاق به میزان قابل توجهى 

کاهش مى یابد.
اغلب اوقات دهان افراد مســن خشک است و 
احســاس مى کنند زبانشــان حالت چسبندگى

 دارد.
اما این پدیده ممکن است با اســتفاده از برخى 
داروها (آنتى هیســتامین ها، ضد افسردگى ها، 
آرام بخش ها، ُمسّکن ها، داروهاى فشار خون 
باال، داروهاى شــیمى درمانى و...) تشدید شود، 
داروهایى که ممکن اســت برخى ســالمندان 
همزمان تعدادى از آنها را مصرف کنند، عالوه بر 
این باید برخى بیمارى ها (سندروم دهان خشک، 

بیمارى هاى خود ایمنى، بیمارى پارکینســون، 
صدمات قلبى عروقى، بیمارى آلزایمر، افسردگى، 
اضطــراب و...) را نیز به عوامل خشــکى دهان 

اضافه کرد. 
درمان خشکى دهان اهمیت بسیار زیادى دارد 
زیرا دهان خشک باعث مى شود که فرد توانایى 
احســاس عطرها، طعم ها و بوهاى خوش را در 
دوره اى از زندگى که در آن احتمال ســوءتغذیه 

بسیار زیاد است، از دست بدهد.

توصیه هایى عملى بــراى مبارزه با 
خشکى دهان

این ترفندهاى ساده مى توانند به کاهش خشکى 
دهان کمک کنند.

1-مایعات زیاد بنوشــید. آب حتــى آب یخ و 

البته آبمیوه ها، جوشــانده ها و... را زیاد بنوشید. 
زمان هایــى که زیــاد صحبت مى کنیــد، باز 
هم میزان نوشــیدنى هــاى تــان را افزایش

 دهید. 
2-میوه هــاى تــازه و آب دار بخورید (آناناس، 

پرتقال، خربزه و...).
3-یخ بمکید. این یخ مى تواند تکه هاى آب یخ 

زده و یا شربت یخ زده باشد.
4-آدامــس بــدون قنــد  (ضد پوســیدگى) 
بجوید، گاهــى اوقات هم آب نبــات بدون قند 

بمکید. 
5-یک دستگاه بخور در اتاقتان بگذارید. 

6-مرتب دهانتان را با آب بشویید.
7- مصرف نوشیدنى ها و خوراکى هایى که آب 
را جذب مى کنند، کم کنید، نوشیدنى هایى مانند 

قهوه و خوراکى هاى پر از ادویه و خیلى شور.

عوارض خشکى دهان چیست؟
زمانى که بزاق کافى نیست، باقیمانده هاى مواد 
غذایى کمتر تخلیه مى شــوند و این امر باعث 
ایجاد پوسیدگى دندان ها و عفونت هاى دهانى 
مى شــود. بنابراین مراجعه منظــم و در صورت 
بروز مشکالت دهانى دندانى، مراجعه فورى به 

دندانپزشک بسیار مهم است. 
همچنین رعایت کامل بهداشت دهان و دندان 
بسیار ضرورى است؛ یعنى مســواك زدن بعد 
از هر وعــده غذایى که با اســتفاده از نخ دندان 

تکمیل مى شود.

گوشت قرمز عالوه بر مزایاى بى نظیرى که دارد، براى عده اى مى تواند مضر باشد. 
مهدى میرغضنفرى، متخصص فیزیولوژى در ارتباط با موضوع خون دماغ گفت: مزاج هاى گرم و تر و گرم 
و خشک احتمال خون دماغ در آنها بیشتر از سایر مزاج هاست و زمانى که سر و صورت حرارت آن زیاد شود، 

خشکى را به همراه دارد و مى تواند سبب مشکالتى همچون خشکى پوست، چشم و مخاط بینى شود.
وى افزود: زمانى که خشکى مخاطى رخ دهد، دیواره عروق مویرگى خشک و شکننده مى شود و این مسئله 

سبب بروز خون دماغ خواهد شد.
 میرغضنفرى ادامه داد: خون دماغ هایى که به دلیل خشکى مخاط بینى رخ مى دهد، مشکلى ندارد و موضعى 

بوده و بهترین راه پیشگیرى  از آن، پرهیز از عوامل به وجود آورنده است.
این پژوهشگر طب سنتى با اشــاره به اینکه بى خوابى مى تواند بدن را خشک کند و مسئله خون دماغ را به 
همراه داشته باشد، بیان کرد: اســتفاده از ادویه به ویژه فلفل و در معرض آفتاب قرار گرفتن بدون کاله در 

افراد سبب بروز خون دماغ مى شود.
وى با بیان اینکه افراد داراى خشکى مخاط بینى بهتر است از روغن بنفشه و یا بادام شیرین استفاده کنند، 
گفت: در افراد داراى مزاج گرم و تر علت خونریزى از دماغ متفاوت تر است و غلبه خلط گرم و تجمع مواد زائد 

در خون و بدن، سبب بروز خونریزى از دماغ در آنها مى شود.
وى یادآور شد: افراد داراى مزاج گرم و تر اکثراً چاق هستند و غلظت خون زیادى دارند و این غلبه و تجمع 
مواد زاید مى تواند سبب جوش و دمل هایى که با خونریزى همراه بوده، خونریزى در روده و یا خونریزى از 

بینى شود.
این پژوهشگر طب سنتى خاطرنشان کرد: کم کردن حجم غذا در این افراد و کاهش مصرف گوشت قرمز و 

استفاده بیشتر از غذاهاى حاوى سبزیجات، در پیشگیرى و مقابله با این بیمارى مؤثر است.

سمانه رمضانى، متخصص طب سنتى درباره تدابیر پیشگیرى از سرماخوردگى در فصول سرد سال اظهار 
کرد: افراد باید متناسب با سرد شدن هوا در پاییز لباس هاى گرم بپوشند، همچنین اشخاص با توجه به 
افت بیشتر دما در شب یا ساعات اولیه صبح باید در این اوقات پوشش کافى داشته باشند و در معرض باد 

سرد یا کولر قرار نگیرند.
وى بیــان کرد: افرادى که زود دچار ســرماخوردگى مى شــوند و کــودکان در زمان خواب باید ســر 
خود را بــا کاله یــا پارچــه نازکى بپوشــانند تــا احتمــال وقــوع ســرماخوردگى کاهــش پیدا 

کند.
 این متخصص طب سنتى درباره افرادى که بیشتر اوقات دچار آبریزش بینى هستند یا از خلط پشت حلق 
به ویژه صبح ها رنج مى برند، گفت: این اشخاص باید قبل از سرد شدن هوا نسبت به درمان بیمارى خود 
اقدام کنند تا در فصول سرد سال به سرماخوردگى هاى مکرر یا سینوزیت دچار نشوند، این افراد باید در 
کنار رعایت ســایر تدابیر مهم درمانى برخى دارو هاى طبیعى مانند عنبر نسارا، خاکشیر یا اسپند را دود 

دهند و از بینى استنشاق کنند.
رمضانى افزود: افرادى که بیمارى هاى مزمن یا ســابقه ســینوزیت دارند، براى اینکه در فصول سرد 
ســال کمتر به ســرماخوردگى مبتال شــوند باید ترکیب گیاهان بابونه و مرزنجوش یا بابونه و آویشن 
را به شــکل متناوب بخور دهند؛ مصرف روزانه سه لقمه نان و عســل صبح ها و یک عدد شلغم پخته 
شده شب ها، در کنار رعایت سایر تدابیر طب سنتى تأثیرى چشمگیر در پیشگیرى از وقوع سرماخوردگى 

دارد. 

عسـل؛ گنجینه مواد مغذى و سالم

جایگزینى براى شکر استفاده مى شود.ویژه هنگامى کــه به عنوان ترى گلیســرید مى شود، به داده اند عادت مصرف منظم عسل منجر به کاهش مى یابد. جالب است بدانید مطالعات متعددى نشان پرقند و کربوهیدرات هاى تصفیه شــده، افزایش نوع 2 است. میزان ترى گلیســرید در رژیم غذایى مرتبط است. مقاومت انسولینى عامل اصلى دیابت خطر بیمارى قلبى است که با مقاومت انسولینى افزایش ترى گلیسرید خون یکى دیگر از عوامل ترى گلیسرید را کاهش مى دهد

مى دهد و کلسترول خوب را باال مى برد.کلســترول کل و کلســترول بد را کاهش سطح کلسترول مؤثر است. این مایع، نشان مى دهد که عسل در کاهش جالب است بدانید مطالعات متعدد و ســکته مغزى منجر مى شود.در شریان ها دارد که به حمله قلبى در بروز آترواسکلروز و تجمع چربى قلبى است. این نوع کلسترول نقش مهمى LDL باال یک عامل خطر قوى براى بیمارى هاى کلسترول خون را کاهش مى دهد ر خون را 
عسل فشا
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خطر مصرف عسل براى بیماران دیابتى کمتر است
نتایج تحقیقات در مورد عسل و دیابت مختلف است. از یک سو عسل چندین عامل خطر بیمارى قلبى را 

در مبتالیان به دیابت نوع 2 کاهش مى دهد. به عنوان مثال، کلسترول بد، ترى گلیسیرید و التهاب را کم 
مى کند و کلسترول خوب را افزایش مى دهد. از سوى دیگر برخى مطالعات نشان مى دهند که عسل قند 
اما باید با احتیاط مصرف شود. خون را افزایش مى دهد. اگرچه عسل در مبتالیان به دیابت، کمى بهتر از شکر تصفیه شده است 
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خون دماغى ها گوشت قرمز نخورند

توصیه هایى که خشکى دهان را 
از بین مى برد

رئیس کنگره سالمت نوزادان گفت: گریه یک مسئله طبیعى است و نوزاد 
سالم باید گریه کند و اگر او گریه نکند، امرى غیرطبیعى است که باید سریعًا 

بررسى یا به پزشک مراجعه شود.
هادى سماعى اظهار کرد: نوزاد سالم نوزادى است که خوب شیر مى خورد، 
خوب گریه مى کند، خواب و بیدارى مشــخصى دارد و مهمتر اینکه مادر 
احساس مى کند که فرزند سالمى دارد. وى بیان کرد: وقتى کودکى با مشکل 
سالمت رو به رو شود، مادر متوجه خواهد شد و مى بیند که فرزندش مانند 
روز قبل نیست؛ اگر قبًال رأس ساعتى از خواب بیدار مى شد و دیگر اینطور 

نیست باید بررسى شود.
سماعى افزود: نوزادى که گریه نمى کند ممکن است تیروئید داشته باشد 
و باید سریعاً مورد معاینه قرار گیرد و کودکانى که خواب بیش از حد دارند، 
ممکن است دچار این مشکل باشند که پزشک با معاینات دقیق مى تواند آن 
را بررسى کند.  رئیس کنگره سالمت نوزادان ادامه داد: بى حالى کودك هم 
نشان دهنده عفونت است و در صورتى که مادر متوجه بى حالى کودك شد، 

باید فرزندش را نزد پزشک ببرد.

در این مطلب با خواص و طرز تهیه یک دمنوش خوش طعم و بســیار 
پرخاصیت آشــنا مى شــوید که یکى از خوا ص آن کمک به باز کردن 

عروق قلب است. 
 یکى از دمنوش هاى مخصوص فصل پاییز که بیشتر افراد با هر مزاج و 
طبعى مى توانند از آن میل کنند و از خواص فوق العاده آن بهره مند شوند، 

دمنوش تخم آبدار انار و چوب دارچین است.
خواص این دمنوش:

1-کاهنده قوى چربى کلســترول خــون، 2-درمان کننده کبد چرب، 
3-درمان جوش صورت و آکنه ها، 4-بســیار الغرکننده و چربى سوز، 
5-مفتح و بازکننده عــروق قلب، 6-درمان بواســیر یــا هموروئید، 
7-پاکســازى کننده و مصفاى خــون، 8-درمان کننــده آفت دهان و 

9-شستشو دهنده رسوبات کیسه صفرا.

گریه نکردن نوزاد
 عالمت چیست؟

دمنوش فصل پاییز با خاصیت بازکنندگى 
عروق قلب

ورم پا نشانه بیمارى قلبى است
یک فوق تخصص زانو با بیان اینکه ورم ســاق پا علل متفاوتــى دارد، گفت: ورم 
پا با دراز کشــیدن بهبود مى یابد ولى علت ایجاد آن باید توســط پزشک بررسى 

شود.
علیرضا وریانى با اشاره به اینکه ورم ساق پا یکى از مشکالت آزاردهنده اندام تحتانى 
است، اظهار کرد: این عارضه به علل متفاوتى ایجاد مى شود و ورم پا همراه با درد و 
یا بدون درد است که ممکن است یکطرفه یا دو طرفه باشد. وى افزود: چنانچه این 
مشکل به صورت حاد و یا مزمن ایجاد شده باشد، مى تواند همراه با عالیم دیگرى 

باشد که پزشک را به علت اصلى به وجود آورنده آن راهنمایى کند.
وریانى با بیان اینکه ورم ساق پا ممکن است به علت بیمارى هاى سیستمیک باشد، 
گفت: این بیمارى ها کل بدن را تحت تأثیر خود قرار مى دهند و در این موارد هر دو 

ساق ورم مى کند. 
این فوق تخصص زانو نارسایى کلیه را از مهمترین علل ایجاد ورم ساق پا برشمرد 
و افزود: وقتى کلیه نارسا شــده و خوب کار نمى کند، نمى تواند آبى را که از طریق 
خوردن و آشامیدن وارد بدن مى شود به خوبى دفع کند و این مشکل موجب مى شود 

آب زیادى در بدن باقى بماند و بدن متورم شود که به این تورم «ادم» مى گویند. 
وى یادآور شــد: به علــت تأثیر جاذبــه، این تورم معمــوًال در انــدام تحتانى به 
خصوص در ساق و مچ پا بیشتر اســت و در بیماران مبتال به نارسایى کلیوى دراز 
کشیدن موجب مى شــود آبى که در ســاق پا تجمع پیدا کرده، در کل بدن پخش

 شود. 
وى ادامه داد: این بیماران صبح ها که از خواب بیدار مى شوند 

ورم ســاق کمى دارند ولى صورت آنهــا متورم و پف 
کرده است.

وریانى با تأکید بر اینکه مشــکالت قلبى نیز از علل 
شایع ورم ساق پاست، گفت: قلبى که ضعیف و نارسا 
شده است، نمى تواند خون وریدى را به خوبى پمپ 

کند. وى افزود: نتیجه آن تجمع خون وریدى در پشت 
قلب و پس زدن آن در کل بدن است و بر اثر تأثیر جاذبه زمین 

بیشترین جایى که این خون جمع مى شود در س اق و مچ پاست. 

 درمانى مؤثر براى مبتالیان به سینوزیت
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پس بترسید از خدا، بترسید از آن چیزها که خدا شما را از آنها بیم 
داده است و بترسید ولى نه از آنگونه که عذرخواه گناهانتان باشد. 
کارهاى نیک به جاى آورید ولى نه به قصد خودنمایى که مردم ببینند 
یا از دیگرى بشنوند. زیرا هرکس عملى را نه براى خدا انجام دهد 
خدا سزاى عملش را به کسى حوالت کند که براى او عمل کرده است.

موال على (ع)

منصور یزدى زاده،  مدیر عامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
با اشاره به جایگاه ملى ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت 
فوالد کشور گفت : این شرکت که سال گذشــته به 50 سالگى 
رســید، عالوه بر پایه گذارى صنعت فوالد کشور، در شکلگیرى 

سایر صنایع  مهم کشور نیز نقش آفرین بود .
وى افزود:  هرچند ســهام این شــرکت واگذار شده و خصوصى 
محســوب مى شــود اما همواره نگاه ملى خود را حفظ نموده و 
همچون دوران دفاع مقدس که در تامین نیاز هاى دفاعى کشور 
حضورى فعال داشــت،  امروز نیز نقش خود را با تربیت نیروهاى 
متخصص و مدیران سرآمد و همچنین حفظ اشتغال در معادن و 

دیگر مسئولیت هاى اجتماعى به خوبى ایفا مى نماید.
وى گفت: سرمایه این شرکت از سه هزار و 300 میلیارد تومان به 
شش هزار و 150میلیارد تومان افزایش یافت و شرکت از شمولیت 
ماده 141 خارج شد که دستاوردهاى بسیار خوبى داشت از جمله 
اینکه موجب  تغییر در ساختار مالى شرکت شده و استفاده از تمامى 
ظرفیت ها و منابع بیرونى را فراهم مى ســازد تا شرکت بتواند در 

فضاى مناسبى سرمایه گذارى کند.  

یزدى زاده تصریح کرد: ظرفیت اســمى تولید ساالنه ذوب آهن 
اصفهان سه میلیون و 600 هزار تن چدن است اما این شرکت با 
امکانات خود قادر به تولید چهار میلیون تن چدن در سال مى باشد 
و همچنین با اجراى پروژه LF قادر به تولید ســه میلیون و 300 
هزار تن فوالد است که در نتیجه 700 هزار تن چدن مازاد خواهد 
داشت که صادرات یا فروش آن به فوالد مبارکه امکان پذیر است.

وى افزود: متاســفانه به دلیل عدم پایــدارى در تامین مواد اولیه 
به ویژه ســنگ آهن، هم اکنون این شرکت با 55 درصد ظرفیت 
خود کار مى کند و تولید آن درحــدود دو میلیون و 200 هزار تن 

در سال است .
مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان، دلیل این معضل را 
واگذارى معادن بدون در نظر گرفتن تعهدات آنها در جهت تامین 
مواد اولیه صنایع فوالدى کشور ذکر کرد و افزود: این امر موجب 
شده معادن کشــور به راه اندازى صنایع فوالدى جدید مبادرت و 
به صورت عمودى رشد کنند و صنایع فوالدى بزرگ کشور مانند

 ذوب آهن را با چالش مواد اولیه مواجه سازند .
وى با اشاره به قول مساعد وزارتخانه هاى صمت و تعاون، کار و 

رفاه اجتماعى مبنى بر تامین پایدار مواد اولیه ذوب آهن اصفهان 
گفت: با تامین مواد اولیه، 90 درصد مشــکالت این شرکت براى 
رسیدن به ظرفیت کامل تولید حل مى شود که در حفظ اشتغال 14 
هزار پرسنل این شرکت، 17 هزار معدن کار معادن زغال سنگ و 

یک میلیون نفر به طور غیر مستقیم موثر است .
***

 مدیر عامل  شــرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان در خصوص 
صادرات این شرکت گفت: ما به دنبال حفظ سهم خود در بازار هاى 
جهانى هستیم تا نقش خود را در این بازار ها حفظ کنیم و توافق 
شده که به عراق و افغانســتان ریالى صادرات داشته باشیم. البته 
ارزى هم مى توانیم صادر نماییم. صادرات به عراق و افغانستان هم 

براى شرکت سود ده است و ما هیچ زمان به زیان نمى فروشیم.
یزدى زاده گفت: صادرات ذوب آهن اصفهان به کشورهاى آسیاى 
دور نیز رسیده است و محصول این شرکت به خوبى در بازارهاى 

جهانى جاى خود را پیدا کرده است .
وى با اشــاره به اینکه ذوب آهن اصفهان به عنوان تولید کننده 
مقاطع ســاختمانى پى ریزى شده اســت، افزود: این شرکت  در 
حال تبدیل شــدن به تولید کننده مقاطع صنعتى همچون ریل و 

تیرآهن H است.
وى در مورد تولید ریل گفت: در تولید ریل دو موضوع مهم مطرح 
اســت. یکى مربوط به نورد ریل اســت که در کارگاه نورد 650 
ذوب آهن انجام مى شود . موضوع دوم مربوط به شمش ریل است 
که در گذشته خریدارى مى شد اما خوشبختانه با راه اندازى پروژه 
VD موفق به تولید شمش ریل شدیم. عالوه بر آن با اجراى این 
پروژه ، امکان تولید تمام مقاطع صنعتى فراهم شد و هم اکنون 50 
درصد کل تولید ات این شرکت را مقاطع صنعتى تشکیل مى دهد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: این شــرکت قادر به تولید 
انواع ریل اســت و ریل مورد نیاز جهت مترو کشــور نیز تأمین
 مى شــود که اولین محموله آن به زودى جهــت مترو اصفهان 

تحویل داده مى شود.
یزدى زاده تولید تیرآهن H300 را یکى از مهمترین دستاوردهاى 
اخیر این شرکت عنوان کرد و گفت: در تالش هستیم تا سه سال 
آینده کل بازار یک میلیون تنى این محصول در داخل کشــور را 

بدست آوریم. 

کارکنان فــوالد مبارکــه و مجتمع فــوالد ســبا به رغم همه 
محدودیت ها و تحریم ها از ابتــداى فروردین ماه تا پایان آبان ماه 
1397 با تولید پنج میلیون و 340 هزار تن فوالد خام و 12/7 درصد 

رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، افتخارى دیگر آفریدند.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: در هشت ماهه امسال 
فوالد مبارکه با رکوردشکنى هاى پى درپى توانست با پنج درصد 
رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار میلیون و 500هزار تن 

فوالد خام تولید کند.
***

حمیدرضا عظیمیان با اشاره به رشد 86درصدى تولید در مجتمع 
فوالد ســبا گفت: در بازه زمانى مذکور تالشــگران این مجتمع 

839هزار تن فوالد خام تولید کردند.
وى در ادامه افزود: در شرکت فوالد هرمزگان نیز از ابتداى سال 
جارى تا پایان آبان ماه 976هزار تن فوالد خام تولید شد که رشد 
هفت درصدى داشــت. مدیرعامل فوالد مبارکــه افزود: از این 
دستاورد در هشــت ماهه منتهى به آبان سال جارى چهار میلیون 
و 564هزار تن ورق گرم در گروه فوالد مبارکه تولید شــده است 
و از این میزان، ســهم خط نورد گرم فوالد مبارکه سه میلیون و 

779هزار تن و سهم مجتمع فوالد سبا 785هزار تن بوده است.

وى میزان تولید گروه فوالد مبارکه (شرکت فوالد مبارکه، فوالد 
هرمزگان و مجتمع فوالد سبا) در سال 1396را هشت میلیون و 
600هزار تن اعالم کرد و گفت: برنامه گروه فوالد مبارکه در سال 
1397تولید 9 میلیون و 400هزار تن فوالد خام است که با در نظر 
گرفتن نتایج عملکرد درخشــان کارکنان از ابتداى سال جارى 

تاکنون، به یقین به این هدف مهم دست خواهیم یافت.
***

مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگرى از سخنان خود با بیان 
اینکه میزان فروش فوالد مبارکه در هشــت ماهه سال جارى در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشــد 45درصدى داشته است، 
گفت: این شــرکت در مدت مذکور از فــروش محصوالت خود 
13هزار و 921میلیارد تومان درآمد کســب کــرد؛ همچنین در 
آبان ماه میزان فــروش فوالد مبارکه به دو هــزار و 719 میلیارد 

تومان رسیده است.
عظیمیان  بــا تأکید بــر اینکه تأمین نیــاز بازارهــاى داخلى از 
اولویت هاى اصلى فوالد مبارکه است، تصریح کرد: در سال جارى 
نیز این شرکت ابتدا بازارهاى داخلى را تأمین کرده و پس از آن با 
رویکرد حفظ بازارهاى صادراتى، بخشى از محصوالت خود را به 

بازارهاى جهانى اختصاص داده است.

تأمین منابع مورد نیاز شــهروندان ســاکن در شهر، 
همینطــور چگونگى توزیــع آن از اهمیــت باالیى 
برخوردار و نیازمند برنامه ریزى مدون است.چنان چه 
روند تامین و توزیع منابع مناسب نباشد، مى تواند سایر 
زیرساخت هاى شهرى را تحت تاثیر قرار دهد. در این 
میان جانمایى مشاغل در شهرها ضرورت دارد، زیرا 
اگر مشاغل متناسب با بافت شــهر و خیابان نباشد، 
بر مشکالت شــهرى مى افزاید. آلودگى هاى زیست 
محیطى، آلودگى هوا، خاك، بوى نامطبوع، گره هاى 
ترافیکى، سر و صدا و تجمع ضایعات از جمله عوارضى 
است که برخى از مشاغل بر شهرها تحمیل کرده اند. 
در این راستا ساماندهى مشاغل شهرى از ضروریات 
اســت. متولى این فرآیند در شهر سازمان ساماندهى 
مشاغل و فرآورده هاى کشــاورزى شهردارى است. 
در ادامه گفتگویــى با محمد مجیــرى، مدیرعامل 
سازمان ساماندهى مشاغل و فراورده هاى کشاورزى 

شهردارى اصفهان انجام شده است.
جانمایى نامناسب اصناف در سطح 
شهر چه تبعاتى را در پى دارد و چه 
سیاست هایى براى رفع این مشکل 

باید دنبال شود؟
بسیارى از مشکالت در سطح شهر از جمله ترافیک و 
آلودگى هوا ناشى از ساماندهى و قرارگیرى نامناسب 
اصناف در سطح شهر اســت که برخى از آنها آلودگى 
صوتى و هوایى را به همراه دارد. تعداد این صنوف در 

سطح شهر نیز استاندارد نیست.
 در ایران به ازاى هر 35 نفر، یــک واحد صنفى و در 
شــهر اصفهان به ازاى هر 26 نفر، یک واحد صنفى 
خرده فروشى وجود دارد که این خود باعث موجى از 
افزایش رفت و آمدها و ترافیک در ســطح شهر شده 
است. به طور مثال در طول هزار مترى خیابان رباط 
سوم، در دو طرف خیابان 73 دفتر مشاور امالك وجود 
دارد که این تعداد در طول یــک خیابان و با توجه به 
کاهش ساخت و سازها، بیشتر از میزان استاندارد است 
در حالى که شهردارى طى چند سال گذشته براى رفع 
مشــکالت، به جاى معلول به بررسى علت پرداخته 
مثال براى کنترل ترافیک، اقــدام به ایجاد طرح زوج 
و فرد، نصب دوربین تخلف و ایجاد جزیره و اشــکال 

هندسى بر سر چهارراه ها کرده است.
در حال حاضر 80 هزار واحد صنفــى داراى پروانه و 
بیشتر از 100 هزار واحد صنفى فاقد پروانه در سطح 
شــهر اصفهان وجود دارد؛ چنان چه به ازاى هر واحد 

صنفى 10 سفر درون شهرى در طول روز انجام گیرد، 
تعداد این ســفرها به یک میلیون خواهد رســید که 

موجب ترافیک خواهد شد.
چه برنامه اى بــراى انتقال پرنده 
فروشــان خیابان عطار در دستور 

کار است؟
طرح تفصیلى پس از پایان طرح جامع تهیه مى شود تا 
نقشه آینده شهر و راهکارهایى مناسب براى آیندگان 
بر مبناى آن شــکل بگیرد. این طرح تا پایان امسال 
تدوین خواهد شــد و در بحث ســاماندهى مشاغل، 
«بانک اطالعــات اصناف» نقش بســیار مهمى را 
ایفا مى کنــد، زیرا وضعیت قرارگیــرى اصناف ثابت 
و اولویت آنها براى انتقال بر حســب میزان آلودگى 
و مخاطرات احتمالى براى ســالمتى شــهروندان 
تعیین مى شــود به طور مثال انتقال و ســاماندهى 
پرنده فروشان خیابان عطار به دلیل مخاطراتى که به
 دلیل شیوع آنفوالنزاى حاد پرندگان دارد، در اولویت 

است.
بر طبق تصمیمات اخذ شــده و توجه به معیشــت و 
اقتصاد خانوارهــا، پرندگان زینتى به باغ تندرســتى 
واقع در ابتداى جاده باغ رضوان منتقل مى شــوند در 
این راستا همچنین کشتارگاه کوچکى نیز در منطقه 
10 شهردارى اصفهان براى پرندگان ذبحى در نظر 

گرفته شده است.
در حدود 20 تا 30 واحد صنفى در قالب یک کشتارگاه 
کوچک، همراه با نقشه مناسب و با تاییدیه اداره کل 
دامپزشــکى اســتان اصفهان به مکان مورد نظر در 
منطقه 10 منتقل مى شود؛ همچنین براى ساماندهى 
بازار گل و گیاه در محل باغ تندرســتى، به مساحت 
14/15هکتار بازار گل و گیاه، ماهیان و پرندگان زینتى 
ایجاد خواهد شد که تا اواخر سال آینده بخش هایى از 

بازار به این مکان انتقال مى یابد.
براى ســاماندهى خرده فروشان 
خشــکبار چه برنامه اى دارید؟ و 
احداث بازار خشکبار به کجا رسید؟

در خیابان هاى صارمیه، عبدالرزاق و صمدیه واحدهاى 
عمده فروش خشکبار مستقر است که به دلیل انتقال 
بار به وســیله کامیون ها در طــول روز موجب ایجاد 
ترافیک در محدوده هاى نام برده مى شود. براى حل 
این موضوع در میدان مرکزى میوه و تره بار، زمینى 
به مساحت 15 هکتار براى انتقال 111 واحد صنفى 
خشکبار در نظر گرفته شده است که در حال ساخت 

است و مراحل پایانى خود را پشت سر مى گذراند.
مذاکراتى نیز با اتحادیه صنف خشــکبار براى انتقال 
این واحدهاى صنفى انجام گرفته است و در این راستا 
بر اساس بند 20 ماده 55 شهردارى، براى رفع مشکل 
ترافیک باید پس از انتقال واحدهاى مذکور، واحدهاى 
صنفى قبلى تعطیل و کاربرى هاى دیگرى براى این 

اماکن در نظر گرفته شود. 
آیــا  ســازمان، برنامــه اى براى 
ساماندهى فروشگاه هاى دوچرخه 
و موتورسیکلت در میدان احمد آباد 

دارد؟
تعداد فروشــگاه هاى دوچرخه و موتورسیکلت واقع 
در خیابان سروش و میدان احمد آباد زیاد است و قرار 
دادن موتورسیکلت ها و دوچرخه ها در کنار پیاده رو و 
خیابان موجب سد معبر و ایجاد مزاحمت براى عابران 

پیاده مى شود. 
 15 هزار متر زمین در منطقه 10 شهردارى اصفهان 
براى ایجاد مرکز دوچرخه سوارى و موتورسیکلت در 
نظر گرفته شده است که با توجه به محدودیت منابع 
مالى باید با مشــارکت کســبه انجام بگیرد. دو هزار 
میلیارد تومان براى اجراى این پروژه نیاز اســت، این 
مرکز براى نخستین بار در کشــور ایجاد مى شود که 
براى راه اندازى و تکمیــل آن نیازمند توافق صنف و 

مشارکت آنان هستیم.

برنامه این ســازمان براى انتقال 
کارگاه هاى طالســازى از سطح 
شــهر و تجمیع آنها در یک مکان 

چیست؟
اصفهان بزرگ ترین شهر تولید طال و جواهر است و 
رتبه نخست کشور را در تولید النگو دارد. در این راستا 
14 هزار متر مربع واحد کارگاهى طالسازى در سطح 
شهر اصفهان وجود دارد که باید ساماندهى شود؛ این 
کارگاه هاى طالسازى عمدتا در اطراف میدان عتیق، 
میدان نقش جهان و حتى در منازل مسکونى قرار دارد 

که براى سالمت کارکنان خطرناك است.
بر این اساس سه ســال قبل، اداره راه و شهرسازى 
زمینى به مساحت 80 هکتار را براى تجمیع و انتقال 
این واحدهاى کارگاهــى در نظر گرفت که از این 80 
هکتار، 30 هکتار از آن براى توسعه این مرکز در نظر 
گرفته شده است. همچنین هیئت مدیره اى از اتحادیه 
صنف طال و جواهر فروشان براى شروع روند اجرایى 
این پروژه در نظر گرفته شده و در این باره جلساتى را با 
هیئت مدیره این سازمان داشته ایم تا سال آینده روند 

اجرایى این پروژه آغاز شود.
آیا امکان تجمیع واحدهاى خدمات 
خودرویى به صورت مجزا در سطح 

شهر اصفهان وجود دارد؟
با توجه به هشــت ورودى اصلى در شــهر اصفهان، 

وجود ســه هزار واحد خدمات خودرویى در معبرهاى 
اصلى براى شــهر تاریخى همچــون اصفهان زیبا 
و مناســب نیست که این مهم لزوم ســاماندهى این 
واحدهاى صنفى را در ورودى هاى شــهر گوشــزد 
مى کند. در این راســتا جلســاتى را با اتحادیه صنف 
خدمات خودرویى ســبک اصفهان داشته ایم که در 
این جلسه برنامه ریزى شد شــهردارى هاى مناطق 
15 گانه شــهردارى اصفهان در هر منطقه 10 هزار 
متر مربع زمین براى ایجاد کلینیک خودرویى تحت 
عنوان خدمات خودرویى شماره یک و 2 براى توسعه 

در نظر بگیرند.
برنامه هاى این سازمان براى ارتقا 
کیفى بازارهاى روز کوثر چیست؟

مأموریت دوم این سازمان فراهم کردن محصوالت 
کشــاورزى از تولید براى مصرف است. محصوالت 
مصرفى شهر اصفهان شبانه به میدان میوه و تره بار 
منتقل مى شود و در طول روز براى مصرف روزانه در 

سطح شهر اصفهان توزیع مى شود.
بر این اســاس تاکنون  14 فروشــگاه کوثر به بهره 
بردارى رســیده اســت و به عنوان یــک برند مورد 
اطمینان به شهروندان خدمت رسانى مى کند. در این 
راستا کیفى سازى خدمات و اصالح ساختار این بازارها 
در دستور کار سازمان قرار دارد؛ البته کمى سازى این 
فروشــگاه ها نیز در اولویت دوم قرار دارد. سیاســت 
توسعه فروشگاه هاى بزرگ به وسیله وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تصویب و قوانیــن الزم براى ایجاد 
این فروشگاه ها تدوین شده است. مردم نیز به سبب 
تفاوت قیمت کاالها در فروشگاه هاى بزرگى همانند 
بازارهاى کوثر نسبت به سایر فروشگاه ها خریدهاى 

ماهانه خود را از این بازارها انجام مى دهند.
همچنیــن پانزدهمین فروشــگاه روزکوثــر واقع 
در شهرك شهیدکشــورى در حال ســاخت است؛ 
شانزدهمین شــعبه این فروشــگاه نیز در منطقه 15 
شهردارى اصفهان واقع در خوراسگان ساخته خواهد 
شد و زمین مورد نظر و مراحل مورد نیاز براى تملک را 
سپرى مى کند. البته صحبت هایى در خصوص درآمد 
مغازه داران کوچک مطرح مى شود اما تالش سازمان 
بر این است که فروشــگاه هاى کوچک نیز درروند 
احداث بازارهاى روزکوثر مشــارکت داشته باشند تا 
زیانى متوجه این فروشــگاه هاى خرد نشــود؛ البته 
اجناس با قیمت مناسب وکیفیت مطلوب در بازارهاى 
بزرگ عرضه مى شود و مردم در مقام مقایسه خرید 

کاال از این بازارها را ترجیح مى دهند. 
ایجاد بازارهاى محله اى نیــز از دیگر برنامه هاى در 
دست بررسى اســت. طبق آیین نامه صنفى مساحت 
این بازارها باید بیشتر از هزار متر باشد و عرضه کاالها 
در این بازارها به صورت تخصصى و با قیمت مناسب 
انجام شود. عرضه بدون واســطه کاال دست واسطه 
گــران و دالالن را کوتاه کرده و کاالهــا را با قیمت 
مناسب از واحدهاى تولیدى به سمت بازارها گسیل 
مى کنــد بنابراین ایجاد این بازارهــاى تخصصى و 

محله اى یک ضرورت است.

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل و فرآورده هاى کشاورزى شهردارى خبر داد؛ 

بررسى ایجاد بازارهاى محله اى در شهر اصفهان

,,

 در ایران به ازاى هر 35 
نفر، یک واحد صنفى و در 
شهر اصفهان به ازاى هر 
26 نفر، یک واحد صنفى 
خرده فروشى وجود دارد 
که این خود باعث موجى 
از افزایش رفت و آمدها 
و ترافیک در سطح شهر 
شده است. به طور مثال 
در طول هزار مترى خیابان 
رباط سوم، در دو طرف 
خیابان 73 دفتر مشاور 
امالك وجود دارد که این 
تعداد در طول یک خیابان 
و با توجه به کاهش ساخت 
و سازها، بیشتر از میزان 
استاندارد است

رشد 45 درصدى فروش فوالد در فوالد مبارکه

ذوب آهن با 55 درصد ظرفیت خود کار مى کند


