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با پرفشارى خون خداحافظى کنیدامداد رسانى هالل احمر اصفهان به 377 آسیب دیدهپخش برنامه «ماه عسل» در بالتکلیفىمنتظر کارت سوخت جدید نباشید باشگاه مستأجر باید خسارت ها را پرداخت کند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فواید شگفت انگیز
 قرار دادن پیاز 

روى کف پا 

زاینده رود یکبار مصرف شده است!
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هشدار درباره 
حضور ایرانیان در قونیه

چشم هاى پسرك سپاهانى 
را قاب کنیم

هیچکدام از
 انواع نان افزایش قیمت 

نداشته است 5
اجراى طرح 
پارك ساعتى 
جدید در اصفهان

پوست ما بزرگ ترین ارگان بدن ماست 
که مى تواند مواد شیمیایى، یون ها، 

مواد معدنى، مواد مضر آرایشى و سایر 
چیزهایى که با آن در تماس هستند را 
جذب کند. مطالعات نشان مى دهد ...

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان 
گفت: از نیمه اردیبهشت تا پایان خرداد، با هدف 
ساماندهى پارك حاشــیه اى و فرهنگسازى و 

آموزش، طرح پارکومتر اجرایى مى شود. 
علیرضا صلواتى افــزود: خیابان هاى پر ترافیک 
از جملــه حکیــم نظامــى، توحید، کاشــانى، 
شهید بهشتى، شیخ بهایى، شیخ صدوق و چهار 

باغ باال مشمول این طرح است. 
وى با اشــاره به اینکه در این طرح نیم ساعت 
اول پارك حاشــیه خیابان رایــگان و بقیه 

ساعات به صورت تصاعدى ...
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علیرضا افتخارى واقعًا چرا کتک خورد؟علیرضا افتخارى واقعًا چرا کتک خورد؟
روایت هاى متناقض درباره علت مضروب شدن خواننده سرشناس اصفهانى روایت هاى متناقض درباره علت مضروب شدن خواننده سرشناس اصفهانى 
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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بهره بردارى هاى زیاد از رودخانه شهر اصفهان:

آزمون در لحظه هایى استثنایى 
زندگى مى کند

آندره ویالش بوآش، ســرمربى پرتغالى پیشین تیم چلسى، 
ســردار آزمــون را مهاجمــى توانمنــد و داراى انگیزه اى

 باور نکردنى دانست.
آندره ویالش بوآش در بخشــى از مصاحبه بلند خود با روزنامه 

«اسپورت اکسپرس» روسیه در واکنش به این پرسش که آیا سردار...
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در صفحه 3 بخوانید

مردم شهرستان ها 
خسته شده اند 

درخواست جدایى 
کرده اند

نماینده  دست اندرکار طرح تقسیم استان اصفهان
 از انگیزه هاى مطرح شدن این طرح مى گوید

پولى براى جا به جایى محل استاندارى اصفهان نیست
شایعات تکذیب شد
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دردسرهاى سپاهاندردسرهاى سپاهان
 براى جمعه براى جمعه

به استناد آیین نامه انتخابات رؤساى هیأت هاى ورزشى استان ها مقرر است نسبت به تشکیل 
مجمع انتخابى هیأت هاى ورزشى: 

کاراته- اسکى- ژیمناستیک- ورزش هاى ناشنوایان
 به منظورانتخاب رئیس هیأت در استان اصفهان اقدام گردد.

 بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست هیئت دعوت به عمل 
مى آید جهت دریافت فرم ثبت نام وارائه مدارك مورد نیاز از تاریخ 98/02/11 لغایت 98/02/18 
به مدت 7 روز کارى از ساعت 8 الى 14 به دبیرخانه مجمع واقع در اداره کل ورزش و جوانان 

استان مراجعه و با تحویل مدارك، رسید دریافت نمایند.
طبق نامه شماره 32/9715/ص مورخ 94/04/30 وزارت ورزش و جوانان مقرر گردیده است 
افراد معترض به فرایند انتخابات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزارى انتخابات شکایت 
خود را به همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگى به اداره کل ورزش و جوانان ارسال نمایند.

بدیهى است شکایات دریافتى پس از پایان مهلت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آدرس: اصفهان- آبشار سوم- بعد از پل غدیر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

شرایط:
1- اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ایران

2- تابعیت جمهورى اسالمى ایران
3- معتقد به یکى از ادیان رسمى کشور

4- نداشتن سوء سابقه کیفرى
5- دارا بودن حداقل 25 سال تمام

6- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى لیسانس (براى کسانى که قبًال یک دوره ریاست هیأت 
استان را بر عهده داشته اند، مدرك فوق دیپلم نیز قابل قبول خواهد بود.)

مدارك مورد نیاز
1- اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه

2- اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمى در نیروهاى مسلح 
(فقط آقایان)

3- دو قطعه عکس جدید
4- اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر یا معادل آن

5- ارائه مدارك و مستندات مدیریتى موردنیاز
6- ارائه اصل مدارك به هنگام ثبت نام الزامى مى باشد.

هیأت کاراته، اسکى، ژیمناستیک و ورزش هاى ناشنوایان استان اصفهان

اصالحیه
 اطالعیه
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گلزار پس ازگلزار پس از
 حذف برنامه اش  حذف برنامه اش 
چه مى کند؟چه مى کند؟

ت 

ستثنایى 

 تیم چلسى،
ى انگیزه اى

 خود با روزنامه 
در صفحه 5 بخوانیدسش که آیا سردار...
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در حالى که جدیدترین اطالعیه شــرکت ملى پخش از 
آغاز مجدد ثبت نام کارت سوخت خبر داده است، برخى از 
متقاضیانى که پیش از این ثبت نام کرده اند همچنان در 
انتظار صدور کارت سوخت جدید هستند، در حالى که قرار 

نیست کارت سوخت جدیدى صادر شود.
 با قطعى شدن بازگشــت کارت سوخت، فرایند ثبت نام 
کارت ســوخت المثنى در بازه زمانى حدود یک ماهه، از 
آذر تا دى ماه سال گذشته انجام شد. این کارت سوخت 
برخــى خودروهایى بود که ســال هاى 1393 تا 1397 
شماره گذارى شده بودند، به دست مالکان نرسیده و یا در 
شرکت پست جا مانده بود. همچنین اعالم شد که در این 

طرح به جاى صدور کارت جدید سوخت، از طریق اتصال 
برخط به نظام پرداخت بانکى، از کارت هاى بانکى موجود 
به عنوان کارت سوخت استفاده مى شود. به عبارت دیگر 
اعالم شد زمانى که استفاده از کارت سوخت الزامى شد، 
کارت هاى بانکى که متقاضیان به سامانه معرفى کرده اند 
به عنوان کارت سوخت مورد اســتفاده قرار بگیرد. بنابر 
این اگر متقاضیان سال گذشته موفق به ثبت نام دریافت 
کارت سوخت المثنى شده اند، الزم نیست در این مرحله 
اقدامى انجام دهند. کارت بانکى که این افراد به سامانه 
معرفى کرده اند، به عنوان کارت سوخت آن ها مورد استفاده 

قرار مى گیرد.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه در کشور 
50 تا 60 هزار معتاد متجاهر داریم، گفت: فقط 15 هزار 

معتاد متجاهر در تهران است.
اسکندر مؤمنى در جمع خبرنگاران اظهار کرد:                                                                                                                                                                                                                                                     مهمترین 
برنامه براى ســال 98 موضوع معتادان متجاهر اســت 
که افزایش ظرفیت نگهــدارى و درمان این معتادان در 
دستورکار قرار گرفته و شرایط الزم مهیا شده است. وى 
خاطرنشــان کرد: با توجه به برخوردهایى که با معتادان 
متجاهر صورت گرفته است بســیارى از مردم مناطق 
درگیر با این معضــل ابراز خوشــحالى مى کنند و این 

موضوع یک دغدغه جدى است.

مؤمنى دربــاره برخورد با مراکز غیرمجــاز ترك اعتیاد 
اظهار کرد: وزارت بهداشت و سازمان بهزیستى در این 
خصوص متولى هستند و هماهنگى هاى الزم با نیروى 
انتظامى براى برخورد با مراکز غیرمجاز انجام شده و به 
زودى با این مراکز برخورد خواهد شــد. وى در پاسخ به 
سئوالى مبنى بر این که چه تعداد معتاد متجاهر در کشور 
داریم، بیان کرد: بر اســاس آمار در حال حاضر 50 تا 60 
هزار معتاد متجاهر در کشور داریم که 15 هزار معتاد در 
تهران است و ظرفیت هاى الزم در این خصوص فراهم 
شده و به زودى ظرفیت هاى نگهدارى معتادان متجاهر 

در کشور افزایش خواهد یافت.

منتظر کارت سوخت جدید 
نباشید

وجود 60 هزار معتاد متجاهر 
در ایران

دیدار فرهنگیان با رهبرى
 تسنیم| همزمان با آغاز هفته معلم بیش از 2000 
نفر از فرهنگیان صبح امروز «چهارشنبه 11 اردیبهشت» 
به دیدار رهبر معظم انقالب مى روند. مراسم هفته معلم 
از روز چهارشنبه 11 اردیبهشــت آغاز مى شود و دیدار با 
رئیس جمهور و رئیس مجلس شوراى اسالمى نیز از سایر
 برنامه هاى پیش بینى شده در هفته معلم است که این 

دیدارها روز شنبه 14 اردیبهشت برگزار مى شود.

مراقب سخنانش باشد
عضــو کمیســیون   خبرگزارى دانشجو|
امنیت ملى و سیاســت خارجى مجلس گفت: در نظام 
جمهورى اسالمى احدى بدون اجازه رهبرى و ملت ایران 
اجازه مذاکره با آمریکایى ها را نخواهد داشت. ابوالفضل 
حسن بیگى با اشــاره به اخبار منتشر شده توسط برخى 
رسانه هاى خارجى مبنى بر اینکه ایران حاضر به مذاکره با 
آمریکایى هاست افزود: آمریکایى ها از سخنان وزیر امور 
خارجه کشــورمان مبنى بر اینکه ایران حاضر به مبادله 
زندانیان با آمریکایى هاست، سوء استفاده کرده و این قبیل 
سخنان را به عنوان درخواست مذاکره مطرح کرده است 
که البته وزیر امور خارجه کشورمان نیز باید مراقب سخنان 

خود باشد تا از این قبیل سخنان سوء استفاده نشود. 

کارگران امروز تعطیلند 
رئیس فراکســیون کارگرى مجلس   تسنیم|
شوراى اســالمى با اشــاره به ماده 63 قانون کار گفت: 
روز کارگر بر اساس قانون کار، روز تعطیل رسمى براى 
کارگران محسوب مى شود و کارفرمایان حق ندارند در 
این روز کارگران را وادار به کار کنند. علیرضا محجوب 
اظهار کرد: عالوه بر تعطیالت رسمى کشور، روز کارگر 
(11 اردیبهشــت) نیز جزو تعطیالت رســمى کارگران 
به حســاب مى آید. بنابراین کارگران در این روز مانند 
جمعه ها، تعطیل هستند و مى توانند از تنها روز خود در 

سال استفاده کنند.

کفران نعمت نکنیم
معاون رئیس جمهورى و رئیس سازمان   ایرنا|
حفاظت محیط زیست با اشــاره به سیالب اخیر کشور 
گفت: در ســیالب اخیر هزاران میلیارد تومان به کشور 
خسارت وارد شد در حالى که 100 میلیارد متر مکعب به 
آب کشور اضافه شد که 300 هزار میلیارد تومان ارزش دارد 
بنابراین نباید کفران نعمت کنیم بلکه باید براى جلوگیرى 
از این خسارت ها و استفاده بهینه از این نعمت خدادادى 

برنامه داشته باشیم.

زمان ثبت نام انتخابات
سید سلمان سامانى، سخنگوى وزارت    ایسنا|
کشور دیروز در نشست خبرى با اشاره به اینکه اولین جلسه 
ستاد انتخابات کشور با حضور وزیر کشور برگزار شد، اظهار 
کرد: طبق برنامه زمانى انتخابات، 10 تا 16 آذر زمان ثبت 

نام انتخابات مجلس یازدهم است.

پاسخ به یک شایعه
 ایلنا| محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در پاســخ به این سئوال که برخى مطرح 
مى کنند بین آیت ا... آملى الریجانى و محســن رضایى 
در مجمع اختالف وجود دارد آیا این قضیه صحت دارد؟ 
مى گوید: اولى این است که آقاى آملى با آقاى رضایى با 
همدیگر کار کنند، چون در حکم حضرت آقا براى آقاى 
آملى آمده بود که دبیرخانه زیــر نظر رئیس مجمع باید 
فعالیت کند. امیدواریم که با هــم کار کنند و اگر خداى 
نکرده زمانى هم نتوانستند با هم کار کنند آن موقع باید 

تصمیم بگیرند.

جلوگیرى از جنگ
 انتخاب| «دکســتر   فیلکینز» در نشریه معتبر 
« نیویورکر» نوشت: «در   ماه   نوامبر   که   دولت   ایران   خبر   از  
 یک   آزمایش   موشکى   جدید   مى داد،   در   دولت   ترامپ   درباره  
 گزینه   حمله   به   سکوى   پرتاب   موشک   بحث   مى شد  اما   در  

 نهایت   با   این   کار   مخالفت   شد .» 

خبرخوان
سقوط تیراژ «همشهرى» 

 انصاف نیوز| تیراژ «همشــهرى» در 
حال حاضر به رقم بى ســابقه  30 هزار نسخه در 
روزهاى عادى و 20 هزار نسخه در پنج شنبه ها 
رسیده است. این روزنامه که وابسته به شهردارى 
تهران است، تا سال گذشــته هم روزانه باالى 
صد هزار نسخه منتشر مى شد اگر چه حدود 45 
درصد از تیراژ چاپى «همشــهرى» به اصطالح 
برگشتى بود و فروش نمى رفت. «همشهرى» در 
دهه  70 به تیراژ نیم میلیونى در روز رســیده بود. 
تیراژ «همشهرى» تا قبل از عید 98 به 80 هزار 

نسخه رسیده بود.

چرا خرما صادر مى شود؟
حســینعلى حاجى دلیگانى، نماینده   ایلنا|
شــاهین شــهر در مجلس در خصوص گرانى 
مایحتاج مردم گفت:  ستاد تنظیم بازار، اول خود را 
تنظیم کند و بعد در میدان حضور یابد. زمانى پیاز و 
سیب زمینى صادر مى شد و امروز خرما؛ آن هم به 
دلیل مابه التفاوت قیمت این محصوالت در خارج 
کشور است که باعث شده مطابق با نیاز جامعه به 

طور کامل عرضه نشود.

انتشار اثرى خوانده نشده 
از اخوان

فرزند مهدى اخوان ثالث اعالم   ایران آرت|
کرد جلد سوم مقاالت این شاعر نام آشناى ایرانى 
در راه است. زردشت اخوان ثالث اظهار کرد: جلد 
سوم مقاالت اخوان براى اولین بار حدود دو یا سه 
ماه بعد از نمایشگاه منتشر مى شود که همزمان با 
آن، تجدید چاپ جلدهــاى یک و دو مقاالت نیز 
منتشر خواهد شد. پس از این،  مجموعه اى از هر 
ســه جلد مقاالت در یک جلد با عنوان «مقاالت 
مهدى اخوان ثالث» به دست خوانندگان مى رسد.

انتقاد از 
«جودى ابوِت» محجبه!

آزاده نامدارى، مجرى ســابق   ایران آرت|
تلویزیون که چندسالى است ممنوع التصویر شده، 
به تغییر نوع پوشش «جودى ابوت» بر روى جلد 
یکى از کتاب هاى منتشر شده واکنش نشان داد. 
این مجرى تصویرى از «جودى ابوِت» محجبه را 
به اشتراك گذاشت و نوشت: «ظاهراً خنده داره، 
اما عمیقاً غم انگیزه. ده  ها بار فیلم، کارتون و کتاب 
«جودى ابوت» رو نسل ما دیده و خونده، منقلبم 

نشدیم...»

فقدان، نه ضعف
 روزنامه جمهورى اسالمى| در کمتر 
از یک ماه گذشــته، قیمت خودروهاى داخلى از 
30 تا 50 درصــد و در بعضى موارد تا 100 درصد 
افزایش داشــت. این افزایش قیمت را که اکنون 
حتى از روزانه به ساعتى رســیده، صاحبنظران 
صنعت خودرو یک التهــاب کاذب مى دانند که 
عمدتاً ناشى از ضعف نظارت است. به نظر مى رسد 
بهتر است به جاى ضعف نظارت از عنوان «فقدان 

نظارت» استفاده شود.

محدودیت براى 
فیلم هاى 18+

  تسنیم| دستور العمل جدید درجه بندى 
سنى فیلم هاى سینمایى توسط سازمان سینمایى 
ابالغ و از دیروز الزم  االجرا شد. در این آیین نامه 
تصریح شده است براى فیلم هایى با درجه بندى 
18+ مدیران سینما مکلف به جلوگیرى از ورود 
افراد زیر 18 سال به سالن هستند. در درجه بندى 
فیلم هاى این رده ســنى آمده: «این فیلم داراى 
صحنه هاى افراطى از خشــونت یا صحنه هاى 
استعمال مواد مخدر یا صحنه هایى تداعى کننده 
روابط زناشویى و یا الفاظ و حرکات نامناسب است 
و تماشــاى آن براى افراد زیر 18 ســال ممنوع 

است.» 

پروفسور «هرمن کنوفالخر»، اســتاد دانشگاه اتریش و 
یکى از مدرسان برجسته جامعه دانشگاهى اروپا به همراه 
30 نفر از استادان، پژوهشگران و دانشجویان رشته هاى 
برنامه ریزى شــهرى، حمل و نقل و مهندسى ترافیک 
دانشگاه وین با حضور در شهر اصفهان و چند شهر دیگر از 
برخى پروژه هاى شهرى همچون پروژه هاى احداث مترو 
بازدید کردند. در دو هفته سفر این گروه 30 نفره به ایران، از 
شهرهاى تهران، بوشهر، شیراز، یزد و اصفهان بازدید شد و 
عمده فعالیت این گروه در این مسیر است که بتوانند مدهاى 
پایدار مثل اســتفاده از دوچرخه، پیاده روى و حمل و نقل 
عمومى را اعتال دهند و این از طریق دو روش انجام مى شود.  
اول آنکه ساختارهاى شهرى فراهم شود که مردم بتوانند 
سفرها را در فاصله کوتاهى انجام دهند و دوم آنکه شرایط 

استفاده از خودروى شخصى سخت شود.
پروفسور هرمن کنوفالخر مى گوید: بعضى از معمارها به 
جاى اینکه به خرد و دانش غنى معمارى و شهرسازى که 
در شهرهاى کهن ایران وجود دارد توجه کنند، از راه غلط 

معمارى غربى پیروى کرده اند که در این صورت شما به 
جاى شهرهاى انسان محور شهرهاى معتاد به خودرو را 

توسعه خواهید داد. 
وى ادامه داد: با نگاه به چهارباغ اصفهــان خرد و دانش 
شهرسازى ایران را که با طبیعت و محیط زیست سازگار 
اســت مشــاهده مى کنید. بنابر این حتى چند صد متر 
پیاده روى مشکل نیســت چون شهرســازى مطابق و 
براساس محیط زیست احداث شده و پیاده  روى مطلوبى 

را ایجاد کرده است.
وى مدیریت پارکینگ را کلید موفقیت حمل ونقل عمومى 
دانســت و اظهار کرد: محدودیت هاى پارکینگى و ایجاد 
شرایط ســخت براى پارکینگ خودرو در ایران مى تواند 
شاه کلید موفقیت حمل و نقل عمومى باشد، چرا که تمامى 
ساخت و سازها داراى پارکینگ هستند و اغلب در خیابان ها 
و محدوده هاى بافت ها و محالت وجود پارکینگ عاملى 
است بر استفاده از خودروى شخصى که محدود کردن آن 
مى تواند در استفاده از حمل و نقل عمومى بسیار مؤ ثر باشد. 

هر ایرانى ساالنه حدود 56 کیلوگرم سیب زمینى مصرف 
مى کند اما حاال پس از سال ها انکار، سازمان تحقیقات 
کشاورزى ایران اعالم کرده است که 30  درصد یا چیزى 
معادل یک ســوم ســیب زمینى هایى که در بازار ایران 
فروخته مى شوند، باالتر از حد مجاز کشورهاى اروپایى 
آلوده به ماده اى سرطانزا به نام نیترات هستند. در همین 
رابطه پژوهشى که در سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج 
کشاورزى انجام شده نشان مى دهد 50  درصد نمونه هاى 

بررسى شده در شهر جیرفت نیترات باالى 200 میلى گرم 
دارند؛ البته تنها محصوالت این شهر کرمانى نیستند که 

نیتراتى باالتر از حد مجاز دارد.
شــاید به همین دلیل بود که وقتــى صحبت از حضور 
«مک دونالد» در ایران بود، مسئوالن این غول غذایى 
دنیا اعالم کردند سیب زمینى هاى ایران کیفیت الزم را 
ندارد و باید سیب  زمینى هاى سرخ شده مصرفى شان را 

از آمریکا وارد کنند.

معاون بهره بردارى و ناوگان راه آهن استان «فارس» 
گفت: به دلیل تجاوز شــترها به حریم ریلى راه آهن، 

هفت نفر از آنها بر اثر برخورد با قطار جان باختند. 
 احمدرضا زارع اظهار کرد: ساعت 10 صبح دوشنبه یک 
گله شــتر در منطقه تنگ جالب و در قسمت ورودى 
شهر جدید صدراى شیراز در حین کوچ، به حریم ریلى 
راه آهن جمهورى اسالمى تجاوز کردند که با برخورد 

با قطار تهران- شیراز هفت شتر از این گله تلف شدند.
وى ادامه داد: گله شترى که در ورودى شهر صدرا دچار 
سانحه شد در حین کوچ بود و نگهبان گذرگاه به دامدار 
همراه این گله اخطار داده بود که نباید از این مسیر گذر 
کنند اما این دامدار بى توجه به اخطارهاى داده شــده 
اقدام به انجام این کار کــرد و در نهایت این گله دچار 

سانحه شد.

تنها عضو ایرانى بنیاد بین المللى موالنا با آسیب شناسى 
حضــور برخى گردشــگران ایرانــى در شــهر قونیه، 
مى گوید: ایرانى ها اکثراً در البى هتل ها یا جاهاى مختلف 
دست به کارهایى مى زنند که هیچ گردشگر دیگرى یا 
زیارت کننده اى و حتى خــود ترك ها این کارها را انجام 
نمى دهند. بعضًا تا نیمه هاى شــب تعدادى از ایرانى ها 
جلو بــارگاه موالنا مشــغول دف زدن و چرخیدن و این 
قبیل کارها هســتند و باز ایرانى هایى را مى بینیم که در 
البى هتل ها سماع مى کنند. در حالى که در آیین مولوى 
چیزى به اسم مراسم سماع براى زن وجود ندارد و حتى 

براى آقایان آن هم با شرایط سخت مورد پذیرش است.
فروزنده اربابى در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: متأسفانه 
اخیراً عده اى معدود کارهایى را که کامًال خارج از عرف هر 
مملکتى است انجام مى دهند و زمینه اى را فراهم مى کنند 
که بگویند ایرانى ها داراى چنین فرهنگى هستند. این در 
حالى  است که خارجى ها وقتى به آنجا مى آیند با رعایت 
شــرایط زیارت مى کنند. وى تصریح کرد: صاحب یکى 

از هتل ها به من مى گفت «یکــى از برنامه هایى را که 
ایرانى ها در البى هتل من برگزار کرده بودند به طور زنده 
در سایت هتل قرار دادم، تا 20 دقیقه از ترك و غیرترك 
توهین  دیدم و جواب دادم که این آیین ایرانى هاست». 
بنده در جواب ایشــان گفتم حرکت ناشایســت تعداد 
اندکى از هموطنان من نمى توانــد فرهنگ و آیین ما را 

نمایندگى کند. 

در آســتانه برگزارى کنســرت علیرضــا افتخارى در 
اصفهان، او از یک درگیرى مى گوید و پلیس از وساطت 

این خواننده براى پایان دادن به درگیرى. 
کنسرت اصفهان این هنرمند اصفهانى قرار است ساعت 
20 روز جمعه در تاالر 550 نفرى رودکى ملک شــهر 
برگزار شود. بهاى بلیت هاى این کنسرت تک سانس 
از 45 تا 85 هزار تومان است و تا صبح دیروز نزدیک به 
نیمى از آن پیش فروش شده بود. این در حالى است که 
فعًال همه چیز تحت الشعاع خبر اتفاقى است که براى 
این خواننده مشــهور و جنجالى رخ داده است. پایگاه 
اطالع رسانى «خبرآنالین» درباره این اتفاق گزارشى 

منتشر کرده که مى خوانید:
بعد از ظهر روز دوشنبه بود که خبرى منتشر شد درباره 
ضرب و شــتم علیرضا افتخارى، خواننده اصفهانى و 
سرشناس کشــورمان. بهمن بابازاده، خبرنگار باسابقه 
موسیقى در توییترش از این نوشت که خودروى شخصى 
علیرضا افتخارى مــورد حمله عده اى ناشــناس قرار 
گرفته و این هنرمند از ناحیه چشــم و صورت آســیب 
دیده اســت. نکته اى که ســاعتى بعد با مصاحبه مدیر 
برنامه هاى افتخارى کمى روشن تر شد. على عزیزى 
درباره این اتفاق به یکى از رسانه ها گفته بود: «در مسیر 
بازگشت از ساوه بودیم که ده نفر از اشرار به ماشین ما 
حمله کردند و آقاى افتخارى را مورد ضرب و شتم قرار 
دادند. خوشبختانه آقاى افتخارى تنها نبود و توانستیم تا 

حدودى آنها را از خود دور کنیم.»
اما این اشرار با چه هدفى باید به این خواننده سرشناس 
حمله کنند و به او آســیب برســانند؟ افتخارى پیش از 
این بارهــا از نامهربانى ها گفته بــود. از اینکه به علت  
در آغوش کشــیدن احمدى نژاد در یک مراسم، مورد 
بى مهرى قرار گرفتــه و از مردم تــا همکارانش به او

 بى توجهى مى کنند.
حتى یک بار در گفتگو با یکى از رســانه ها از این گفته 
بود که گاهى تصمیم مى گیرد طناب دار بخرد و خودش 
را خالص کند. این بار هم ساعتى پس از حادثه بهمن 
بابازاده نقل قولى با همیــن مضمون را از زبان علیرضا 
افتخارى توییت کرد: «قبًال نیز شاهد چنین برخوردهایى 

در دیگر نقاط بوده ام و چنین برخوردهایى را بى ربط به 
دوران ریاست جمهورى آقاى احمدى نژاد و حضور من 
در مراسم ایشان نمى دانم. اما جداى از همه این موارد 
بیشتر از خودم براى رواج چنین فرهنگ خشونت بارى 

در جامعه متأسفم.»
این توییت اما چند ساعت بعد در گفتگوى این خواننده 
با یک رســانه به نوعى تکذیب شد و او در اظهارنظرى 
متفاوت گفت: «شاید اگر من افتخارى نبودم و شخص 
دیگرى بود او را مى کشــتند!». در ایــن گفتگو که در 
ابتداى شب منتشــر شــد، علیرضا افتخارى ماجراى 
درگیرى اش را طور دیگرى شرح داد. او از یک تصادف 
جزیى خبر داد و گفت: «تصــادف کوچکى اتفاق افتاد 

و بالفاصله راننده آن ماشــین تمــاس گرفت و عده 
زیادى روى ســر ما ریختنــد. بارها به آنهــا گفتم که 
تصادف عمدى نبوده و هر چه خسارت ماشین شده را 
پرداخت مــى کنم و بیمه نامه ام هســت امــا زیر بار

 نمى رفتند.»
این خواننده مى گویــد: «چندین نفر بودند و همه روى 
ســر ما ریختند. خیلى ما را اذیت کردند. با سنگ زدند 
ماشینم را نابود کردند و شیشه ها و راهنماهاى ماشین 
را شکستند. تصادف در این حد بود که یک َخش روى 
ماشینش افتاده بود. ماشــینش ریو بود. این اتفاق واقعًا 

نیازى به کتک کارى و ایل و قشون کشى نداشت.»
این دو روایت متفاوت علیرضا افتخارى را اگر بگذاریم 

در کنار روایتى که روابط عمومى پلیس اســتان قزوین 
ساعتى بعد منتشر کرد، با سه روایت از یک ماجرا رو به  
رو خواهیم بود که باید دید دلیل این همه اختالف نظر 

در تعریف یک ماجرا چیست؟
به فاصله کمى از انتشــار گفتگوى علیرضا افتخارى، 
روابط عمومــى پلیس اســتان قزوین در ایــن رابطه 
بیانیه اى منتشــر کرد و در آن از درگیرى اى نوشــت 
که علیرضا افتخارى هیچ ســوى آن نبوده و فقط براى 
وساطت میان طرفین دعوا وارد ماجرا شده و در این میان 

ضربه اى سهواً به صورتش خورده است.
البته افتخارى تصویرى از این درگیرى یا خودش پس 

از این آسیب ها منتشر نکرده است.

روایت هاى متناقض درباره علت مضروب شدن خواننده سرشناس اصفهانى 

علیرضا افتخارى واقعًا چرا کتک خورد؟

هشدار درباره حضور ایرانیان در قونیهچرا «مک دونالد» سیب زمینى هاى ما را قبول ندارد

برخورد قطار با 7 شتر

استاد دانشگاه اتریش درباره خیابان هاى ایران چه گفت؟
نشریه «گاردین» به نقل از کارشناسان آبزیان دریایى 
نروژى گزارش داده اســت که نیروى دریایى روسیه از 
نهنگ هاى سفید تربیت شده براى برخى از فعالیت هاى 

نظامى بهره مى برد.
شک و تردیدهاى متخصصان نروژى زمانى آغاز شد که 
«جور هستن»، یک ماهیگیر نروژى به شبکه تلویزیونى 
«ان آر کى» گفت که نهنگ سفیدى در آب هاى مرزى 
روسیه و نروژ مشــاهده کرده که با مهارت هاى عجیب 
عامل آزار و اذیت قایق ماهیگیران بوده است. تحقیقات 
نشان داد مدتى است که ماهیگیران نروژى شاهد رفتار 
نامتعارف نهنگ هاى سفید هســتند. این نهنگ ها به 
تازگى به طور خشــنى به قایق هاى ماهیگیرى حمله 
ور مى شــوند. در این میان صیاد دیگــرى ادعا کرده 
است که روى یکى از نهنگ ها عبارت «تجهیزات سن 
پترزبورگ» داغ شــده بود. به گفته وى نهنگ سفیدى 
که دیده رفتارى به مراتب خشــن تــر از همتایان خود 

داشته است. 

روســیه به تازگى اعالم کــرد که صد نهنگ ســفید
 را در آب هاى شــمال غربــى این کشــور رها کرده

 است. 
در همین حال به گزارش «ایرنا»، اداره محیط زیســت 
نروژ اعالم کرده که یک نهنگ که بر بدنش تجهیزات 
دوربین سوار بوده و برچسبى را که نشان مى دهد مبدأ 
آن از ســن پترزبورگ است، در ســواحل قطب شمال 
کشف و صید کرده است. پروفسور «آفتون ریکاردسن»، 
متخصص نروژى زیست دریایى این اطالعات را تأیید 

کرده است.
در سال 1980 نیز اتحاد جماهیر شــوروى از دلفین ها 
در برنامه هــاى نظامى اش بهره برده اســت. یکى از 
مهم ترین خصوصیت دلفین ها تشــخیص محل دقیق 
انواع ســالح ها در عمق و روى آب دریاها بوده است. با 
این حال پس از سقوط شــوروى مقامات روسیه اعالم 
کردند که برنامه بهره بردارى از پستانداران دریایى در 

برنامه هاى نظامى براى همیشه متوقف شده است.

نروژ: روسیه از نهنگ هاى سفید در عملیات نظامى بهره مى برد
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84 درصد کارت ملى گرفتند
مدیرکل ثبت احوال اصفهان گفت: تاکنون کارت ملى 
هوشـمند براى 84 درصد از جمعیت واجد شرایط ثبت 
نام شده این استان صادر شـده است. حسین غفرانى در 
گفتگو با «ایرنا» جمعیت هدف استان را افزون بر چهار 
میلیون نفر اعالم کرد و افزود: از این شمار جمعیت بیش 
از سه میلیون و 300 هزار نفر این کارت را گرفتند. وى از 
16 درصد باقیمانده جامعه هدف درخواست کرد تا هر چه 
سریع تر براى ثبت نام و دریافت آن به مراکز ثبت احوال 

مراجعه کنند. 

نماینده اصفهان 
در نمایشگاه کتاب

روستاى سفتجان فریدن از شهرستان هاى غرب اصفهان، 
به عنـوان سـفیر کتابخوانى نصـف جهان در نمایشـگاه 
بین المللى کتاب تهران حضور دارد، روستایى که کتاب و 
کتابخوانى همواره مورد توجه اهالى این خطه بوده است. 
در این غرفه عالوه بر 70 عنوان متنوع کتاب از نویسندگان 
فریدن، بخشـى از گیاهان دارویى، خـوراك هاى بومى و 

صنایع دستى به نمایش گذاشته شده است. 

پرداخت تسهیالت به 
بافت هاى فرسوده

سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمى اردستان با اشاره 
به شناسایى 1500 واحد مسکونى روستایى غیرمقاوم در 
این شهرستان، از اعطاى تسهیالت بانکى براى بازسازى 
بافت هاى فرسـوده خبر داد. سـید ایمان فتوحى گفت: 
دولت براى بازسـازى و مقاوم سـازى این گونه واحدها 
تسهیالتى 250 میلیون ریالى با با نرخ کارمزد 5 درصد 
پرداخت مى کند. وى دوره بازپرداخت این تسـهیالت 
را 120 ماهه عنوان کرد و افـزود: به افرادى که در بافت 
فرسوده روسـتایى سکونت داشـته و مایل به تخریب و 
نوسازى هستند، مازاد بر پرداخت این تسهیالت مبلغ 80 

میلیون ریال بالعوض نیز پرداخت مى شود. 

نیاسر، میزبان آیین گالبگیرى
سرپرست شهردارى نیاسر از برگزارى هجدهمین جشن 
گل محمدى و آییـن گالبگیرى در این شـهر خبر داد. 
احمد امینى نیک با اشاره به برگزارى هجدهمین جشن 
گل محمدى و آیین گالبگیرى در این شهر  اظهار کرد: 
این جشـن از سـاعت 12 روز پنج شـنبه 12 اردیبهشت 
آغاز مى شـود. وى ادامه داد: این آیین هرسال با حضور 
مسئوالن کشورى و استقبال پرشور گردشگران برگزار 

مى شود.

ضیافت الهى 
در 207 بقعه و امامزاده 

معاون فرهنگى، اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اسـتان اصفهان گفت: در راسـتاى تبدیل بقاع متبرکه 
به قطـب فرهنگـى و با هدف ایجـاد فضـاى معنوى و 
روحانـى براى نشـر معـارف اسـالمى و ترویج سـبک 
زندگى اسالمى، امسال نیز همچون سال هاى گذشته 
همزمان با آغاز ماه مبـارك رمضان طرح ضیافت الهى 
به صورت ویـژه در جوار حرم مطهـر 207 بقعه متبرکه 
و امامزاده عظیم الشـأن اسـتان اصفهان اجرا مى شود. 
حجت االسالم و المسلمین ولى ا... روان بیان کرد: این 
طرح به صورت رسـمى از 15 اردیبهشـت در جوار بقاع 
متبرکه مجرى آغاز مى شوند و تا 15 خرداد نیز ادامه دارد.

تخریب زیرساخت هاى 
پشتکوه

حجت االسـالم اسـماعیل شـاه محمدى، امـام جمعه 
فریدونشـهر در حاشـیه بازدیـد از روسـتاهاى محروم 
و سـیل زده منطقـه پشـتکوه موگویى فریدونشـهر در 
جمع خبرنـگاران اظهـار کـرد: دسـتگاه هاى مربوطه 
اجراى زیرساخت هاى پایدار مانند جاده و برق رسانى در 
مناطق پشتکوه را سریع تر انجام دهند. وى افزود: بر اثر 
بارندگى هاى اخیر مردم این منطقه نه تنها با مشکالتى 
نظیر تخریب واحدهاى مسکونى، واحدهاى نگهدارى 
دام و انبار علوفه مواجه شـدند، بلکه تعـداد زیادى دام و 
احشام آن ها که تنها منبع درآمدشان بوده تلف شده است.

خبر

استاندار اصفهان درباره خبر منتشر شده در برخى رسانه ها 
مبنى بر جا  به جایى ساختمان استاندارى اصفهان واکنش 
نشان داد. به گزارش «تســنیم» از اصفهان، در چند روز 
گذشته و پس از نشســت خبرى معاون هماهنگى امور 
اقتصادى استاندار اصفهان اخبارى مبنى بر تغییر مکان 
استاندارى اصفهان در برخى رسانه هاى استانى مطرح 
شــد. در این خبر آمده بود که محل استاندارى اصفهان 
واقع در خیابان باغ گلدسته تغییر مى کند و استاندارى به 
محل مشخص شده دیگرى جا  به  جا مى شود، همچنین 
در این خبر ذکر شده بود که ساختمان فعلى استاندارى 

اصفهان به موزه تبدیل مى شود.

اســتاندار اصفهان در واکنش به موضــوع جا  به  جایى 
ســاختمان اســتاندارى اصفهان به محلى دیگر اظهار 
کرد: در آن نشست خبرى گفته شد اگر محل استاندارى 

اصفهان تغییر پیدا کند خوب است. 
عباس رضایى افزود: طرحى در ارتباط با این موضوع وجود 
ندارد و استاندارى جا  به  جا نمى شود، پولى براى تغییر آن 
نیست و هنوز هیچ خبرى درباره این موضوع نیست.  وى 
در همین باره بیان کرد: بحث موزه  اى که مطرح شده این 
بوده که فارغ  التحصیالن دبیرستان سعدى انتظار دارند 
قسمتى از استاندارى اصفهان تبدیل به موزه شود و آن را 

هم بررسى مى کنیم.

عضو شوراى اسالمى شهر خمینى شهر گفت: تا مهر ماه 
20 دستگاه اتوبوس به صورت کامل بازسازى و به ناوگان 
اتوبوسرانى برخواهند گشت و تا پایان سال 40 اتوبوس به 

صورت کامل نوسازى خواهد شد.
اکبر حاج حیدرى اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادى 
کشــور و باال رفتن نجومى قیمت اتوبوس ها شهردارى 
توان خرید اتوبوس جدید را ندارد. وى با اعالم اختصاص 
شش میلیارد و 500 میلیون تومان به سازمان اتوبوسرانى 
خمینى شهر در ســال 98، افزود: قیمت یک اتوبوس در 
چند سال اخیر چندین برابر شده و تا یک میلیارد و 200 
میلیون تومان رسیده اســت. طبق اساس نامه سازمان 

براى خرید هر اتوبوس باید 30 درصد دولت، 30 درصد 
شهردارى و مابقى را سازمان پرداخت کند، اما چند سالى 
است که به دلیل مشکالت اقتصادى کشور و تحریم ها 

دولت هیچ کمکى در این زمینه نداشته است. 
حاج حیدرى گفت: تنها 25 درصد این ناوگان 15 ســاله 
به بخش خصوصى واگذار شــده و متأســفانه با وجود 
فراخوان هایى که داده شــده بخــش خصوصى از این 
بخش استقبال نکرده اســت.  وى با اعالم وجود 104 
دستگاه اتوبوس در این سازمان، افزود: ما مجبور هستیم 
که از اتوبوس هاى موجود استفاده کنیم و تنها راه موجود، 

بازسازى این اتوبوس هاست . 

40 دستگاه اتوبوس در 
خمینى شهر نوسازى مى شود

پولى براى جا به جایى 
محل استاندارى اصفهان نیست

معاون جســتجو و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان گفت: 59 تیم نیروهاى عملیاتى جمعیت هالل 
احمر اصفهان در 47 حادثه هفته گذشته امدادرسانى به 

377 آسیب دیده را انجام دادند.
محمد محمــدى در گفتگــو با «ایمنــا» در خصوص 
امدادرســانى جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان در 
حوادث جاده اى هفته گذشــته اظهار کــرد: در این بازه 
زمانى تعداد 47 مورد حادثه وجود داشــته که یک مورد 
برف و کوالك، 19 مورد حوادث جاده اى، ده مورد خدمات 
حضورى، یک مورد ساحلى، هشت مورد حوادث شهرى، 
چهار مورد صنعتى و کارگاهى و حوادث کوهستانى نیز 

چهار مورد گزارش شده است.
وى با تأکید به اینکه تعداد کل  آسیب دیدگان طى هفته 
گذشته 377 نفر بودند، افزود: تعداد 240 نفر از تعداد کل 
حادثه دیدگان در برف و کــوالك، 93 مورد در حوادث 
جاده اى، 25 نفر خدمات حضورى، یک نفر ســاحلى، 

هشت نفر شهرى، چهار نفر صنعتى و کارگاهى و شش 
نفر هم کوهستان بودند.

معاون جســتجو و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان تصریح کرد: براى تعداد 38 نفر امدادرســانى 
و کمک هاى اولیه به وســیله نجاتگران جمعیت هالل 
احمر اصفهان انجام شــد و از این تعداد 24 نفر به مراکز 
درمانى انتقــال یافتند و 14 نفر نیز به صورت ســرپایى 

خدمات گرفتند.
محمدى ضمن یــادآورى اینکه تعــداد کل نیروهاى 
عملیاتــى در امدادرســانى به حادثه دیــدگان حوادث 
جاده اى در هفته گذشــته 59 تیم بود، گفت: 170 نفر 
نیروهاى عملیاتى این تیم ها بودند و اعزام 39 دستگاه 
آمبوالنس انجام شده و دو مورد رهاسازى از خودروهاى 
تصادف کرده در  جاده ها نیز به وســیله نیروهاى امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان در هفته 

گذشته صورت گرفت.

طرح تشکیل استان اصفهان شمالى از سوى سید جواد 
ساداتى نژاد، نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل مطرح 
شــد و در ابتدا به امضاى معدودى از نمایندگان اســتان 
اصفهان و نیز برخــى از نمایندگان اســتان هاى دیگر 
رسید. با وجود این، طى چند هفته گذشته یک منبع آگاه 
به خبرگزارى «ایمنا» خبر داده که تعدادى از نمایندگان 
اســتان که این طرح را امضا کرده بودند، از جمله احمد 
سالک کاشانى، نماینده اصفهان؛ سید صادق طباطبایى 
نژاد، نماینده اردســتان و على بختیار، نماینده گلپایگان 
با آگاهى از  اشــکاالت این طرح، امضــاى خود را پس 
گرفته اند. طراح و ارائه دهنده این طرح یعنى ســید جواد 
ساداتى نژاد اما همچنان بر ارائه آن به مجلس و پیگیرى 

طرح تأکید دارد. 
چرا با وجــود اینکه برخى نمایندگان 
استان امضاى خود را پس گرفته و از 
پیگیرى طرح اصفهان شمالى منصرف 
شده اند همچنان به دنبال ارائه آن در 

مجلس هستید؟
زمانى که طرحى از ســوى نمایندگان مردم در مجلس 
شوراى اسالمى مطرح مى شــود طبق قانون نیاز به 15 
امضا براى اعالم وصول شدن دارد تا فرایند قانونى خود 
را در مجلس شوراى اسالمى شروع کند. تا قبل از اعالم 
وصول شدن اگر تعداد امضاهاى افراد کاسته شود و از حد 
نصاب 15 عدد کمتر شود این طرح متوقف مى شود. این 
مسئله خیلى مهم نیست که برخى از نمایندگان امضاى 

خود را پس بگیرند.
اما طبق گفته برخى از این نمایندگان 
چون على بختیار، پس گرفتن امضا 
به دلیل پى بردن به نارضایتى مردم 
شهرســتان آنها از ایــن طرح بوده 
اســت از آنجا که گلپایگان که یکى 
از شهرســتان هاى اصلى در طرح 
اصفهان شمالى اســت چطور پس 
گرفتن این امضاها مــى تواند امرى 

عادى و غیرمهم باشد؟
در طرح فعلى، استان پیشنهادى از 9 شهرستان تشکیل 
شده اما ممکن است در فرایند ورود به کمیسیون یکى از 

شهرستان هاى درون این طرح حذف شود؛ باید حوصله 
کنیم تا طرح طبق نظر کارشناسى پیش برود، نمایندگانى 
که امضاى خود را پس گرفته اند نیز آزاد هستند و ممکن 
است چند ماه دیگر نظر خود را تغییر دهند و دوباره طرح 
را امضا کنند. تعداد امضاهاى این طرح در هفته گذشته به 
90 امضا رسیده بود و بنابراین این طرح حتى افزایش امضا 
نیز داشته اســت اما در مجموع به نظر من تعداد امضاها 

موضوع مهم و حساسى نیست.
شــما بارها اعالم کردید نمایندگان 
اســتان با طرح اســتان اصفهان 
شمالى مخالف نیستند در صورتى که 
نمایندگان استان اکثراً مخالف تجزیه 

استان اصفهان بوده و هستند.
خب وقتى شما رســانه ها موضوع را به سمت حساسیت 
رسانه اى پیش مى برید با همین رفتارها روبه رو مى شوید. 
ممکن است افراد با کلیات این طرح موافق باشند اما به 
دلیل نگرانى از فضاى رسانه اى آن را امضا نکنند. به نظر 
من امضا نکردن طرح اصفهان شــمالى لزومًا به منزله 
مخالفت با این طرح نیست و رسانه ها هم باید فضا را آماده 
کنند و اجازه دهند طرح طبق روال عادى خود پیش برود.

اگر تا این اندازه براى به ثمر رساندن 
این طرح مصمم هستید چرا حاال که 
به سال آخر مجلس دهم و انتخابات 
مجلس یازدهم نزدیک مى شــویم 

پیگیر آن شده اید؟
در شرایطى که طرح اســتانى شدن انتخابات در مجلس 
مطرح بود پیگیرى طرح اصفهان شمالى به نوعى حرکتى 
کامًال ضد انتخاباتى محسوب مى شود؛ من به عنوان یک 
نماینده با فهم سیاسى اگر مى خواستم با اهداف انتخاباتى 
به این طرح نگاه کنم نباید در حال حاضر آن را مطرح مى 
کردم، زیرا وقتى انتخابات استانى شود طرح تفکیک استان 
کامًال به ضرر من خواهد بود. اگر نگرش من به این طرح 
انتخاباتى بود باید تأمل مى کردم تا نظر شوراى نگهبان در 
مورد استانى شدن انتخابات مشخص شود؛ بنابراین هدف 
من از پیگیرى طرح اصفهان شمالى به هیچ وجه انتخاباتى 
نیست و شما رسانه ها نیز به جاى پیگیرى تعداد امضاهاى 

این طرح باید دنبال علت نارضایتى مردم شمال اصفهان 
باشید و تحقیق کنید که چرا در خواست جدا شدن از استان 

اصفهان را دارند.
شما از موافقت مردم شهرستان هاى 
شمالى با تقسیم اســتان اصفهان 
مطمئن هستید و نظرسنجى خاصى 
براى پى بردن به خواسته آنها انجام 

شده است؟  
یکى از دالیل نارضایتى مردم این شهرستان ها این است 
که مدیران استان در طول چند سال گذشته عادالنه عمل 
نکرده انــد و در نتیجه مردم به فکــر جدایى از اصفهان 
افتادند. اگر مدیران استان در حوزه هاى تقسیم اعتبارات، 
کاهش بروکراســى ، تمرکززدایى و واگذارى اختیارات 
عادالنه تالش کــرده بودند، حاال دلیلى وجود نداشــت 
که مردم کاشــان، آران و بیدگل، اردستان و نطنز خسته 
شوند و درخواست جدایى از اصفهان را داشته باشند. مثًال 
اگر فردى در شهرستان کاشان تصمیم داشته باشد یک 
باشگاه بدنسازى راه اندازى کند، باید سه مرتبه براى طى 
کردن مراحل ادارى به استان اصفهان بیاید. چرا در عصر 
IT اگر فردى به دنبال راه اندازى یک اقامتگاه است باید 

چندین بار 250 کیلومتر تا اصفهان بیاید؟  
اما طــرح اصفهان شــمالى فاصله 
شهرســتان ها تا مرکــز را کاهش 
نمى دهد، به عنوان مثال مســافت 
شهرســتانى مثل خور و بیابانک که 
جزو این طرح است تا اصفهان حدود 
370 کیلومتر و تا کاشان که قرار است 
مرکز اصفهان شمالى باشد، بیش از 
420 کیلومتر است در چنین شرایطى 
باز هم طرح تفکیک اســتان را براى 

مردم مفید مى دانید؟
در استان جدید قرار نیست کارها براساس فضاى رفت و 
آمد فعلى اداره شود، زیرا اگر  قرار باشد افرادى که همیشه 
براى اخذ مجوز در راه اصفهان بودند از حاال به بعد در راه 
کاشان باشند این طرح فایده اى ندارد، بلکه هدف اصلى 
این طرح شکســتن بروکراســى ها و تفویض اختیارات

 است. 

نماینده  دست اندرکار طرح تقسیم استان اصفهان از انگیزه هاى مطرح شدن این طرح مى گوید

مردم شهرستان ها خسته شده اند، درخواست جدایى کرده اند

اجراى طرح پارك ساعتى جدید در اصفهانامداد رسانى هالل احمر اصفهان به 377 آسیب دیده

کمیته امداد اصفهان 3000 تخته فرش به مناطق سیل زده فرستاد

یک سوم جمعیت استان تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند

دانشجو باید در مسیر بیانیه گام دوم قدم بگذارد

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با بیان اینکه هیچگونه 
افزایش قیمتى براى نان اعالم و تصویب نشــده است، 
گفت: با واحدهاى متخلف که به صورت خودسرانه اقدام 

به افزایش قیمت کنند، برخورد مى شود.
رســول جهانگیرى در گفتگو با «ایمنــا» با رد هرگونه 
افزایش قیمت براى انواع نان در استان اصفهان، اظهار 
کرد: سال گذشته دولت افزایشــى 10 درصدى را ابالغ 

کرد که اعمال شد.
وى تصریح کرد: البته با توجه به افزایش قیمت تمام شده 
نان که ناشــى از باال رفتن هزینه کارگر، آب، برق و ... 
است، افزایش قیمت براى نان حق طبیعى نانوایان است 

اما افزایش قیمتى در نان نداشته ایم.
رییس اتاق اصناف اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: 
هرگونه تصمیم گیرى براى قیمت  نان در سطح کشورى 

و با تصویب دولت انجام مى گیرد.
جهانگیرى یادآور شــد: تاکنون بســیارى از نانواهاى 

شهرستان هاى استان به قیمت نان اعتراض دارند و حتى 
بعضى از آنها دســت به اعتصاب زده اند اما در اصفهان 
مشــکلى در این زمینه نداشــته ایم.  وى درباره افزایش 
خودسرانه قیمت نان توسط برخى از نانوایان نیز گفت: 
این افزایش خودســرانه غیرقانونى بــوده و با خاطیان 

برخورد مى شود.

هیچکدام از انواع نان افزایش قیمت نداشته است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: از 
نیمه اردیبهشت تا پایان خرداد، با هدف ساماندهى پارك 
حاشــیه اى و فرهنگســازى و آموزش، طرح پارکومتر 

اجرایى مى شود. 
علیرضا صلواتى افزود: خیابان هاى پر ترافیک از جمله 
حکیم نظامى، توحید، کاشــانى، شــهید بهشتى، شیخ 
بهایى، شــیخ صدوق و چهار باغ باال مشمول این طرح 

است. 
وى با اشاره به اینکه در این طرح نیم ساعت اول پارك 

حاشیه خیابان رایگان و بقیه ساعات به صورت تصاعدى 
حســاب مى شــود، گفت: این طرح براى معلوالن و 

جانبازان رایگان است.
معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان

 افزود: به دلیل تشویق براى اســتفاده از پارکینگ ها، 
هزینــه پــارك حاشــیه اى 20 درصــد گران تــر از 

پارکینگ هاست.
وى گفت، شــیوه اجراى این طرح کامالً  هوشمند و از 
طریق اپلیکیشن موبایلى هزینه پارك پرداخت مى شود.

3000 تخته فرش توسط کمیته امداد امام خمینى(ره) 
اصفهان از محل کمک هــاى نقدى خریــدارى و به 
مناطق سیل زده گلستان، لرســتان و خوزستان ارسال 

شد.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
بحران اولیه ســیل تا حدود زیادى فرونشســته است، 
گفت: پس  از این مرحله، بازســازى مناطق سیل زده و 

بازگرداندن مردم آســیب دیده به زندگى طبیعى، آغاز 
مى شود و کمیته امداد و مردم نیکوکار اصفهان در این 
شرایط نیز همراه و کمک حال هموطنان خود خواهند

 بود.
محمدرضا متین پور  با اشاره به برنامه هاى کمیته امداد 
اصفهان براى مرحله بازســازى مناطق آســیب دیده، 
گفت: در گام اول 3000 تخته فرش ماشــینى از محل 

کمک هاى نقدى مردم به سیل زدگان خریدارى و صبح 
روز سه شنبه به مقصد اســتان هاى گلستان، لرستان و 

خوزستان ارسال شد.
مدیرکل کمیته امداد اصفهان با اشاره به پیشتازى مردم 
نیکوکار استان در یارى رساندن به هموطنان سیل زده، 
یادآور شد: 13/5 میلیارد تومان تاکنون توسط این نهاد 

در این زمینه جمع آورى و ارسال  شده است.

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: حدود یک 
سوم از جمعیت استان اصفهان تحت پوشش بیمه سالمت 

قرار دارند.
حسین بانک تعداد بیمه شدگان استان را یک میلیون و 500 
هزار نفر اعالم کرد و گفت: تعداد مؤسسات طرف قرارداد 

(شامل پزشکان، داروخانه، بیمارستان و...) 4850 مؤسسه 
در سطح استان اســت که بر این اساس، تعداد مؤسسات 
طرف قرارداد اســتان اصفهان بعد از تهران بیشــترین 
مؤ سسه است. وى ادامه داد: سازمان بیمه سالمت به دنبال 
الکترونیکى کردن تمام اقدامات و فعالیت هاى این سازمان 

است از جمله اسناد بسترى بیمارستانى را که استان اصفهان 
به عنوان پایلوت در کشور انتخاب شده و از این رو در 36 
بیمارستان شروع  شده است. این اقدام در بیمارستان هاى 
نطنز و بادرود راه اندازى و در استان هاى دیگر کشور هم در 

حال اجرایى شدن است. 

حمیدرضا خدایى، سرپرســت دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
گلپایگان با توجه به اهمیت بیانیه گام دوم انقالب و منویات 
مقام معظم رهبــرى بر ضرورت ارائه راهکارها توســط 

دانشگاهیان در راستاى عملیاتى کردن این بیانیه تأکید و 
اضافه کرد: دانشجو باید در مسیرهاى هفتگانه بیانیه گام 
دوم انقالب پا بگذارد و این مسیرها را تبیین کند و براى خود 

در هرکدام از آن موارد، برنامه ریزى و هدفگذارى داشته 
باشد تا از لحاظ علمى، نگرشى و تجربى خود را تقویت کر ده 

و با همت و استقامت مسیر را طى کند.
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شاید باورش سخت باشد اما اگر فقط بخشى از شایعات درباره 
دستمزد هنرمندان ایرانى درست باشــد، باید گفت دستمزد 
تعدادى از ستاره هاى سینماى ایران در شبکه نمایش خانگى، 
ســینما و تلویزیون ایران، بیشتر یا دســتکم برابر با دریافتى  

معروف ترین ستارگان دنیاست.
این روزها همه از سریال «بازى تاج و تخت» حرف مى زنند 
اما بخش جالب ماجرا شــاید وقتى باشــد که بدانید دریافتى 
دالرى هنرپیشــگان این مجموعه جهانى و پر تماشاگر که 
صدها میلیون تماشاگر را پاى خود مى نشاند، چندان بیشتر از 
محمدرضا گلزار، شهاب حسینى، مهران مدیرى و... نمى شود!
ستاره هاى این «بازى تاج و تخت» از جمله «کیت هرینگتون» 
(جان اسنو) و «لینا هیدى» (سرســى) براى بازى در آخرین 
اپیزود این سریال، هر کدام نیم میلیون دالر دستمزد گرفتند. 
این در حالى اســت که برخــى دیگر مانند «ســوفى ترنر» 

دستمزدهاى پایین ترى داشتند. 
حاال این ارقام را کافى اســت مقایســه کنید با دریافتى هاى 
هنرپیشگان داخلى؛ مهمترین سریال شبکه نمایش خانگى 

ایران در این سال ها، سریال «شهرزاد» به کارگردانى حسن 
فتحى بوده اســت. همان زمان و در دوره فصل اول سریال 
اعالم شد شهاب حســینى براى آن کار به طور ماهیانه 120 
میلیون تومان و براى ده ماه رقمى برابر با یک میلیارد و 200 
میلیون تومان گرفته بود. آن موقع فصل پنجم سریال «بازى 
تاج و تخت» پخش مى شد، زمانى که دستمزدهاى بازیگران 
درجه یک آن، حوالى 300 هزار دالر بوده است. آن موقع حتى 
با دالر 3500 تومان، دســتمزد شهاب حسینى در «شهرزاد» 

بیش از ستاره هاى این سریال جهانى بوده است! 
ارقام نجومى در سینما چیزى کتمان ناپذیر است. چندى قبل 
مسعود ده نمکى از این پرداخت هاى میلیاردى گفت. محمود 
رضوى، تهیه کننده «ماجراى نیمروز: رد خون» هم این ارقام 
را تأیید کرده، غالمرضا موســوى، تهیه کننــده هم بارها از 
پول هاى کثیف در سینما گفته که دستمزدها را به جایى رسانده 

که سرسام آور هستند. 
رضا عطاران مثًال دریافتى ارقام نزدیک به دو میلیارد را تکذیب 
کرده اما حاال از هنرپیشه جوانى در سینما مى گویند که امسال 

چهار فیلم بازى کرده و چهار میلیارد گرفته اســت؛ کسى که 
این اواخر سیمرغ زیاد برده اســت. مى گویند او براى بازى در 
یک سریال جدید قرارداد بسته و رقم قراردادش هم همان 

چهار میلیارد تومان است. البته کار قطعاً به دشوارى سریال 
«بازى تاج و تخت» نیست که فقط براى قسمت سوم 

فصل هشــتمش دو ماه عوامل فیلمبردارى کرده 
باشند.

درباره مهران مدیرى و قراردادش با اسپانســر 
برنامه «دورهمى»، رامبد جوان با «خندوانه» 
و خیلى از برنامه هاى دیگــر هم گمانه هاى 
باالیى زده شــده که البته بــراى هیچ یک 
فکت مشــخصى وجود ندارد اما اگر واقعًا 
تنها بخشى از شایعات واقعیت داشته باشد، 
مى توان گفت دریافتى هــاى بازیگران 
ســینماى ایران در حد و حدود ستارگان 
«بازى تــاج و تخــت»، معروف ترین 

سریال حال حاضر دنیاست.

ریحانه پارســا، بازیگر سریال «پدر» با انتشــار پستى از زمان 
بازپخش این ســریال و ســاخت فصل دوم آن در آینده اى نه 

چندان دور خبر داد.
سریال «پدر» به کارگردانى بهرنگ توفیقى و نویسندگى حامد 

عنقا تابستان سال گذشته از شــبکه 2 سیما پخش شد و مورد 
استقبال زیادى از سوى مخاطبان تلویزیون واقع شد.

بازى ریحانه پارسا در نقش «لیال» و سینا مهراد در نقش «حامد» 
به دل بسیارى از دوســتداران این سریال نشست و بعد از پایان 
پخش به دلیل اســتقبال مخاطبان خبرهایى از ساخت فصل 
دوم به گوش مى رسید که ریحانه پارسا به تازگى با انتشار پستى 

در صفحه شــخصى اش در اینســتاگرام بر آن صحه گذاشته 
است. ریحانه پارسا، بازیگر جوانى که براى اولین بار با بازى در 
نقش «لیال» در ســریال «پدر» شناخته شد با انتشار عکسى از 
بازى اش در ســریال «پدر» از بازپخش آن و ســاخت فصل 
دومش بــه زودى خبر داد: «"لیــال"... بازپخش 
سریال "پدر" از جمعه 13 اردیبهشت 98 از شبکه 
تلویزیونى آى فیلم ... فصل دوم به زودى...» سریال 
«پدر» روایتى از دلدادگى «حامد» تنها پسر «حاج 
على تهرانى» است که نام پدرش براى همه یادآور 
مردانى و بزرگى اســت. «حامد» دلباخته «لیال» 
دختر همکالسى دانشگاهش مى شود که تفاوت 
زیادى در پوشش، تربیت و رفتار با خانواده او دارد 
اما این عشق به سرانجام مى رسد و عاشق در کنار 
معشــوق آرام مى گیرد اما دست تقدیر سرنوشت 

دیگرى را براى این زوج جوان رقم مى زند...
مهدى سلطانى، لعیا زنگنه، ســینا مهراد، مسعود فروتن، نیما 
رییسى، مجید مشیرى، کاوه خداشناس، اکبر رحمتى، مژگان 
ترانه، الهام طهمورى، ساناز طارى، شــهاب مهربان، مهتاب 
شیروانى، پوریا سلطانزاده، سید حســام میثاق با حضور بیژن 
امکانیان و ریحانه پارسا بازیگران ســریال «پدر» را تشکیل 

مى دادند.

تصویربردارى آخرین ســکانس هاى «از یادها رفته» این روزها در اصفهان 
انجام مى شود.

عوامل ســریال «از یادها رفته» از روز دوشــنبه 9 اردیبهشت ماه به اصفهان
 آمــده اند و قرار اســت آخریــن ســکانس هاى باقیمانده از این ســریال را 

تصویربردارى کنند.
ســریال «از یادها رفته» به کارگردانى بهرام بهرامیــان و تهیه کنندگى اکبر 
تحویلیان تا چند روز آینده درگیر تصویربردارى این ســکانس ها خواهد بود و 

على رام نورایى، اصلى ترین بازیگر این سکانس هاست.
همچنین چند روز پیش نیز عوامل سریال در شهرك دفاع مقدس سکانس هایى 

را تصویربردارى کردند.
سریال «از یادها رفته» به کارگردانى بهرام بهرامیان اثرى تاریخى متعلق به 
دهه 20 محسوب مى شود که حامد افضلى و رؤیا خسرونجد نویسندگى آن را 
بر عهده داشته اند و عباس نعمتى به عنوان سرپرست نویسندگان، این دو را در 

نگارش متن همراهى کرده است.
در این مجموعه که از شبکه یک پخش خواهد شــد بازیگرانى چون حسین 
پاکدل، رضا یزدانى، میترا حجار، حسین یارى، سیما تیرانداز، رسول نجفیان، 
مائده طهماسبى، بیتا فرهى، علیرام نورایى، مرتضى على آبادى و.... به ایفاى 

نقش مى پردازند.

وقتى «جان اسنو» از شهاب حسینى
 کمتر پول مى گیرد!
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حضور عوامل یک سریال 
ماه رمضانى در اصفهان

فیلم سینمایى «دختر شیطان» به کارگردانى قربان محمدپور با بازى حمید فرخ 
نژاد همزمان با عید سعید فطر در سینماهاى کشور اکران مى شود.

«دختر شــیطان» فیلمى به کارگردانى قربان محمدپــور یکى از گزینه هاى 
احتمالى اکران در نوروز 98 بود که به اکران نرســید و زمان اکران آن با تغییر 

مواجه شد.
حمید فرخ نژاد، بازیگر فیلم سینمایى «دختر شیطان» با انتشار عکسى از بازى 
در این فیلم زمان اکران این فیلم ســینمایى را 16 خرداد ماه 1398 همزمان با 

عید سعید فطر اعالم کرد.
حمید فرخ نژاد در اینستاگرامش عکسى از بازى در فیلم «دختر شیطان» در کنار 
«ایشــا روات»، بازیگر هندى این فیلم به اشتراك گذاشت و نوشت: «"دختر 

شیطان" اکران از 16 خرداد همزمان با عید فطر... عکس از على محمد پور.»
«دختر شیطان» بعد از «سالم بمبئى» دومین فیلم مشترك ایران با بالیوود است 
که به کارگردانى قربان محمدپور در هند ساخته شد. تهیه کننده بالیوودى فیلم 

خانم «الکى مورانى» است.
حمید فرخ نژاد، ایشا روات، جکى شروف، گلشن گروور، سیمران میشکروتى، 
محمدرضا شــریفى نیا و فردین حفیظى بازیگران فیلم «دختر شــیطان» را 

تشکیل مى دهند.

«دختر شیطان» 
عید فطر روى پرده سینما مى رود

جدیدترین خبر از ساخت فصل دوم سریال «پدر»

برنامه «برنده بــاش» با اجراى محمدرضــا گلزار به دلیل 
آنچه شایبه بخت آزمایى خوانده مى شد از کنداکتور شبکه 

3 حذف شده است.
به گزارش «خبرآنالین»، حــذف برنامه «برنده باش» پس 
از حکم شرعى آیت ا... مکارم شیرازى و تذکر رهبرى درباره 

بخت آزمایى و قمار در روند این برنامه اتفاق 
افتاد و پخش این برنامه از هفته گذشته 

قطع شد. هر چند مدیر جوان شبکه 
3 از بازگشــت این برنامه با تغییر 
اسپانسر خبر داده اما به نظر مى رسد 

چالش «برنده باش» که حاال به 
برنامه هاى دیگرى هم 

سرایت کرده به این 
راحتى حل نخواهد 

شد.
روز دوشــنبه اما 
حمیدرضــا صدر، 

کارشناس فوتبال و سینما با انتشار تصویرى از حضور گلزار 
در آمریکا نوشت. او با انتشار عکسى از خودش در کنار این 
مجرى و بازیگر سینما، نوشته اســت: «شنبه صبح همراه 
دوستان فرصت دیدار با محمدرضا گلزار حین صرف صبحانه 
مهیا شد. دیدار رفقاى قدیمى در غربت، طعم دیگرى دارد، 
گذرا ولى ماندنى. رضا فقط چند روزى را اینجا سپرى کرد و 

بعدازظهر همان شنبه راهى تهران شد.» 
نویسنده کتاب هاى «پیراهن هاى همیشه» 
و «پسرى روى ســکوها» که مدتى براى 
کارهاى درمانى در آمریکا به ســر مى برد 
درباره گلزار اینطور نوشت: «انرژى 
فراوانش آمیخته به سادگى ذاتى، 
چیزى که پشــت زرق و برق 
شهرتش براى خیلى ها 
پنهان مانــده، مثل 
همیشــه شیرین 

بود.»

گلزار پس از حذف برنامه اش چه مى کند؟
 مجید شــیخ انصارى، تهیه کننده فیلم ســینمایى «پالتو 
شترى» درباره اکران این فیلم ابراز امیدوارى کرد که این اثر 

سینمایى به اکران عید فطر برسد.
مجید شیخ انصارى، تهیه کننده فیلم سینمایى «پالتو 
شترى» درباره اکران این فیلم در حالى که قرار بود این 
فیلم جایگزین «رحمان 1400» شود، گفت: منتظر بودیم 
این فیلم به اکران دوم نوروزى برسد اما به دلیل تصمیم 

گیرى دیرهنگام و دیر اعالم شدن مناسبات اکران از سوى 
شوراى صنفى نمایش، امیدواریم «پالتو شترى» به اکران 

عید فطر برسد.
مهــدى على میرزایى، کارگردان و ســام 
درخشــانى، بهــاره کیان افشــار، بانیپال 
شومون، لیندا کیانى، شــاهرخ فروتنیان، 

افسانه چهره آزاد و پریوش نظریه بازیگران این فیلم هستند.
پخش «پالتو شــترى» برعهده شرکت 
پخش «فیلم آفرین» و على آشتیانى 

پور است.

سام درخشانى با «پالتو شترى» به سینما مى آید

شــایلى محمودى، همســر بنیامیــن بهــادرى صفحه 
اینستاگرامش را با انتشار پستى به مناســبت تولد «بارانا»، 

دختر بنیامین بهادرى به روز کرد.
بارانا، دختر بنیامین بهادرى و نســیم حشــمتى اســت که 

9 اردیبهشــت 1390 متولد شد و حاال ســالروز تولد هشت
 سالگى اش را در کنار شایلى محمودى، همسر بنیامین جشن 
گرفت. شایلى محمودى، همسر بنیامین بهادرى که در فیلم 
«سالم بمبئى» با او همبازى بود بعد از درگذشت همسر آقاى 
خواننده با او ازدواج کرد و امروز مادر سه فرزند بنیامین است و 

توجه ویژه اى به بارانا دختر بنیامین دارد.
شایلى صفحه اینستاگرامش را با انتشار عکس و تبریکى به 

مناسبت سالروز تولد بارانا به روز کرد.
همسر بنیامین با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: 
بارانا گلى دو سال پیش همین موقع... این صورت کوچولو... 
دیگه واسه خودت دارى بزرگ میشى مامان کوچولو...، بین 
این همه پسر توى خونه مون، تو هنوز اون حس دختر بودن و 
کارهاى دخترونه کردن رو تو من زنده نگه مى دارى... مرسى 
که هنوز عاشق گردش دخترونه اى...، تولد هشت سالگیت 
مبارك، امیدوارم زود به آرزوى قشــنگت برسى و به زودى 
جادوگر بزرگى بشــى و بعد با جادوت همه دنیا رو مهربون 
تر کنى...» بارانا در دو ســالگى با حادثه تلخى روبه رو شد و 
مادرش را از دست داد. نسیم حشمتى همسر بنیامین و مادر 
بارانا، 29 آذر ســال 92 براثر یک حادثه تصادف درگذشت. 
بنیامین دو سال بعد با شایلى ازدواج کرد و حاصل این ازدواج 

دو پسر به نام هاى «بن سان» و «شایمین» است.

جشن تولد دختر بنیامین بهادرى 

سرپرست گروه ســوژه یابى برنامه تلویزیونى «ماه عسل» 
گفت: با جلساتى که خواهیم داشــت تصمیم گیرى براى 
پخش شدن یا نشدن برنامه «ماه عسل» طى چند روز آینده 

مشخص خواهد شد.
محمد پیوندى افزود: تاکنون خبر قطعى درباره پخش شدن 
یا نشدن برنامه «ماه عســل» به ما ابالغ نشده است. وى 
اظهار کرد: طى جلســاتى که خواهیم داشت تصمیم گیرى 
براى پخش شدن یا نشــدن این برنامه طى روزهاى آینده 

مشخص خواهد شد.
سرپرست گروه ســوژه یابى برنامه تلویزیونى «ماه عسل» 
در خصوص اینکه آیا برنامه ریزى هاى الزم براى جذابیت 
این برنامه نســبت به سال گذشته شده اســت یا خیر بیان 
کرد: مسلمًا  در صورت تأیید پخش برنامه، «ماه عسل» به 

جذابیت سال هاى قبل خواهد بود.
احسان علیخانى، مجرى و تهیه کننده برنامه تلویزیونى «ماه 
عسل» که در گفتگو هاى خود به طور مکرر اعالم کرده بود 
براى روى آنتن بردن برنامه «ماه عســل» زحمات زیادى 
کشیده مى شــود و در طول یکســال در تدارك این برنامه 
پرمخاطب تلویزیونى است اما در پست آخر خود در صفحه 
اینســتاگرامش خبر داد که در حال حاضر با فینالیست هاى 
برنامه «عصر جدید» در مناطق ســیل زده حضور دارد و با 

توجه به اینکه تنها یک هفته تا شــروع ماه مبارك رمضان 
باقى مانده باید دید پخش دوباره «ماه عسل» محقق خواهد 
شد یا در رمضان سال 98 شاهد پخش این برنامه از شبکه 3 

سیما نخواهیم بود.

پخش برنامه «ماه عسل» در بالتکلیفى

تدوین 30 قسمت از فصل سوم سریال «ستایش» به پایان 
رســید و به احتمال فراوان یکى از گزینه هاى اصلى پخش 

تابستانى شبکه 3 سیماست.
فصل سوم سریال «ستایش» به کارگردانى سعید سلطانى و 

تهیه کنندگى آرمان زرین کوب در بندرعباس به پایان رسید 
و تهران و شمال از دیگر لوکیشن هاى این سریال بودند. 

شروع داستان «ستایش»، سال هاى ابتدایى دهه 60 است 
و ادامه آن به سال هاى اخیر مى رسد. این فصل «ستایش» 
با دو فصل قبلى آن متفاوت و داراى ساختارى جدید است. 
این فصل از مجموعه افزون بر روایت داستان شخصیت هاى 
فصل اول و دوم به بازگویــى روابط میان آنها 
مى پردازد. فصل سوم «ستایش» مجموعه اى 
است که مطابق با زمانه خود پیش رفته و در عین 
حال براى خانواده ارزش و اهمیت قائل است. 
فصل یک و 2 «ستایش» در سال هاى 90 و 92 
از شبکه 3 سیما پخش شد و فصل سوم آخرین 

فصل سریال است.
داریــوش ارجمند، نرگس محمــدى، مهدى 
ســلوکى، ســیما تیرانداز، فرهاد جم، مهدى 
میامى، فریبا نادرى، بهزاد خداویسى، محمدرضا 
داودنژاد، مریم خدارحمى، مهتاج نجومى، امید 
علیمردانى، شــهروز ابراهیمى و شــهرام پوراسد از جمله 

بازیگران این مجموعه هستند.

احتمال پخش «ستایش 3» در تابستان 

و پ یى ی م ی هی
 فیلم ابراز امیدوارى کرد که این اثر 

طر برسد.
ه کننده فیلم سینمایى «پالتو 
ن فیلم در حالى که قرار بود این 
140» شود، گفت: منتظر بودیم
روزى برسد اما به دلیل تصمیم
الم شدن مناسبات اکران از سوى

میدواریم «پالتو شترى» به اکران 

کارگردان و ســام 
ن افشــار، بانیپال 
ــاهرخ فروتنیان، 

م ی ین ن ر زی ب ری پریوش و ز چهر
پخش «پالتو شــترى» برعهده شرکت 
پخش «فیلم آفرین» و على آشتیانى 

پور است.

 قمار در روند این برنامه اتفاق 
ین برنامه از هفته گذشته 

چند مدیر جوان شبکه 
ت این برنامه با تغییر 
اده اما به نظر مى رسد 

 باش» که حاال به 
یگرى هم 

 به این 
واهد 

ه اما 
صدر،

گذرا ولى ماندنى. رضا فقط چند روزىرا اینجا
بعدازظهر همان شنبهراهى تهران شد
نویسنده کتاب هاى «پیراهن ه
و «پسرى روى ســکوها» ک
کارهاى درمانى در آمریکا به
اینطور نو درباره گلزار
فراوانش آمیخته به

چیزى که پشــت
شهرتش ب
پنهان

همیش
بود
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 میان این همه آشوب و بلوا، وسط این حجِم غریِب سنگ 
و دود و دعوا، اى کاش فرصتى دست مى داد تا فقط براى 
یک دقیقه خیره شویم به چشم هاى هراسان  آن کودك 
سپاهانى که عکس هاى بسیارى از او در فضاى مجازى 
مخابره شد. به احترام این همه ترس اى کاش دست نگه 
داریم، فقط براى یک ثانیه سنگ ها و صندلى ها را غالف 
کنیم و فکر کنیم به اینکه چه به سر هیجان فوتبال و لذت 
هوادارى آورده ایم؟ مگر قرار مالقاتمان در اســتادیوم ها 
براى کشف باالترین درجات لذت و سرخوشى نبود؟ پس 
کجا قرارمان به هم خورد که این کودك زبان بسته حاال به 
جاي «بازي» انگار شاهد یک سنگسار دسته جمعى است؟ 
حاال دقیقًا کجاى این تــراژدى کثیفى که روى صحنه 

برده ایم را باید به اسم «بازى» صدا کنیم؟
وسط این همه آشــوب اى کاش لحظه اى در چشم هاى 
گرخیده  این کودك، نفس تازه کنیم. بعد از ای ن یک لحظه، 
ســاعت ها و روزها فرصت داریم تا دوبــاره به جان هم 
بیافتیم و هر چه اطرافمان هست بشکنیم و به هزار قسمت 
نامساوى تقسیم کنیم. فرصت داریم تمام صندلى هاى 
جهان را توى مغز هم خرد کنیم. به قیمت یک گل بیشتر. 

یک رتبه باالتر. یک جام افزون تر.
اى کاش تمام جام هاى جهان را داشتم تا به هر کدامتان 

یکى مى دادم و در عوض چشم هاى پسرك را مى گرفتم. 
که قابشان کنم بزنم به دیوار تمام استادیوم هاي جهان. 
که هیچ چیز این دنیا، هیچ شوت و گل و جام و جبروتى، 
ارزش گرفتن لبخند از لب ها و نگاه از چشم هاى او را ندارد.

 برایتان می ترسم! می ترســم به عاقبت «شفق» دچار 
شــوید. همان چریک خســته  «به رنگ ارغــوان» که 
ســال ها جنگید و کوچید و در غربت ماند اما دم مرگ، 
خودش را به دخترِك ســال ها  ندیده اش در ایران رساند 
تا پیش پایش اعتراف کند تمام آن بحث ها و مبارزه ها، 
زدن ها و کشتن ها و کشته شدن ها، تمام آن فتوحات هرگز 
ارزش این را نداشــته اند که از تماشاى لبخند دخترش 
محروم بماند. حاال شمایید و سرگذشت «شفق». کالهتان 
را قاضى کنید. اصًال همان سربندهاى سفید را قاضى کنید 
که روى سرهاى شکسته بسته اید به یادگار رشادت هایتان! 
سربسته بگویید که از هر چه برد و امتیاز و رتبه و سهمیه، 
هر چه جــام و رکورد و عنوان توى این دنیاى فکســنى 
هست، کدامشان ارزش آرامِش ازکف رفته  این چشم ها 
را دارند؟ این چشم هاى وحشت زده ِکى دوباره مى توانند 
خواِب آرام و بى کابوس ببینند؟ چند روز دیگر؟ چند هفته؟ 
از شمردن جام هاى تیمتان که فارغ شدید این هفته ها را 

هم بشمارید لطفاً.

چشم هاى پسرك سپاهانى را قاب کنیم

محرومیت سیاوش یزدانى اصًال خبر خوبى براى امیر قلعه نویى نیست که حاال باید دست به تغییر دو مدافع 
میانى اش بزند.

 تیم فوتبال ســپاهان عالوه بر اینکه نتوانســت در دیــدار برابر پرســپولیس به 3 امتیاز ارزشــمند بازى 
دست پیدا کند، به دلیل حواشى رخ داده و مصاحبه پس از بازى، یکى از بازیکنان کلیدى اش را نیز از دست 

داد.
ســیاوش یزدانى در لیگ هجدهم به مهره اى بى جایگزین در ترکیب امیرقلعه نویى تبدیل شــده و حاال 

سرمربى طالیى پوشان کار آسانى براى انتخاب جایگزینش ندارد.
 این شرایط با مصدومیت خالد شــفیعى که به همین دلیل هم به تهران براى دیدار برابر پرسپولیس نیامده 
بود، سخت تر هم شده و گزینه هاى قلعه نویى براى انتخاب زوج عزت پورقاز در دیدار برابر ماشین سازى 

کاهش پیدا کرده است.
با این وصف سرمربى سپاهان باید از میان مهدى رحیمى و محمدرضا مهدى زاده یکى را براى بازى در این 
پست انتخاب کند، که البته شانس مهدى زاده با توجه به اینکه قلعه نویى اعتماد بیشترى به توانایى هایش 
دارد، بیشــتر خواهد بود؛ ضمن اینکه رحیمى برخالف فصل گذشته هنوز در فصل جارى رقابت ها فرصت 

بازى پیدا نکرده است. 

رقابت قهرمانى در لیگ برتــر همچنان ادامــه دارد. خیلى ها قهرمانى پرســپولیس 
را قطعى مى داننــد اما احتمــال اینکــه در روز آخر امتیــاز دو تیم با هم برابر شــود 

وجــود دارد. آن وقــت مــالك تعیین قهرمان چیســت؟ 
ســعید فتاحى، مســئول کمیته مســابقات لیــگ برتر در 
این مورد گفت: بر اســاس آیین  نامه مســابقات لیگ برتر 
مالك تعیین صدرنشــین و قهرمــان لیگ ابتــدا امتیاز، 
بعد تفاضل گل و ســپس گل زده بیشتر اســت و قهرمان 
لیگ با بازى هــاى رودررو تعییــن نخواهد شــد. در همه
لیگ هــاى فوتبــال دنیــا قهرمــان براســاس تفاضل 
گل تعییــن مى شــود امــا در رقابت هایــى کــه بــه 

صــورت گروه بنــدى برگــزار مى شــود مانند جــام جهانــى، جام ملت هــا، لیگ 

قهرمانان آســیا و لیــگ قهرمانــان اروپا مــالك بــراى انتخاب تیم صدرنشــین 
بازى هــاى رودررو اســت و بــر همیــن اســاس هــم در لیــگ برتــر ایــران 
تفاضل گل بــراى تعیین تیم قهرمان یا تیم ســقوط کننده 

مالك است.  
فتاحى در مورد اینکه بارسلونا قبل از پایان اللیگا به دلیل قطعى 
شــدن قهرمانى اش جام را دریافت کرد و در لیگ برتر ایران 
وضعیت چگونه خواهد بود گفــت: «در صورتى که قهرمانى 
تیم قبل از پایان لیگ برتر مسجل شود، در هفته ماقبل پایانى 
جام به تیم قهرمان اهدا خواهد شد، اما اگر دو یا سه  تیم شانس 
قهرمانى داشته باشند ســه جام قهرمانى تهیه مى شود و در 

شهر هاى مختلف قرار مى دهیم و در هفته پایانى لیگ جام قهرمانى اهدا مى شود. 

حمید بوحمــدان، هافبــک تیم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان در خصوص 
تأثیر حضور علیرضــا منصوریان در این تیم خاطر نشــان کــرد: من قبًال هم 

با على آقا کار کرده بودم و مى دانســتم کــه او مى تواند 
شــرایط تیم را بهتر کنــد. منصوریان مربى بادانشــى 
اســت و مســئله مهم این اســت که رفاقــت نزدیکى
با بازیکنــان دارد. مــا از ابتــداى لیگ هــم تیم خوبى 
داریــم ولى بنا بــه دالیلــى نتایــج خوبــى نگرفتیم. 
خوشــبختانه بعــد از حضــور منصوریــان شــرایط 
بهتر شــد و امیــدوارم که تا پایــان لیگ نتایــج خوبى 

بگیریم.
وى با اشاره به شــرایط ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا 

و اینکه خیلى هــا معتقدند ذوبى ها از قــرار گرفتن در این گروه آســان بهترین
 اســتفاده را بردنــد، عنوان کرد: هــر فــردى مى تواند نظر خودش را داشــته 
باشــد اما من معتقــدم که گــروه ذوب آهن آســان

نیست.
بوحمــدان در مــورد شــانس صعــود تیمــش نیــز 
اظهــار کــرد : بایــد بگویم قطعــى دانســتن صعود 
ذوب آهن دیوانگى محض اســت. ما دو بــازى دیگر با 
النصر عربســتان و الزوراى عراق داریم. نباید فراموش 
کنیم که النصر قوى ترین تیم عربستان است. در فوتبال 
چیزى قابل پیش بینى نیست و باید از این دو بازى امتیاز 

بگیریم.

 میان اینه
و دود و دعو
یک دقیقه
سپاهانى ک
مخابره شد
داریم، فقط

دردسرهاى 
سپاهان

 براى جمعه

حمید بوحمدان:2 بازى بزرگ دیگر در پیش داریمشاید کار به تفاضل گل برسد

آندره ویالش بوآش، سرمربى پرتغالى پیشین تیم چلسى، سردار 
آزمون را مهاجمى توانمند و داراى انگیزه اى باور نکردنى دانست.

آندره ویالش بوآش در بخشى از مصاحبه بلند خود با روزنامه 
«اسپورت اکسپرس» روسیه در واکنش به این پرسش که آیا 
سردار آزمون مى تواند ستاره بزرگى در فوتبال اروپا شود گفت: 
سردار آزمون هم اکنون در لحظه هایى استثنایى زندگى مى کند 
و با وجود داشتن 24 سال سن بســیار امیدوار کننده و مصمم 

است.
ســرمربى پیشــین تیم  چلســى ادامه داد: زمانى که در زنیت 
سن پترزبورگ مربیگرى مى کردم سردار آزمون در بازى  هوایى 
چشمگیر بود اما توانمندى کافى را نداشت و باید روى این مسئله 

بیشتر کار مى کرد. اکنون او این توانمندى خود را بهبود بخشیده 
و انگیزه باورنکردنى دارد.

آندره ویالش بــوآش درباره قدرت کنونــى تیم زنیت 
سن پترزبورگ که در آستانه  کسب جام قهرمانى 
لیگ برتر روسیه قرار دارد اظهار کرد : زنیت خیلى 

زود خریدهاى زمســتانى خود شــامل سردار 
آزمون، باریوس و راکیتســکى را به ثبات و 
هماهنگى تیمى رساند. ســرگئى سماك 
(ســرمربى زنیت) با تعویض سبک بازى و 

سرعت حمله به بازیکنانش اعتماد به نفس داد تا 
گل هاى بیشترى به ثمر رسانند.

یکى از تبعات اتفاقات مسابقه پرسپولیس و 
سپاهان خسارات وارد شده به ورزشگاه 
آزادى بود که هنوز مشــخص نیست 
هزینه این خسارات توسط چه مرجعى 

پرداخت خواهد شد. 
مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس روز 
گذشته  اعالم کرد «هر کس به ورزشگاه 
خسارت زده خودش خســارت بدهد»،  اما 
ظاهراً از لحاظ قانونى پرداخت این هزینه ها بر 
عهده باشگاه پرسپولیس است مگر اینکه مراجع 
تصمیم گیرنده فدراسیون فوتبال، رأى دیگرى را 

صادر کنند.
على اکبر شعبانلو، مدیر مجموعه ورزشى آزادى در مورد 
خسارات وارد شده به استادیوم فوتبال این مجموعه گفت:  
رقم دقیق این خسارات هنوز مشخص نیست اما در حال 

حاضر حدود 200میلیون تومان برآورد شده است. 
شعبانلو در پاسخ به این سئوال که کدام قسمت ورزشگاه 
بیشتر آسیب دیده و آیا جایگاه پشت دروازه که در اختیار 

هواداران ســپاهان بوده خســارات بیشــترى داشته یا 
قسمت هاى دیگر، گفت:  عمده خســارت ها در همین 
جایگاهى است که به آن اشــاره کردید اما همانطور که 
گفتم میزان خســارت ها هنوز به طور دقیق مشــخص 

نشده است.
وى در مــورد اینکــه مجموعه ورزشــى آزادى هزینه 
خســارت ها را از چه مرجعى دریافت مى کند، گفت:  ما با 
باشگاه ها قرارداد مى بندیم و بنابراین قاعده اش این است 
که باشگاه اجاره کننده باید هزینه ها را پرداخت کند. با این 
حال احتماًال آنها نیز تابع ضوابط ســازمان لیگ هستند 
و شــاید باید منتظر تصمیم کمیته انضباطى بمانند. به 
هرحال ما منتظر نمى مانیم و تا جایى که بتوانیم در این 

فرصت کم، ورزشگاه را براى بازى آماده مى کنیم.
مدیر ورزشــگاه آزادى در مــورد اینکه آیا با باشــگاه 
پرسپولیس در مورد خسارات وارد شده، صحبتى انجام 
داده اند، گفت:   ما با این باشــگاه مکاتبه داشــته ایم و در 
آینده نیز وقتى رقم دقیق خسارت ها مشخص شود بازهم 

مکاتبه خواهیم کرد.

 وینگو بگوویچ پیرمرد کروات که سال ها در 
ایران مربیگرى مى کند و خود را اصالتًا یک 
ایرانى مى داند، توانست با هدایت خوب خود 
گل گهر سیرجان را راهى لیگ برتر فوتبال 

ایران کند.
 این قهرمانى و صعود به همراه گل گهر اما 
یک قهرمانى خاص بــود، چرا که بگوویچ 
پس از حدود 20 سال حضور در فوتبال ایران 

توانست اولین افتخار خود را به دست آورد.
نخستین افتخار پیرمرد کروات در حالى با 
گل گهر به دست آمد که وى 70 سال سن 
دارد و در اواخــر عمر مربیگــرى خود قرار

 دارد. 
بگوویچ پیــش از این نیــز هدایت 12 تیم 
را در ایران برعهده داشــته که از بین آنها
 مى توان پرســپولیس، فوالد، پگاه، پاس، 
مس رفســنجان و مس کرمــان را نام برد 
که البته وى با هیچکــدام از این تیم ها  به 

توفیقى دست نیافت.

مدیرعامل پیشــین سرخپوشان پایتخت مى گوید قرارداد شــش میلیاردى بیرانوند با 
پرسپولیس شایعه است.

مصاحبه امیر قلعه نویى و مسعود تابش در مورد اینکه مبلغ قراردادهاى باشگاه سپاهان 
از سه باشگاه دیگر کمتر اســت، جو جدیدى در فوتبال ایران ساخت. جوى که دوباره 
اهالى فوتبال را به جان هم انداخت. در این رابطه طبق نوشته سایت «آى اسپورت»، 
خبرنگاران با حمیدرضا گرشاسبى، مدیرعامل 
پیشین باشگاه پرســپولیس که مسئول 
بســتن تیم در این فصل بــود، تماس 

گرفتند.

بــه نظر مى رســد منظور 
قلعه نویــى و تابــش در مورد 
گران تریــن باشــگاه ایران، 
پرسپولیس باشد. اینطور بوده؟
اصــًال و ابــداً. امــکان ندارد 
پرسپولیس گران تر از سپاهان 
باشــد. منظور آنهــا، قطعًا 
پرسپولیس نیست. از یک 
ســو، ما یک نیم فصل 
کامــل نمى توانســتیم 
بازیکن جذب کنیم و از 
طرف دیگــر، فقط پنج 
بازیکن زمــان من به 
تیم اضافه شدند و دو 
بازیکن زمــان عرب. 
چطور ممکن اســت 

چنین هزینه اى روى دست باشگاه باشد؟!

مثالً این شایعه مطرح شده که قرارداد بیرانوند شش میلیارد تومان 
براى یک فصل است.

نمى دانم منظورشان از این شایعات چیست. اول فصل از یک باشگاه ترکیه اى دنبال بیرانوند 
آمدند و گفتند هفت میلیــارد مى دهیم و او را جذب 

مى کنیم ما گفتیم نه، علیرضا برود، گلر نداریم 
به همیــن دلیل این بازیکن حفظ شــد ولى 
قراردادى که بست، تا سال 1401 است و من 
به عنوان مسئول باشگاه و کسى که قرارداد 
را بسته مى گویم قراردادش حتى یک سوم 

رقمى که در شایعات مى گویند، نبود.

پس چرا این حرف ها مطرح 
مى شود؟

من هم مثل شما! البته تیمى که با آن مشکالت 
و محرومیت ها توانست تا فینال آسیا برود، باید 

زیر پاى بازیکنان و مربیانش طال بریزیم. 
بازیکنــان پرســپولیس قراردادهاى 

مشخصى در سازمان لیگ و باشگاه 
دارند که مى توانید آن را مطالعه 

کنید. آقایان قلعه نویى و تابش 
هم این موضوع را فراموش 
نکننــد کــه ما اسپانســر 
داشتیم و فقط از اسپانسر 

پول مى گرفتیم. 

 امکان ندارد
پرسپولیس گران تر از

سپاهان باشد

گرشاسبى ادعا کرد

ــارد مى دهیم و او را جذب 
یرضا برود، گلر نداریم 
یکن حفظ شــد ولى 
1ل 1401است و من 
 و کسى که قرارداد 
ش حتى یک سوم

گویند، نبود.

حرف ها مطرح 

مى که با آن مشکالت 
 فینال آسیا برود، باید 

نش طال بریزیم.
س قراردادهاى 

گ و باشگاه 
ا مطالعه 

 تابش 
وش 
ــر 
سر 

خبرنگاران با حمیدرضا گ
پیشین باشگاه پرسـ
بســتن تیم در این

گرفتند.

م بــه نظر
ت قلعه نویــى و
گران تریــن با
پرسپولیس باش
اصــًال و اب

پرسپولیس
باشــد
پرسپو
ســو
کامـ
بازی
طر
باز
تیم
با
چ

را بهبود بخشیده  مندى خود

ت کنونــى تیم زنیت 
 جام قهرمانى 
د : زنیت خیلى 
ـامل سردار
به ثبات و
 سماك 
ک بازى و 

ه نفس داد تا 

یکى از تبعات اتفاقات م
سپاهان خسارات وا
که هنوز آزادى بود
هزینه این خسارات
پرداخت خواهد شد.
باشــگاه مدیرعامل
گذشته  اعالم کرد «ه
خسارت زده خودش خس
ظاهراً از لحاظ قانونى پرداخ
عهده باشگاه پرسپولیس است
فوتبا فدراسیون گیرنده تصمیم

باالخره مفتخر شد

باشگاه مستأجر باید خسارت ها را پرداخت کندآزمون در لحظه هایى استثنایى زندگى مى کند

 مهدى کیانى که امســال یکى از بازیکنان تأثیرگذار سپاهان 
بوده است در مورد بازى پرحاشیه پرسپولیس - سپاهان، شانس 
قهرمانى تیمش در لیگ برتر، فضاى ملتهب ورزشــگاه هاى 
ایران و... به اظهارنظر پرداخت. او درباره اینکه آیا ممکن است 
این اتفاقات، در بازى پرسپولیس و سپاهان که در جام حذفى 
برگزار خواهد شد، تأثیر خودش را به شکل بدترى نشان دهد 
مى گوید: شاید این اتفاق رخ دهد. ریشه این اتفاقات براى همین 
بازى نیست و شما مى بینید که از سال هاى گذشته چه مسائلى 
به وجود آمده است. متأســفانه چند سال پیش چشم آن سرباز 
مملکت نابینا شد و خیلى حاشیه هاى دیگر هم به وجود آمد. در 
همین بازى هم متأسفانه خیلى ها مصدوم شدند و یک نفر هم 
فوت کرد. واقعًا فوتبال به فحاشى و بى احترامى خالصه شده 

است و دیگر هیچ لذتى از این فوتبال نمى بریم.

هیچ لذتى از این فوتبال نمى بریم 
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 984202511900877- 98/1/24 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001441 مورخ 1397/10/30 هیات خانم محمدرضا بهمنى حیدرابادى به شماره شناسنامه 
11 ملى 5649623309 صادره از نیک اباد فرزند عبدالحسین تمامت 1455/59 سهم مشاع از 14322 سهم ششدانگ 
پالك شماره 1158 فرعى از  2248 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع 
الواسطه از طرف فتح اله انصارى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/11 م الف: 

431769 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /1/162
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511901034- 98/1/24 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000293 مورخ 1398/01/24 هیات خانم زهره حسینى بهشتى به شماره شناسنامه 434 
ملى 1284602389 صادره از اصفهان فرزند مصطفى بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 250/30 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 2248/10 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى 
مع الواسطه از طرف آقاى سید حسین مصطفوى احدى از ورثه مونس چم انگیز. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 11 /1398/2 م الف: 432520 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /1/165
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511900753 - 98/1/24 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000289 مورخ 1398/01/24 هیات اقاى على موالئى ردانى به شماره شناسنامه 6 ملى 
1291769544 صادره از اصفهان فرزند رحیم بر ششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت 641/5 مترمربع مفروزى 
از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از 
طرف آقاى منوچهر خاکى احدى از ورثه یوســف خاکى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/1/26 تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1398/2/11 م الف: 432341 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /1/167
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511900853- 98/1/24 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001791 مورخ 1397/12/15 هیات خانم گل ناز فخارى به شــماره شناسنامه 536 ملى 
1817316117 صادره از ابادان فرزند رمضان بر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144/15 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 2 فرعى از 2186 اصلى واقع در بخش شــش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع 
الواسطه از طرف آقاى مصطفى انصارى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 11 /1398/2 م 

الف: 433077 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /1/169
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 961537 شماره دادنامه: 9709976794100048- 97/1/20 مرجع رسیدگى: شعبه یازده شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى حسین غزلگو فرزند همایون نشانى: اصفهان، خیابان سجاد- نبش میدان حسن 
قاضى- جنب پلیس + ده- کلینیک ساختمانى غزلگو وکیل: خانم افسانه غالبى سیف آبادى نشانى: اصفهان، اردستان- 
شهرك کاوه- نبش میدان امام حسین مؤسسه حقوقى صدراى اردستان خوانده: آقاى محمد سلطانى فرزند حسین 
نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 4 فقره چک به شماره هاى 960426- 95/12/1، 960425- 95/11/10، 
960424- 95/11/1، 960423- 95/10/1 جمعاً به مبلغ 33/000/000 ریال عهده بانک صادرات آپادانا به انضمام 
کلیه خسارات اعم از هزینه هاى دادرسى- حق الوکاله وکیل، خسارت تأخیر تأدیه- تأمین خواسته با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى حسین غزلگو فرزند همایون با وکالت خانم افسانه غالبى سیف 
آبادى به طرفیت آقاى محمد سلطانى فرزند حسین به خواسته مطالبه مبلغ سى و سه میلیون ریال وجه چک به شماره 
هــاى 960426- 95/12/1، 960425- 95/11/10، 960424- 95/11/1، 960423- 95/10/1 به عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى نشر آگهى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/532/500 ریال بابت هزینه 
داد رسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکهاى 
موصــوف (95/12/1- 95/11/10- 95/11/1- 95/10/1) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت 

واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 445605 شعبه 
11 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /2/198

 مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 971235 
ج/3 له آقاى احسان اسدیان علیه شرکت بهین پنجره آپادانا مبنى بر مطالبه مبلغ 36/107/114 ریال بابت محکوم به 
و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/3/7 ساعت 11:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش که توسط کارشناس رســمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و 
نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانى اصفهان- خیابان میر- جنب پل هوایى روبروى بانک سپه اختر پالست سپاهان مراجعه و از اموال بازدید و در 
روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد شد. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشد. و مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابى اموال توقیفى مذکور در صورتجلسه مورخ 1393/10/25، اینجانب احمد نباتى 
یزدى، کارشناس رسمى دادگسترى در وقت مقرر و با هماهنگى خواهان به محل واقع در اصفهان، خیابان میر مراجعه 
ولى بنا به اطالع حاصله و تحقیق در محل شرکت به شهرك صنعتى مبارکه منتقل شده است. لذا اینجانب از اموال 
معرفى شده توسط حافظ اموال به نشانى شرکت واقع در شهرك صنعتى مبارکه، انتهاى خیابان هفتم که بنا به اظهار 
آقاى مهدى طاهرى و على اصغر و مجید لطفى شرکت اختر پالس با شرکت بهین پنجره آپادانا ادغام گردیده و اقالم 
توقیفى در انبار شرکت نگهدارى و معرفى گردید که با توجه به مستعمل بودن آنها و در نظر گرفتن نرخ عادالنه روز در 
این مقطع از زمان و با توجه به جمیع جهات و عوامل موثر در قضیه و دخیل در تعیین قیمت پایه و مبناى مزایده به شرح 
ذیل برآورد مى گردد. 1- تعداد 6 عدد صندلى گردان و پنج عدد میز تحریر چوبى با شیشه روى میز کال مستعمل جمعا 
12/000/000 ریال 2- یک عدد میز کنفرانس و 6 عدد صندلى مربوطه کال مستعمل جمعا به ارزش 9/000/000 ریال 
3- پنج عدد مانیتور LG و یکعدد AOC 17 اینچ LCD مستعمل جمعا به ارزش 10/000/000 ریال 4- سه عدد 
پرینتر HP مستعمل جمعا به ارزش 6/000/000 ریال م الف: 445516 دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /2/230

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 970105 
ج/11 له خانم معصومه عرب زاده و علیه آقاى سید على هاشــمى مبنى بر مطالبه مبلغ 40 مثقال طال که در تاریخ 
98/1/17 هر مثقال 20/396/335 ریال ارزیابى و جمع آن با سایر مطالبات به مبلغ 2/042/225/797 ریال ارزیابى 
مى گردد بابت محکوم به در تاریخ 98/3/7 ســاعت 12:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 6/365 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 14458/72 بخش 
5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى سید على هاشمى و اکنون در 
تصرف مالکانه/ استیجارى محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده است و 
نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانى 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 و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده 
درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک ثبتى شماره 720 فرعى از 14458 اصلى 
بخش 5 اصفهان واقع در بلوار جابر انصارى خیابان پنجم آذر خیابان رستم شیرازى مقابل فضاى سبز پالك 72. ملک 
موردنظر بر اساس سند رسمى ارائه شده به میزان 385/50 مترمربع عرصه و داراى زیر بناى حدود سیصد مترمربع در 
دو طبقه همکف و فضاى سقف با قدمت بیش از سى و پنج سال قدیمى ساز که فاقد ارزش معامالتى مى باشد. ملک 
مذکور داراى انشعابات آب و برق و گاز و فاضالب مى باشد. با توجه به ویژگى هاى مکانى و دو بر بودن آن و احداث بنا 
تا پنج طبقه و قیمت هاى روز ارزش سه دانگ آن مبلغ یازده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال 11/550/000/000 
ریال برآورد و اعالم مى گردد. در نتیجه ارزش مقدار 6/365 حبه مشاع آن به مبلغ 2/042/225/797 ریال ارزیابى 
که مقدار           حبه مشــاع آن به مبلغ 70/456/419 ریال حق االجراى دولتى و مقدار 6/146 حبه مشاع آن بر مبلغ 
1/971/769/378 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابى مى گــردد. م الف: 445518 دادورز اجراى احکام حقوقى 

اصفهان /2/231
تحدید حدود اختصاصى

شماره نامه : 139885602007000409- تاریخ ارسال نامه : 1398/02/08 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ خانه 
پالك شماره 19/1162 واقع در جعفرآباد فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى 
قدرت کریمى برام فرزند امیر خون  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 
1398/03/01  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار 
مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار :1398/02/11- م الف 

/ 447845 -  اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 2/232 
مزایده مال  غیر منقول 

در پرونده 980193اجراى مدنى دادگسترى شاهین شهردراجراى نیابت 940037واصله ازاجراى احکام مدنى شعبه اول 
دادگسترى خمین آقاى سیدمحمدحسن سجادى جزى فرزند سیدفرهاد محکوم به پرداخت 1/239/252/336ریال 
بابت اصل خواسته وخسارت تاخیرتادیه ومبلغ 19/020/000ریال هزینه دادرسى وپرداخت 15/600/000ریال حق 
الوکاله وکیل درحق محمدحســن محمدى فرزندعزیزاله باوکالت آقاى مهدى رفعتى محکوم شده که محکوم لها 
درجهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکارشامل قسمتى ازپالك ثبتى شماره 437/10750بخش 16ثبت 
اصفهان نموده که حسب اســتعالم واصله ازاداره ثبت اسناد وامالك به شــماره 139885602035000435مورخ 
98/1/27میزان 14767سهم مشاع از35475سهم عرصه واعیان ازپالك فوق درمالکیت رسمى محکوم علیه بوده 
وطبق نظریه کارشناس دادگسترى ملک به نشانى شاهین شهرگز بلوارمعلم خیابان شهیداشراقى کوچه میالد ( شماره 
5) به صورت یک قطعه زمین که سهم محکوم علیه به مساحت 108/31مترمربع باقیداینکه پالك 10750فرعى 
ازلحاظ مقررات ثبتى تفکیک نشده است وکه فاقد مستحدثات بوده وسهم محکوم علیه به میزان 875/100/000ریال 
ارزیابى شده ونظریه کارشناسان مصون ازایرادواعتراض بوده ووضعیت ملک دراجراى ماده 111قانون اجراى احکام 
مدنى بررسى شده که طبق گزارش مورخ 96/12/16ماموراعزامى به محل ملک درتصرف محکوم علیه بوده ملک 
موقتا به ایشان تحویل شده وباتوجه به میزان طلب محکوم له واحتســاب حق االجرا وهزینه هاى اجرایى تمامت 
مقدار مالکیت محکوم علیه به میزان 14767سهم مشــاع از 35475سهم عرصه واعیان پالك ثبتى مذکور بخش 
16ثبت اصفهان درروزچهارشنبه مورخ 98/3/1ساعت 9دردادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحداجراى احکام 
ازطریق مزایده درمعرض فروش گذاشته مى شــودمزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت 
را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته 
باشند تا عند اللزوم به حســاب ســپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده شماره 
21712902777002نزدبانک ملى شاهین شهر  واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه 

هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز 
قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست 
کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 445497 

/م الف محسنى  – دادورز اجراى احکام شعبه سوم  دادگسترى شاهین شهر /2/233 
مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 

در پرونده 970458 ح 1 اجراء آقاى ناصربیدرام فرزندمحمدعلى به پرداخــت 652/293//1/259ریال  بابت اصل 
خواسته ودر حق مصطفى شاه رجبیان گرگابى فرزندعلى باوکالت آقاى علیرضا شانظرى ومبلغ 62/982/614ریال 
بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت محکوم شــده اســت که درجهل وصول مطالبات اقدام به توقیف 
اموال بدهکار شــامل پالك ثبتى 409/6122بخش 16ثبت اصفهان واقع در شاهین شهر –گرگاب – خیابان امام 
خمینى – روبه روى مسجدجامع شــده است که حسب پاسخ اســتعالم واصله ازاداره ثبت اسنادوامالك به شماره 
139705802035000882مورخ 97/5/15میزان ششدانگ ازپالك فوق الذکر درمالکیت رسمى محکوم علیه بوده 
وطبق نظریه کارشناس دادگسترى ملک فوق به صورت یک باب مغازه درهمکف (+20) ویکدستگاه آپارتمان باالى 
آن باشماره پالك هاى آبى 403-402-407که داراى نماى سنگ قرمز درهمکف واجرسه سانتس دربقیه قسمتها 
مى باشد . محل مذکورطبق نامه بازداشت اداره ثبت اسناد وامالك شاهین شهر داراى مساحت 69/6مترمربع عرصه 
ونیزباهمین مساحت  در هر طبقه اعیانى داشته (6/ 69 متر مربع تجارى در همکف و6 / 69 متر مربع آپارتمان مسکونى 
در باالى همکف که باســازه بتنیو دیوارهاى اطراف باربروسقف بتن ارمه – واحدتجارى داراى کف وبدنه سرامیک 
، سقف گچ بانقاشى ، درب ورودى شیشه سکوریت وحفاظ آکاردئونى ، سیستم دزگیرداراى آب وبرق وگازمستقل ، 
واحدمســکونى درب هاى داخلى چوبى ، چارچوب هاى فلزى ، کف موزاییک وبدنه گچ ، سرویس بهداشتى ایرانى 
باکف سرامیک وبدنه کاشى تاحدود یک متروبقیه باگچ پوشانده ونقاشى شده ، آشپزخانه غیراوپن که کف سرامیک 
وبدنه تازیرسقف کاشى وداراى کابینت زمینى ودیوارى ، دستگاه پله باسنگ وبدون حفاظ که اطراف آن گچ کارشده 
بودباتوجه به موقعیت محل ، مساحت وکاربرى واحدها ارزش ششدانگ پالك ثبتى فوق شامل مغازه وآپارتمان برابر 
5/000/000/000( پنج میلیارد) ریال برآوردواعالم مى گردد که نظریه ارزیابى مصون ازایرادواعتراض بوده ووضعیت 
ملک دراجراى ماده 111قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش مورخ 97/8/15ماموراعزامى به محل 
ملک درتصرف آقاى حسین بیدرام بوده ازمورخ 96/4/15به مدت سه سال اجاره نموده است وملک موقت به ایشان 
تحویل شده ودراجراى ماده 51قانون فوق الذکر باتوجه به میزان طلب محکوم له واحتساب حق االجرا وهزینه هاى 
اجرایى شامل مبلغ 5/000/000ریال بابت دستمزد کارشناسى ومبلغ 500/000ریال على الحساب هزینه نشرآگهى 
که جمع کل طلب محکوم له مبلغ 1/265/152/293ریال ومبلغ 62/982/614ریال حق االجرا ومجموع دوعددمبلغ 
1/328/134/97/ریال محاسبه مى شود ، مقدار 1,594دانگ از6دانگ مالکیت محکوم علیه درپالك ثبتى فوق درروز 
چهارشنبه مورخ 98/2/25ساعت 9صبح دردادگسترى شاهین شهرطبقه همکف واحداجراى احکام ازطریق مزایده 
درمعرض فروش گذاشته مى شود . مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد 
فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم 
به حساب سپرده 2171290277002نزدبانک ملى شاهین شهر  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را 
به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت 
واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى 
احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت 
پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 445473 /م الف نصیرى   – دادورز  

اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر/ 2/234 
ابالغ رأى

راى قاضى شورا - شماره پرونده 338/97ش 11 حقوقى  به شماره دادنامه 614  مورخ 97/9/27 درخصوص دعوى  
خواهان آقاى مجیددانشمندى فرزندرضا به نشانى شاهین شهر خ شریعتى نرســیده به کالنترى 11مغازه ظروف 
کرایه نقش جهان باوکالت داودتوکلى فرزندفرج به نشانى شاهین شــهر خ عطاربین 3و4شرقى پ 17 به  طرفیت 
شهریار طهماسبى پور به نشانى شاهین شهر گلدیس – فدك فرعى 2غربى پ 13 حاجى آباد خ والیت به طرفیت 
مسعودمحمدى به خواسته مطالبه مبلغ 36/750/000ریال به استنادیک فقره سفته به شماره هاى 1399768مورخ 
97/4/15خسارت وارده وهزینه دادرسى وخسارت تاخیرتادیه جمعا به مبلغ یادشده به نضمام خسارت تاخیرتادیه ؛ 
هزینه دادرسى وحق الوکاله وکیل که خواهان درجلسه اعالم نموده خوانده بابت بدهى خویش طى سفته هاى مذکور 
مدیون مى باشد . نظربه اینکه  مستندات ابرازشده خواهان براشــتغال ذمه ى خوانده به میزان خواسته داللت دارد 
ونامبرده على رغم ابالغ قانونى درجلسه شورا حضورنیافته ودلیلى برپرداخت دین وبرائت ذمه خویش ابرازنداشته شورا 
بااستصحاب بقاى دین استحقاق خواهان رابرمطالبه ى خواسته ثابت تشخیص داده  ومستند به ماده 1301قانون مدنى  
ومواد198- 515-519قانون آیین دادرسى مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 36/750/000 ریال بابت 
اصل خواسته ومبلغ 459/000بابت هزینه دادرسى وحق الوکاله  وکیل  درخصوص خسارت تاخیرتادیه به استناده ماده  
522 قانون آیین دادرسى مدنى ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/6/14لغایت اجراى حکم که محاسبه آن بادایره ى اجراى 
احکام است  درحق خواهان صادرواعالم مى نماید . راى   صادره غیابى و مدت بیست روز  پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شورا و ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر است . 444056/م الف 

وحید هادى - قاضى شعبه 11حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 2/235 
حصروراثت 

اکبر باب الخانى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1-022077-108 به شرح دادخواست به کالسه 1783/97 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه باب الخانى نجف آبادى 
بشناسنامه 21433 در تاریخ 96/12/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1. مهدى باب الخانى نجف آبادى ش ش 296 ، 2. اکبر باب الخانى نجف آبادى ش ش 108-022077-1 
، 3. جعفر باب الخانى نجف آبادى ش ش 791 ، 4. احترام باب الخانى نجف آبادى ش ش 3564 ، 5. زهره باب الخانى 
نجف آبادى ش ش 4960 ،6. طاهره باب الخانى نجف آبادى ش ش 1161 ، 7. ریحانه باب الخانى نجف آبادى  ش 
ش 130 ، 8. طلعت باب الخانى نجف آبادى ش ش 38 ،9. سعید باب الخانى ش ش 27644 10. على باب بلخانى 
ش ش 652 ( برادرزادگان )،11. حسن یعقوبى ش ش 52 ، 12. حسینعلى یعقوبى ش ش 669 ، 13. نصراله یعقوبى 
ش ش 804، 14.اقدس یعقوبى ش ش 966 ،15. عصمت یعقوبى نجف آبادى ش ش 1028 (خواهرزادگان)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واالگواهى صادرخواهد شد. 448114/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /2/237
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1115/97 دادنامه 23/98-98/1/25 مرجع رسیدگى شعبه 
ششم شوراى حل اختالف ویالشهر خواهان: محمد حبیب الهى  نشانى: نجف آباد-خ شیخ بهائى جنوبى-کوى شهید 
نوروزى-پ63 ك پ 8517744971 وکیل : امین سبحانى نشــانى : نجف آباد-خ 17 شهریور-نبش تقاطع خ 22 
بهمن- دفتر وکالت آقاى قدیرى خواندگان: 1-حسین قسورى نشانى: ویالشهر- مجتمع کبیرزاده ك شهید عیدى 
پ 8 ، 2- على رحیمى 3-مختار ضیائى مهر 4- زینب شــجاعى ،نشانى 2و3و4 : مجهول المکان گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 

امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى محمد حبیب الهى با وکالت امین سبحانى به طرفیت خواندگان: 1-حسین 
قسورى2-على رحیمى3-مختار ضیائى مهر 4-زینب شجاع به خواسته محکومیت خواندگان به حضور در دفتر اسناد 
رسمى و انتقال سند رسمى یک دستگاه وانت پیکان به شماره انتظامى 984 ى 23 ایران 78 به انضمام کلیه خسارات 
و هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و نظر به کپى برابر اصل شده قولنامه فى ما بین مورخه 
97/11/9 که مثبت انجام معامله است و نیز استعالم انجام شده از راهور که مالک خودرو را خوانده ردیف چهارم (زینب 
شجاع)اعالم داشته لذا چون خوانده دفاع موثرى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و مستنداً به مواد 10 و 122  الى 
228و 198 قانون آیین دادرسى مدنى دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول 
(حسین قسورى) به پرداخت هزینه هاى دادرسى به مبلغ 98000 تومان و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه 
2- محکومیت خوانده ردیف چهارم (زینب شجاع) به انتقال سند خودروى پیکان به شماره انتظامى 984 ى 23 ایران 
78 را صادر و اعالم مى نماید. راى صادره  نسبت به خوانده ردیف اول حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدید نظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى نجف آباد است و نسبت به خوانده  ردیف چهارم غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدید نظر 
خواهى نزد محاکم عمومى حقوقى نجف آباد است و در خصوص خواندگان ردیف دوم و سوم که ایادى ما قبل مى 
باشند دعواى مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آ د م قرار رد دعواى خواهان صادر و اعالم مى 
گردد قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى  دادگسترى 
شهرستان نجف آباد مى باشد.448615/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه ششم/ 2/238

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان رامین نوریان  دادخواستى به خواســته الزام خوانده …… به طرفیت خوانده اکرم صالحى  به شوراى حل 
اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1460/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 98/3/21 ساعت 4/20 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 449564/ م الف شعبه سوم شوراى حل 

اختالف نجف آباد /2/239
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان رامین نوریان دادخواستى به خواسته الزام خوانده …… به طرفیت خوانده محمد بستامى به شوراى حل 
اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1459/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 98/3/21 ساعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 449578/ م الف شعبه سوم شوراى حل 

اختالف نجف آباد /2/240
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سیامک حبیبى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده شیوا شهبازنژاد به شوراى حل 
اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 103/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 98/3/22 ساعت 4/15 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 449732/ م الف شعبه 8 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 2/241
 حصروراثت 

ندا کیماسى بن کمرى داراى شناسنامه شماره 1173 به شرح دادخواست به کالسه 190/98 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان روح اله بابائى  بشناســنامه 104 در تاریخ 97/11/24 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. امیر مهدى بابائى ش ش 
1278328009 ، 2. محمدرضا بابائى ش ش 1276697244 ، (فرزندان متوفى)، 3. ندا کیماسى بن کمرى ش ش 
1173 (همسر متوفى)، 4. محمود بابائى ش ش 345 ، (پدرمتوفى)، 5. سکینه بابائى ش ش 446 ( مادر متوفى )، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واالگواهى صادرخواهد شد. 450138/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/242
 ابالغ رأى

راى قاضى شــورا - شــماره پرونده 643/97 ش 11 حقوقى  به شــماره دادنامه 506  درخصوص دعوى  خواهان 
آقاى عبدالرضاموحد فرزندجمشــید به نشانى شاهین شــهر حاجى آباد خ والیت به طرفیت مسعودمحمدى فرزند 
غالمرضا مجهول المکان به خواســته مطالبه جمعا مبلغ 80/000/000ریال بابت یک فقــره چک ایران زمین به 
شماره 246238مورخ 95/5/25به مبلغ 130/000/000ریال ورسیدعادى باتوجه محتویات پرونده و  گواهینامه عدم 
پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه  وباتوجه به اظهارات خواهان  درجلسه رسیدگى مورخ 98/1/28 و خوانده 
على رغم ابالغ  واقعى /قانونى در شورا حاضر نگردیده و  نظربه اینکه اصل سندتجارى دریددارنده چک حکایت از 
مدیونیت صادرکننده وظهوردراشتغال ذمه وى دارد ونظربه این که ازناحیه خوانده دلیلى که حکایت ازپرداخت وجه 
چک ارائه نکرده فلذا باتوجه به نظریه مشورتى اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخ ........ وبااحراز ااشتغال ذمه خوانده 
واستصحاب بقاى دین ومستندات به ماده 9قانون شــوراهاى حل اختالف مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و 
تبصرهاى الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک ومواد198- 519- 522ازقانون 
آیین دادرسى مدنى  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 180 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ000 
/250/ 3 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 190/000ریال بابت هزینه  الصاق تمبربه دادخواست وضمائم آن وخسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک 95/5/25وبابت رسیدعادى ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/10/16لغایت زمان پرداخت 
براساس شاخص اعالمى ازسوى بانک مرکزى که محاسبه آن بااجراى احکام مدنى شوراى حل اختالف مى باشد 
است درحق خواهان صادرواعالم مى نماید  راى   صادره غیابى و مدت بیست روز  پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شورا و ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر است . 445515/م الف وحید 

هادى - قاضى شعبه 11حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 2/236 

رئیس دادگاه ویژه رســیدگى به جرائم اقتصادى اســتان 
اصفهان از جزییات پرونده یکى از اخاللگران نظام اقتصادى 
خبر داد. قاضى مرادعلى نجف پور با اشــاره به مورد اتهام 
جهانگیر حجتى نجف آبادى اظهار کرد: نامبرده در مشارکت 
به اخالل در نظام اقتصادى از طریق قبول سپرده اشخاص 
حقیقى تحت عنوان مضاربه و سرمایه گذارى در شرکت 
نوین که موجب حیــف و میل اموال مردم شــده، متهم 
است. جهانگیر حجتى نجف آبادى با ثبت شرکتى تحت 
عنوان «شرکت علمى آموزشى حجت نوین با مسئولیت 
محدود» و تبلیغ آن در جراید، مبالغ زیادى از تعدادى حدود 
220 نفر شکات تحت عنوان قرارداد مضاربه و جعاله اخذ 

و اموال آنان را حیف و میل کرده است. رئیس دادگاه ویژه 
رسیدگى به جرائم اقتصادى استان اصفهان با بیان اینکه به 
شکایت 186 نفر شاکى قبًال رسیدگى و رأى قطعى صادر 
شــده، گفت: پرونده حاضر مربوط به تعداد 31 نفر شکات 
باقى مانده است که روز دوشنبه مورد رسیدگى قرار گرفت.

قاضى نجف پور ادامه داد: متهم هاى ردیف دوم، همســر 
و فرزند متهم ردیف اول هستند که اتهامات آنها نیز مانند 
متهم ردیف اول، مشــارکت در اخالل در نظام اقتصادى 
اســت. وى اظهار کرد: متهم ردیف  سوم زهره رستمى در 
حال حاضر با وثیقه آزاد است ولیکن متهم ردیف اول و دوم 

جهانگیر و امید حجتى در بازداشت به  سر مى برند.

معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان گفت: طــرح نظارت بر بازار ویــژه ماه مبارك 
رمضان روز سه شنبه در این استان آغاز شد و تا هفدهم 

ماه خرداد ادامه دارد.
حمیدرضا خشنود در گفتگو با «ایرنا» افزود: با توجه به 
افزایش تقاضــا براى برخى مواد غذایــى به ویژه اقالم 
پروتئینى، برنج، شکر، روغن و گوشت مرغ و شیرینى ها 
و کاالهاى مهم و پرمصرف در این ماه و با هدف تشدید 
نظارت و بازرســى و کنترل بازار، این طرح همزمان با 
سراسر کشور در اصفهان اجرا شــده است. وى تصریح 
کرد: نظارت بر عملکرد واحدهــاى تولیدى-توزیعى و 

خدماتى و برخورد با تخلفات احتمالى در این طرح به جد 
در دستور کار است. 

خشــنود بیان کرد: این طــرح ویژه نظارت بــر بازار و 
مایحتاج عمومى مردم است و 114 نیروى فعال در قالب 
اکیپ هاى بازرسى دو نفره با همکارى پلیس، اصناف و 
دانشگاه علوم پزشــکى اجرا شده است. وى اضافه کرد: 
مردم در صورت مشاهده گرانفروشى، کم فروشى، تقلب، 
عدم درج قیمت از سوى واحدهاى صنفى،  مراتب را به 
ســتاد خبرى 124 منعکس کنند تا بازرسان موضوع را 
پیگیرى و در صورت نیاز نتیجه را به شــخص گزارش 

دهنده، اعالم کنند. 

رسیدگى به
 پرونده شرکت «حجت نوین» 

آغاز طرح نظارتى ویژه 
ماه رمضان در اصفهان

توزیع 7000 ُتن شکر دولتى 
معاون سـازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
از توزیع 7000 ُتن شکر دولتى در استان اصفهان خبر داد. 
اسماعیل نادرى اظهار کرد: شکر دولتى با قیمت مصوب 
هر کیلو 3400 تومان در حال توزیع میان واحدهاى صنفى 
اسـت. وى افزود: با تدابیر اندیشیده شـده شکر به میزان 
کافى در استان وجود دارد و مشکلى در این باره وجود ندارد.

آغاز کشت پنبه در مزارع
کشـت پنبه با پیش بینـى افزایـش حـدود 40 درصدى 
در مزارع اسـتان اصفهان آغاز شـد. کیوان بنى اسـدى، 
کارشـناس مسـئول پنبـه و دانه هـاى روغنى سـازمان 
جهادکشـاورزى اسـتان اصفهان پیش بینى کـرد تا 20 
اردیبهشت حدود 1500 هکتار از مزارع استان زیرکشت 
پنبه برود که این وسعت حدود 40 درصد بیشتر از پارسال 

است.

آمار بیکاران در اصفهان 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
250 هزار نفر بیکار در اسـتان اصفهان وجود دارد که 90 
هزار نفر از آنها تحصیلکرده هسـتند. محسن نیرومند در 
گفتگو بـا «صاحب نیوز» عنـوان کرد: ابتداى سـال 97، 
نرخ بیکارى اسـتان 15 درصد بود که با 3 درصد اختالف 
از میانگین کشـورى باالتر بود؛ این آمار در زمستان سال 
97 به 3/12 درصد کاهش پیدا کرد که بازهم 0/2  درصد از 

متوسط کشور باالتر است.
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رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست با اشــاره به اینکه احیاى تاالب ها جزو 
سیاست هاى نخست دولت است، گفت: در پى رایزنى و هماهنگى با وزارت نیرو 
امیدواریم حقابه 176 میلیون مترمکعبى تاالب گاوخونى دستکم براى صد روز 

در سال رهاسازى شود تا آب به تاالب برسد.
عیسى کالنترى که صبح دیروز (سه شنبه) در آیین افتتاحیه همایش بین المللى 
دانشگاه هاى سبز در دانشگاه اصفهان، شــرکت کرده بود، در جمع خبرنگاران 
و در پاسخ به سئوال خبرگزارى «ایمنا» مبنى بر اینکه آیا دولت برنامه اى براى 
احیاى تاالب گاوخونى مانند طرح احیاى دریاچه ارومیه دارد یا خیر، اظهار کرد: 
متأسفانه با توجه به اینکه رودخانه زاینده رود از میان شهر اصفهان و پس از آن از 
وسط زمین هاى کشاورزى شرق اصفهان مى گذرد، آبى به گاوخونى نمى رسد، 

زیرا آب را برداشت مى کنند. 
وى افزود: باید آب براى تــاالب گاوخونى به صورت ســیالبى در فصل هاى 
غیرکشت و در ماه هاى بهمن و اسفند رهاسازى شود تا به گاوخونى برسد در غیر 
این صورت آب سد زاینده رود با وجود رهاسازى در رودخانه هیچ وقت به تاالب 

نمى رسد.
کالنترى ادامه داد: میزان مصرف و بهره بردارى از زاینده رود به قدرى باالست 
که دیگر زاینده رود زاینده نیست، یک رودخانه یک بار مصرف است و در حقیقت 

آبى وارد زاینده رود نمى شود که به تاالب برسد.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست با اشــاره به اینکه احیاى تاالب ها جزو 
سیاست هاى نخست دولت است، خاطر نشان کرد: بر اساس قانون پس از  شرب، 

اولویت تأمین حقابه هاى زیست محیطى است.
وى ابراز امیدوارى کرد که در پى هماهنگى و رایزنى با وزارت نیرو رهاســازى 
ســهمیه 176 میلیون مترمکعبى گاوخونى حداکثر در صد  روز  زمستان و بهار 
صورت گیرد تا آب به گاوخونى برسد، در غیر این صورت با این روند هرگز آبى 

به تاالب نخواهد رسید.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بهره بردارى هاى زیاد از رودخانه شهر اصفهان:

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: زاینده رود یکبار مصرف شده است!
دولت قرارداد سامانه دوم آبرسانى آب شرب اصفهان را 
تضمین مى کند و قرار بر این شد نیمى از بودجه توسط 
دولت و 50 درصد با مشارکت بخش خصوصى تأمین 
شود.  حمیدرضا فوالدگر در گفتگو با «تسنیم»، درباره 
جزییات جلسه نمایندگان اســتان، استاندار اصفهان 
و مســئوالن آبفاى اصفهان با نوبخت درباره تکمیل 
سامانه دوم آبرسانى آب شرب اظهار کرد: در ارتباط با 
این موضوع زمان استعفاى نمایندگان استان اصفهان 
مباحثى مطرح شد که دولت براى این طرح ردیف معین 
نکرده اســت. در آن زمان گفتند که در پیوست هاى 
بودجه و در قالب تبصره 19 آورده شده اما نسبت آن 18 
به 82 بوده به این معنا که 18 درصد بودجه با دولت و 82 
درصد با بخش خصوصى باشد، پس از مسائل استعفاى 
نمایندگان و در جلســاتى که در آن زمان داشتیم این 

نسبت به 50-50 رسید.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى 
خاطرنشان کرد: نکته مهم در این جریان تضمین دولت 
براى قرارداد است که این آب را خریدارى مى کند، پس 
از پیگیرى هاى صورت گرفته کار آنطور که باید پیش 
نرفته بود و در این جلسه نوبخت تأکید به پای بندى بر 

مسائل کرد.
وى تصریح کرد: در این جلسه در ارتباط با روش اجراى 
این مسئله بحث کردیم و قرار شد رئیس سازمان برنامه 
و بودجه استان پیگیر این مسئله باشد و جلسه دومى نیز 
با رئیس آب و فاضالب کشــور داریم تا این مسئله تا 

پایان مورد پیگیرى قرار گیرد.

جزییات نشست 
نمایندگان اصفهان با 
معاون رئیس جمهور
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 عالیمی
 که می گویند 

مغزتان غیرعادی 
از دست دادن حافظه کوتاه مدتپیر می شود 

در میان اختالالت مغزى که در پیرى به سراغ افراد مى آید، آلزایمر از همه مهمتر است و نشانه هاى هشداردهنده اولیه واضح ترى 
دارد. آن بخش از مغز که آلزایمر بیشــتر بر روى آن اثر مى گذارد حافظه کوتاه مدت است. بنابراین اصلى ترین عالمت اولیه این 
بیمارى از دست دادن حافظه کوتاه مدت است، چیزى که همه متوجه آن خواهند شــد. این حالت مى تواند شامل هر چیزى از 
فراموش کردن اتفاق مهم روز تا ناتوانى در یادآورى دستورالعمل ها باشد. تکرار سئواالت و فراموش کردن مکالمات اخیر نیز از 

شاخصه هاى مهم آلزایمر است. 

از دست دادن حافظه بلندمدت
اگر مشکالت حافظه، به ناتوانى یادآورى درست وقایع سال ها و یا دهه هاى قبل زندگى 
مربوط باشــد، احتماًال فرد به نوع دیگرى از زوال عقلى دچار شده است. در افراد دچار 
آلزایمر معموًال حافظه بلندمدت باقى مى ماند اما در ســایر بیمارى هاى مربوط به زوال 

عقلى مشکالت بیشتر در رابطه با حافظه بلندمدت هستند.
ناتوانى در مدیریت کارها

یکى دیگر از نشانه هاى زودرس آلزایمر، مى تواند بروز مشکالتى در عملکرد اجرایى باشد که در ناحیه اى از 
مغز به نام قشر پیشانى دیده مى شود. عملکرد اجرایى، سطح باالتر تفکر است. بنابراین اگر کسى در مدیریت 
کارها و تحلیل تصمیمات دچار اشکال شود باید در نظر داشت که اینها مواردى هستند که در مراحل اولیه 

آلزایمر مشاهده خواهند شد.

مشکالت رانندگى
اگر یک فرد بزرگسال و مسن نشانه هایى از مشــکالت رانندگى را نشان مى دهد، مانند فراموش کردن نحوه پیدا 
کردن مکان هاى آشنا، اطرافیانش باید با پزشک تماس بگیرند تا تعیین کنند که آیا او دیگر قادر به ادامه رانندگى 

هست یا خیر.

مشکالت تعادل
در مورد انواع دیگر زوال عقل، ممکن است مشکالت فیزیکى نیز جزیى از عالیم باشند. براى 
مثال در زوال عقلى چندگانه عروقى، اختالل در عملکرد ذهنى ممکن اســت با سرنخ هاى 
فیزیکى مانند از دست دادن تعادل همراه باشد. زوال عقلى لویى بادى، وضعیت پیشرفته اى 
است که فرد ممکن است دچار سفتى و لرزش در اندام و یا برخى از توهمات، به ویژه توهمات 

شنیدارى شود.

اشکال در قدرت شنوایى
درحالى که ممکن است دالیل متعددى براى کاهش شنوایى وجود داشته باشد، مانند عفونت یا 

سوراخ  شدن پرده صماخ، آلزایمر نیز مى تواند از دیگر دالیل بروز این مسئله باشد. 

وقتى حرف از مغز به میان مى آید، باید این نکته در نظر گرفته شــود که با افزایش سن، این عضو بدن نیز رو به پیرى مى رود و این، 
فرایندى بسیار طبیعى است. اما گاهى عالیمى وجود دارند که نشان دهنده بیمار شدن مغز بوده و باید در اسرع وقت به پزشک گزارش 

داده شوند. 
در یک مغز طبیعى و سالم، مهمترین چیزى که با افزایش ســن ما اتفاق مى افتد این است که نورون ها یا همان سلول هاى عصبى 
کمى کند مى شوند، این کند شدن بدین معناست که ممکن است پردازش یا واکنش نسبت به اطالعات جدید نسبت به زمان جوانى 

کمى به طول بیانجامد.
اما در اینجا دو نکته مهم وجود دارد: یکى اینکه این حالت براى هر فردى متفاوت است، براى مثال افراد صد ساله اى دیده شده اند که 
مغزشان خیلى خوب و سریع عمل مى کند. دوم اینکه مشکالت شناختى باعث مى شوند روزتان را سخت تر پشت سر بگذارید و بدن 
عالیم درونى و ظاهرى را نشان مى دهد که عادى نیستند و بخشى از فرایند عادى پیرى مغز به حساب نمى آیند. اینها سیگنال هاى 

مهمى هستند که باید مراقب آنها باشید و هرچه سریع تر مسئله را با یک پزشک در میان بگذارید. 

عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزى 
و منابع طبیعى لرســتان اضافه کرد: عــدس داراى مقدار 
زیادى آهن، روى و سلنیوم اســت که براى تغذیه انسان 

مهم هستند.
پیام پزشــک پور  با اشــاره به ارزش باالى این دانه گفت: 
عدس با برنج باعث ایجاد ترکیب غذایى مناسبى به لحاظ 
عناصر غذایى مى شود. وى بیان کرد: در میان حبوبات سرما 
دوست، عدس داراى رشدى سریع است و به عنوان یکى از 

محصوالت اصلى حبوبات در نظر گرفته مى شود.
عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و 
منابع طبیعى لرستان اضافه کرد: عدس داراى مقدار زیادى 
آهن، روى و سلنیوم است که براى تغذیه انسان مهم هستند. 
مصرف عدس باعث کاهش انسداد شرائین شد و بتاکاروتن 
در آن به جلوگیرى از شــب کورى، مشــکالت چشمى، 
محافظت از پوست، ریزش مو، ســرماخوردگى، سرطان، 

آنفلوآنزا و عفونت ها کمک مى کند.
پزشک پور، عدس را منبع بســیار خوبى براى فیبر کاهنده 
کلسترول عنوان کرد و افزود: این نوع از حبوبات مى تواند به 
پایین آوردن کلسترول کمک کند و در مدیریت اختالالت 
قند خون مفید باشــد، چون مقادیر باالى فیبر محلول آن 

مانع افزایش سریع فشار خون بعد از وعده غذایى مى شود.
این محقق خاطرنشــان کرد: عدس مى تواند در مدیریت 
دیابت هاى نوع 2 مفید باشد، زیرا شاخص گلیسمیک پایینى 
دارد که تأثیر آن روى مقادیر گلوکز خون کمتر از سایر انواع 

غذا هاى داراى کربوهیدرات است.
وى گفت: آرد به دست آمده از عدس فاقد گلوتن بوده و یک 
جایگزین مغذى براى فرآورده هــاى نان گندم براى افراد 

مبتال به بیمارى سلیاك است.

وقتى رژ لب استفاده مى کنید بهتر است مراقب باشید آن را نخورید در این صورت 
مواد شیمیایى خطرناکى وارد بدنتان مى کنید.

رژ لب هاى شــیمیایى که امروزه مصرف بسیار زیادى 
دارند، داراى ســرب زیادى براى مانــدگارى رنگدانه 
هستند. سرب ماده اى است سمى که از طریق پوست 
جذب مى شود و براى بدن بســیار ضرر دارد. متأسفانه 
درصد باالیى از رژ لب ها داراى مواد اکســیدآهن، پلى 
اتیلن و دى اکســید تیتانیوم هســتند و خطر ابتال به 
سرطان هاى ریوى و سینه هنگام استفاده از آن باالست.
فرمالدئید که در خیلى از محصول ها مثل رژ لب، الك 
ناخن و... یافت مى شود، باعث التهاب و تحریک پوستى 

و درصورت تماس مزمن باعث ضعف عمومى مى شــود. رنگ هاى شــیمیایى 
متعددى که در محصول هاى مختلف به ویژه محصول هاى زیبایى و آرایشــى 
مصرف مى شــود، مى تواند در صــورت رعایت نکردن اســتانداردهاى خاص، 

مشکل ساز باشد.
گاهى این رنگ ها براى ایجاد رنگ خاصى با هم ترکیب مى شــوند که عالوه بر 
عوارض پوســتى، مى تواند عوارض متعدد داخلى نیز 
داشته باشد. به ویژه در مورد رژ لب که در طول روز چند 
بار تکرار مى شود و احتمال دارد با خوردن هر نوع ماده 

غذایى مقدارى از آن مستقیماً نیز وارد بدن شود.
بر اســاس آمار جمع آورى شــده، صرف نظر از جذب 
پوستى مواد آرایشى، زنان در طول زندگى خود حدود 2 
کیلوگرم رژ لب را مى بلعند که خطر ابتال به سرطان هاى 
ریه و ســینه را در آنهــا به طرز چشــمگیرى افزایش 

مى دهد. 
اکنون که به مواد تشکیل دهنده رژ لب ها پى بردید، موقع انتخاب آن بیشتر دقت 
کنید و رژ لبى را برگزینید که تا حد امکان حاوى ترکیبات طبیعى باشد و مواد سمى 

در آن به کار نرفته باشد.

شاید شنیده باشید برخى افراد قبل از خواب برشى 
از پیاز روى کف پاهایشان مى گذارند و از این کار 
آنها تعجب کرده باشید. در این مطلب دلیل این کار 

را برایتان مى گوییم.
پوســت ما بزرگ تریــن ارگان بدن ماســت که 
مى تواند مواد شیمیایى، یون ها، مواد معدنى، مواد 
مضر آرایشى و ســایر چیزهایى که با آن در تماس 
هستند را جذب کند. مطالعات نشان مى دهد پوست 
مى تواند برخى از مواد مغــذى را از پیازى که روى 
کف پاهاى مان هنگام خواب گذاشته ایم جذب کند.

خواص ضد میکروبى پیاز مشــابه سیر است اما 
تاکنون تحقیقات چندان گســترده اى روى سیر 
صورت نگرفته است. پیاز داراى ترکیبات متنوعى 
از سولفور است که فعالیت هاى ضدمیکروبى دارند. 
در ضمن بریدن پیاز، موجب رها شدن آنزیم هایى 
مى شود که آغازگر یک واکنش شیمیایى هستند، 
واکنشى که پروپان سولفونیک اسید تولید مى کند.
چطور پیاز را روى کــف پایتان قرار 

دهید؟
فرقى نمى کند چه نوع پیازى دارید؛ قرمز، ســفید یا 
زرد. آن را به قطر تقریبًا یک ســانتیمتر برش بزنید. 
یک برش از آن را در قسمت پنجه کف پا بگذارید و 
جوراب را روى آن بکشید. برش دیگر را روى قوس 
کف پا قرار دهید و اگر الزم بود یک برش دیگر هم 
در قسمت پاشنه بگذارید و جوراب را کامًال به پا کنید. 
اگر میخچه دارید، یا پاشنه هایتان پینه بسته است، پیاز 
به برطرف کردن این مشکالت هم کمک مى کند. 

براى این منظور باید یک برش پیاز را در سرکه قرار 
دهید و آن را روى میخچه یا پینه بگذارید و جوراب 
بپوشید و بخوابید. ترکیب اسید استیک سرکه و اسید 
ســولفوریک پیاز، به نرم کردن پوست این نواحى 
کمک مى کند و راحت تر مى توانید این پوست مرده 
را با سنگ پا برطرف کنید. دلیل بوى پیاز، سولفور آن 
است. ســولفور یک ماده مغذى بسیار مهم در رژیم 
غذایى ماست، زیرا به تشــکیل پروتئین ها کمک 
مى کند. وقتى شما قبل از خواب، پیاز روى کف پایتان 
مى گذارید، منبعى از سولفور را در اختیار بدنتان قرار 

مى دهید تا هنگام استراحت آن را جذب کند.
سولفور براى داشتن موها و ناخن هاى سالم مهم 
است، همچنین براى تولید انسولین در بدن و عضله 
سازى نیز اهمیت دارد. با قرار دادن پیاز در جورابتان 

پیش از خواب اجازه مــى دهید روغن پیاز به 
پوست تان نفوذ کرده و براى بدنتان سولفور 

تولید کند. البته، شما مى توانید با خوردن 
پیاز هم این خواص را دریافت کنید.

پیاز قرن هاست که در طب سنتى، 
براى پاکسازى خون کاربرد دارد. 
مشکالت زیادى هستند که با این 
شیوه قابل برطرف شدن هستند 
مانند ســرماخوردگى و آنفلوآنزا، 
مشکالت غدد، فشــار خون باال، 

مشکالت مربوط به سیستم ایمنى 
بدن، التهاب، تهوع، کم اشــتهایى 

و ضعف.

متخصصان براى مقابله با خستگى مداوم، مصرف برخى مواد خوراکى را توصیه مى کنند. از جمله:
لیموترش

مصرف یک لیــوان آب 
همراه با آبلیمو مى تواند به 
اندازه یک فنجان قهوه در 
صبح انرژى بخش باشد. 
مصرف آب یک لیموترش 
مى توانــد 40 درصد نیاز 
روزانه ویتامین C بدن را 
تأمین کند. افــزودن لیموترش به رژیم غذایى، موجب تقویت متابولیســم بدن 
مى شود، از افزایش انسولین پیشــگیرى و پتاسیم مورد نیاز براى کمک به بهبود 

عملکرد مغز و اعصاب را تأمین مى کند.
جو دو سر

صبحانه حــاوى مقادیر 
و  پروتئیــن  مناســب 
کربوهیدرات مى تواند به 
حفظ انرژى در طول روز 
کمک کند. جو دو سر یکى 
از مواد خوراکى همراه با 
باالتریــن میــزان فیبر 
محلول است. فیبر محلول براى ســاعت ها در معده مى ماند و در نتیجه احساس 

سیرى براى مدت طوالنى ادامه مى یابد.
تخم مرغ

تخم مرغ یک ماده غذایى 
ارزشــمند براى افرادى 
اســت کــه ورزش هاى 
استقامتى انجام مى دهند و 
نیــاز به دریافــت انرژى 
زیادى دارنــد. تخم مرغ 
داراى اسیدآمینه ضرورى 
است که مى تواند نحوه استفاده گلوکز توسط ماهیچه ها را بهبود بخشد. تخم مرغ 

همچنین منبع خوب آهن، پروتئین، آنتى اکسیدان و ویتامین هاى متعدد است.
اسفناج

آهن به سلول هاى قرمز 
خون در انتقال اکسیژن به 
نقاط مختلف بدن کمک 
مى کند. از این رو کمبود 
آهن با خســتگى همراه 
است. سبزیجات پربرگ، 
یکى از منابــع خوراکى 
جذب ســریع آهن تلقى مى شوند. اســفناج هم حاوى منیزیم، ماده معدنى مهم 

فراورى انرژى بدن است.

فواید شگفت انگیز
 قرار دادن پیاز روى کف پا 

تغییر حالت و شخصیت
احساس غمگینى یا حتى بى تفاوتى نیز ممکن است باعث نگرانى شود. تبدیل شدن به یک فرد افسرده 
در افراد سالخورده مى تواند از عالیم دیگر اختالالت شناختى باشد. این امر مى تواند به علت تغییرات در 
بخش لوب پیشانى، آمیگدال و دیگر ساختارهاى مغز به علت بیمارى آلزایمر یا سایر مشکالت مغز رخ دهد.

از دست دادن حس بویایى
کاهش قدرت بویایى از نشــانه هاى اولیــه اختالل تخریب کننده اى بــه نام بیمارى 
پارکینسون است. همچنین ناحیه اى از مغز که مسئول بویایى است مى تواند تحت تأثیر 

آلزایمر قرار بگیرد.

اشکال در پیدا کردن کلمات
حتى یک فرد سالم 40 ساله نیز ممکن است نتواند نام کســى را به یاد بیاورد اما در مراحل بعدى 
زندگى، دشوار بودن یادآورى کلمات و اصطالحاتى که اغلب مورد استفاده قرار مى گیرند، مى تواند 
نشانه اى از مشکالت شناختى باشد. این مى تواند به علت بروز اشکال در قسمتى از مغز باشد که 

مسئول کنترل زبان (واژه ها) است.

اگر فشارخونتان باالست (بیش از 140 میلیمتر جیوه) پس 
باید فکرى به حال این وضعیت بکنید. راهکارهاى طبیعى 
براى کاهش فشارخون وجود دارد که در ادامه به برخى از 

آنها اشاره شده است.
اگر فشارخون باال یا دیابت دارید مى توانید از مشاور 
تغذیه یا مشاور کاهش وزن و تناسب اندام کمک بگیرید. 

کاهش وزن موجب کاهش فشار خونتان نیز مى شود.
احساس تنهایى کردن مى تواند ریسک بیمارى هاى 
قلبى را 29 درصد باال ببرد. مى توانید اوقات بیشترى را در 

میان جمع و مشغول باشید.
اگر مصرف میوه و سبزى تان را به بیشتر از دو وعده در 
روز افزایش دهید، احتمال اینکه در اثر بیمارى قلبى از بین 
بروید را واقعاً پایین مى آورید. اما اینکه سبزیجات را چگونه 
مى پزید هم مهم است چون حرارت زیاد ویتامین ها و مواد 
مغذى را نابود مى کند. سعى کنید سبزیجات را خام مصرف 
کنید، یا فقط کمى حرارت دهید و با روغن زیتون میل کنید.

یک خبر خوب براى آنهایى که عاشق غذاهاى تند 
هستند: فلفل دوست ها روزانه 2500 میلى گرم کمتر نمک 
مصرف مى کنند و نسبت به آنهایى که طعم هاى مالیم تر 
را ترجیح مى دهند فشــارخون پایین ترى دارند. محققان 
عقیده دارند غذاهاى تند مى توانند شما را نسبت به طعم و 

شورى نمک حســاس کنند و باعث بشــوند کمتر نمک 
بخورید.

پنج بار در هفته ماست خوردن منجر به کاهش 30 
درصدى احتمال سکته قلبى در میان زنان دچار فشارخون 
مى شــود. کلســیم موجــود در لبنیات کمــک مى کند 
فشارخونتان پایین بیاید و غذاهاى تخمیر شده مثل ماست 

مى توانند از سفتى رگ ها کم کنند.
خلق یک اثر هنرى چه نقاشــى باشد و چه مجسمه 
ســازى مى تواند به میزان قابل توجهى از هورمون هاى 
استرستان که ریسک فشارخون باال را افزایش مى دهند کم 
کند. توجه و تمرکز شــما روى هنرى که به آن مشغولید، 

حواس شما را از عوامل اضطراب برانگیز پرت مى کند.
افرادى که بیشتر از بقیه پروتئین مى خورند، 40 درصد 
کمتر در معرض فشارخون باال هستند. اگر گوشت مصرف 
مى کنید آن را زیادى نپزید چون یافته ها نشــان مى دهد 
افرادى که استیک هاى کامًال پخته شده مى خورند بیشتر 

احتمال دارد دچار فشارخون باال شوند.
کمى طبیعت گردى، دارویى است که شاید پزشکتان 
هم تجویز کنــد. در هفته حداقل نیم ســاعت در طبیعت 
سپرى کنید، در فضاى سبزى که بتواند فشارخونتان را واقعًا 

پایین بیاورد.

وه
ن ى

چند ز
 ماده 

جذب
2دود 2

 هاى 
ایش 

دقت 
سمى 

عضو هیئ
و منابع ط
زیادى آه
مهم هست
پیام پزشـ
ب عدس با
عناصرغذ

براى مبتال نشدن به شب کورى 
عدس بخورید

عوارض خطرناك خوردن رژ لب

4 خوراکى انرژى زا براى مقابله با خستگى مداوم

 بر 
نیز 

با پرفشارى خون خداحافظى کنید

شاخصه هاى م ئین ها کمک 
وى کف پایتان

یار بدنتان قرار 
ب کند.

ى سالم مهم 
ر بدن و عضله 
ز در جورابتان 

غن پیاز به 
سولفور 

دن 

 

ى 

ل ا

شگ
روىکفپا پیاز دن

گفت انگیز



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

خداوند از اســرار پنهانى مــردم و از نجواى آنان که آهســته
ســخن مى گوینــد و از آنچــه در فکرهــا بــه واســطه گمــان 
خطــور مى کنــد و تصمیم هایــى کــه بــه یقیــن مى پیونــدد و 
از نگاه هاى رمزى چشــم که از البه الى پلک ها خارج مى شود، 

موال على (ع)آگاه است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

«خانه کارگر، تشــکیالت کارگرى با سابقه اى است که 
اساسنامه و مرامنامه آن در وزارت کشور به ثبت رسیده 
و عملکرد آن علیرغم همه فراز و نشــیب ها بر همگان 
روشــن بوده و خود را حفظ کرده و سیر صعودى و تعالى 

داشته است.»
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان در نشستى خبرى این 
مطلب را اعالم کرد و گفت: سیاســت ما، شناسنامه دار 
کردن کارگران بــود که خانه کارگر اصفهــان تا امروز 
داراى 390 هزار عضو داراى شناســنامه در استان است 
که داراى کارت هاى عضویت یکساله و سه ساله هستند 
و 250 هزار نفر از این اعضا، طى این سال ها کارت خود 

را تمدید کردند.
اصغر برشان از 860 عضو جدید که از ابتداى سال جارى 
تاکنون به عضویت خانه کارگــر اصفهان درآمدند خبر 
داد و اظهار کرد: براى تســهیل در جذب اعضا، از طریق 
اینترنت نیز عالقه مندان مى توانند به عضویت خانه کارگر 

اصفهان درآیند.
وى که عضو شــوراى شــهر اصفهان هم هست ارائه 
خدمات صنفى و اطالع رســانى را از رســالت هاى خانه 
کارگر برشــمرد و افزود: از ابتداى فعالیــت خانه کارگر 
اصفهان تاکنون 222 هزار و 491 نفر آموزش هاى کوتاه 
مدت در قالب 75 رشته را به صورت رایگان سپرى کردند 
و در سال گذشته نیز 34 هزار عضو خانه کارگر اصفهان 

آموزش هاى کوتاه مدت را گذراندند.
وى با بیان اینکه بــراى ارائه خدمات و تســهیالت به 
کارگران عضو خانــه کارگر با 780 مؤسســه حقیقى و 
حقوقى قرارداد داریم گفت: خدمات این مؤسسات از سوى 
کارشناسان خانه کارگر ارزیابى شده و ما محدودیت ارائه 

خدمات به اعضا نداریم.
دبیر اجرایى خانه کارگــر اصفهان با ارائه گزارشــى از 
عملکرد خانه کارگــر اصفهان گفت: توزیــع 70 هزار 

ســیمکارت بین اعضا، مشــاوره به اعضا در زمینه هاى 
مختلــف و... فقــط بخشــى از خدمــات ارائه شــده 

است.
برشان با اشاره به برنامه هاى روز و هفته کارگر در اصفهان 
در ســال جارى گفت: برپایى همایش دوچرخه سوارى، 
میثاق با شهدا در گلستان شــهداى اصفهان، شرکت در 
نماز جمعه، همایش تشکل هاى کارگرى در سالن نگین 
نقش جهان سپاهانشــهر و تجلیــل از کارگران نمونه، 
تجمع کارگران و بازنشســتگان در خانــه کارگر و بیان 
خواسته هاى کارگران و صدور بیانیه سراسرى، دیدار در 
بیمارستان هاى ملکى تأمین اجتماعى با بیماران، اجراى 
برنامه هاى متنوع براى کارگران از ســوى شــهردارى 
اصفهان، به صدا درآمدن زنگ کار در مراکز آموزشى و... 
از جمله برنامه هاى گرامیداشت هفته کارگر در اصفهان 

بوده است.
وى در زمینه افزایش حقوق کارگران هم گفت: ســال 
گذشــته افزایش دستمزد در شــوراى عالى کار صورت 
گرفت و حالوت آن پس از دو ماه با تحریم از دست رفت 
و متأسفانه ما در پایان ســال، شاهد کاهش ارزش خرید 
به میزان یک سوم بودیم و امسال حداقل دستمزد 36/5 
درصد افزایش یافت ولى هنوز قدرت خرید، از دست رفته 
تلقى مى شود و این افزایش نیز پاسخگو نیست. بنابراین 
دولتمردان باید در زمان تحریم وارد صحنه شوند و توقع 
داریم در قالب حمایت ها، بن کاال، درمان و.. از کارگران 
حمایت کنند تا بخشى از مشــکالت کارگران برطرف 
شود. این در حالى اســت که دولت به عنوان بزرگ ترین 
بدهکار سازمان تأمین اجتماعى مشکالت متعددى را به 
وجود آورده و بدهى خود را که افزون بر 200 هزار میلیارد 
تومان است به سازمان تأمین اجتماعى پرداخت نکرده، 
در حالى که در برنامه ششم توسعه مصوب شده بود هر 
سال درصدى از این بدهى به سازمان تأمین اجتماعى از 

سوى دولت پرداخت شود.

دبیر اجرایى خانــه کارگر اصفهان، درمان در شــرایط 
تحریم را از واجبات دانســت و گفت: کارگران به علت 
نقصان در ارائه خدمات اجتماعى، درمان و... با مشــکل 

روبه رو هستند.
برشــان به بازدید رئیس جمهور در دهه فجر سال 97 از 
سازمان تأمین اجتماعى اشاره کرد و گفت: در این بازدید 
رئیس جمهور به خصوصى ســازى تأمیــن اجتماعى و 
شرکت هاى شستا تأکید کرد که این باعث تأسف است 
که سازمانى که دولتى نیســت واگذار شود در حالى که 
خود دولت بزرگ ترین بدهکار سازمان تأمین اجتماعى 
است که این واگذارى خود جاى ســئوال دارد. در حالى 
که باید براى درمان، بیمه و ســرمایه گذارى در سازمان 
تأمین اجتماعى مسئوالن تصمیم گیرى کنند تا سوددهى 

داشته باشد.
وى هشــدار داد: صندوق فوالد با حدود 80 هزار عضو 
داراى مشکالت عدیده اســت و امروز با توجه به اینکه 
52 درصد جمعیت کشــور تحت پوشش سازمان تأمین 

اجتماعى هستند اگر به داد این ســازمان نرسند بحران 
پیش خواهد آمد که دیگر قابل جمع کردن نیست.

دبیر اجرایى خانــه کارگر اصفهان اظهــار کرد: یکى از 
مشکالت ما، محدودیت منابع و امکانات و تعامل نداشتن 
دولتمردان با تشکل هاى کارگرى است که در این میان 
متأسفانه وضعیت کارفرمایان هم مطلوب نیست ولى آنها 

در مسائل کارگرى تعامل دارند.
برشان گفت: در سال رونق تولید، تشکالت کارگرى نیز با 

تمام توان در این راستا تالش خواهند کرد.
■■■

رئیس کانون بازنشستگان و مســتمرى بگیران تأمین 
اجتماعى استان اصفهان نیز گفت: ما در استان 27 کانون 
داریم که امروز از نظر حقوق، بیمه، درمان و... در مضیقه 
هستند و مشکل آن است که با درآمد یک میلیون و 650 

هزار تومانى ماهیانه، نمى توانند زندگى بگذرانند.
مهدى ترکان افزود: اگر ماده 96 قانون تأمین اجتماعى که 
مى گوید در سال دو بار حقوق بازنشستگان افزایش یابد 

و البته هنوز اجرایى نشده، اجرایى مى شد بازنشستگان 
مشکل چندانى نداشتند. وى ادامه داد: ما 70 درصد تورم 
داریم ولى حقوق بازنشستگان 13 درصد افزایش یافته و 

57 درصد سفره آنان کوچک تر شده است.
رئیس کانون بازنشستگان و مســتمرى بگیران تأمین 
اجتماعى استان اصفهان، ســازمان تأمین اجتماعى را 
ابرصندوق کشور خواند و گفت: اگر براى سازمان تأمین 
اجتماعى دولت و مجلس فکرى نکنند فاجعه به بار مى آید 
و الزم است شرکت هاى شستا تقویت شده و با مدیریت 
صحیح، سودآور شــوند نه اینکه تصمیم به فروش آنها 

گرفته شود.
وى اضافه کرد: دولت به ســازمان تأمین اجتماعى 200 
هزار میلیارد تومان بدهکار اســت که باید بپردازد تا این 

سازمان به حیات خود ادامه دهد. 
ترکان گفت: یکى از درخواست هاى ما سه جانبه گرایى 
با حضور نمایندگان دولت، کارگــران و کارفرمایان در 
ســازمان تأمین اجتماعى با نظارت مجلس شــوراى 

اسالمى است.
وى از اینکه بیمارســتان هاى تأمین اجتماعى در استان 
اصفهان بخش جراحى قلب ندارند گله مند بوده و مى گوید: 
یکى از مشکالت بزرگ بازنشســتگان سازمان تأمین 
اجتماعى این است که بیمارســتان هاى تحت پوشش 
تأمین اجتماعى در اصفهان بخش جراحى قلب ندارند. 
این در حالى اســت که بیمه تکمیلى، ناتکمیل بوده و به 
معضالت افزوده است و در حقیقت بخش درمان ما خود 

مریض است.
■■■

رئیس هیئت مدیره کانون شوراهاى اسالمى کار استان و 
عضو شوراى عالى کار کشور هم به خبرنگاران گفت: این 

کانون از سال 72 شکل گرفته و استمرار دارد.
احمد معینى گفت: براى رونق تولیــد، باید قدرت خرید 

مردم تقویت شود.

■■■
رئیس کانون انجمن هاى صنفى کارگران اصفهان هم با 
بیان اینکه 60 درصد دریافتى کارگران صرف هزینه مسکن 
مى شود، گفت: کارگران حق و حقوق خود را مى خواهند 

ولى قانون در کشور به درستى اجرا نمى شود.
آرش احمدى از تفاوت خواسته هاى جامعه کارگرى دیروز 
با امروز گفت و اینکه امروز نیازها باید به درستى رصد شود 

و افراد متناسب با شغل تربیت شوند.
■■■

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمرى بگیران 
تأمین اجتماعى شهرستان اصفهان نیز گفت: مادامى که 
جامعه کارگرى نتواند حقوق سیاسى و صنفى و اجتماعى 
خود را به دست آورد، مشــکالت حل نخواهد شد. این در 
حالى اســت که تا زمانى که از جامعه کارگرى در مجلس 
شوراى اسالمى یک نفر باشد مشکالت مرتفع نخواهد شد.

سید حسن هاشمى اظهار کرد: با شعار، کار ایجاد نخواهد 
شد و بحران پیاده نظام بیکاران معضل بسیار بزرگى است، 
فساد مالى و ادارى در کشور، سیستم ادارى را بیمار کرده و 
صندوق هاى بازنشستگى دچار بحران هستند و ابرصندوق 
بازنشستگى کشــور نیز دچار بحران و سونامى شده، که 
دولت باید امروز بــا برنامه ریزى، از ســقوط صندوق ها 

پیشگیرى کند.
وى ادامه داد: امروز کارگران ما با مشکل معیشتى، درمان 
و... مواجه هســتند و اگر دولت به اموال تأمین اجتماعى 
که متعلق به کارگران و بازنشســتگان است تعرض کند 
حرمتى قائل نخواهیم شد. البته عدم پرداخت بدهى دولت 
به سازمان تأمین اجتماعى این سازمان را به ورطه نابودى و 

ورشکستگى کشانده و بحران جدى خواهد بود.
هاشمى افزود: همسان سازى حقوق مستمرى بگیران از 
دیگر مطالبات است که 11  ســال است ما براى آن فریاد 
مى زنیم ولى هنوز براى کارگران بازنشسته تحت پوشش 

سازمان تأمین اجتماعى اجرایى و اقدامى نشده است.

دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان:

یکى از مشکالت کارگران تعامل نداشتن دولتمردان با تشکل هاى کارگرى است

آغاز فعالیت انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب 
در اصفهان

ساسان اکبرزاده

مسئولین و اعضاى نهادهاى ســرمایه گذارى ایران با 
حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن بازدید از خط تولید، با 
مهندس یزدى زاده مدیرعامل و جمعى از مسئوالن این 

شرکت دیدار و گفتگو کردند.
مهندس یزدى زاده در این دیدار، گزارشى ازشرایط تولید 
و پروژه هاى توســعه ذوب آهن اصفهان ارائه کرد و با 
اشاره به ثبت سومین رکورد تولید ساالنه این شرکت در 
سال گذشته که با تولید دو میلیون و 400 هزار ُتن چدن 
با دوکوره بلند حاصل شد، گفت: مطابق برنامه،  امسال 
این شرکت  سه میلیون و 50 هزار تن چدن تولید خواهد

 کرد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان اظهار کرد: بخش هاى 
مختلف خط تولید این شــرکت طى سال هاى گذشته 

نوسازى شده وتغییرات اساسى یافته است و لذا به لحاظ 
تکنولوژیک و فنى در شرایط بسیار خوبى است.

مهمتریــن  از  یکــى  زاده،  یــزدى  مهنــدس 
پروژه هاى در دست اقدام این شــرکت را پروژه تزریق 
پودر زغال به کوره بلند  معرفى کرد و گفت: پودر زغال 
در کوره بلند جایگزین کک مى شود که 30 درصد هزینه 
تمام شده محصوالت این شرکت را در بر مى گیرد. لذا 
این پروژه تأثیر اقتصادى خوبى در این شرکت دارد و به 

زودى راه اندازى مى شود.
وى، مشــکل مزمن ذوب آهن اصفهان را، تأمین پایدار 
مواد اولیه دانست و افزود: خوشــبختانه اقدامات خوبى 
براى حل این مشکل انجام شده و در دست اقدام است که 

به زودى از طریق کدال افشا مى شود.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان گفت: امسال سود خواهیم 
داشت اما با توجه به زیان انباشته امکان توزیع سود وجود 
ندارد. برنامه شرکت این است که در سال 1399 توزیع 

سود داشته باشیم.
دکتر اسالمى بیدگلى، دبیر کل نهادهاى سرمایه گذارى 
ایران نیز در این دیدار گفت: با توجه به اینکه در ســال 
رونق تولید هستیم و با توجه به شرایط خاصى که درسال 
جارى با آن مواجه هستیم، توسعه صنایع بزرگى همچون 
ذوب آهن اصفهان و راه اندازى ظرفیت خالى این صنایع 

اهمیت بسیار زیادى براى اقتصاد کشور دارد.
وى افزود: فرصت هاى توسعه اى بسیار خوبى در ذوب 
آهن اصفهان وجود دارد که نیاز به سرمایه گذارى دارد و 

مى تواند بازده بسیار مناسبى داشته باشد.

مدیرعامل فــوالد مبارکه بــه همراه جمعــى از دیگر 
تولیدکنندگان فوالد کشور با دکتر رحمانى، وزیر صنعت، 

معدن و تجارت دیدار کردند.
در این جلسه دکتر رحمانى، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
پس از اســتماع گزارش مهندس عظیمیان، مدیرعامل 
فوالد مبارکه، عملکرد گروه فــوالد مبارکه و اقدامات 
صورت گرفته در بزرگ ترین گروه فوالدســازى کشور 
را ارزشمند و قابل تقدیر دانســت و با تأکید بر ضرورت 
حفظ سطح تولید موجود خاطرنشان کرد: در شرایط فعلى 
افزایش بهره ورى و به کارگیــرى تمامى ظرفیت هاى 

موجود از اهمیت خاصى برخوردار است.
همچنین در این دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت تولید 

محصوالت جدید را از اولویت ها دانست.
بومى سازى حداکثرى تجهیزات مورد نیاز صنعت فوالد 
کشور و تکمیل و به بهره بردارى رساندن هرچه سریع تر 
خط تولید الکتــرود گرافیتــى اردکان از دیگر مواردى 
بود کــه وزیر صنعت، معــدن و تجارت بــر آنها تأکید 

کرد.
مدیرعامل فــوالد مبارکه در این دیدار ضمن تشــریح 
عملکرد گروه فوالد مبارکه در سال 97 و ارائه برنامه هاى 
تولید در سال 98 اظهار کرد: گروه فوالد مبارکه مصمم 

است تا در سال 98 افزایش و رونق تولید را محقق سازد.
حمیدرضا عظیمیان با تأکید بر اینکه همه اهداف گروه 
فوالد مبارکه در تولید آهن اسفنجى و فوالد خام در سال 
97 محقق شــده است گفت: در ســال 98 نیز کارکنان 
گروه فوالد مبارکه تالش خواهند کــرد تا راهبرد مقام 
معظم رهبرى محقق شــود؛ به همیــن منظور، در این 
گروه (شرکت فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان و مجتمع 
فوالد سبا) براى تولید بیش از 8/5 میلیون ُتن فوالد خام، 
6/5 میلیون تن کالف گرم و بیــش از 1/5 میلیون تن 
کالف خام و در واحدهاى احیاى مستقیم فوالد مبارکه، 
فوالد هرمزگان، فوالد سبا و شرکت فوالد سفیددشت 

چهارمحال و بختیارى تولید حدود 11 میلیون تن آهن 
اسفنجى برنامه ریزى شده است.

وى در بخش دیگــرى از ســخنان خود با اشــاره به 
دستاوردهاى جدید فوالد مبارکه در تولید ورق هاى ویژه 
از جمله ورق مورد نیاز خودروسازان و سازندگان لوله و 
پروفیل کشور خاطرنشان کرد: با رشد عرضه 85 درصدى 
محصوالت فوالد مبارکه طى چهار سال اخیر تاکنون، 
واردات محصوالت تخت از  4 میلیون تن به حدود 850 
هزار تن کاهش یافته اســت و این دستاورد بزرگ گام 
بلندى در راســتاى خودکفایى و جلوگیرى از خروج ارز 

از کشور بوده است.

زیان انباشته ذوب آهن اصفهان به صفر مى رسد 

حفظ سطح تولید، تکمیل ظرفیت هاى خالى و تولید محصوالت جدید

گرامیداشت روز کارگر در شهردارى نجف آباد

حجت االســالم و المسلمین ســالک، نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با حضور در مرکز 
شــهید ردانى پور مخابرات منطقــه اصفهان با مدیر 

مخابرات منطقه اصفهان دیدار و گفتگو کرد.
به گــزارش اداره روابــط عمومى مخابــرات منطقه 
اصفهان، در این دیدار که جمعى از معاونان و مدیران 
مخابراتى نیز حضور داشــتند، مهندس حیدرى زاده، 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان با تشریح وضعیت فعلى 
ارتباطى استان گزارشــى از اقدامات مخابرات استان 

در راستاى ارتقاى وضعیت ارتباطى استان ارائه کرد.
مهندس قربانى، معاون شبکه مخابرات منطقه اصفهان 
نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشى از وضعیت کنونى 
زیرســاخت هاى ارتباطى اســتان، به تشریح چشم 
اندازهاى حوزه ارتباطــات و رویکرد مخابرات منطقه 
اصفهان در توسعه شبکه فیبر نورى پرداخت و گفت: 
توسعه شبکه فیبر نورى یکى از الزامات اصلى و بستر 
اجراى دولت الکترونیک و شهر هوشمند بوده و ایجاد 
 (FTTH) امکان اتصال بیش از پیش مشاغل و منازل
به فیبر نورى مى تواند زمینه ساز تحول عظیم در عرصه 

کسب و کارهاى حوزه ICT باشد.
وى افزود: مخابرات براى توسعه شبکه فیبر در شهرها 
و روستاها بعضًا با برخى مشــکالت مواجه است که 
برطرف شــدن آنها مســتلزم همکارى بیش از پیش 

ارگان ها و سازمان هاى مرتبط است.
گفتنى است حجت االسالم سالک در حاشیه این دیدار 
از قســمت هاى مختلف مرکز مخابرات شهید ردانى 
پور و مدیریت دیتا بازدید کــرد و از نزدیک در جریان 
نحوه ارائه خدمات مخابراتى به مردم  شــهر اصفهان 

قرار گرفت.

در نشست انجمن خیران اصفهان با معاونان و مدیران 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان چگونگى فعالیت 
انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینــه آب و احیاى 

زاینده رود اعالم شد.
حسین موالیى، یکى از اعضاى انجمن خیریه فرهنگ 
مصرف بهینه آب و احیــاى زاینده رود گفت: در حال 
حاضر اصفهان 400 خیریه در بخش هاى مختلف دارد 
اما با تأکید استاندار به مصرف بهینه آب توسط تمام 
بهره برداران، انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب 

و احیاى زاینده رود تشکیل شد.
وى افزود: در چند ســال اخیر بخش فالت مرکزى 
کشور به دلیل وقوع پدیده خشکسالى با چالش هاى 
بســیارى رو به رو شــد به طورى که بخش شرب، 
کشاورزى، صنعت و محیط زیســت در این منطقه 

دستخوش تحوالتى شد.
موالیى تشــکیل گروه هاى مردمى را بسیار مؤثر در 
نهادینه ســازى مصرف بهینه آب برشمرد و اعالم 
کرد: با ایجاد انجمن خیریــه فرهنگ مصرف بهینه 
آب و احیاى زاینده رود مى توان به صورت تخصصى 
برنامه هایى به منظور فرهنگسازى مصرف صحیح 

آب در جامعه ایجاد کرد.
این عضو انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب و 
احیاى زاینده رود با اشاره به اهداف تشکیل این خیریه 
گفت: پیگیرى کارشناسانه مصرف بهینه آب در بخش  
شرب، صنعت و کشاورزى، تالش براى فراهم آوردن 
بستر فرهنگى الزم به منظور جلوگیرى از هدر دادن 
آب و در نهایت با تعامل با مســئوالن و کارشناسان 
تدابیرى براى جارى شدن دائمى رودخانه زاینده رود 

در نظر گرفته شود.
وى برگزارى نشست هاى هم اندیشى با کارشناسان 

و اساتید را یکى از راه هاى چگونگى ترویج فرهنگ 
مصرف بهینه آب در جامعه برشــمرد و اعالم کرد: با 
ارائه دستاوردهاى علمى استادها، مى توان زمینه هاى 
مصرف درست آب را در جامعه فراهم کرد و نیز استفاده 
از فضاى مجازى بسیار مؤثر در ترویج فرهنگ مصرف 

بهینه آب میان اقشار مختلف جامعه است.
موالیى همکارى با رسانه هاى گروهى را بسیار حائز 
اهمیت دانست و خاطر نشان کرد: نمى توان از نقش 
رسانه هاى گروهى در فرهنگسازى مصرف بهینه آب 
چشم پوشى کرد بنابراین باید از این ظرفیت در راستاى  
فرهنگ مصرف بهینه آب و احیاى زاینده رود به خوبى 

استفاده کرد.
■■■

در ادامه این نشســت معاون امور مشترکان و درآمد 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: در 
حال حاضر میانگین سرانه مصرف آب شرب در کشور 
حدود 250 لیتر در شبانه روز است در حالى که این رقم 

در استان اصفهان 154 لیتر در شبانه روز است.
رضایى افزود: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با رویکردى که در نظر گرفته درصدد اســت میزان 
مصرف سرانه آب شرب را به 120 لیتر در شبانه روز 
کاهش دهد. وى به اقداماتى کــه پیرامون ترغیب 
مشــترکین به مصرف صحیح آب مى شود پرداخت 
و تصریح کرد: شنا سایى و تشــویق مشترکین کم 
مصرف، شناسایى و جریمه مشــترکین پر مصرف، 
چاپ و توزیع هشدارهاى پر مصرف همراه با قبض آب 
بها به مشترکین با مصرف بیش از 20 متر مکعب در 
ماه و برگزارى جلسات توجیهى مشترکین  با موضوع 
مدیریت مصرف بهینــه آب از مهمترین اقدامات در 

راستاى ترویج مصرف بهینه آب بوده است.      

بازدید نماینده مردم 
اصفهان در مجلس از 
مرکز شهید ردانى پور 
مخابرات منطقه اصفهان

سه شنبه دهم اردیبهشــت ماه، خزانه شهردارى نجف 
آباد، میزبان کارگران خدوم شــهردارى نجف آباد بود که 
به مناسبت گرامیداشت روز کار و کارگر در کنار اعضاى 
شوراى اسالمى شهر و مســئوالن شهرى حضور به هم 
رسانده بودند. در این گردهمایى صمیمانه که به اهتمام 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر تدارك 
دیده شــده بود، پس از پیاده روى دسته جمعى و ورزش 
صبحگاهى، مهندس مســعود منتظــرى نجف آبادى، 
شهردار نجف آباد و آسیابانى، عضو شوراى اسالمى شهر 
نجف آباد، پیرامون مسائل و موارد کار و کارگر و ارزش این 

روز به ایراد سخن پرداختند. آنها روز جهانی کار و کارگر را 
گرامى  داشــتند و فرصتی را مغتنم شمردند تا به مناسبت 
این روز و به تأسی از پیامبر گرامى (ص)، به پاس خدمات 
صادقانه و بی آالیش کارگران شریف، مؤمن و زحمتکش 

در کسب رزق حالل، زحمات بی بدیل آنها را ارج نهند.

در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با جمعى از تولیدکنندگان فوالد تأکید شد


