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این روزها کامبک یعنى ذوب آهن علت عطسه هاى پشت سر هممعدوم سازى 700 کیلوگرم مواد غذایى فاسد استقبال مخاطبان از حامد همایون در آمریکا سرقت 50 موبایل در مراسم تشییع پیکر جمشید مشایخى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

نشانه هاى 
استرس و

 اضطراب شدید

اخطـار هواشناسى اصفهان
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کالهبردارى با درج
 آگهى فروش بلیت کنسرت

کارگران در فروردین 
چقدر دریافتى دارند؟

اتفاق بزرگ عمرانى 
در سال 98
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مسئوالن اصفهان 
مراقب باشند

 در حاشیه رودخانه 
ساخت و ساز نشود

اضطراب و استرس جزو جدا نشدنى از زندگى امروزى 
ما هستند. ما به بودنشان عادت کرده ایم ولى

جسم مان خیر. جسم ما با عالیم هشدار دهنده از 
شدت استرس و اضطراب در وجودمان خبر مى دهد.

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان گفت: امروز 
وقت کمک و امدادرسانى است و هیچگاه دولت 
هم حریف ســاماندهى این وضعیت بحرانى به 
تنهایى نمى شود، امروز به کورى چشم دشمنان 
انقالب و اسالم چون آمریکا، باید این امور را به 

مدد الهى و ایمان مردم سامان دهیم.
به گــزارش خبرگزارى «حوزه»، آیت ا... ســید 
یوســف طباطبایى نژاد، صبح روز پنج شنبه در 

دیدار جامعه روحانیت...
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نوروز نوروز 66 سینماى اصفهان همچنان ادامه دارد سینماى اصفهان همچنان ادامه دارد
گزارش اکران این روزها در نصف جهان  گزارش اکران این روزها در نصف جهان  
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امروز و فردا سامانه بارش زاى پرقدرتى در استان فعال است 

نقش هاى ماندگار
 بهرام افشارى در تلویزیون

پاتکى به فرکى!
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در یکى از مهمترین بازى هاى هفته 

بیست  و پنجم لیگ برتر مهمان تیم پیکان است.
 هفته بیست وپنجم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، 
امروز شنبه 24 فروردین ماه با برگزارى دو دیدار به پایان مى رسد که 

در یکى از این رقابت ها...     
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آیت ا... طباطبایى نژاد با اشاره به سیل اخیر:  

اصفهانى ها
 نمایندگان مجلس را 
سبزپوش کردند؟

اعزام سومین کاروان ماشین آالت به خوزستان
ادامه کمک رسانى از اصفهان براى سیل زدگان

3

برانکو زیر بار این شرط

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونى ایشان دعوت مى شود تا 
در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده این شرکت که در ساعت 10 صبح روز 
چهارشنبه مورخ 1398/02/04 در آدرس اصفهان، خیابان چهارباغ باال، مجتمع ادارى 

کوثر، فاز 2 طبقه 4 واحد 629 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- تصمیم گیرى در رابطه با نقل و انتقال سهام شرکت
2- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مى باشد

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
 شرکت کارگزارى مبین سرمایه (سهامى خاص)

شماره ثبت 36528 و شناسه ملى 10860222183

هیأت مدیره شرکت کارگزارى مبین سرمایه 

شرکت توکابتن(سهامى خاص) در نظر دارد یک دستگاه بچینگ دو مترى 
مدل ELBA و دو دســتگاه بچینگ نیم مترى خود را به فروش برساند 
متقاضیان محترم مى توانند در تاریخ هاى 1398/01/26 و 1398/01/27 
از ساعت 8 صبح لغایت 13 بعد از ظهر جهت بازدید و همچنین دریافت 
مدارك شرکت در مزایده به آدرس: اصفهان - مبارکه - مجتمع فوالد 
مبارکه جنب درب زرین شهر مراجعه نمایند. ضمناً جهت کسب اطالعات 
با شماره تلفن 09133079150آقاى محمدکردنژاد تماس حاصل فرمائید.

آگهى مزایده عمومى

      شرکت توکا بتن

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد تعدادى موتور سیکلت (اسقاطى و اوراقى)، خودرو اوراقى و انواع اقالم و البسه 
مستعمل  وبا وضعیت موجود را از طریق حراج حضورى بفروش برساند:

زمان بازدید وسایط نقلیه:
دوشنبه مورخ 98/01/26 از ساعت 9 صبح تا 12 و بعدازظهر از ساعت 14 تا 17

زمان حراج وسایط :
سه شنبه مورخ 98/01/27 از ساعت   9/30 تا 13

زمان بازدید اقالم :
سه شنبه مورخ 98/01/27  از ساعت 9 صبح تا 12 و بعدازظهر از ساعت 14 تا 17

زمان حراج اقالم :
 چهارشنبه مورخ 98/01/28 از ساعت 9/30 تا 13

 محل برگزارى حراج:
اصفهان- خیابان هزارجریــب ، کوى بهار ، خیابان شــهید غالمى ، روبروى  دبیرســتان باهنر، کانون 

فرهنگى،تربیتى همدانیان تلفن تماس : 031-36283540-43

محل بازدید کاال و وسایط نقلیه
 اصفهان : جاده شیراز ، بعد از شهرك آزمایش- قبل از دارو سازى فارابى - کوچه تاکسى تلفنى سینا

اصفهان: خمینى شهر-خیابان امیرکبیر-کوچه 36-کارخانه موزاییک سازى جهان
اصفهان- فالورجان - شرکت گاز زازران- جنب مسجد ولى عصر (عج)-پارکینگ فتح سپاهان خودرو اوراقى 

و موتور سیکلت اسقاطى و اوراقى

تعداد 2250 دستگاه موتور سیکلت اسقاطى و اوراقى  -
توضیح اینکه در اجراى قانون هواى پاك، کلیه موتور ســیکلت ها صرفا  به مراکز مجاز اسقاط  و بازیافت 

خودرو فروخته خواهد شد و سایر اشخاص حقیقى و حقوقى امکان شرکت در حراج را نخواهند داشت.
تعداد 70 دستگاه خودرو اوراقى  -

انواع اقالم و البسه مستعمل و با وضعیت موجود  -

خریداران محترم میبایست 20 درصد مبلغ پیشنهادى  را در زمان خرید به صورت نقد و یا از طریق 
دستگاه کارتخوان پرداخت نمایند

حراج  حضــورى
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به بهانه حضور «بهتاش» سریال «پایتخت»
 در مجموعه «شرایط خاص»

ذوب آهن و پیکان امروز به مصاف هم مى روند

ى

.
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تیم فو
بیست
 هفته
امروز

در یکى

ها
جلس را
ردند؟
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برنامه ریزى هاى شهردارى اصفهان براى سال جدید 
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عضو کارگرى شــوراى عالى کار در رابطــه با دریافتى 
کارگران در فروردین ماه با بیان اینکه منتظر ابالغ افزایش 
حق مســکن قبل از پایان فروردین هستیم، مى گوید: 
حداقل دستمزد ماهیانه در سال جارى با افزایش 36/5 
درصدى به یک میلیون و 516 هزار  و882 تومان رسیده 
اســت.  حق بُن کارگران نیز از 110 هزار تومان به 190 
هزار تومان افزایش یافته؛ پایه سنواتى براى کارگرانى که 
حداقل یکسال از اشتغال آنها در کارگاه فعلى مى گذرد، 
70 هزار تومان است و حق مسکن نیز از 40 هزار تومان 

به صد هزار تومان افزایش یافت.
على خدایى مى افزاید: حق اوالد به ازاى هر فرزند به 151 

هزار و 600 تومان مى رسد. خدایى با درنظر گرفتن همه 
اعداد فوق مى گوید: امسال کارگر مجردى که  یکسال 
ســابقه کار دارد، حدوداً یک میلیون و 900 هزار تومان 

دریافتى خواهد داشت.
 به گفته وى،  اگر ســابقه کارگر مجرد کمتر از یکسال 
باشــد باید 70 هزار توماِن پایه ســنوات را کسر کنیم و 
دریافتى این کارگر مى شــود مجموع مزد به اضافه حق 
بن به اضافه حق مســکن که اگر حق مسکن صد هزار 
تومانى هرچه زودتر اجرایى شــود، دریافتى این کارگر 
مجرد بدون سابقه کار به یک  میلیون و 800 هزار تومان 

مى رسد.

رئیس فراکســیون نمایندگان والیــى مجلس با تأکید 
براینکه اجراى مصوبه مجلس بــراى افزایش حقوق ها 
قطعى اســت، گفت: صحبت هاى ضد و نقیض برخى 
مسئولین کشــور در رابطه با افزایش حقوق در سال 98 

سوهان روح کارمندان و بازنشستگان شده است.
حمیدرضا حاجى بابایى گفت: به حقوق پنج میلیون نفر 
شاغل و بازنشسته کشورى و لشــکرى باید 400 هزار 
تومان با تبدیل به ضریب اضافه شــود و 10 درصد هم 
جداگانه باید افزوده شــود. وى با بیان اینکه کسانى که 
بین یک میلیون و 240 هزارتومان تا چهار میلیون تومان 
حقوق مى گیرند از 43 درصد تا 20 درصد افزایش حقوق 

خواهند داشت، اظهار کرد: افزایش حقوق بازنشستگان 
کشورى که از حداقل حقوق برخوردارند 60 درصد خواهد 
بود، چون عالوه بر افزایش400 هزارتومانى، 10 درصد نیز 
اعمال مى شود و همسان سازى حقوق هم لحاظ مى شود.
وى تأکید کرد: این شــرایط از ابتداى فروردین سال 98 
قابل اجراســت و دولت نمى تواند تحت هیچ شرایطى 
قانون را تغییر دهد، صحبت هایى که در رابطه با حقوق از 
طرف برخى مسئوالن دولتى بیان مى شود، جنبه اجرایى 
ندارد، فقط سوهان روح کارمندان کشورى و لشکرى و 
شاغلین بازنشسته است که با فشار سنگین تورم و معیشت 

و مشکالت زندگى،  آنها را آزار مى دهد.

کارگران در فروردین 
چقدر دریافتى دارند؟

حقوق، سوهان روح 
کارمندان شده است

تنگه هرمز را ببندید
  انتخاب | حسین شریعتمدارى، مدیر روزنامه 
«کیهان» با اشـاره به وارد کردن سـپاه به فهرسـت 
گروه هاى تروریستى نوشـت: «با تروریست دانستن 
ارتش آمریکا، این حق براى ما نیز محفوظ خواهد بود 
که نیرو هاى نظامى آمریکا را در هر نقطه اى که یافتیم 
به عنوان عوامل تروریست قلع و قمع کنیم. مثًال اگر 
به آب هاى سرزمینى ایران در خلیج فارس وارد شدند 
آنها را بازداشت کنیم و به اشـد مجازات برسانیم.» او 
با پیشنهاد بسـتن تنگه هرمز به روى آمریکا نوشت: 
«تنگه هرمز باید به روى برخى از کشـور هاى عربى 
نظیر عربسـتان، بحرین و امارات که بـا این تصمیم 

آمریکا همراهى کرده اند نیز بسته شود.»

ترامپ مجوز جنگ دارد؟
«مایک پمپئو»، وزیر خارجه آمریکا    انتخاب |
در کنگره این کشور از پاسـخ دادن به این سئوال که 
آیا دولت «دونالد ترامپ» اختیار قانونى حمله به ایران 
را دارد یا نه، خوددارى کرده اسـت. او گفت: «ترجیح 
مى دهم این تصمیم را به وکالى حقوقى بسـپارم.» 
براسـاس قانون اساسـى آمریکا حق اعالم جنگ به 

عهده کنگره است.

خداوند دشمنان ما را 
احمق آفرید 

آیت ا... سبحانى از مراجع    خبرگزارى حوزه |
تقلید، در دیدار شـهردار قـم گفت: خداوند دشـمنان 
ما را احمق آفریـد، اقدامى که ترامـپ احمق در قبال 
سـپاه انجام داد، نفرت جهانى را علیه خود او به وجود 
آورد، تروریست اعالم کردن نیروى نظامى و دفاعى 
کشـورمان، به معناى تروریسـت اعالم کـردن تمام 
ملت ایران است، اقدام ترامپ علیه سپاه بى پایه است.

انتخاب تخت روانچى 
چه معنایى دارد؟

روزنامـه «نیویـورك تایمـز»    رویداد24  |
انتخاب مجید تخت روانچى یکى از اعضاى ارشد تیم 
مذاکرات هسته اى ایران در رأس نمایندگى کشور در 
سازمان ملل را دال بر تالش ایران براى حفظ توافق 
هسته اى خوانده است. در گزارش «نیویورك تایمز» 
به پنج ماه خأل حضور سفیر ایران در نمایندگى ایران 
در سازمان ملل اشاره شده و آمده تحلیلگران سیاسى 
معتقدند انتخاب تخت روانچى انتخـاب مهمى بوده 
چرا که نشـان مى دهد نفوذ ظریف در سلسله مراتب 
قدرت در ایران که در هفته هاى اخیر زیر سئوال رفته 

بود همچنان باالست.

واکنش «پوتین» به یک اشتباه
«والدیمیـر    باشگاه خبرنگاران جوان |
پوتین»، رئیـس جمهور روسـیه در دیدار بـا مقامات 
سـوئدى گفت: دوسـتان سـوئدى که واقعًا دوسـت 
هسـتند، حدود پنـج میلیـارد دالر در اقتصاد روسـیه 
سـرمایه گذارى کردند. مترجم پوتین در ترجمه این 
جمله به جاى «دوستان» از کلمه «شـرکا» استفاده 
کرد که با واکنش سـریع رئیس جمهور روسـیه روبه 
رو شد و پوتین تأکید کرد سـوئدى ها مانند دوست با 

روسیه همکارى مى کنند.

رسانه ملى و گفتمان آن
عمـاد افـروغ در روزنامـه «اعتمـاد»     الف |
نوشت: اخیراً در جلسه اى شـنیدم که مى گویند ما در 
صدا و سیما از گفتمان فالن شخص تبعیت مى کنیم. 
شـخصى که در حد رئیس سـازمان هم نیسـت و در 
رده اى پایین تر اسـت. تعجب کـردم از این طرز تلقى 
و معترضانه گفتم که مگر گفتمان رسـانه ملى را یک 
شخص باید تعیین کند؟ رسانه ملى یک ابزار است و 
گفتمان آن باید جایى وراى این ابزار تعیین شود. ما در 
رسـانه ملى عطف به همین موضوع، نیاز به جماعتى 
داریم که استراتژى ها را تعیین کنند و صرفاً  رسانه اى 
هم نباشند. یعنى کارمند صدا و سیما نباشند و به قدرت 

دولتى هم وابسته نباشند.

خبرخوان
سرو غذا در ظرف طال!
  روزنامه جمهورى اسالمى |

غفلت نهادهاى نظارتى، راه را براى تبلیغ و ترویج 
اشرافیگرى در شمال شهر تهران هموارتر کرده 
است. براســاس این گزارش ها، رستوران هاى 
گرانقیمت در باالى شهر تهران که در غذاهایشان 
از طال اســتفاده مى کنند در اینستاگرام توسط 
افرادى که دنبال کنندگان زیــادى دارند تبلیغ 
مى شــود. با اینکه این افراد کامًال شناخته شده 
هســتند، نهادهاى نظارتى فقط تماشــاگر این 
وضعیت مى باشــند و این ریخــت و پاش هاى 
بى حساب و کتاب در سایه بى تفاوتى این نهادها 
در مرکز کشور اســالمى ایران درحال افزایش 

است.

مرگ 7000 ُتن ماهى 
رئیس ســازمان شیالت    آفتاب  نیوز  |
ایران گفت: در اثــر بارش هاى اخیر و ســیل 
بى سابقه در استان، بســیارى از زیرساخت هاى 
پرورش ماهى در لرستان آسیب هاى جدى دیده 
اســت. نبى ا... خون میرزایى گفت: با توجه به 
اینکه خسارات در تولید و زیرساخت هاى استان 
بسیار باالست هدف مجموعه دولت این است که 
تولیدکنندگان دوباره توانمند شوند. وى همچنین 
اعالم کرده است که 412 مزرعه پرورش ماهى 
در لرستان بر اثر سیل اخیر خسارت دید و سیل 

7000 ُتن ماهى را با خود برد.

واردات آناناس 
به 7000 ُتن رسید

  میزان | براساس آمار گمرك در 11 ماهه 
سال 97، بیش از 7401 ُتن آناناس از پنج کشور 
جهان وارد ایران شده است. بر اساس آمار گمرك، 
واردات آناناس باعث خروج شش میلیون و 915 
هزار و 519 دالر یا به عبارتى 285 میلیارد و 209 
میلیون و 636 هزار و 696 ریال شده است. طبق 
آمار به ثبت رسیده واردات از کشور هاى مالزى، 
فیلیپین، هنگ کنگ، ویتنــام و تایلند گزارش 

شده است.

حمایت منیژه حکمت 
از عادل

منیژه حکمت، کارگردان    اعتماد آنالین |
ســینما، ویدیویى را از جشنى که دوستان عادل 
فردوســى پور به تازگــى برایــش گرفته اند در 
اینســتاگرام منتشــر کرد و خطاب به مدیران 
صداوسیما نوشت: «عادل فردوسى پور، مجرى 
و کارشناس کاربلد و دوست داشتنى، عزیز مردم 
ایران است. آقاى صداوســیما و... اینو بدونید و 

بفهمید.»

 پرشدن 
سدهاى غرب کشور 

رئیس گروه بهره بردارى    جام جم آنالین |
از سدهاى کشور گفت: در حال حاضر اکثر سدهاى 
غرب کشور در وضعیت پرشــدگى قرار دارند که 
تمهیداتى را براى آنها در نظــر گرفته ایم اما باید 
اعالم کرد که وضعیت تمام سدها پایدار است و هیچ 

مشکلى در سدهاى غرب کشور نداریم.

احتمال پایان سال تحصیلى 
در مناطق سیل زده

  میزان | وزیر آموزش وپرورش وضعیت 
آموزشى در مناطق سیل زده کشور را تشریح کرد 
و با تأکید بر اینکــه در مناطق معدودى احتماًال 
مجبور شویم سال تحصیلى را خاتمه یافته تلقى 
کنیم، در خوزستان به دلیل گرماى زودرس و در 
پلدختر هم این مشکل را خواهیم داشت، افزود: 
البته امیدواریم این اتفاق نیافتد و بتوانیم در این 
یک ماه باقی مانده سال تحصیلى را در موعد خود 

تمام کنیم.

خانه  «نیما» که به دلیل پافشــارى مالک بنا بر قیمتى 
باالتر از قیمت پیشنهادى شــهردارى و بى توجهى ها 
تبدیل به مخروبه و زباله دانى شــده بود،  بعد از مدت ها 
رایزنى و درخواســت براى نجاتش، باالخره چهارشنبه 
هفته پیش توسط شهردارى منطقه یک تهران خریدارى 

شد.
سید حمید موسوى، شــهردار منطقه یک تهران با بیان 
اینکه از ســال 79 تاکنون موضوع تملک خانه «نیما» 
توسط شهردارى تهران در حال پیگیرى بود اما متأسفانه 
توافقى در این زمینه حاصل نشــده بود افزود: کارهاى 
مطالعاتى براى بازسازى و احیاى این خانه انجام  خواهد 
شــد تا به محض تملک قطعى، در ســریع ترین زمان 

درهاى این خانه به روى شهروندان گشوده شود.
شراگیم یوشیج پســر نیما که در آمریکا زندگى مى کند 
چندى پیش درباره پیشــینه این خانه در پاســخ به این 
سئوال که قبل از ســکونت در این خانه در کجا ساکن 
بودند، افزود: بعــد از بازگشــت نیما و عالیــه خانم از 
آستارا در ســال 1311، نیما با فروش چند قطعه زمین 
مزروعى شــالیزار در حوالى جنگل هاى تمیشان و نور 
که ســهم االرث پدریش بود، خانه  کوچکى در چهارراه 
یوســف آباد کوچه پاریس در نزدیکــى منزل مادرش 
خریده بود. من در سال 1321 در همین خانه به دنیا آمدم. 
نیما این خانه را در سال 1326 فروخت و به اصرار جالل  
آل احمد و سیمین خانم، زمینى که آنها پیدا کرده بودند و 
در کنار یک قبرستان قرار داشت، خرید. نیما با خرید آن 
زمین و وامى که عالیه خانم از بانک ملى قرض گرفت، 
توانست ساختمانى بسازد که تا اواسط 1327 طول کشید.

وى در خصوص سرانجام این خانه و فروش آن نیز گفته 
بود: در یک زمســتان سرد روز ســیزدهم ماه دى سال 
1338 پس از بازگشت از سفرى که به یوش داشتیم، نیما 
دچار سرما خوردگى شــدیدى شد که منجر به ذات الریه 
شد و پس از 13 روز در بستر خاموش ماند و به دنبال او 
عالیه خانم که خود از درد و رنــج بیمارى و درد مفاصل 

و مشکالت دیگر زندگى مى نالید، در هفتم آذرماه سال 
1343 پنج سال بعد از خاموشى نیما بیشتر دوام نیاورد و 

به سوى او شتافت و خاموش ماند. 
شراگیم ادامه داده بود: به مراحل قانونى انحصار وراثت و 
انتقال سند خانه شمیران اقدام کردم که به نام عالیه خانم 
بود. در سال 1345 منزل را به سرهنگ بازنشسته اى که 
از مشهد آمده بود؛ به 90 هزارتومان فروختم که نیمى را 
بابت قرض بانک دادم و بقیه خرج مخارج انتقال سند و 

انتقال خانه در محضر و داللى و... شــد و به یوش کوچ 
کردم چون تنها مکانى بود که من براى سکونتم داشتم. 
وى اضافه کــرده بود: نیما براى ســاخت عمارت خانه 
پولى نداشت و به همین دلیل  عالیه خانم مجبور شد وام 
بگیرد. این یک وام 30 ساله بود. چون عالیه خانم این وام 
را گرفته بود، تمام اسناد به نام او بوده و زمین هم به نام 
عالیه خانم خریدارى شده بود. مسلم است که اسم نیما در 
هیچکدام از اسناد نیست. ولى این دلیل بر این نمى شود 

که خانه مال نیما نبوده و در آن زندگى نکرده است.
شراگیم یوشیج حســرت مردم را مبنى بر اینکه کاش 
خانه پدرى اش را نفروخته بود محال دانسته و گفته بود: 
براى من مى نویسند که «اى کاش خانه نیما را نفروخته 
بودى»، یا اینکه «اى کاش فکرى براى آینده اش کرده 
بودى»؛ من چه فکرى مى توانستم براى آینده این خانه 
بکنم؟! این خانه زیر قرض وام بود، تقریباً 35 هزار تومان 

سال 1345 مى شد. 

سرگذشت عجیب خانه «نیما» 

دریاســاالر «جان ریچاردســن، فرمانده عملیات دریایى 
ارتش ایاالت متحده آمریکا گفت که با وجود شناسایى سپاه 
پاسدا ران انقالب اسالمى به عنوان سازمانى تروریستى از 
سوى کاخ سفید، قواعد درگیرى براى نیروى دریایى ارتش 
این کشور با ســپاه تغییر نکرده است. همچنین سخنگوى 
ناوگان پنجم نیروى دریایــى آمریکا گفت: نیروى دریایى 
ایاالت متحده عملیات خــود را تغییر نداده و به عملیات در 
هر جایى که قوانین بین الملل اجازه مى دهد، ادامه خواهد 
داد. ما براى تضمین آزادى دریانوردى و جریان آزاد تجارت 

در آبراه هاى بین المللى با شرکاى خود همکارى مى کنیم. 
ناوگان پنجم نیروى دریایى آمریکا یکى از زیرمجموعه هاى 
فرماندهى مرکزى ارتش آمریکا موسوم به سنتکام است که 

حوزه عملیاتش خلیج فارس را نیز دربر مى گیرد.
ســخنگوى ناوگان پنجم نیروى دریایى آمریکا همچنین 
گفت قواعد درگیرى میان این نیرو و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى زمانى مى تواند تغییر کند که دو طرف رفتار خود را 
براساس اقدام متقابل جدید تنظیم کنند که در حال حاضر 

اینگونه نیست.

رئیس پلیس پیشــگیرى گفت: دو موبایل قاپ در مراسم 
تشییع یکى از هنرمندان فقید کشورمان دستگیر شدند که به 

50 فقره سرقت اعتراف کردند.
ســردار کیوان ظهیرى اظهار کرد: با توجه به اینکه اخیراً 
تعدادى از سارقان در مراسم تشــییع هنرمندان، اقدام به 
سرقت اموال شــخصى افراد حاضر در مراسم مى کردند، 
کمیسیون شناسایى و دستگیرى آنان در دستور کار مأموران 
کالنترى هاى 129 جامى و 175 صحن مطهر قرار گرفت که 
در روز مراسم تشییع پیکر جمشید مشایخى، مأموران موفق 

به دستگیرى دو موبایل قاپ در دو عملیات جداگانه شدند.
وى با بیان اینکه یکى از موبایل قاپ ها به سرقت 50 فقره 
گوشى همراه با همکارى همدست خود اعتراف کرد، ادامه 
داد: با تالش کارآگاهان مخفیگاه سارقان در اسالم آباد مورد 

شناسایى قرار گرفته است.
رئیس پلیس پیشگیرى پایتخت تصریح کرد: متهمان به 
بهانه عکس گرفتن به هنرمندان نزدیک شــده  و در یک 
فرصت مناســب با همکارى همدســتش اقدام به سرقت 

مى کردند.

اسدا... کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار در 
گفتگو با «ایلنا» در خصوص قیمت گوجه سبز و فروش 
400 هزار تومانى آن گفت: متأسفانه این قبیل کارها در 
چند وقت اخیر زیاد شــده و فقط با انتشار یک عکس و 
تابلوى قیمت به دنبال ایجاد جو روانى هستند. برخى نیز 
به دلیل  اینکه مشــغله و کار آنچنانى ندارند به این گونه 
اخبار دامن مى زنند در حالى که هنوز هیچ محصول گوجه 

سبزى با این قیمت وارد بازار نشده است.
وى ادامه داد: چند هفته قبــل قیمت هرکیلو چغاله بادام 
را 400 هــزار تومان زدند در حالى کــه این قیمت فقط 
48 ساعت وجود داشــت و بعد از آن به کیلویى 40 هزار 
تومان رسید و االن هم کیلویى 15 هزار تومان به فروش 
مى رسد. به طور کلى شما هیچ مغازه میوه فروشى را پیدا 

نمى کنید که گوجه سبز یا چغاله بادام را با این قیمت ها به 
فروش برساند، همه صبر مى کنند تا قیمت در بیاید سپس 
اقدام به خرید کنند.  وى افزود: اینگونه خبرها فقط خوراك 
شبکه هاى اجتماعى است و در عالم واقعیت خبرى نیست.

اگر جزو کاربران آیفون هســتید، حتمًا متوجه شده اید که 
اپلیکیشــن هاى ایرانى در iOS با اختالل رو به رو شده اند. 
داســتان، همان داستان همیشــگى محدودیت و تحریم 
اســت، تا جایى که مدیران برخى از این برنامه ها، همین 
محدودیت هایى که به تازگى از سوى اپل اعمال شده اند را 

دلیل اختالل ها اعالم کرده اند.
از جمله اپلیکیشن هاى ایرانى که روى iOS دچار اختالل 
شده اند مى توانیم به آسان پرداخت، اسنپ، سیب اپ، فون 
پى و برنامه هایى اشاره کنیم که با پرداخت سر و کار دارند. در 
واقع زمانى که این برنامه ها را باز کنید، خطایى نمایش داده 
مى شود که مى گوید: قادر به اعتبارسنجى برنامه نیست. این 
برنامه تا زمانى که اعتبارسنجى نشده باشد، قابل دسترس 
نیست. مدیران اپلیکیشن هاى ایرانى براى اینکه کاربران 

نســخه iOS برنامه آنها همچنان بتوانند از این برنامه ها 
استفاده کنند، با اپل مذاکره خواهند کرد. تا رفع شدن این 
مشکل  اما مى توانید از نسخه وب این برنامه ها (در صورت 

وجود) استفاده کنید.

خودجوش بود یا برنامه ریزى شده؟ این سئوال از همان سه شنبه هفته پیش 
که رئیس و سایر نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در پى اقدام آمریکا مبنى 
بر اعالم سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستى، لباس هاى سبزرنگ به 

تن کردند، مطرح بود. 
خبرگزارى «فارس» معتقد است نمایندگان اصفهانى حاضر در مجلس که 
در همین لباس به ایراد نطق پرداختند، در جرقه ایده اصلى پوشــیدن لباس 
سبز توســط نماینده هاى حاضر در صحن علنى هم شریک بودند. «باشگاه 
خبرنگاران جوان» نیز در گفتگویى که با احمد امیرآبادى فراهانى، نماینده قم 
و عضو هیئت رئیسه مجلس انجام داده، بر همین موضوع تأکید کرده است: 
«دوشنبه شــب من و آقاى ابوترابى نماینده نجف آباد بعد از تصمیم آمریکا 
در قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه هاى تروریستى به تصمیم واحد 
رسیدیم که براى نمایندگان مجلس لباس پاسدارى تهیه کنیم تا با این روش 
حمایت یکپارچه خود را نشان دهیم. این پیشنهاد را با رؤساى فراکسیون ها 

و سپس با آقاى پزشکیان در میان گذاشــتیم، چراکه آقاى الریجانى در راه 
بازگشت به کشور بودند. هماهنگى هاى الزم با معاون پارلمانى سپاه جهت 
تهیه لباس پاسدارى انجام شــد و وى با مطرح کردن درخواست مجلس از 

فرماندهى سپاه مجوز گرفت. صبح سه شنبه که نمایندگان در فراکسیون هاى 
خود حضور داشتند لباس هاى پاسدارى را در اختیار آن ها قرار دادیم، البته براى 

نمایندگان زن مجلس هم چفیه آماده شد.»
اما روایت خبرگزارى «خانه ملت» که رسانه رسمى مجلس شوراى اسالمى 
محسوب مى شود متفاوت است. این خبرگزارى که با بهروز نعمتى، سخنگوى 
هیئت رئیسه مجلس به گفتگو پرداخته، از قول او نوشت که اقدام نمایندگان 
در روز سه شــنبه با برنامه ریزى قبلى انجام نشده اســت: «فردى مسئول 
این موضوع نبود بلکه این کار با پیگیرى دکتــر الریجانى براى حمایت از 
سپاه پاسداران انجام شــد. رئیس مجلس به یگان حفاظت مجلس دستور 
دادند کارهاى تدارکاتى را انجام دهند. متأســفانه برخى در گفتگو با برخى 
خبرگزارى هــا اظهاراتى مطرح مى کنند که ایــن کار با هماهنگى صورت 
گرفته و دنبال این هستند این اقدام خودجوش را به خود نسبت دهند در حالى 
که چنین موضوعى به هیچ وجه صحت نــدارد و به صورت خودجوش بوده 

است.»

اصفهانى ها نمایندگان مجلس را سبزپوش کردند؟
مانى مهدوى

ارتش آمریکا: قواعد برخورد با سپاه تغییر نکرده است سرقت 50 موبایل در مراسم تشییع پیکر جمشید مشایخى

نوبرانه ها فقط در فضاى مجازى گران است اپل، دوباره اپلیکیشن هاى ایرانى را غیرفعال کرد
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منع مقدرى از حضور در شورا 
عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان در صفحه شخصى 
خود در شبکه اجتماعى از رأى دادگاه مبنى بر ممنوعیت 

شش ماه حضور در جلسات این شورا خبر داد. 
مهـدى مقـدرى در صفحـه شـخصى خـود در شـبکه 
اجتماعى اینسـتاگرام نوشـت: «صبح روز چهارشنبه با 
حضور در شعبه 11 بازپرسى عمومى و انقالب اصفهان، 
آخرین دفاعم را در پرونده  هاى مرتبط با توییت و پست 
اینستاگرامى انجام دادم و در پایان جلسه، بازپرس پرونده 
با قرار نظارت قضائى، من را به مدت شش ماه از حضور در 

شوراى اسالمى شهر اصفهان محروم کرد.»

رتبه پژوهشى دانشگاه کاشان
معاون پژوهشى و فناورى دانشگاه کاشان گفت: دانشگاه 
کاشان در نظام رتبه بندى «ISC» در شاخص پژوهش 
رتبه پنجم را در میان دانشـگاه هاى جامع کشور کسب 

کرد.
مجید منعم زاده اظهار کرد: این دانشـگاه در جدیدترین 
رتبه بندى «ISC»، درمجموع شاخص هاى پژوهش، 
آمـوزش، وجهـه بین المللـى، تسـهیالت (امکانـات) و 
فعالیت هـاى اجتماعى و اقتصـادى با کسـب رتبه نهم 
در میان دانشـگاه هاى جامع، جایگاه خود را در میان ده 

دانشگاه برتر کشور حفظ کرد.

تولد یک شهر
فرماندار سمیرم از تبدیل شدن روستاى فتح آباد بخش 
وردشـت و روسـتاى بیده در بخش پادناى اولیا به شهر 

خبر داد.
محمدرضا عسگریان گفت: با اضافه شدن این دو شهر به 
شهرستان سمیرم داراى شش شهر شامل شهر سمیرم، 

ونک، حنا، کمه، فتح آباد و بیده مى شود.

اعزام طالب به مناطق سیل زده 
120 نفر از طالب اصفهانى براى خدمت رسانى به هفت 
منطقه سیل زده لرستان اعزام شدند. معاون حوزه علمیه 
اصفهان گفت: پیش از این هم 200 نفر از طالب داوطلب 
از 40 مدرسـه علمیه این اسـتان بـه این مناطـق اعزام 
شـده اند. حجت االسـالم مؤمنى افزود: ایـن طالب در 

لرستان به مردم سیل زده خدمات ارائه مى دهند.

بازداشت 8 شکارچى
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا 
گفت: در طول سـال گذشـته هشت شـکارچى و صیاد 
متخلف در شهرستان شـهرضا به علت تخلف در شکار 
و صید پرندگان و چهارپایان دستگیر شدند. باقر یعقوبى 
افزود: این متخلفان بـه 423 میلیون ریال جریمه نقدى 

محکوم شدند.

30 کیلو حشیش داخل کوله
مأموران انتظامى حیـن کنترل خودروهـاى عبورى در 
نایین موفق به کشف 30 کیلو و 750گرم حشیش از یک 
دستگاه خودروى سـوارى پراید شدند. فرمانده انتظامى 
نایین گفـت: مأموران پلیـس مبارزه با مـواد مخدر پس 
از بازرسـى یک سـوارى پراید در گلوگاه این شهرستان 
این مقدار حشـیش داخل کوله از صنـدوق  عقب خودرو 
کشـف کردند. سـرهنگ صادق کاظم زاد افزود: در این 
ارتباط سه نفر دسـتگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل 

مراجع قضائى شدند.

خسارت سیل در کاشان
مدیر مرکز مدیریت بحران و کنترل حوادث شهرستان 
کاشـان گفـت: 55 واحـد در سـیل اخیـر کاشـان دچار 
خسارت شد. جواد مزروعى با بیان اینکه حدود 96 بستر 
از رودخانه هاى منطقه کاشـان مورد مطالعه قرار گرفته 
اسـت، ابراز کرد: تنها رودخانه شـهر کاشـان که داراى 
مشـکل بوده رودخانه میرحیدر این شهرستان است که 
داراى سه شـاخه فرعى اسـت، متأسـفانه در سال هاى 
متمادى در مسـیر رودخانه ساخت و سـازهایى صورت 
گرفته و بر همین اساس مطالعات ویژه مسیر جایگزین 

براى هدایت آب صورت گرفته است.

خبر

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در ایام نوروز 
بیش از 4500 نفر براى اهداى خون بــه مراکز انتقال 
خون اســتان اصفهان مراجعه کردند که نسبت به سال 

گذشته 5 درصد افزایش داشته است.
مجید زینلى در گفتگو با  «فارس» با اشاره به استقبال 
خوب مردم اصفهــان از پویش عیدانه «ســرخى تو از 
من» که از 15 اسفندماه سال 97 تا 15 فروردین ماه 98 
اجرایى شده بود، اظهار کرد: از روز اول فروردین تا پایان 
روز 15 فروردین ماه، بیــش از 4500 نفر براى اهداى 
خون به مراکز انتقال خون استان اصفهان مراجعه کردند 
که از این تعداد 3700 نفر موفق به اهداى خون شدند؛ 

همچنین بیشترین اهداکنندگان ما مربوط به مرکز میدان 
خواجو بود و پس از آن به ترتیب مراکز کاشان، نجف آباد، 

شهرضا و خوانسار بودند.
وى در پایان با اشاره به وقوع ســیل و مناطق سیل زده 
کشــور، خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه اصفهان، 
استان معین اســتان هاى لرســتان و خوزستان است، 
به محض اینکه از ایــن مناطق ســیل زده اعالم نیاز 
خون یا فرآورده هاى خونى شــود، ما ایــن آمادگى را 
داریم که خون و فرآورده هاى خونى را براى آنها ارسال 
کنیم ولــى در حال حاضــر هیچگونه درخواســتى از 

ما نداشتند.

معاون عمرانى اســتاندارى اصفهان گفت: سومین کاروان 
خودروهاى عملیاتى و عمرانى شامل 25 کامیون، شش لودر 

و دو بولدوزر به اهواز اعزام شدند.
حجت ا... غالمى افزود: نیروهاى امدادى و خدمات استان 
اصفهان در اهواز مستقر شده اند و خدمات رسانى در مناطق 

3 و5 این شهر در حال انجام است.
وى بیان کرد: با رسیدن این کاروان عملیاتى بیش از 120 
دستگاه ماشین آالت سنگین شامل کامیون، بولدوزر و لودر 
به اهواز اعزام شد و خدمات رسانى به آن مناطق با بیش از 
120 نیروى عملیاتى و 15 نفر نیرو در ستاد مرکزى در حال 
انجام است. معاون عمرانى استاندار اصفهان ادامه داد: تحکیم 

استحکام سدکارون به دلیل افزایش 700 مترمکعبى ورودى 
توسط نیروهاى استان اصفهان براى جلوگیرى از شکسته 

شدن و تخریب منطقه انجام شده و این عملیات ادامه دارد.
غالمى به خدمات رسانى این استان در لرستان اشاره کرد و 
گفت: حجم تخریب معابر در این استان زیاد بود که نیروهاى 
راهدارى استان اصفهان در معموالن مستقر شدند و مسیر 
این منطقه به پلدختر را بازگشایى کردند و خدمات رسانى 

این حوزه ادامه دارد.
وى درباره فعالیت هاى بنیاد مســکن استان اصفهان نیز 
گفت: اقدام این نهاد نیز براى ارزیابى و برآورد خسارت منازل 

مسکونى صورت گرفته است.

اعزام سومین کاروان 
ماشین آالت به خوزستان

افزایش اهداکنندگان خون در 
اصفهان

نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان گفت: امروز وقت 
کمک و امدادرسانى اســت و هیچگاه دولت هم حریف 
ساماندهى این وضعیت بحرانى به تنهایى نمى شود، امروز 
به کورى چشم دشمنان انقالب و اسالم چون آمریکا، باید 

این امور را به مدد الهى و ایمان مردم سامان دهیم.
به گزارش خبرگزارى «حوزه»، آیت ا... ســید یوســف 
طباطبایــى نژاد، صبح روز پنج شــنبه در دیــدار جامعه 
روحانیت و ائمــه جماعات اصفهان اظهار کرد: امســال 
را درعین حالى که مشکالتى به واســطه سیل به وجود 
آمد به فال نیک مى گیریم چرا که سال با میالد حضرت 
على(ع) آغاز شد. وى بیان کرد: این بارندگى نعمت خداوند 
است، چرا که در آنها هشدار است، اکثر این مشکالت به 
این واسطه اســت که حق آب را غصب کرده بودند، باید 
مسئوالن اصفهان هم مراقب باشند که در حاشیه رودخانه 

ساخت و ساز نشود.
امام جمعــه اصفهان تصریح کرد: چه بســا مقصر اصلى 
همه این مشکالت در ســیل اخیر بشر است، دخالت بشر 
در محیط زیست چنین مشکالت و معضالتى را به وجود 

مى آورد، این ســیل به همه هشــدار داد که باید همیشه 
پدافند غیرعامل را رعایت کنیــم و این یک علم مهم در 

ساخت و ساز شهرى است.
وى با اشــاره به اصحاب ســبت که در قرآن کریم آمده 
است، گفت: ساکتین در برابر گناه و عذاب جزو گناهکاران 
هستند، متأسفانه در کشور، ساکتین در مقابل گناه و  فساد 
زیاد داریم، حمایت از هموطنان یکى از رسالت هاى مهم 

حوزویان و روحانیون است.
آیــت ا... طباطبایى نــژاد افزود: در همیــن بحران ها و  
وضعیت ها روحانیون از طریق پایگاه هاى مساجد براى 
هموطنان خود در مناطق سیل زده با تمام قوا عمل کنند 
و همواره در انجام این امور پا به رکاب باشیم. وى افزود: 
ســاماندهى حضور روحانیون و ائمه جماعات در مساجد 
شهر اصفهان براى اقامه نماز در ســه وعده توسط یک 
فرد از ضروریات است، ارائه برنامه متنوع در طول سال از 
سوى ائمه جماعات شهر اصفهان باید صورت گیرد، چشم 

مردم به پیش نماز است.
امام جمعه اصفهان اذعان کرد: گرداندن مساجد در همه 

امور و سیاستگذارى امور براى مساجد از جمله اقداماتى 
است که باید شوراى ائمه جماعات شهر اصفهان صورت 

دهد، این مساجد متعلق به مردم است.
مدیر حوزه علمیه اصفهان در ادامه اشاره اى به بحث سیل 
زدگان و کمک به ســیل زدگان کرد و گفت: امروز وقت 
کمک و امدادرسانى اســت و هیچگاه دولت هم حریف 
ساماندهى این وضعیت بحرانى به تنهایى نمى شود، امروز 
به کورى چشم دشمنان انقالب واسالم چون آمریکا، باید 

این امور را به مدد الهى و ایمان مردم سامان دهیم.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان خاطرنشان کرد: ائمه 
جماعات باید در مواقع حساس و بحرانى خود را نشان دهند 
و با واکنش نشان دادن و اعالم مواضع مؤثر خود نسبت به 
امور در جامعه ظهور و بروز داشته باشند، ائمه جماعات شهر 
اصفهان اقدام احمقانه و مضحکانه ترامپ را محکوم کنند.
وى یادآور شــد: همه مردم، پاسدار انقالب، اسالم و دین 
خود بوده و به عنوان یک پاسدار هستند، جامعه روحانیت و 
ائمه جماعت در چنین امورى پیشتاز باشند و همراه با مردم 

نسبت به دشمنان واکنش نشان دهند.

آیت ا... طباطبایى نژاد با اشاره به سیل اخیر:  

مسئوالن اصفهان مراقب باشند در 
حاشیه رودخانه ساخت و ساز نشود

نماینده اصالح طلب مردم اصفهان در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: باید در تولید داخلى رونقى ایجاد کنیم 
تا نقش فروش نفت در اقتصاد ایران هر روز کمتر شود 
تا دیگر دشمن نتواند به وسیله محدود کردن خرید آن 

ما را تهدید کند.
حیدر على عابدى در گفتگو با «ایمنا»، با اشاره به شعار 
اقتصادى ســال قبل اظهار کرد: امسال باید تالش 
کنیم تا با تحقق شعار سال به درجاتى از رشد در نظام 
اقتصادى برســیم تا تولیدات داخلى رونق بیشترى 

پیدا بکنند و تولیدکنندگان دیگر از فعالیت در صنعت 
ایران نهراسند.

وى خاطر نشان کرد: مشــکالت تولیدکنندگانى که 
هم اکنون با وجود همه موانع و مشــکالت فعالیت 
مى کنند باید بر طرف شــود و جذابیت بازار تولید به 
گونه اى تأمین شــود که تولیدکنندگان جدیدى به 
این بازار بیایند. الزم است تا دولت یا وزارت صنعت با 
تشکیل کارگروهى به بررسى وضعیت کارخانه هاى 
تعطیل یا نیمه تعطیل بپردازند و چرخه تولید در آنها 

را نیز احیا کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى 
اضافه کرد: دولت باید به دنبال راهکارهایى براى رفع 
مشکالت تولیدکنندگان باشد؛ ظرفیت هاى مناسبى 
در کشورمان وجود دارد که دولت مى تواند با استفاده 
از آنها موانع راه تولیدکنندگان را از میان بردارد. مردم 
هم باید در خرید هاى خودشــان به تولیدات داخلى 
توجه کنند و به کاالى ایرانى فرصت بدهند تا کیفیت 

بهترى پیدا کند.

دولت دنبال رفع مشکالت تولیدکنندگان باشد

رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات فرماندهى 
انتظامى اســتان  اصفهان، از شناسایی و دستگیري 
فردى خبر داد که با درج آگهى دروغین فروش بلیت 
کنسرت، اقدام به کالهبردارى از شهروندان مى کرد.

ســید مصطفى مرتضوى اظهار کرد: در پى شکایت 
تعدادى از شهروندان مبنى بر اینکه فردى در یکى از 
سایت هاى واسطه گر با ترفند فروش بلیت کنسرت، 
اقدام به دریافت وجه و رزرو تلفنى مى  کند و در نهایت 
هیچ گونه خدماتى ارائه نمى دهند، بررسى موضوع در 

دستور کار مأموران پلیس فتا قرار گرفت.
 رئیس پلیس فتا اســتان اصفهان ادامه داد: در روند 
رسیدگى به پرونده مشخص شد که متهم با استفاده از 
این ترفند به ازاى هر درخواست مبلغ یک میلیون ریال 
دریافت مى کرد که در نهایت مشــخص شد تاکنون 
مبلغ 35 میلیــون ریال از این طریق از شــهروندان 
کالهبردارى کرده است. وى عنوان کرد: با استفاده از 
اقدامات تخصصى، متهم مورد نظر پرونده شناسایى و 

با دستور مقام قضائى دستگیر شد.

کالهبردارى با درج آگهى فروش بلیت کنسرت

رئیس شــبکه بهداشت و درمان شــهرضا از کشف 
و معدوم ســازى 737 کیلوگرم انواع مــواد غذایى 
و آشامیدنى فاســد و تاریخ مصرف گذشــته در این 

شهرستان خبر داد.
حجت  ا... تنهایى در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در 
طول سال از واحدهاى صنفى و مراکز تهیه و عرضه 
مواد غذایى بازرسى مى شود اما طرح ویژه نوروزى از 
28 اسفندماه 97 آغاز شــد و تا 20 فروردین 98 ادامه 
داشت. وى از کشف و معدوم سازى 737 کیلوگرم انواع 
مواد غذایى و نوشیدنى فاسد و تاریخ مصرف گذشته 
از اماکن عرضه مواد غذایى این شهرستان خبر داد و 
افزود: در این مدت بیش از 1870 مرحله بازدید و 38 

مورد نمونه بردارى از مــواد غذایى و مراکز عمومى و 
بین راهى و همچنین عرضه کنندگان انواع مواد غذایى 

و نوشیدنى انجام شد.

معدوم سازى 700 کیلوگرم مواد غذایى فاسد 

جذب سرمایه گذار و ایجاد اشــتغال، مردم دارى، پرهیز از 
اســراف وحفظ بیت المال، ترویج امیدآفرینى و استفاده از 
ظرفیت جوانان و بانوان در پســت هاى حاکمیتى از جمله 
توصیه هــا و تأکیدات اســتاندار اصفهــان در گردهمایى 

فرمانداران استان بود.
به گزارش اداره کل روابط عمومى و امور بین الملل استاندارى 
اصفهان، عباس رضایى در گردهمایى فرمانداران ، مهمترین 
و اصلى ترین پیام این نشست را لزوم جذب سرمایه گذاران 
و حمایت از صنایع از سوى فرمانداران برشمرد و گفت: حفظ 
و افزایش اشتغال و تشویق و جذب سرمایه گذاران باید مورد 

توجه جدى فرمانداران باشد.
رضایى با اشاره به معرفى گزینه هاى فرماندارى به وزارت 
کشور براى شهرستان هایى که با سرپرست اداره مى شود در 
زمان قانونى، اظهار کرد: انتصاب فرمانداران مستلزم گذراندن 

فرایندهایى است که در حال انجام است و با توجه به اینکه 
کلیه اختیارات فرمانداران را سرپرستان فرماندارى نیز دارند، 
بر این اســاس هیچ خللى در خدمت رسانى به مردم ایجاد 
نخواهد شد و فرمانداران و سرپرستان فرماندارى ملزم هستند 
در شهرستان محل خدمت خود حضور فعال داشته باشند. 

رضایى یادآور شــد: فرمانداران باید از واگذارى بیش از حد 
زمین براى اجراى پروژه ها و طرح ها با توجه به محدودیت 
هاى موجود خوددارى کنند و الزم است از اراضى استفاده 
بهینه شود. اســتاندار اصفهان بر لزوم احترام و مردم دارى، 
پرهیزاز اسراف، ساده زیســتى، حفظ بیت المال، برگزارى 
مالقات هاى مردمى و همدلى و وفاق با همکاران تأکید کرد 
و افزود: فرمانداران باید از ظرفیت هاى نمایندگى هاى صدا و 
سیما و رسانه ها در شهرستان ها براى انتشار اخبار امیدبخش 
به جامعه استفاده کنند و ترویج امیدآفرینى باید در دستور کار 
قرار گیرد. استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه فرمانداران باید 
وفادار به تعهدى که به مردم داده اند باشند، افزود: وفادارى به

 سیاست هاى دولت تدبیر و امید و وزارت کشور الزامى است 
و اخالق مدارى و ادب و امانتدارى بایــد مورد توجه جدى 

قرار گیرد.

توصیه ها و تأکیدات استاندار اصفهان به فرمانداران

سامانه بارشى که از دیروز وارد استان اصفهان شده است، 
اداره کل هواشناسى استان را وا داشته تا براى امروز و فردا 
اخطاریه صادر کند. در این اخطاریه که روز پنج شــنبه 
منتشر شد آمده اســت: «پیرو اطالعیه جوى شماره 4 
مورخ 21 فروردین به سبب تشدید بارش هاى رگبارى 
گاهى با رعــد وبرق (احتمال تگرگ) وزش باد شــدید 
(تندباد) از عصر روز شنبه (امروز) تا اواسط یک شنبه در 
مناطق جنوب، مرکز، شرق و جنوب شرق و از اواسط روز 
یک شنبه تا اواسط روز دوشــنبه مناطق شرق و شمال 
شرق شرایط آبگرفتگى معابر عمومى، روان آب، احتمال 

سیالبى شدن مسیل ها وجود دارد.»
فاطمه زهرا سیدان، کارشناس مسئول پیش بینى هواى 
اداره کل هواشناسى استان اصفهان هم به پایگاه اطالع 
رسانى «صاحب نیوز» گفته است: سامانه ناپایدار از اوایل 
روز جمعه(دیروز) فعالیت خــود را از مناطق غربى آغاز 
کرده و به  مرور دیگر مناطق را هم در بر مى گیرد که در 
روزهاى شنبه و یک شــنبه (امروز و فردا) هم در استان 
فعال خواهد بود. وى عنوان کرد: در روزهاى شنبه و یک 
شنبه بارش هاى گسترده اى همراه با رعد و برق، وزش 
باد شدید، طوفان لحظه اى و احتمال بارش تگرگ شاهد 
هستیم که اوج فعالیت آن از عصر روز شنبه تا اواسط روز 

یک شنبه در استان و خصوصًا در شرق اصفهان خواهد 
بود. سیدان در گفتگو با خبرگزارى «فارس» گفته است: 
احتماًال با یک وقفه در روز دوشنبه، دوباره سیستم دیگرى 
فعالیت خود را آغاز مى کند و تا پایان هفته بارش ها ادامه 

خواهد داشت.
در همین حال معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان 
از آمادگى آتش نشــانى، معاونت خدمات شــهرى و 
نیروهاى مناطــق 15 گانه شــهردارى اصفهان براى 
بارش هاى پیش رو در شــهر اصفهان خبر داد و گفت: 
تقسیم بندى وظایف بین این بخش ها در ستاد مدیریت 

بحران صورت گرفته است.  
حسین امیرى اظهار کرد: سازمان آتش نشانى شهردارى 
اصفهان با 24 ایستگاه براى امدادرسانى هماهنگ است 
تا نیروهاى این سازمان به همراه تجهیزات در آبگرفتگى 
واحدهاى مســکونى و تجارى وارد عمل شــوند و در 
تقسیم کارى که در این زمینه صورت گرفته نیروهاى 
خدمات شهرى شهردارى هم در بحث آبگرفتگى معابر 
و زیرگذرهاى شهر ورود مى کند و اگر حادثه اى در این 

زمینه داشتیم، خدمات رسانى خواهد کرد.
امیرى با اشاره به اینکه مادى هاى شهر اصفهان یکى 
از راه هاى مهم براى مدیریت آب جارى در شهر است، 
اظهار کرد: در ســیالب اخیر شــهر اصفهان از طریق 
مادى ها قادر به مدیریت ســیالب بودیم که با توجه به 
اهمیت این مکان ها گلوگاه هایى که در مسیر مادى ها در 
گذشته ایجاد شده است را برطرف خواهیم کرد. در یکى 
دو مادى شهر، در گذشته تصرفات و ساخت و سازهایى 

انجام شده که درصدد ساماندهى این بخش ها هستیم.
وى بیان کرد: همچنین چاه هاى جذبى سطح شهر نیز 
در مدار استفاده قرار خواهد گرفت تا آب هاى سطح ناشى 

از بارش باران جذب و مانع آبگرفتگى شود. 

اخطار هواشناسى اصفهان

رئیس دفتر نمایندگى وزارت امور خارجه در اصفهان گفت: 
براى تقویت و بهره بردارى از قراردادهاى منعقد شــده بین 
اصفهان و شهرهاى خواهر خوانده جهان باید دیپلماسى این 

استان بیش از پیش تقویت و فعال شود.
علیرضا ســاالریان در جمع خبرنگاران افــزود: اصفهان از 
ظرفیت هاى باالیى در زمینه گردشگرى و فرهنگى برخوردار 
است و باید دستکم با 50 شــهر دنیا ارتباط خواهر خواندگى 
داشته باشد. وى با بیان اینکه اصفهان نتوانسته به طور کامل 
از ظرفیت شــهرهاى خواهرخوانده استفاده کند تأکید کرد: 
نداشتن رابطه خواهر خواندگى با دیگر شهرهاى دنیا براى ما 

ضرر بیشترى به دنبال دارد.
ساالریان اضافه کرد: مقدمات انعقاد قرارداد خواهر خواندگى 
با چند شهر دیگر از جمله باندونگ اندونزى، کراکوف لهستان 
و حیدرآباد هند پیگیرى شده اما تاکنون هیچکدام به نتیجه 

نرسیده است. وى با بیان اینکه باید پیگیرى هاى بیشترى 
در این زمینه از طرف مســئوالن انجام شــود تصریح کرد: 
نمایندگى وزارت امور خارجه نقش هماهنگ کننده را بر عهده 
دارد و سایر دستگاه ها نظیر استاندارى، شهردارى ها و اتاق 

بازرگانى و دانشگاه ها در این زمینه وظیفه دارند.

وى با اشاره به اینکه شهردار و شــوراى شهر اصفهان نیز 
رویکرد خوبى نسبت به استفاده از قراردادهاى خواهرخوانده 
این شــهر دارند، تصریح کرد: باید بتوانیم این قراردادها را 
عملیاتى کنیم و در این راســتا به کمک همه دستگاه هاى 

ذیربط نیاز است. 
ساالریان گفت: رفت و آمد و تبادل نظر با هیئت هاى مختلف 
شهرهاى خواهرخوانده در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، 
علمى و اجتماعى مى تواند به ارتباطات بیشــتر اصفهان با 

شهرهاى خواهرخوانده منجر شود.
اصفهان با شــهرهاى شــیان چین، کوآالالمپور  مالزى، 
فلورانس ایتالیا، یاش رومانى، بارســلون اســپانیا، ایروان 
ارمنستان، کویت کویت، فرایبورگ آلمان، هاوانا کوبا، الهور 
پاکستان، سن پترزبورگ روسیه، داکار سنگال، بعلبک لبنان 

و نجف عراق عقد خواهرخواندگى دارد.

دیپلماسى استان اصفهان نیازمند تقویت است
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برگزارکنندگان جشــنواره فیلم کن اعالم کردند «مرده هــا نمى میرند» جدیدترین 
ساخته «جیم جارموش»، فیلمساز آمریکایى، هفتاد و دومین دوره این رویداد سینمایى 
را افتتاح مى کند. فیلم جدید جارموش درباره جدال کالنتر و پلیس هاى یک شــهر 

کوچک با زامبى هاست.
«بیل مورى»، «آدام درایور»، «استیو بوشمى»، «دنى گالور» و «تیلدا سوینتون» در 
«مرده ها نمى میرند» مقابل دوربین رفته اند و کمپانى «فوکوس فیچرز» تولید و عرضه 
این فیلم را بر عهده دارد. به گزارش «هالیوود ریپورتر»، این فیلم همچنین یکى از آثار 

حاضر در بخش مسابقه جشنواره کن 2019 خواهد بود.
خبر انتخاب کار جدید جارموش به عنوان فیلم افتتاحیه، هشــت روز پیش از اعالم 
رســمى فیلم هاى حاضر در بخش هاى رســمى اعالم شده اســت. انتظار مى رود 
«روزى روزگارى در هالیوود» به کارگردانى «کوئنتین تارانتینو» و «راکت من» درباره 
زندگى «التون جان»، خواننده سرشناس انگلیسى از فیلم هاى بخش مسابقه امسال 
کن باشند.ریاست هیئت داوران اصلى هفتاد و دومین جشنواره فیلم کن را «الخاندرو 

گونزالس ایناریتو»  کارگردان معتبر مکزیکى بر عهده دارد.

تدوین فیلم سینمایى «من مى ترسم» ساخته بهنام بهزادى با بازى امیر جعفرى و الناز 
شاکر دوست به تازگى به پایان رسیده است.

حمیدرضا لوافى که پیش از ایــن در فیلم «تنها دوبار زندگــى مى کنیم» با بهزادى 
همکارى داشته، تدوین «من مى ترسم» را به پایان رساند.

فیلمبردارى این فیلم دى ماه سال گذشته با بازى الناز شاکردوست، پوریا رحیمى سام، 
امیرجعفرى، ستاره پسیانى، مهران احمدى، پیام یزدانى، مجید جعفرى و یگانه رفتارى 

به پایان رسید.
در «من مى ترسم» بازیگران هر کدام در نقش هاى متفاوتى جلوى دوربین رفته اند و 

قرار است اولین نمایش این اثر در جشنواره هاى بین المللى باشد.
در خالصه داستان، چهارمین فیلم بلند سینمایى بهنام بهزادى، آمده است: «بدیش اینه 

من وسط کلى َشکم که مى خوام برم یا نه... ولى بدترش اینه که صد برابرش مطمئنم 
نمى تونم بمونم.»

نویسنده، کارگردان و تهیه کننده «من مى ترسم» بهنام بهزادى است. او  پیش از این 
ساخت فیلم هایى چون، «تنها دوبار زندگى مى کنیم»، «قاعده تصادف» و «وارونگى» 
را در کارنامه خود دارد، که براى این آثار جوایز مختلفى از جشنواره هاى داخلى و خارجى 

دریافت کرده است. 

انیمیشن «آقاى گوزن» به کارگردانى مجتبى موسوى در دهمین دوره جشنواره فیلم 
کوتاه «اسکپتو» در ایتالیا موفق به دریافت جایزه ویژه شد.

جشنواره «اسکپتو» داراى بخش هاى مختلفى از جمله بخش فیلم هاى کوتاه، مستند، 
انیمیشن و داستانى است. جشــنواره فیلم کوتاه «اسکپتو» بر فیلم هاى کوتاه مستقل 
متمرکز است و سعى دارد امکان مالقات فیلمسازهاى کشورهاى مختلف را فراهم آورد. 
این جشنواره با هدف تشویق و معرفى فیلمسازان مستقل شروع به کار کرد و تمرکز آن 

بر برقرارى دیالوگ و تبادالت فرهنگى بین فیلمسازان سراسر جهان است. 
جشنواره فیلم کوتاه «اســکپتو» همچنین قصد دارد شهر کاگلیارى ایتالیا را که محل 
برگزارى جشنواره است، به مردم معرفى کند.  «اسکپتو» اصطالحى یونانى و به معنى 
دیدن و تماشاکردن است. این جشنواره از سوم تا ششم آوریل برابر با 14 تا 17 فروردین 

ماه در شهر کاگلیارى ایتالیا برگزار شد.
انیمیشن «آقاى گوزن» در جشنواره جهانى فیلم فجر، جشنواره «زاگرب» کرواسى، 
جشنواره «انیماموندى» برزیل، جشنواره «انســى» فرانسه، جشنواره «انیماتریکز» 
فنالند، بازار فیلم برلین حضور داشــته و لوح تقدیر بخش مسابقه بین الملل جشنواره 
جهانى فیلم فجر و جایزه ویژه جشنواره انیمیشن «زاگرب» کرواسى را دریافت کرده 

است.

یک نویســنده بــا رد ســخنان داور برنامه 
«عصر جدیــد» دربــاره خارجــى خواندن 
پانتومیــم، تأکید کــرد بهتر اســت درباره 
چیزى کــه نخوانده ایــم، بــا قاطعیت نظر 

ندهیم.
احســان رضایى، نویســنده و منتقد ادبى که 
به عنوان کارشــناس در برخــى برنامه هاى 
تلویزیون از جمله «کتاب بــاز» حضور دارد، 
در واکنش به سخنان سیدبشیر حسینى، داور 
برنامه «عصر جدید»، از ریشــه هاى ایرانى 

نمایش پانتومیم نوشت.
او در کانال تلگرامــى اش توضیح داد: «هیچ 
اشــکالى ندارد که کســى کتاب «نمایش در 
ایران» بهرام بیضایى را نخوانده باشد تا بداند 
از بین دســته نمایش هاى کهن موســوم به 
تقلید، الل بازى آنقدر رایج بــوده که عنوان 
مستقل پیدا کرده (ص 57) یا مثًال «سفرنامه 
اولیویه» فرانسوى را ندیده باشد که در شرح 
ضیافتى معمولى در یک کاروانســرا در زمان 
آغامحمدخــان قاجار، از دعوت کردن ســه 
نفر بــراى اجــراى نمایش الل بــازى گفته

 (ص 90)... مشــکل اینجاســت که درباره 
چیزى کــه نخوانده ایــم، بــا قاطعیت نظر

 بدهیم.»

یک منتقد ســینما معتقد اســت کــه برنامه 
«مسابقه محله» در مقایسه با «عصر جدید» 
که مملو از گرته بردارى و بى معیارى اســت، 

بسیار اصالت بیشترى در استعدادیابى دارد.
مهرزاد دانــش، منتقد ســینما در توییتى به 
مقایســه برنامه «مســابقه محله» و «عصر 
جدید» پرداخت و نوشــت: «برنامه «مسابقه 
محله» بــا همه ابتدایى بودنــش، باز اصالتى 
بیشتر در اســتعدادیابى دارد تا برنامه جعلى 

مسابقه «عصر جدید»، مملو از گرته بردارى 
و بى معیارى؛ و چقــدر نام «عصر جدید» 
یادآور آن شــاهکار گزنده «چاپلین» در 
نقد بى اصالتى هاى تازه به دوران رسیدگى 

است.»

بهرام افشارى بازیگر سریال «پایتخت» و 
«على البدل» از امشب با «شرایط 
خاص» بــه تلویزیون مى آید 
و ایفاگر نقشى متفاوت در 

این سریال مى شود.
بهرام افشارى، بازیگر 

بلند قد ســینما، تئاتر و تلویزیون است که کمتر کسى از 
مخاطبان تلویزیون وجود دارد که بعد از پخش ســریال 
«پایتخت» او را نشناسد. بازیگر محبوب نقش «بهتاش» 
یکى از موفق ترین چهره هاى سریال «پایتخت» بود که 
با بازى در کنار هنرمندان باســابقه مورد توجه بسیارى از 

مخاطبان قرار گرفت.
این بازیگر از امشــب با ســریال «شــرایط خاص» به 
کارگردانى وحید امیرخانى در کنار کامبیز دیرباز در شبکه 3 
سیما روى آنتن مى رود. «شرایط خاص» سریالى کمدى با 
حضور بازیگرانى چون کامبیز دیرباز، پروانه معصومى، نادر 
سلیمانى، کاظم سیاحى، مریم سعادت، سوگل قالتیان، 
معصومه رحمانى، صحرا اسداللهى، اسدا... یکتا و شهره 
سلطانى است که بازیگر جوان سریال «پایتخت» در نقشى 

طنز در این سریال همبازى این چهره هاى مشهور شد.
بهرام افشارى را اغلب مخاطبان تلویزیون با نقش آفرینى او 
در سریال «پایتخت» مى شناسند. بازى بهرام افشارى در 
فصل دوم سریال «پایتخت» در نقش «شیرافکن» نام او 
را در لیست بازیگران سریال «پایتخت» قرار داد اما شهرت 

اصلى اش با بازى در نقش «بهتاش فریبا» اتفاق افتاد.
«بهتاش فریبا» پســر «بهبود» و «فهیمه» در ســریال 

«پایتخــت 5» بود که هنرنمایى در این نقش توانســت 
به محبوبیت ویــژه اى در میان مردم دســت یابد و تکه 
کالم هایش در «پایتخــت» ورد زبان طرفــداران این 

سریال شد.
بهرام افشــارى در ســریال «پایتخت 5» با بازیگرانى 
چون محســن تنابنده در نقش «نقى معمولى»، علیرضا 
خمســه در نقش «بابا پنجعلى»، ریما رامین فر در نقش 
«هما ســعادت»، احمد مهران فر در نقش «ارســطو»، 
نسرین نصرتى در نقش «فهیمه»، ســارا و نیکا فرقانى 
در نقش «ســارا» و «نیکا»، هومن حاجى عبداللهى در 
نقش «رحمــت»، مصطفى و مجتبى بالل حبشــى در 
نقش «رحمان» و «رحیــم» و نیلوفر رجایى فر در نقش 

«الیزابت» همبازى بود.
«على البدل» یکى دیگر از سریال هاى بهرام افشارى در 
تلویزیون است که به کارگردانى سیروس مقدم نوروز 96 از 

شبکه یک سیما پخش شد.
بهرام افشارى بازیگر نقش «هرمز»، مأمور انتظامات روستا 
بود و در این ســریال با بازیگرانى چون مهدى هاشمى، 
مهدى فخیم زاده، احمد مهرانفر، حســین محب اهرى، 
هادى کاظمى، هومن حاجى عبداللهى، محمود جعفرى، 

عزت ا... رمضانى فر، فروغ قجابگلى، هدیه آزاده، مهسا 
باقرى،  فرشته گلچین، آرزو نبوت، میثم چگینى و محسن 

تنابنده همبازى بود.
و از امشــب «بهتاش» ســریال «پایتخت» قرار است 
با نقشــى جدید و متفاوت در ســریال «شرایط خاص»

 مهمان خانه هاى مردم در قاب شبکه 3 سیما شود. این 
سریال قرار بود بالفاصله بعد از پخش «زوج یا فرد»، روى 
آنتن برود اما زمان پخش آن به تعویق افتاد و ســرانجام 
«شرایط خاص» از شنبه بیســت و چهارم فروردین ماه 

(امشب) روى آنتن شبکه 3 سیما مى رود.
پخش این سریال هر شب ساعت 20 و 45 دقیقه است و 
بازپخش آن روز بعد در ساعات یک و 30 دقیقه بامداد، 10 

صبح و 14 و 30 دقیقه  بعدازظهر خواهد بود.
محمد معتمدى، خواننده تیتراژ پایانى این سریال است و 

همزمان نخستین آنونس رسمى آن منتشر شد.
«شــرایط خاص» به نویســندگى حســین تراب نژاد و 
احسان لطفیان، ســریالى با حال و هواى کمدى است و 
مضامین اجتماعى با زبانى شــیرین در آن طرح مى شود. 
تصویربردارى این سریال پربازیگر، بهار سال گذشته در 

بیش از 110 لوکیشن اصلى و فرعى در تهران انجام شد.

ویژه برنامه «برنده باش» با اجراى محمدرضا گلزار در 
نیمه شــعبان و فینال «عصر جدید» با اجراى احسان 

علیخانــى در مــاه 
رمضــان پخــش 

مى شود.
«عصــر جدید» و 
«برنده بــاش» دو 
برنامه پر تماشــاگر 
نوروزى شــبکه 3 

تلویزیون بودند. 
در آســتانه نیمــه شــعبان و آغــاز مــاه رمضــان، 
تلویزیــون تصمیم گرفته اســت از ظرفیــت این دو 

برنامه بــراى اســتفاده در دو ماه آینــده بهره بردارى 
کند. 

بر ایــن اســاس، 
شبکه 3، ویژه برنامه  
«برنده بــاش» را با 
اجــراى محمدرضا 
گلزار در نیمه شعبان 
روى آنتــن خواهد 
همچنیــن  بــرد. 
فینال مسابقه بزرگ 
اســتعدادیابى «عصرجدیــد» در مــاه رمضان پخش 

خواهد شد.

بازیگر سریال «بر سر دوراهى» از تجربه حضور در این مجموعه تلویزیونى با داستانى متفاوت از دیگر سریال ها گفت.
شیرین آقاکاشى درباره سریال «بر سر دوراهى» که به کارگردانى بهرنگ توفیقى، در ایام نوروز 98 روى آنتن شبکه 

2 رفت، عنوان کرد: من داستان این سریال را بسیار دوست داشتم و فکر مى کنم سریال جذابى براى مخاطب بود.
او ادامه داد: سریال «بر سر دوراهى» قصه ملودرام زیبایى داشت و عوامل سریال تالش بسیارى براى آن انجام دادند 
و نتیجه خود را هم گرفتند. به نظرم این ملودرام با غالب سریال هاى تلویزیونى فرق داشت 

و مخاطب هم این تفاوت ها را احساس کرد.
آقاکاشى درباره تولید این سریال که تا ایام نوروز هم طول کشید گفت: اکثر عوامل 
در نوروز هم سر کار بودند و همه این تالش ها براى رضایت مخاطب انجام شد. 
به هر حال کار در تلویزیون سختگیرى هاى خود را دارد براى این سریال نوروزى 

هم فشردگى کار زیاد بود.
او در پایان با اشــاره به تسویه نشــدن دســتمزدش در یکى از سریال ها 
عنوان کرد: بخشــى از فشــار کار د ر تلویزیون هم به دســتمزدها 
مربوط مى شــود به طور مثال من هنوز دســتمزدم را از ســریال 
«هیئت مدیره» دریافت نکرده ام که نوروز ســال گذشــته به 
 کارگردانى مازیار میرى و تهیه کنندگى مهران رســام روى 

آنتن شبکه 5 رفت.

به بهانه حضور «بهتاش» سریال «پایتخت» در مجموعه «شرایط خاص»

نقش هاى ماندگار بهرام افشارى در تلویزیون
ببهرام افشارى بازیگر سریال «پایتخت
«على البدل» از امشب با «شر
خاص» بــه تلویزیون مى
وو ایفاگر نقشى متفاوت
این سریال مى شود.
بهرام افشارى، باز

نقش هاى

جدیدترین خبر از فیلمى
 با بازى امیر جعفرى و الناز شاکردوست 

«آقاى گوزن» 
از ایتالیا جایزه ویژه گرفت

بازیگر «هیئت مدیره»:

 دستمزدم از نوروز 97 را هنوز نداده اند

و نتیجه خود را هم گرفتند. به نظرم این
و مخاطب هم این تفاوتها را اح
آقاکاشىدرباره تولید این سریا
در نوروز هم سر کار بودند و ه
به هر حال کار در تلویزیون س

هم فشردگى کار زیاد بود.
او در پایان با اشــاره به
کرد: بخشـ عنوان
مربوط مى شــ
«هیئت مدی
 کارگردانى
آنتن شبک

حامد همایون در سالن 14 هزار نفرى فروم لس آنجلس روى 
صحنه رفت. این خواننده که براى برگزارى تور کنســرت 

به آمریکا ســفر کرده، اولین برنامه  این تور را در سالن 
بزرگ Forum با استقبال 

قابل توجه مخاطبین اجرا کرد.
این اولین اجراى یک خواننده  ایرانى فعال در داخل 
کشور در سالن بزرگ فروم بوده است. پیش از این، سه 
خواننده  ایرانى ساکن آمریکا در این سالن کنسرت برگزار 
کرده اند که بیشــترین میزان بلیت فروخته شده، حدود 
8000 نفر بوده اســت. از این رو فروش حدود 14هزار بلیت 
براى کنســرت حامد همایون، موجب تعجب مدیران سالن 
فروم شد و آنها با تهیه  کیکى منقش به تصویر این خواننده 
به استقبالش رفتند. همچنین صفحه اینستاگرام سالن فروم با 
درج پست هایى از اجراى این هنرمند جوان ایرانى تقدیر کرد.

همچنین همزمان با برگزارى این کنسرت، روى دیوارى که به 
درج نام هنرمندانى که در سالن فروم کنسرت برگزار کرده اند 
اختصاص دارد، نام حامد همایون در کنار اسامى خوانندگان 

سرشناس دنیا درج شد.
مجید روغنى، مدیر اجرایى شرکت «ترانه شرقى» که در سفر 
آمریکا حامد همایون و سامان امامى (رهبر ارکستر) را همراهى 
مى کند ضمن اعالم مطالب باال، گفت: در این کنســرت از 
تجهیزات بزرگ ترى در زمینه نورپردازى و صدابردارى در 
مقایسه با اجراهاى قبلى هنرمندان ایرانى در آمریکا استفاده 

شده است.
 سن خوزه، واشنگتن دى سى، هوستون، داالس، شیکاگو و 

نیویورك مقاصد بعدى این تور هستند.

متلک  کارشناس تلویزیون 
به داور «عصر جدید»

برنامه ابتدایى 
«مسابقه محله» از 

«عصر جدید» بهتر است

افتتاح جشنواره کن با زامبى هاى «جیم جارموش» 

استقبال مخاطبان از حامد همایون در آمریکا 

معتقد اســت کــه برنامه  ما
در مقایسه با «عصر جدید»  «
بردارى و بى معیارى اســت، 

ترىدر استعدادیابى دارد.
 منتقد ســینما در توییتى به 
 «مســابقه محله» و «عصر 
نوشــت: «برنامه «مسابقه   و
ابتدایى بودنــش، باز اصالتى 
ىىىعلى دادیابى دارد تا برنامه ج
دید»، مملو از گرته بردارى
چقــدر نام «عصر جدید»
هکار گزنده «چاپلین» در

ى تازه به دوران رسیدگى 

4حامد همایون در سالن 14 هزار نفرى فروم لس آنجلس روى 
صحنه رفت. این خواننده که براى برگزارى تور کنســرت 

در سالن آمریکا ســفر کرده، اولین برنامه  این تور را به
mبزرگ Forum با استقبال 

قابل توجه
این اولین
ککشور درسال
خواننده  ایرانى
کرده اند که بیش
بوده اســ 8000 نفر
براى کنســرت حام
فروم شد و آنها با ته
بهاستقبالش رفتند.
درج پست هایى از اج
همچنین همزمان با
درجنام هنرمندانىک
اختصاص دارد، نام
سرشناس دنیا درجش
مجید روغنى، مدیر
آمریکا حامد همایون
مى کند ضمن اعالم
تجهیزات بزرگ تر
مقایسه با اجراهاى

شدهاست.
 سنخوزه، واشنگتن
نیویورك مقاصد بعد

مه ابتدایى 
بقه محله» از 

جدید» بهتر است

تدارك ویژه گلزار و علیخانى  براى ماه شعبان و رمضان
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ذوب آهن و پیکان امروز به مصاف هم مى روند

پاتکى به فرکى!
تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان در یکــى از مهمترین 
بازى هاى هفته بیســت  و پنجم لیگ برتر مهمان تیم 

پیکان است.
 هفته بیست وپنجم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام 
خلیج فارس، امروز شنبه 24 فروردین ماه با برگزارى دو 
دیدار به پایان مى رسد که در یکى از این رقابت ها، تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان در ورزشــگاه شهر قدس به 

مصاف پیکان خواهد رفت.
تقابل ذوب آهن و پیکان را مى توان یکى از سخت ترین 
دیدارهاى هفته بیست وپنجم دانســت. این دو تیم در 
حالى به مصاف هــم مى روند که با توجــه به نزدیکى 
امتیازات و جایگاهشان در جدول، از انگیزه باالیى براى 
کسب پیروزى برخوردار بوده و به دنبال کسب 3 امتیاز 

این دیدار هستند.
سبزپوشان اصفهانى در حالى آماده این بازى مى شوند 
که دوشــنبه گذشــته در لیگ قهرمانان آسیا پیروزى 
ارزشــمندى را مقابل الوصل امارات به دست آوردند و 
بخت اول صعود از گروهشان هستند، در لیگ برتر نیز 
شرایط خوبى داشته و از پنج بازى قبلى خود سه برد و دو 
تساوى را کسب نمودند تا با 26 امتیاز و یک بازى کمتر 
نسبت به سایر تیم ها، در رده دهم جدول جاى گیرند. در 
آن سو تیم پیکان اما شرایط چندان خوبى ندارد. شاگردان 
فرکى در پنج بازى قبلى خود تنها یک پیروزى داشتند و 
با کسب دو مساوى و دو شکست، 25 امتیازى شدند و در 

رده دوازدهم جدول قرار گرفتند.

ذوب آهن این روزهــا در اوج قــرار دارد. شــاگردان 
منصوریان که در لیگ قهرمانان آسیا خوش درخشیدند 
و بازى هاى باکیفیتى را از خود به نمایش گذاشته اند، در 
لیگ برتر نیز بازگشت باشکوهى داشته و موفق شده اند 
تا شرایط تیم خود را کامًال بهبود بخشند. بارزترین نکته 
در نمایش هاى اخیر، هماهنگى باالى ذوبى ها در تمامى 
خطوط، داشتن نظم تیمى قابل توجه و بهره گیرى این 
تیم از تمام ظرفیت هاى فنى موجود در ذوب آهن با توجه 
به داشته هایش اســت. واقعیت این است که ذوب آهن 
اگرچه در خط حملــه با کمبود مهره روبه رو اســت اما 
منصوریان موفق شده است تا با مهره هایى که در اختیار 
دارد، تیمى با قابلیت فنى درخور توجه روانه میدان کند 

که توانایى عبور از هر خط دفاعى را دارد.
ذوب آهن براى بازى با پیکان از آمادگى خوبى برخوردار 
اســت. تیم منصوریان در تمامى خطوطش از وضعیت 
خوبى برخوردار است و اکثر بازیکنان در اوج آمادگى به 
سر مى برند. سبزپوشان اصفهانى در درون دروازه از رشید 
مظاهرى بهره مى برند که این روزها کامًال آماده بوده و 
حتى در دو بازى آخر این تیــم چندین بار ناجى تیمش 
شد. خط دفاعى ذوب آهن با وجود جوانى و کم تجربگى 
عملکرد خوبى در لیگ  برتر و لیگ قهرمانان آسیا داشته 

و مدافعان این تیم کامًال با هم هماهنگ شده اند.
در خط میانى نیز ذوب آهن بازیکنان خوب و خالقى مثل 
محمدرضا عباسى، محمدرضا حسینى، قاسم حدادى فر 
و حتى ماریون ســیلوا را در اختیار دارد که قادر هستند 

در بدترین شرایط ورق را به نفع تیم خود برگردانند. در 
خط حمله نیز وضعیت ایــن تیم خوب و مطلوب به نظر 
مى رســد، حضور مهاجم با هوش و فرصت طلبى مثل 
ارسالن مطهرى در کنار اوساگوآنا خط حمله این تیم را 

زهردار و پرقدرت کرده است.
در آن ســو پیکان را مى توان طالیه دار اجراى سیستم 
تخریبى و ســبک بازى دفاعى در لیگ برتر دانســت. 
پیکانى ها با بهره گیرى از دفــاع چندالیه و منظم، تیم 
حریف را در زمین خود پرس کــرده و تالش مى کنند 
با بازى تخریبى موقعیت چندانى در اختیار حریف قرار 
ندهند و در ضد حمالت سریع به گل برسند. شاگردان 
فرکى در ضدحمالت بسیار خطرناك هستند و مهاجمان 
پرســرعت این تیم از کوچک ترین فرصت ها، نهایت 
بهره را مى برند. سبک بازى تخریبى و دفاع مستحکم 
پیکان مى تواند ایــن بازى را براى ذوبى ها به شــدت 

دشوار کند.
با این حال نیاز هر دو تیم به کسب برد موجب مى شود 
تا این دیدار قابلیت تبدیل شدن به یکى از جذاب ترین 
بازى هاى هفته را داشته باشد. باید منتظر ماند و دید در 
نهایت حوادث فوتبال به نفع کدام تیم رقم خواهد خورد.

ذوب آهن در این دیدار محمدرضا عباســى را به دلیل 
مصدومیت در اختیار ندارد. پیــکان اما بازیکن محروم 
و یا مصدومى ندارد اما قاضى، سجادپور و ابراهیمى سه 
بازیکنى هستند که به دالیل انضباطى از ترکیب این تیم 

کنار گذاشته شده اند.

مهدى حسینى نسب، بازیکن ســابق تیم ذوب آهن بر 
این باور است حمایت سعید آذرى از علیرضا منصوریان 
در بازگشت تیم ذوب آهن به روزهاى خوبش بیشترین 

تأثیر را داشته است.
 مهدى حسینى نسب که نزدیک به سه فصل در تیم ذوب 
آهن بازى کرده است در توضیح بیشتر مى گوید: نتیجه 
گیرى ذوب آهن به خوبى نشان مى دهد تا چه حد حمایت 
مدیر عامل از سرمربى تیم مى تواند در بازگشت تیم به 
روزهاى خوبش دخیل باشد. در فوتبال ایران معموًال تا 
تیم نتیجه نمى گیرد مربى برکنار مى شــود. حمایت در 
روزهاى بحرانى معنى پیدا مى کند چرا که در روزهاى 
نتیجه گیرى مربى نیاز به حمایت ندارد. ســعید آذرى 
همواره در ســال هاى اخیر متفاوت با خیلى از مدیران 
عمل کرده است و به همین دلیل به موفقیت هاى خوبى 
هم رسیده است. نایب قهرمانى در لیگ برتر و آسیا مقام 
کمى براى ذوب آهن نیست. ضمن اینکه این تیم در جام 
حذفى هم قهرمان شده است. من بازى هاى اخیر ذوب 
آهن در لیگ قهرمانان آسیا را دیدم. تیم با روحیه فوتبال 
مى کند و از همه مهمتر بعد از گل خوردن روحیه خود را 
از دست نمى دهد و به بازى برمى گردد. این ضعف بیشتر 
تیم هاى ایرانى است. حتى دیدید در جام ملت ها تیم ملى 
بعد از گلى که از ژاپن خورد نتوانست به بازى برگردد. این 
مشکل به دلیل ضعف فرهنگى در فوتبال ایران به وجود 
مى آید که علیرضا منصوریان از پس حل آن در تیمش به 

خوبى برآمده است.
بازیکن ســابق تیم ذوب آهن در مورد آینده این تیم با 
علیرضا منصوریان مى گوید: علیرضا منصوریان در حال 
تبدیل شدن به یک مربى باتجربه است. او در استقالل 
و ذوب آهن آزمون خطاها را پشــت سر گذاشت و شک 
ندارم با حمایت هاى سعید آذرى مى تواند در آینده و در 
ذوب آهن بــه موفقیت هاى خوبى دســت یابد. ضمن 
اینکه ذوب آهن یک تیم 
خوب و ریشه اى است 
و علیرضا منصوریان 
مــى توانــد براى 
رســــیدن بــــه 
موفقیت هاى مهم 
و قابــل تحســین 
برنامه ریزى 

کند.

آینده ذوب آهن با 
منصوریان روشن است

اینکه ذوب آهن یک تیم 
خوب و ریشه اى است 
و علیرضا منصوریان 
مــى توانــد براى

رســــیدن بــــه 
موفقیت هاى مهم 
و قابــل تحســین

برنامه ریزى 
کند.

رقابت هاى نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ایران در حالى 
آغاز شد که تیم هاى مدعى خود را معرفى کردند تا رقابت 
براى قهرمانى در هجدهمین دوره این مسابقات، داغ تر 
از همیشه برگزار شود. پرســپولیس، سپاهان اصفهان، 
تراکتورسازى تبریز و استقالل تهران تیم هایى بودند که 
لیست بازیکنان خود را با جذب چند بازیکن گرانقیمت و 
سرشــناس تقویت کردند تا با قدرت هرچه بیشتر براى 

رسیدن به هدف خود گام بردارند.
با گذشت چند هفته از بازى هاى نیم فصل دوم، سپاهان 
اصفهان و استقالل تهران فاصله خود را با صدر جدول 
بیشتر کردند تا خریدهاى آنها نشان دهند چندان به درد 
مربیان خود نمى خورند. استقالل تهران که در اواخر سال 
97 نتایج قابل قبولى را گرفت با باخت نوروزى در دربى 
پایتخت مقابل پرسپولیس با بحران روبه رو شد و کارى 
کرد که آبى پوشان همچنان با مشــکالت خاص خود 

دست و پنجه نرم کنند.
در کنار استقالل تهران اسم سپاهان نیز به چشم مى خورد. 
این تیم که در ابتداى فصل جارى رقابت هاى لیگ برتر 
فعالیت گســترده اى در بازار نقل و انتقاالت داشــت در 
تعطیالت زمستانى نیز سنگ تمام گذاشت تا امیر قلعه 
نویى بتواند با مهره هاى مدنظرش بازى هاى دلخواه را 

انجام دهد.
زردپوشــان اصفهانى با کسب تســاوى مقابل نساجى 
مازندران در هفته بیست و چهارم لیگ برتر، اختالفشان 
را با صدر جدول به 4 امتیاز رســاندند تا کار خود را براى 
رسیدن به صدر سخت تر کنند. ترکیب سپاهان با توجه به 
تقویت در نیم فصل رقابت هاى لیگ برتر تا قبل از بازى 
دیروز با استقالل چندان تغییرى نسبت به دور رفت این 

مسابقات نداشت.
امیر قلعه نویى در زمستان 97 ساســان انصارى را کنار 
گذاشت تا محسن مســلمان را از ذوب آهن خریدارى 
کند. همچنین مدیران باشگاه با درخواست سرمربى خود 
محمد مسلمى پور، على قربانى، محمد ابراهیمى و محمد 
مهدى زاده را هم جذب کردند تا همه خواسته هاى قلعه 

نویى را اجابت کرده باشند.
اما قلعه نویى در بین خریدهــاى جدید خود تنها به على 
قربانى فرصت داده اســت تا خودنمایــى کند. مهاجم 
بلندقامت زردپوشان در هفت بازى این تیم در نیم فصل 
دوم به میدان رفته اســت اما تنها یک گل براى این تیم 
به ثمر رسانده است (تا قبل از دیدار با استقالل) که آمار 

چندان خوبى نیست.
کادر فنى ســپاهان در حالى ساســان انصــارى را به 
تراکتورسازى تبریز داد که جانشــینان او نظیر مهدى 
زاده و محسن مسلمان نتوانسته اند انتظارات را برآورده 
کنند. مهدى زاده در طول نیم فصل دوم (تا قبل از بازى 
دیروز) 133 دقیقه براى ســپاهان بازى کرده اســت و 
محسن مسلمان نیز که فصل گذشته در اوج محبوبیتش 
با پیراهن پرسپولیس بود تنها 78 دقیقه براى زردپوشان 
بازى کرده است(تا قبل از بازى با استقالل). مسلمان که 
در نیم فصل از ذوب آهن به سپاهان نقل مکان کرد هنوز 

با آنچه مدنظر قلعه نویى است فاصله دارد.
مورد عجیب دیگرى که در بین خریدهاى سپاهان وجود 
دارد محمد ابراهیمى است. بازیکن پیشین تراکتورسازى 
پس از اینکه نیم فصلى را در لیگ دسته یک بازى کرد به 
سپاهان پیوست تا براى قلعه نویى مثمر ثمر واقع شود اما 
این بازیکن تا قبل از دیدار دیروز فرصت یک ثانیه بازى 
کردن با پیراهن زرد اصفهان را نیز پیدا نکرده است. قلعه 
نویى درباره مسلمى پور هم از فرمول مشابه براى مسلمان 
استفاده کرده است تا نیمکت سپاهان هیچ بازدهى براى 
موفقیت این تیم تا اینجاى کار نداشــته باشــد و فعًال 
خریدهاى زمســتانى فقط چهره ذخیره هاى سپاهان را 

جذاب تر کرده باشد.

به فکر جذاب تر کردن 
ذخیره هایتان بودید؟!

اســتقالل و پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا نتایج 
فوق العاده اى نگرفته اند و تازه بــا پیروزى در بازى هاى 
این هفته خود به جدول مســابقات برگشتند. با توجه به 
نتایج همگروه هاى آنها، وضعیت صعود آنها به مرحله بعد 
یا حذف در پایان مرحله گروهى براى سرخابى ها در هفته 
آخر مشخص خواهد شــد. اما وضعیت ذوب آهن کامًال 

متفاوت است.
شاگردان منصوریان در پایان هفته سوم لیگ قهرمانان 
آسیا با 7 امتیاز صدرنشین گروه خود هستند و با تیم دوم 
جدول یعنى الــزورا 3 امتیاز فاصله دارنــد. آنها در بازى 
بعدى خود میزبان الوصل امارات خواهند بود، تیمى که 
در زمین خودش 3 بر یک مغلوب ذوب آهن شده است و 
پیروزى شــاگردان منصوریان بر این تیم در فوالدشهر 
اصًال دور از انتظار نیست. اگر این اتفاق بیافتد و ذوب آهن 
در هفته چهارم الوصل را شکست دهد 10 امتیازى خواهد 
شــد و قطعًا در صدر گروه خود باقى خواهد ماند. نکته 
جذاب براى ذوب آهن این اســت که اگر در بازى دیگر 
این گروه، الزوراى عراق بر النصر عربســتان غلبه کند، 
صعود ذوب آهن به مرحلــه حذفى در پایان هفته چهارم 
قطعى خواهد شــد. البته تیم عراقى در بــازى رفت با 
نتیجه 4 بر یک مغلوب النصر شــده اما این تیم در زمین 
خود نتایج بهترى مى گیرد و بعید نیســت بتواند از پس 
حریف عربســتانى خود بربیاید. در این صورت الزورا 7 
امتیازى مى شــود و با توجه به 3 امتیازى بودن النصر و 
الوصل، صعود ذوب آهن به مرحله یک هشتم نهایى لیگ 

قهرمانان آسیا قطعى خواهد شد.

صعود سبزها 
شاید در هفته چهارم

 در حالى که به نظر مى رســد هیچکــس از گزینه نهایى 
فدراسیون فوتبال براى نشســتن روى نیمکت تیم ملى 
اطالع ندارد اما یک نفر هست که مى گوید مربى تیم ملى 

انتخاب شده و او حتى نامش را هم مى داند! 
علیرضا مرزبان، سرمربى تیم نفت مسجد سلیمان در این 
باره گفته است: «هیچ کدام 
از گزینه هایــى کــه در 
رسانه ها مطرح شده، 
براى تیم ملى ایران 
نخواهند آمد. البته باید 
بدانید که سرمربى تیم ملى 
انتخاب شده و من هم نامش 
را مى دانم ولى نمى توانم 
مطرح کنم. به فارسى 
آســان هم نخواهم 
گفت، اجازه بدهید 

رازدار باشم.»

اسمش را مى دانم ولى 
نمى گویم!

3 نماینده ایران در رقابت هاى لیگ قهرمانان این فصل 
بر خالف شروع تقریبًا نگران کننده اى که داشتند هفته 
سوم بازى ها را با برد پشت سر گذاشتند تا به نوعى دوباره 
به جدول بازى ها برگردند. استقالل با برد مقابل الهالل، 
پرسپولیس با برد مقابل االهلى و ذوب آهن با برد مقابل 
الوصل در حال حاضر وضعیت خوبى براى ادامه مسیر 

آسیایى خود دارند.
وقتى در اولین روز این فصل لیگ قهرمانان آســیا کار 
نمایندگان ایران بدون کسب برد شــروع شد، همه از 
نگرانى هاى خاص خودشان براى ادامه مسیر گفتند. در 
هفته دوم بازى ها نیز این فقط ذوب آهن بود که بردى 
شیرین برابر النصر به دست آورد و سرخابى هاى تهران 
که دیگر نمایندگان ایران بودند باز هم از رسیدن به کسب 
پیروزى بازماندند. این شرایط تا حدى ادامه دار شد که 
ترس طرفداران این دو تیم از صعود نکردن تیمشان به 
مرحله بعد افزایش پیدا کرد. استقاللى ها بعد از شکست 
در دربى تهران و کسب تساوى در دیدار مقابل سایپا باید 
روبه روى حریف سرسخت عربستانى قرار مى گرفتند. 

آن هم در شرایطى که حاشــیه مهمان ناخوانده اردوى
 آبى ها بود و شــفر و یارانش باید براى فرار از اتفاقات 
بد تالش زیادى مى کردند. اســتقالل با لشــکرى از 
مصدومان و غایبان انضباطى بایــد روبه روى الهالل 
قرار مى گرفت و همین کار سایر شاگردان شفر را سخت 
تر مى کرد. با این حال اما باز هم وینفرد شــفر آلمانى 
در نشســت خبرى پیش از دیدار تیمش مقابل حریف 
عربســتانى خم به ابرو نیاورد و با انجام صحبت هایى 
حرفه اى تقریبًا آرامش را بــه اردوى تیمش برگرداند. 
حاصل همه این اتفاقات پیش از بازى کســب نتیجه 
موردنظر در دیدار حساس مقابل الهالل بود. استقالل 
که با دو گل على کریمى و پژمان منتظرى از حریف در 
نیمه اول پیش افتاد، در نهایت موفق به کسب پیروزى 
2 بر یک شد و با توجه به تساوى العین و الدحیل در دیگر 
بازى گروه به نوعى به جدول بازگشت. بعد از کسب این 
برد شیرین سرمربى استقالل آنقدر راضى بود که یکبار 
دیگر در نشست خبرى از این گفت که استقالل یکى از 

بزرگ ترین تیم هاى فوتبال آسیاست.

درســت یک روز بعــد از دیــدار اســتقالل و الهالل 
وضعیت در اردوى دیگر نماینــده ایران نیز همین بود. 
پرسپولیسى ها با این تفاوت که با توجه به نتایج کسب 
شده اخیرشان نسبت به اســتقاللى ها روحیه بهترى 
داشــتند پا به زمین مســابقه مقابل االهلى عربستان 
گذاشتند. تنها وجه اشتراك دو تیم اما همان یک امتیاز 
کسب شده بود. یک امتیازى که پرسپولیس را هم مثل 
استقالل مجبور به کسب پیروزى مقابل الهالل کرده 
بود. بازى در دبى و در زمین بى طرف باعث شد که برانکو 
ایوانکوویچ پیش از مسابقه با حریف عربستانى و شرایط 
سخت گروه پرسپولیس صحبت کند. عالوه بر برانکو 
این سیدجالل حسینى بود که مثل همیشه با مصاحبه 
هاى هوشمندانه خودش خواســت اهمیت بازى را به 
گوش هواداران تیمش برســاند. حسینى اعتقاد داشت 
بازى مقابل االهلى از بازى مقابل استقالل هم سخت 
تر و مهمتر است. در نهایت سرنوشت پرسپولیسى ها نیز 
در هفته سوم رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا با خوشى 
همراه بود. قرمزها با برد 2-0 مقابل االهلى بار دیگر در 

آسیا غرش کردند. آن هم با یک گل زیبا و فوق العاده از 
شجاع خلیل زاده و گلى از على علیپور که خیال همه را از 

کسب پیروزى راحت کرد.
با گذر از دو نماینده تهرانى ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
به نماینده اصفهانى کشورمان مى رسیم که از استقالل 
و پرســپولیس در این فصل بازى هاى لیگ برتر بهتر 
نتیجه گرفته. منصوریان که در هر دو بازى آســیایى 
قبلى خودش با ذوب آهن بازى باختــه را با برد عوض 
کرده بود، در بازى ســوم مقابل الوصل امارات هم ابتدا 
یک بر صفر از حریف عقب افتاد و در نهایت به پیروزى 
3-1 رسید. این سومین کامبک سبزهاى اصفهان در این 
فصل بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا بود. سه کامبک در 
سه بازى باعث شد منصوریان از این بگوید که تیمش 
یکى از ایرانــى هاى با کیفیت لیگ قهرمانان اســت. 
تیمى که این روزها کســب نتایج تقریبًا خوب در لیگ 
برتر را به نتایج فوق العاده در لیگ قهرمانان پیوند زده و 
تماشاگرانش را تا حد زیادى به بازگشت روزهاى خوب 

امیدوار کرده است.

نادرى به واسطه درخششى که در پرسپولیس داشت حاال با 
پیشنهاد تمدید قرارداد مواجه شده است.

همانطور که مى دانید محمد نــادرى جوان در نیم فصل از 
تیم کورتریک بلژیک و به مدت شــش ماه به پرسپولیس 

پیوســت تا بازیکن قرضى این تیم باشد. محمد انصارى، 
مدافع چپ فیکس پرسپولیس رباط صلیبى پاره کرده بود 
و برانکو این جوان را خرید که جــاى مدافع خوش اخالق 
تیمش را پرکند. انصافاً هم از ابتدا کسى فکرش را نمى کرد 
محمد نادرى جوان در ترکیب پرسپولیس موفق باشد اما 
عملکرد این بازیکن به گونه اى بود که توانســت رضایت 
برانکو، سرمربى تیم و مدیران پرسپولیس را به خود جلب 
کند. نادرى به واسطه درخششى که در پرسپولیس داشت 

حاال با پیشنهاد تمدید قرارداد مواجه شده است در حالى که 
هنوز با تیم بلژیکى قرارداد دارد. مدیران باشگاه پرسپولیس 
نیز به توصیه برانکو در تالش هستند که بتوانند به هر شکل 

ممکن قرارداد محمد نادرى را تمدید کنند. 
در همین زمینه شنیدیم یک ایجنت شناخته شده که عامل 
جدایى یکى دو ستاره پرسپولیس در پایان لیگ هفدهم از 
این تیم بود وعده داده که قادر است رضایتنامه محمد نادرى 
را براى پرسپولیس بگیرد اما به یک شرط! گویا طرف شرط 

گذاشته که برانکو و مدیران پرســپولیس با بازگشت یک 
ستاره جدا شده و پشیمان موافقت کنند. این بازیکن مطرح 
پس از جدایى از پرســپولیس نتوانســت به هدف خودش 
برسد و حاال پس از یک فصل ناکامى قصد بازگشت دارد. 
خواسته اى که حداقل تاکنون مسئوالن پرسپولیس بدان 
پاسخ مثبت نداده اند. حال باید دید ایجنت مورد نظر مى تواند 
با تمدید قرارداد محمد نادرى زمینه بازگشت بازیکن سابق 

به پرسپولیس را فراهم سازد یا اینکه...؟!

این روزها کامبک یعنى ذوب آهن

برانکو زیر بار این شرط
 مى رود؟

باره گفته است: «هیچ ک
از گزینه هایــى کــه
رسانه ها مطرح ش
براى تیم ملى ایر
نخواهند آمد. البته

بدانید که سرمربى تیمم
انتخاب شده و من هم نام
را مى دانم ولى نمى تو
مطرح کنم. به فار
آســان هم نخو
گفت، اجازه بد

رازدار باشم.»

نادرىب
پیشنها
همانطو
تیمکو

بران
 مى
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مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان در دیدار با مدیرعامل شــرکت مترو 
اصفهان تأکیــد کرد هرگونــه حفر تونل و تأســیس 
ایستگاه هاى خط 2 مترو اصفهان تحت نظارت مستقیم 

اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان است.
فریدون اللهیارى افزود: با توجه به تجربه هاى کســب 
شــده در جریان طراحى و اجراى طــرح خط یک  مترو 
اصفهان در دو دهه گذشته، تالش مى شود تا در جریان 
اجراى خط 2مترو اصفهان به محورهاى تاریخى اصفهان 
هیچ گونه آسیبى وارد نشود. وى گفت: با توجه به اینکه 
بخشى از خط 2 مترو اصفهان از محورهاى غیر تاریخى و 

بخشى دیگر از محورهاى تاریخى مى گذرد با همکارى 
شرکت مترو و با کمک باســتان شناسان و متخصصان 
اجراى این طرح تالش مى شــود تا در هر دو محور غیر 
تاریخى و تاریخى متخصصان میراث فرهنگى اکتشافات 
و پایش الزم را براى جلوگیرى از بروز هرگونه خطر به 

عمل آورند.
در ســال هاى 94 و 95 با هماهنگى ســازمان میراث 
فرهنگى کشــور، اداره کل میراث فرهنگى اســتان و 
شهردارى اصفهان عبور خط 2 مترو از مجموعه جهانى 
میدان امام (ره) منتفى شــد، به طورى کــه این طرح 
محورهاى دیگرى از شهر اصفهان را پوشش خواهد داد.

رئیــس مطالعات مهندســى اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى اســتان اصفهان با اشاره به تأثیر بارش هاى 
اخیر گفت: آبگیرى بندهاى آبخیزدارى، شهرستان شهرضا 

را از خطر سیالب نجات داده است.
حمید لیاقتى در حاشــیه بازدید خبرنــگاران از بندهاى 
آبگیرى شده شــهرضا و مبارکه افزود: شهرضا در نقطه 
خروجى سیالب قرار دارد و با توجه به چنین موقعیتى این 
شهر در معرض خطر سیالب قرار داشت و بندهاى خاکى 
با بارش هاى 6 فروردین آبگیرى شد و تهدیدهاى سیالب 

با اجراى این پروژه هاى آبخیزدارى بى اثر شد.
وى با اشاره به 20 ســال خشکسالى و فرونشست زمین 

تصریح کرد: بعد از این مدت خشکسالى و شرایط نامناسب 
پوشش گیاهى با فرونشست زمین مواجه مى شویم و به 
دنبال آن، روان آب اتفاق مى افتد و اکنون استان اصفهان 
هم از نظر پوشش گیاهى و فرونشست زمین در معرض 

خطر قرار دارد.
رئیــس مطالعات مهندســى اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى اصفهان ادامه داد: اگر طبیعت از بین برود دیگر 
اصالح پذیر نیست و باید با اجراى پروژه هاى اساسى به 
سمت حفظ جنگل ها و مراتع و منابع طبیعى برویم چراکه 
ایران جزو کشورهاى با فرسایش خاك باالست و تخریب 

پوشش گیاهى علت اصلى فرسایش خاك است.

نظارت میراث فرهنگى بر حفر 
تونل خط 2 مترو 

شهرضا چگونه از خطر سیل 
نجات پیدا کرد

خدمات شهردارى
 گران مى شود

معاون مالى و اقتصادى شـهردار اصفهان گفت: بودجه 
شـهردارى اصفهان در سـال جارى 37 درصـد افزایش 

یافته است. 
مرتضى طهرانـى افـزود: افزایش 37 درصـدى بودجه 
یعنى باید نسـبت به سـال گذشـته 37 درصـد افزایش 
درآمد داشته باشیم، البته غیرمنتظره نیست چون بهاى 
خدمات به همین نسـبت براى شـهردارى گران تر تمام 

خواهد شد.
 وى تأکید کـرد: راهکارهـاى وصول درآمـد به نحوى 
برنامه ریزى شده که فشارى به شهروندان به ویژه قشر 

کم درآمد جامعه وارد نشود.

پلیس مانع نابینا شدن
 یک شهروند شد 

مأمور انتظامى از نابینا شـدن جوشـکار آسـیب دیده 
اصفهانى جلوگیرى کرد.

 ایـن مصـدوم کـه  براثـر بـى احتیاطـى در هنـگام 
جوشـکارى چشـمانش آسـیب دیده و دچـار کورى 
موقت شـده بـود بـه جاى شـماره گیـرى با سـامانه 
115 اورژانـس از مأموران انتظامى 110 درخواسـت 
کمـک کـرد. پـس از تمـاس ایـن شـهروند، مأمور 
وظیفـه انتظامـى ایـن فـرد مصـدوم را بالفاصله به 
بیمارسـتان منتقـل کرد کـه بنا بـه درخواسـت این 
فرد آسـیب دیـده، پلیـس وظیفه شـناس شناسـایى 

و تجلیل شد.

خبر

با توجه به اکران همه فیلم هاى پرفروش نوروزى در ســینماهاى 
اصفهان، سینمادوستان مى توانند لیستى از فیلم هاى سینمایى متنوع 

را به برنامه هاى خود اضافه کنند.
به گزارش «فارس»، گزارش اجمالى از وضعیت فروش فیلم هاى 
اکران نوروز 98 نشان از فروش 42 میلیارد تومانى سینماها در نوروز 
داشت. در اکران نوروزى سال 98 که از تاریخ 25 اسفند شروع شد، 
هفت فیلم سینمایى در سینماهاى کشور به نمایش درآمدند (به جز 
فیلم هاى هنر و تجربه) که فیلم «رحمان 1400» ساخته منوچهر 
هادى به تهیه کنندگى على سرتیپى در ژانر کمدى بیشترین سهم از 
فروش را طى این مدت داشته است؛ «مترى شیش و نیم» ساخته 
سعید روســتایى و «چهار انگشت» ســاخته حامد محمدى نیز در 

رتبه هاى بعدى بودند.
با توجه به اکران این فیلم ها در سینماهاى اصفهان، سینمادوستان 
مى توانند با مراجعه به سینماهاى سپاهان، قدس، فلسطین، پردیس 
سینمایى چهارباغ، پردیس سینمایى سیتى سنتر و پردیس سینمایى 

ساحل به تماشاى فیلم مورد عالقه خود بنشینند.
در لیست اکران برنامه هاى سینما سپاهان فیلم هاى «چهار انگشت»، 
«رحمان1400»، «زندانى ها» و «مترى شیش و نیم» قرار گرفته اند؛ 
این فیلم ها هر کدام در یکى از ســالن هاى ســینما سپاهان اکران 
خواهد شد. سانس شروع این فیلم ها از ساعت 10 و 15 دقیقه است و 

تا ساعت 23 و 59 دقیقه ادامه خواهد داشت.
فیلم هاى «چهار انگشت»، «رحمان1400»، «زندانى ها» و «مترى 
شیش و نیم» در سینما قدس اکران خواهند شد؛ این فیلم ها از ساعت 
10 و 30 دقیقه شروع به اکران مى شــوند و تا ساعت 23:00 ادامه 
خواهند داشت، در این میان سینما فلسطین دو فیلم «رحمان1400» 
و «مترى شیش و نیم» را نیز اکران خواهد کرد، سانس آغازى این دو 

فیلم در سینما فلسطین از ساعت 10 و 45 دقیقه است و تا ساعت 23 
و 15 دقیقه ادامه خواهد داشت.

برنامه پردیس سینمایى ساحل شامل فیلم هاى «پیشونى سفید3»، 
«چهار انگشــت»، «رحمان1400»، «زندانى ها»، «ژن خوك»، 
«غالمرضا تختى»، «مترى شیش و نیم» و یک فیلم از هنر و تجربه 
با عنوان «رضا» است؛ پردیس سینمایى ساحل فیلم هاى خود را از 
ساعت 10:00 براى اکران بر روى پرده نقره اى مى برد و این اکران تا 

ساعت 23 و 59 دقیقه ادامه خواهد داشت.
در پردیس سینمایى چهارباغ هم شش فیلم با عنوان هاى «پیشونى 
سفید3»، «چهار انگشــت»، «رحمان1400»، «زندانى ها»، «ژن 

خوك» و«مترى شیش و نیم» اکران خواهند شــد؛ این سینما از 
ساعت 10:00 که آغاز اکران فیلم هاست تا ساعت 23 و 59 دقیقه 
که پایان اکران فیلم هاســت میزبان عالقه منــدان و هنرمندان و 

سینمادوستان خواهد بود.
پردیس سینمایى سیتى سنتر هم نیز مانند دیگر سینماها فیلم هاى 
«پیشونى سفید3»، «چهارانگشت»، «رحمان1400»، «زندانى ها»، 
«ژن خوك»، «غالمرضا تختى»، «مترى شیش و نیم» و یک فیلم 
از هنر و تجربه با عنوان «جوجه ها آخر پاییز جیغ مى کشــند» را در 
لیست اکرانى آخر هفته خود دارد؛ این فیلم ها از ساعت 11:00 شروع 
به اکران مى شوند و تا ساعت 23 و 15  اکران آنها ادامه خواهد داشت.

گزارش اکران این روزها در نصف جهان 

استاندار اصفهان در جریان سفر یک روزه نوروز 6 سینماى اصفهان همچنان ادامه دارد
به شهرســتان کاشان در آســتان مقدس 
على بن محمد باقر (ع)  حضور یافت و در 
جلسه اي  با حضور فرماندار کاشان، تولیت 
آســتان مقدس على بــن محمدباقر (ع) 
و جمعى از مســئوالن محلى؛ مســائل و 
مشکالت این آستان بررسى و راهکارهاى 

الزم براى حل این مشکالت ارائه شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور 
بین الملل اســتانداري اصفهــان، عباس 
رضایی در این جلســه با اشــاره به اینکه 
در ســال جاري انتخابات مجلس شوراي 
اسالمی را در پیش داریم و طرح تقسیمات 
کشورى در هر سطح که مطرح شود منتج 
به نتیجه نخواهد شد، گفت: در قانون چنین 

چیزى وجود ندارد که چــون یک منطقه 
جغرافیایى به بخش، شــهر یا شهرستان 
ارتقا نیافته است نباید داراى یک درمانگاه 
یا بیمارستان مجهز باشد و می توان بدون 
آنکه یک روستا به بخش تبدیل شود براى 

ساکنان آن کارهاى بزرگى انجام داد.
رضایی با تأکید بر اینکــه ظرف یک ماه 
آتى با حضور مدیران کل ذیربط براى حل 
مسائل و مشکالت آستان سلطان على بن 
محمد باقر در این محل جلســه اى برنامه 
ریزى خواهد شد، تصریح کرد: استاندارى 
اصفهان از هیچ کوششــى بــراى تحقق 
همت ساکنان منطقه به منظور احداث یک 
درمانگاه مجهز در مشــهد اردهال کاشان 

فروگذار نخواهد بود.

برنامه ریزى احداث یک درمانگاه مجهز در 
مشهد اردهال 

تیم آفرود هیئت موتورسـوارى و اتومبیلرانى 
اسـتان اصفهـان در هفتـه جـارى بـه اهـواز 
اعزام مى شـود. رئیـس هیئت موتورسـوارى 
و اتومبیلرانى اسـتان اصفهان گفـت: تاکنون 
سـه تیم از طرف این هیئت به خرم آباد اعزام 
شـده اند، اما هفتـه جارى، تیم دیگـرى براى 
امدادرسـانى به اهواز مـى رود. این تیـم قرار 
است با 20 دستگاه ماشین آفرود و دو کامیون 
سیل زده ها برساند.ده چرخ، کمک هاى مادى اعضا را به دسـت 

آفرود اصفهان در جاده اهواز

مزایده (نوبت اول)
واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 971512 جلسه مزایده اى در روز 
سه شنبه مورخ 1398/2/17 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم له 
و به جهت فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک باب منزل با کاربرى مسکونى، تجارى و انبارى فاقد سابقه 
ثبتى به متراژ 154 مترمربع عرصه و 400 مترمربع اعیانى داراى پروانه ســاختمان به شماره 4011 مورخ 
1365/4/4 از شهردارى زرین شهر، سه طبقه همکف تجارى (مغازه تعویض روغنى) طبقه اول مسکونى 
و زیرزمین حدود 50 مترمربع به صورت انبارى که در حال حاضر در تصرف محکوم علیه مى باشد واقع در 
زرین شهر- خیابان شیخ بهایى- نبش کوچه شهید طغیانى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
10/140/000/000  ریال ارزیابى گردیده است، در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده و سپس در صورت 
تمایل در جلسه مزایده شــرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى 
باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد 
قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 

426026 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /1/143
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- محمود سلطانى دادخواستى به مبلغ مبنى بر انتقال سند 
خودرو بطرفیت عبدالعظیم قربانى که اعالم شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه1303/97در 
شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 98/3/1 
ساعت 8/30 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شــورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود. م الف: 424988 شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /144 /1
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 971434 جلسه مزایده اى در روز 
دوشنبه مورخ 1398/02/16 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم 
له و به جهت فروش چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى فاقد سابقه ثبتى به 
مساحت 250 مترمربع واقع در سده لنجان- اراضى روبروى دانشگاه آزاد- پالك شماره 370 فاقد هرگونه 
انشعاب که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 200/000/000 ریال ارزیابى گردیده است، در محل 
اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نم اید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده 
از ملک مورد نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلســه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى 
توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن 
الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 423446 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /1/145

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه هفتم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
970987 ج/7 له آقاى مهدى شاهمرادى علیه 1- آقاى حسین ساعد مبنى بر مطالبه مبلغ 145/647/428 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/2/17 ســاعت 11:30 صبح 
در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین  واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانى اصفهان- خیابان امام 
خمینى- نمایندگى ایران خودرو مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن 10 درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شــده 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: محل توقیف و نگهدارى اموال واقع در نمایندگى ایران خودرو خیابان امام خمینى حضور بهم 
رسانیده و پس از رویت آنها و مطابقت با فهرست مندرج در صورت مجلس توقیفى مورخ 97/10/1 با توجه 
به جمیع جهات موثره در مقطع فعلى نسبت به ارزیابى اموال توقیفى به شرح زیر اقدام و مجموعًا یکصد و 
چهل و نه میلیون 149/000/000 ریال به عنوان قیمت پایه مزایده ثمین و اعالم نظر به عمل آید. 1- تعداد 
پنجاه دست لنت خودرو پژو و یا مارك تکستار نو جمعًا مبلغ 80/000/000 ریال 2- تعداد ده دست دیسک 
و صفحه کالچ خودرو پژو یا مارك و ائو جمعًا مبلغ 56/000/000 ریال 3- تعداد ده عدد بلبرینگ چرخ جلو 
خودرو پژو نو شرکتى جمعًا مبلغ 13/000/000 ریال 4- جمع کل ارزیابى 149/000/000 ریال حق الزحمه 
انجام این کارشناسى بر اساس تعرفه قوه قضائیه مبلغ 3/500/000 ریال مى باشد که با توجه به واریزى مبلغ 
2/000/000 ریال طى فیش مى بایستى مبلغ 1/500/00 ریال دیگر به حساب مرکز کارشناسان دادگسترى 

واریز نماید. م الف: 413802 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى اصفهان /1/146
مزایده اموال منقول

شماره آگهى: 9810463726000005 شــماره پرونده: 9709983723101522 شماره بایگانى پرونده: 
970966 این اجراى احکام در نظــر دارد در خصوص پروند 970966 اجراى احکام مدنى اموال شــرکت 
پلى اکریل ایران را در قبال مطالبات رســول عباس پور نجف آبادى از طریق مزایده بتاریخ روز یک شنبه 
مورخ 98/2/15 ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه 
بصورت فى المجلس به حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند 
و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض انرا 
تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصرا ف دهد ده درصد تودیع شــده وى پس از کسر هزینه هاى مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد براى بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این 
اجراى احکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: اجراى احکام مدنى دادگسترى مبارکه- ساختمان شماره 
2- طبقه 1- مال مورد مزایده عبارت اســت از: حدود 4 تن (5 کیسه) ضایعات کله قندى یا کلوچه پلیمرى 
که این محصول بعضا در ابتدا و یا انتهاى پروسه تولید اصطالحا (flashing) ایجاد مى شود* اقالم فوق 
مواد اولیه نبوده ولى مى توان پس از بازیافت بصورت گرانول در کارگاه (GF) با حداقل مواد اولیه مرغوب 
مخلوط و در پروسه تولید قرار داد. ارزش هر کیلوگرم از مواد مذکور توسط هیات 5 نفره کارشناس 56000 
ریال و مجموع 4 تن به مبلغ 224/000/000 ریال جهت پایه مزایده تعیین و به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته خواهد شد م الف: 427150 طاهرى- مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان مبارکه /1/147

ابالغ رأى
آگهى راى قاضى شورا- شماره: 636/97ش9 ح شماره دادنامه 755 – 18 / 12 / 97  درخصوص دادخواست 

مجتبى صباغان فرزند غالمرضا بنشانى اصفهان خ هاتف کوچه یخچال پاساژ انصار پخش صباغان بطرفیت 
خوانده مهدى شاکرى فرزند علیرضا  مجهو المکان به خواسته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 116 ریال به استناد 
یک فقره چک به شماره 06071444 مورخ 10 / 3 / 96 عهده پست بانک ایران گواهى عدم پرداخت بانک 
محال علیه به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرســى نظر با اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه 
خوانده به میزان خواسته داللت دارد و نامبرده با وجود ابالغ قانونى اخطاریه و ضمایم آن استحضار از جریان 
دادرسى در جلسه مقرر نیافته و نسبت به دعوا و مســتندات آن ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده و دلیلى بر 
پرداخت و برائت ذمه خویش ابراز نداشته است شورا با استحصاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه 
خواسته ثابت تشخیص داده مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و 313 و 314 ناظر به ماده 249 
قانون تجارت راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 116ریال صادر مى گردد . و مستندا 
به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام بابت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول که محاسبه آن با دایره 
اجراى احکام است و مبلغ 000 / 450 / 1 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم مى گردد . راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر در محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد . 420220 /م الف حبیب اسالمیان - قاضى 

شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 1/115 
ابالغ رأى

راى قاضى شورا- شماره دادنامه :  863-18 /97/7 1397 شماره پرونده : 697/97 درخصوص دعوى مجتبى 
صباغان فرزند غالمرضا بنشانى اصفهان خ هاتف کوچه یخچال پاساژ انصار پخش صباغان بطرفیت خوانده 
مهدى شاکرى فرزند علیرضا   مجهول المکان بخواسته مطالبه مبلغ 000 / 000 /8 116 ریال وجوه یک 
فقره چک بشماره 071444 مورخ 10 / 3 / 96 عهده پســت بانک با احتساب  خسارت تاخیر تادیه و هزینه 
دادرسى  از نوجه به اوراق پرونده و شرح دادخواست خواهان و ضمائم آن عبارت از تصویر مصدق چک فوق 
الذکر و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه دادرسى مورخه 11 / 12 / 97 
شورا و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى در جلسه مزبور حاضر نگردیده و الیحه 
اى ارسال ننموده و طبعا در قبال خواسته خواهان دفاعى بعمل نیاورده است  و باعنایت به اینکه وجود اصل 
چک در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده بعنوان صادر کننده چک دارد لذا با موجه تشخیص دادن 
خواسته خواهان و با  مستندا به مواد198 و515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى و مواد 310 الى 313 قانون 
تجارت ،قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون  اصالح موادى از قانون صدور چک و استفساریه آن مصوب 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم به حکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 116  ریال بابت 
اصل خواسته و همچنین پرداخت  مبلغ 000 / 575 / 1 ریال هزینه دادرسى به انضمام  خسارت تاخیر تادیه  
از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت آن بر اساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران که حین اجرا محاسبه خواهد شد محکوم مى نماید . راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه 
محترم تجدید نظر در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشــد. 420226/م الف مهدى پور - قاضى شعبه 

چهارم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر /1/116 
ابالغ رأى

راى قاضى شــورا - درخصوص دعوى آقاى حمزه صمدى فرزند حسینعلى به نشــانى شاهین شهر بلوار 
طالقانى فرعى 13 پالك 29به طرفیت آقاى مهدى نوایى مهرفرزند حسینعلى مجهول المکان  به خواسته 
مطالبه مبلغ 000 / 300 / 22 ریال بابت یک فقره چک به شماره 20 / 6 / 97 -56863 و 5 / 8 / 97 – 9614 
عهده بانک اقتصاد نوین و مبلغ 000 / 000 / 23 ریال بابت اقساط وام بانک ملت لغایت جمعا 000 / 300 
/ 45 ریال به انضمام هزینه دادرسى با توجه به جمیع محتویات پرونده و نظر به اینکه اصل سند تجارى در 
ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور بر اشتغال ذمه وى دارد و خواهان که ضامن خوانده 
جهت دریافت وام شده است و به علت عدم پرداخت اقساط توسط وى خواهان نسبت به پرداخت آن اقدام 
کرده که پاسخ استعالم از بانک مربوطه که به شماره 517 مورخ 12 / 9 / 97 ثبت دفتر شورا شده موید آن مى 
باشد و خوانده على رغم ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوى مطروحه 
دفاعى بهعمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا شورا دعوى خواهان 
را وارد دانسته و به استناد مواد 198 و 519 آ. د. م و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و تبصرهاى الحاقى 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 000 / 300 / 45 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ250 /691 / 1 ریال بابت هزینه دادرسى و الصاق تمبر 
صادر مى نماید .  راى  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 . 413499/م الف وحید هادى - قاضى 

شعبه 11حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /1/117 
ابالغ رأى

آگهى راى شــورا - شــماره پرونده : 97/ 537 ش 2 ح  شــماره دادنامه 775تاریخ رســیدگى : 23 / 11 
/97درخصوص دعوى خواهان آقاى کمال گنجعلى فرزند جعفر بنشانى شاهین شهر خ عطار فرعى 5 شرقى 
مجتمع ایران واحد 5 به طرفیت خوانده حمید رضا کالهدوزان  مجهول المکان  - به خواسته مطالبه مبلغ 
000 / 000 / 100 ریال بابت 2 فقره سفته به شماره 077354 - 077355 با احتساب خسارت تاخیر تادیه  و 
هزینه دادرسى که خواهان در جلسه اعالم نمود خوانده بابت بدهى خویش طى سفته هاى مذکور مدیون 
مى باشد . نظر به اینکه مستندات ابراز شده خواهان بر اشتغال ذمه ى خوانده به میزان خواسته داللت دارد 
و نامبرده علیرغم ابالغ قانونى  در جلسه شورا حاضر نشده است و نسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را 
بعمل نیاورده است و دلیلى بر برائت خود به شورا اقامه نکرده است که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
نسبت به خواهان مى نماید شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت 
بانک محال علیه با استحصاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مستندا 
به  ماده 1301 قانون مدنى و مواد 198 و 519 و 522 و 515 قانون ایین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به صورت پرداخت مبلغ 000 / 000 / 100 ریال بابت اصل خواسته و  مبلغ 000 / 300 / 2 ریال بابت 
هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 7 / 9 / 97 لغایت اجراى حکم که 
محاسبه آن با دایره اجراى احکام است . در حق خواهان را صادر واعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر 
خواهى در دادگاه محترم تجید نظر اســتان اصفهان مى باشد. 413375 /م الف سید مجید عقیلى - قاضى 

شعبه 2 شوراى حل اختالف  شاهین شهر /1/118 
ابالغ رأى

راى دادگاه- شــماره پرونده 1319/97 شــماره دادنامه: 97/12/16/1526 ،  درباب دعوى سید مهدى 
اسماعلیان به طرفیت نوراله فیروزى به خواسته مطالبه  وجه 7/200/000 ریال و خسارات دادرسى و خسارات 
تاخیر تادیه به استناد یک فقره چک به شماره به تاریخ سر رسید 96/5/30 عهده بانک ملى ایران با توجه به 
گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده در ذیل چک ها که توسط بانک مربوط نیز گواهى شده 

و وجود اصل چک در ید خواهان و استصحاب بقاى حالت مدیونیت خوانده و عدم حضور خوانده جهت دفاع 
لذا دعوى را مدلل  تشخیص مستندا به مواد 313 و 320 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین 
دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و خسارت  دادرسى به 
میزان 7/200/000 اصل خواسته و هزینه دادرسى و 1/120/000 و حق الوکاله وکیل  وهمچنین پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست 97/11/1 بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى و لغایت اجراى 
حکم   در حق خواهان صادر ، اعالم مى نماید راى صادره غیابى ظرف بیست روز قابل واخواهى در این مرجع 
و سپس ظرف بیســت روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد میباشد. ایضا نسبت به شق 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ تقدیم دادخواســت با التفات به اینکه حسب مستفاد از 
ماده 314 قانون تجارت و صراحت ماده 286 همان قانون دارنده ى چک در صورتى مى تواند از مزایاى اسناد 
تجارى در برابر دارنده با حسن نیت استفاده نماید که در ظرف یکسال از تاریخ گواهى عدم پرداخت مبادرت 
به اقامه دعوى نماید و اال خصیصه و مزایاى تجارى از آن ســلب و در واقع از حکومت اسناد تجارى خارج 
میگردد فلذا خســارت تاخیر تادیه بر مبناى ماده 522   قانون آیین دادرسى مدنى از تاریخ مطالبه محاسبه 
مى گردد و بدین رو در ظرف زمان مذکور خواهان محق تلقى نمى گردد و مستند به ماده 197 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان  در خصوص مورد صادر ، اعالم مى نماید. این راى حضورى  و ظرف 
20 روز از ابالغ قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد مى باشد. 416482 /م الف- سید 

امید قاضى عسگر – قاضى شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 1/119
ابالغ رأى 

راى دادگاه- شــماره پرونده 1318/97 شــماره دادنامه: 97/12/15/1520 ،  درباب دعوى سید مهدى 
اســماعلیان  با وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت فروزان جمالى مقدم  به خواسته مطالبه  وجه  000/000/ 
23 ( بیست وسه میلیون ریال ) و خسارات دادرسى و خسارات تاخیر تادیه به استناد یک فقره چک به شماره 
به تاریخ سر رسید 96/5/15- 750036 عهده بانک ملى ایران با توجه به گواهى عدم پرداخت بانک محال 
علیه و امضا خوانده در ذیل چک ها که توسط بانک مربوط نیز گواهى شده و وجود اصل چک در ید خواهان 
و اســتصحاب بقاى حالت مدیونیت خوانده و عدم حضور خوانده جهت دفاع لذا دعوى را مدلل  تشخیص 
مســتندا به مواد 313 و 320 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و خسارت  دادرسى به میزان 1/365/000 ( یک 
میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار ریال ) وهمچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست 
97/11/1 بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل  در حق خواهان صادر ، اعالم مى نماید 
راى صادره غیابى ظرف بیست روز قابل واخواهى در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در 
دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد میباشد. ایضا نسبت به شق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا 
تاریخ تقدیم دادخواست با التفات به اینکه حسب مســتفاد از ماده 314 قانون تجارت و صراحت ماده 286 
همان قانون دارنده ى چک در صورتى مى تواند از مزایاى اسناد تجارى در برابر دارنده با حسن نیت استفاده 
نماید که در ظرف یکسال از تاریخ گواهى عدم پرداخت مبادرت به اقامه دعوى نماید و اال خصیصه و مزایاى 
تجارى از آن سلب و در واقع از حکومت اسناد تجارى خارج میگردد فلذا خسارت تاخیر تادیه بر مبناى ماده 
522   قانون آیین دادرسى مدنى از تاریخ مطالبه محاسبه مى گردد و بدین رو در ظرف زمان مذکور خواهان 
محق تلقى نمى گردد و مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان  در خصوص 
مورد صادر ، اعالم مى نماید. این راى حضورى  و ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه 
عمومى حقوقى نجف آباد مى باشــد. آدرس خواهان : بلوار آیت اله ایزدى ،تولیدى مبل چوب ایران آدرس 
خوانده : مجهول المکان  416484 /م الف- سید امید قاضى عسگر – قاضى شعبه 11 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 1/120
 حصروراثت 

رضا کیخائى داراى شناسنامه شماره 1324 به شرح دادخواست به کالسه 1846/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســین کیخائى بشناسنامه 2118 در تاریخ 
97/7/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. یلدا 
کیخائى ش ش 572 ، 2. رضا کیخائى ش ش 1324 ، 3. محمد کیخائى ش ش 1080360646 ، 4. مریم 
کیخائى ش ش 4163 ، 5. نادر کیخائى ش ش 5894 (فرزندان متوفى)، 6. منور شمس ش ش 493 (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 418355/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /1/121
 ابالغ رأى

شماره پرونده: 344/96 شــماره دادنامه: 1210- 97/12/19 خواهان: رســول حسین هاشمى فرزند رضا 
نشانى: دهق خ مطهرى کوى مهدیه پالك 129 خوانده: پیمان لطیفى فیجانى فرزند محمد صادق نشانى: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه. قاضى شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست آقاى رسول حسین هاشمى فرزند 
رضا مقیم دهق به طرفیت آقاى پیمان لطیفى فیجانى فرزند محمد صادق مجهول المکان مبنى بر  مطالبه 
ى مبلغ پنجاه میلیون ریال با خسارت تاخیر تادیه و هزینه ى دادرسى به استناد یک فقره چک به شماره ى 
503952 بر عهده ى بانک تجارت به تاریخ سى ام اسفند ماه نود و چهار و گواهى عدم پرداخت بانک محال 
علیه به مبلغ مذکور و به تاریخ بیست و هشتم فروردین ماه نود و پنج ، نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال 
ذمه ى خوانده به میزان خواسته داللت داشته و نامبرده با توجه به مجهول المکان از طریق نشر آگهى دعوت 
شده ولى در جلسه ى رسیدگى مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى و مستندات آن انکار و ایرادى به عمل 
نیاورده و دلیلى بر برائت ذمه ى خویش اقامه نکرده اســت لذا قاضى شورا با استصحاب بقاء دین ، دعواى 
خواهان را ثابت تشخیص داده مســتندا به مواد 313 و 314  ناظر به ماده 249 قانون تجارت و  تبصره ى  
الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده استفســاریه ى آن و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل دین با خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط واحد اجراى احکام 
در مرحله ى اجراى حکم و مبلغ یک میلیون و هفتصد و بیســت و پنج هزار ریال بابت  هزینه ى دادرسى 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید.  این راى غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شعبه و سپس ظرف بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهر 
دشت مى باشد. 422581/م الف مهرداد اطهرى-  قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف مهر دشت/ 1/122

ابالغ رأى
 راى شورا- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد. شــماره پرونده : 838/96 دادنامه 96/12/20-817 
خواهان: رسول حسین هاشمى فرزند رضا  نشــانى: دهق- خیابان مطهرى ، کوى مهدیه ، منزل شخصى 
خواندگان : 1- کوروش ترکاشوند نشانى: مجهول المکان،  2- ابراهیم احمدى فرزند محمد على  ساکن : 

دهق راه خوانسار اولین کوچه منزل شخصى خواسته : مطالبه  قاضى شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعواى آقاى رسول حسین 
هاشمى فرزند رضا مقیم  دهق به طرفیت خواندگان 1- کوروش ترکاشوند مقیم اصفهان 2- ابراهیم احمدى 
فرزند محمد على مقیم دهق مبنى بر تقاضاى صدور حکــم بر الزام خواندگان به پرداخت مبلغ نه میلیون و 
نهصد و شصت هزار تومان به موجب فاکتور به شــماره سریال 00122 به شرح متن با خسارت تاخیر تادیه 
وهزینه هاى دادرسى ، بدین توضیح که خواهان در جلسه مورخه 97/5/23 اظهار نمود که خواسته ام طبق 
دادخواست تقدیمى مى باشد پنج عدد طاقه به متراژ 1328 متر به خواندگان  فوق الذکر در تاریخ 95/3/15 
پارچه فروختم و امضاء فاکتور توسط آقاى ترکاشوند در ذیل آن موجود مى باشد خوانده ردیف اول مجهول 
المکان است نامبرده با توجه به مجهول المکان بودن از طریق نشر آگهى دعوت شده على رغم استحضار از 
ابالغ خوانده ردیف اول در جلسه رسیدگى مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى و مستندات آن انکار و ایرادى 
به عمل نیاورده و دلیلى  بر برائت ذمه ى خویش اقامه نکرده اســت و خوانده ردیف دوم در جلســه مورخه 
97/4/2 حضور یافته و با توجه به اینکه فاکتور ارائه شده توسط  خواهان ممقضى به امضاء خوانده ردیف اول 
است و اظهارت شهود نیز داللت صریحى بر ادعاى خواهان مى باشد لذا قاضى شورا مستنداً به ماده 198 و 
329 و203و  515 و 522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده ردیف اول (آقاى ترکاشوند) به پرداخت مبلغ نود ونه میلیون و ششصد هزار ریال معادل نه میلیون و 
نهصد و شصت هزار تومان بابت اصل دین و مبلغ دو میلیون دویست و هشتاد و پنج هزار ریال  بابت هزینه 
دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه  (96/12/20) لغایت اجراى حکم قابل 
محاسبه در واحد اجراى احکام در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و نسبت به خوانده ردیف دوم ( ابراهیم 
احمدى ) با توجه به اظهارات طرفین پرونده و محتویات آن و امضاء فاکتور توسط خوانده ردیف اول مستندا 
به ماده 197 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر بى حقى خواهان صادر 
و اعالم مى نماید  راى صادره  نسبت به خوانده ردیف اول غیابى بوده  و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه وسپس ظرف مهلت بیست روز دیگرپس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه 
عمومى بخش مهردشت مى باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم حضورى بوده و ظرف مهلت بیست روز دیگر 
پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى بخش مهر دشت مى باشد.و نسبت به خوانده ردیف 
دوم حضورى بوده و ظرف مهلت بیســت روز دیگر پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى 
بخش مهردشت مى باشد422587/م الف، قاضى شوراى حل اختالف بخش مهر دشت شعبه اول /1/123

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1009/97 دادنامه 1108/97-97/12/14 مرجع 
رسیدگى شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد- ویالشهرخواهان: امیرحسین چترایى با وکالت امین 
سبحانى نشانى: نجف آباد-خ 17شهریور-نبش خ22بهمن خوانده: 1-کامران خدادادى2-رسول سلطانى 
نشانى: 1-مجهول المکان2-نجف آباد- رسالت جنوبى-امین فر-منزل دوم جنوبى موضوع: مطالبه وجه 
فقره چک به شماره 068231-97/5/18 جمعا به مبلغ سى میلیون  ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى 
تشریفات 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 
امیر حسین چترایى با وکالت امین ســبحانى به طرفیت 1-کامران خدادادى2-رسول سلطانى به خواسته 
مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به 
میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین 
و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بصورت تضامنى بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ یک میلیون و چهار صد هزار ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 97/5/18 لغایت اجراى 
حکم که توســط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 

باشد.418389/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه ششم /1/151 
اخطار اجرایى

شماره 923/97 به موجب راى شماره 1016/97 تاریخ 97/11/23 حوزه 6 ( ویالشهر) شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسین جعفر زاده به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند خودروى پژو پارس به ش ش انتظامى 178 س 
33- ایران 84 در حق محکوم له و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و پنج هزار ریال  بابت نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دادگسترى.محکوم له: محسن پناهى گنهرانى با وکالت ژاله رمضانى به نشانى: نجف آباد-چهار 
راه شــهردارى- دفتر وکالت ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.427436/م الف-شــعبه ششــم حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/1/152 
تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 984202511899234- 98/1/20 نظر به اینکه به موجب راى شماره 1270- 97/9/29 اجراى 
قانون تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند مالکیت رسمى ششــدانگ یکباب ساختمان پالك 
1828/7 مجزى شده از 1828 اصلى بخش 6 ثبت اصفهان در مالکیت اقاى سید کاظم موسوى زاده فرزند 
سید مرتضى مستقر گردیده و پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود میباشد لذا به استناد ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضاى مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز: شنبه مورخه: 1398/2/21 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 آئیننامه قانون ثبت باید از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائى تسلیم و گواهى 
تقدیم دادخواست را أخذ و به این واحد ثبتى ارائه نماید، در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره 
ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشار: 1398/1/24 م الف: 
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به ندرت پیش مى آید که فردى فقط یکبار عطسه 
کند. در واقع، در بیشتر موارد فرد با دو یا 
سه عطسه پشــت سر هم 

مواجه مى شود.
 محققــان مى گویند 
در درجــه اول، اینکــه مــا چند 
بار عطســه مى کنیم، به علت عطســه کردن 
مرتبط اســت. بیشتر عطســه هاى عادى براى 
پاکســازى بینى از شــر عوامل تحریک کننده 
اســت و این عطســه ها بین دو تا چهار بار تکرار 

مى شود.

چرا عطســه در حالت خواب اتفاق 
نمى افتد؟

همه ما ممکن اســت که در حالت خــواب ُخرُخر 
کنیم اما هیچ فردى در این حالت نمى تواند عطسه 
کند. ایــن موضوع به ذات عطســه برمى گردد که 
اساسًا نوعى عمل واکنشى است. در حالت خواب، 
عصب هاى دخیل در عطسه کامًال ریلکس هستند 
و اجازه نمى دهند که واکنش عطســه مانند حالت 
بیدارى عمل کنــد. اگر فــردى در حالت خواب با 
عامل محرکى در بینى اش مواجه شود، حتمًا به طور 

ناخودآگاه بیدار مى شود و بعد عطسه مى کند.

قلب در زمان عطسه توقف نمى کند
یکى از شایع ترین تصورات نادرست درباره عطسه 
این است که قلب در زمان عطسه یک لحظه متوقف 
مى شود و دوباره به فعالیت ادامه مى دهد. علم نشان 
مى دهد که چنین تصورى مطلقًا نادرســت است و 
زمانى که ما عطسه مى کنیم، فقط فشار روى قفسه 
سینه ما تغییر مى کند. این تغییر مى تواند روى گردش 
خون تأثیر بگــذارد و در نهایت ریتم ضربان قلب را 
تغییر دهد. در همین روند اســت که شما احساس 
مى کنید قلبتان براى لحظه  اى متوقف شده است  اما 

در واقع چنین نیست.

یک فوق تخصص طب نوزادى گفت: از کودك چند 
ساعته تا فرد صد ساله مستعد ابتال به بیمارى زردى 
هستند، نوزادان در روزهاى اولیه زندگى خود ممکن 

است به زردى مبتال شوند.
هادى ســماعى درباره علت 

زردى در نوزادان اظهار 
کرد: هنگام بیمارى، 

پوســت بیمار و 

سفیدى چشــم، رنگ زرد به خود مى گیرد و به این 
بیمارى نیز «زردى» گفته مى شود. وى ادامه داد: با 
باال رفتن ماده اى به نام «بیلى روبین» در خون فرد، 
بیمارى زردى ایجاد مى شود و این بیمارى در هر سنى 
با علت و مقدار متفاوتى بروز خواهد کرد که عوارض 

متفاوتى نیز به همراه دارد.
وى با اشاره به ناســازگارى گروه خونى 
مادر و نوزاد تصریح کرد: این ناسازگارى 
مى تواند براثر ناسازگارى RH گروه 
خونــى باشــد؛ 
مادر با گروه 
 RH خونى
منفــى، اگر 
 RH نوزاد
متولد  مثبت 
کنــد، ممکن 
اســت نوزاد 

دچار زردى شود، همچنین در مناطق شمالى و جنوبى 
ایران، کمبود یک نوع باکتــرى در خون افراد که به 
آن فاویسم مى گویند و به شکل مادرزادى است، در 

نوزادان باعث ابتال به زردى مى شود.
وى افزود: همچنین نخوردن و ناکافى بودن شیر مادر 
در روزهاى اول تولد، نوزاد را  به زردى مبتال خواهد 
کرد؛ در بعضى از موارد نیز در شیر مادر ماده اى وجود 
دارد که باعث ایجاد زردى در نوزاد مى شــود؛ با این 
اوصاف، خطر ابتالى نوزادان به بیمارى زردى باید 
مورد توجه قرار گیرد، نوزاد باید در بدو تولد، معاینه و 
در صورت باال بودن مقدار بیلى روبى خون، اقدامات 

درمانى آغاز شود.
سماعى درباره پیشــگیرى از این بیمارى بیان کرد: 
مادر و پدر قبل از اقدام به باردارى باید از این اختالف 
گروه خونى، مطلــع و از خطر ابتال بــه این بیمارى 

آگاهى کافى داشته باشند.
این فوق تخصص طــب نوزادى پیرامــون درمان 

بیمارى زردى در نوزادان نیز توضیــح داد: در اولین 
اقدام باید بــراى پیشــگیرى از باال رفتــن میزان 
زردى در نــوزاد، آزمایشــات الزم انجــام شــود و 
براى درمان آن با پزشــک مشــورت کرد، پزشک 
با توجه بــه میــزان زردى نــوزاد، روش درمان را 
انتخاب مى کنــد و اقدامات الزم را انجــام خواهد 

داد.
وى افزود: خواباندن نوزاد زیر چراغ هاى مخصوص، 
یکى از راه هاى درمان است، این چراغ ها خاص بوده 
و با مهتابى هاى عادى تفاوت دارد و اگر زردى نوزاد 
باال باشد، براى جلوگیرى از آسیب هاى مغزى، خون 
نوزاد تعویض مى  شــود و پدر و مادرهــا باید بدانند 
خوراندن گیاه هاى مختلف بــه نوزاد یا مادر و ارتباط 
دادن این بیمارى به طبع گرم و ســرد مواد غذایى، 
انجام حجامت و دیگر اقدامات بدون اطالع پزشک 
نوزاد نادرست است و تأثیر چندانى در روند درمان نوزاد 

نخواهد داشت.

صداى غرغر شــکم، صداهاى ساخته شده در داخل 
روده کوچک و بزرگ اســت. این صداها معموًال در 
طول هضم غذا شنیده مى شوند. صداى داخل شکم، 
شبیه صداهاى توخالى و یا صداى چیزى است که در 
داخل آب در حال حرکت است. در حالى که صداهاى 
روده اغلب یک اتفاق عادى و مکرر است اما صداهاى 
غیر منتظره یا صداى بلند ممکن است یک بیمارى 

زمینه اى در دستگاه گوارش را نشان دهد.

عالیم خطرناك همراه با صداى غرغر 
شکم

غرغر شکم به تنهایى دلیلى براى نگرانى ندارد. با این 
حال، حضور سایر عالیم که همراه با این صداست، 
ممکن است دلیل بر وجود یک بیمارى زمینه اى باشد. 

این عالیم عبارتند از:
گاز فراوان معده، حالت تهوع، اســتفراغ، اســهال، 
یبوســت، مدفوع خونى، کاهش وزن ناخواســته و 

ناگهانى و احساس سیرى.
اگر شــما تجربه هر یک از این عالیم را 

همراه غرغر و درد شکم داشتید، 
به پزشــک مراجعــه کنید. 

پزشــکى  مراقبت هاى 
فورى مى تواند به اجتناب 
از عــوارض بالقوه جدى 

کمک کنند.

علت صــداى غرغر 
شکم

اگــر صــداى غرغر شــکم را 
مى شنوید، به احتمال زیاد به حرکت 

غذا و هوا در روده تان مرتبط اســت. 
هنگامى کــه مواد غذایــى در روده 
حرکت مى کنند، ممکن اســت صدا 
تولید کنند. دیواره هاى دستگاه گوارش 

عمدتًا از عضالت ساخته شده است. هنگامى که 
شما چیزى مى خورید، دیواره هاى اندام هاى دستگاه 
گوارشى، ترکیبى از انقباضات و فشار را براى هضم 
غذا به کار مى برد. این فرایند به نام حرکات حلقوى 

شناخته مى شود. 
به طور کلى این حرکت اســت که مســئول صداى 

غرش شکم شــما پس از خوردن است. این صدا 
ممکن است چند ساعت بعد از خوردن غذا و حتى 

در شب، زمانى که در حال خواب هستید رخ دهد.
بسیارى از صداهاى تولید شده در معده و روده 

به دلیل هضم طبیعى است. ولى غرغر شکم با عالیم 
همراه ممکن است به علت وجود یک بیمارى زمینه اى 
جدى تر و یا استفاده از داروهاى خاص باشد. صداى 
بیش از حد از دستگاه گوارش ممکن است به یکى از 

بیمارى هاى زیر مرتبط باشد:
زخم، یک عفونت که باعث مشــکالتى در اعصاب 
روده شده، وجود لخته خون، کاهش پتاسیم خون و یا 

هیپوکالمى، یک تومور و انسداد روده.

درمان غرغر شکم
درمان به علت عالیم شما بســتگى دارد. صداهاى 
عادى روده نیازى به درمان نــدارد اما اگر صداهاى 
تولید شده در دستگاه گوارشتان باعث خجالتتان است، 
مصرف غذاهایى که ممکن است نفخ و گاز بدنتان را 
بیشتر کند را محدود کنید. این غذاها عبارتند از میوه ها، 
لوبیا، شــیرین کننده هاى مصنوعى، نوشیدنى هاى 

گازدار و غالت کامل.
همچنین خوردن ســریع غذا، نوشیدن مایعات با نى 
و خوردن آدامس، باعث مى شود مقدار بیشترى هوا 

ببلعید. پس این موارد را نیز به حداقل برسانید. 

ســرگیجه معموًال با بى تعادلى و تاب خوردن، حالت تهوع، حرکت غیرمعمول چشم، سردرد، عرق کردن، وزوز 
گوش ها و حتى از دست دادن قدرت شنوایى همراه است، این عالیم مى تواند براى مدت چند دقیقه تا چند ساعت 

ادامه پیدا کند. 
رایج ترین دلیل سرگیجه عفونت گوش داخلى است اما این وضعیت مى تواند بر اثر وارد شدن ضربه به سر یا حتى 
میگرن هم به وجود آید.  توجه داشته باشید که این موارد سرگیجه مى تواند نشاندهنده مشکالت جدى تر همچون 

سکته مغزى یا خونریزى در مغز باشد.

اضطراب و استرس جزو جدا نشدنى از زندگى امروزى ما 
هستند. ما به بودنشان عادت کرده ایم ولى جسم مان خیر. 
جسم ما با این 9  عالیم هشــدار دهنده از شدت استرس و 

اضطراب در وجودمان خبر مى دهد.

سردرد 
مواجهه غیرمنتظره با اســترس مى تواند بى درنگ باعث 
میگرن شود. هر روز به اندازه کافى بخوابید و مطابق برنامه 
غذا بخورید تا ســایر محرك هاى میگــرن را به حداقل 

برسانید.

گرفتگى شدید عضالت 
مطالعات نشــان مى دهد زنانى که اســترس بیشــترى 
دارند، دو برابر بیشــتر از کسانى که استرس کمترى دارند، 
گرفتگى هاى دردناك دوران پریــود را تجربه مى کنند. 
محققان عدم تعادل هورمونى ناشــى از استرس را مقصر 
مى دانند. تحقیقات نشان مى دهد رفتن به باشگاه با کاهش 
فعالیت سیســتم عصبى، مى توانــد گرفتگى عضالت و 

استرس را کاهش دهد.

درد فک
درد فک مى تواند نشانه اى از دندان قروچه باشد که معموًال 

در هنگام خواب رخ مى دهد و با استرس بیشتر مى شود. 
از پزشکتان درباره محافظ دهان هنگام خواب مشاوره 
بگیرید، 70 درصد افرادى که از این وســیله اســتفاده 
کرده اند، کاهش دندان قروچه یا از بین رفتن کامل آن 

را تجربه نموده اند.

خــواب هــاى عجیــب و غریــب و 
بریده بریده 

زمانى که به خــواب مى روید، معمــوًال دیدن رؤیا در 
خواب به شما انرژى مثبت مى دهد، بنابراین وقتى بیدار 
مى شوید نســبت به زمانى که به خواب رفته اید، خلق 
و خوى بهترى دارید. به گفته روانشناســان، زمانى که 
اســترس دارید، مرتب از خواب مى پرید و تمام شب 
تصاویر ناخوشایند به سراغتان مى آیند و به سختى به 
خواب مى روید. براى داشتن یک خواب شبانه خوب و 
کامل، هشت ساعت باید از مصرف کافئین نزدیک به 
زمان خواب اجتناب کنید و ســعى کنید عصر هر روز 
زمانى را به پیاده روى، ورزشى که به شدت استرس شما 

را کاهش مى دهد، بپردازید.

خونریزى لثه
مشخص شده افرادى که استرس دارند بیشتر در معرض 

خطر بیمارى هاى پریودنتال (التهاب و خونریزى لثه) 
هســتند. به گفته محققان، باال بودن سطح هورمون 
استرس (کورتیزول) مى تواند سیستم عصبى را مختل 

کند و اجازه دهد باکترى ها به لثه حمله کنند.
بیمارى پریودنتال اختاللى اســت که به علت عفونت 
و التهاب در لثه و اســتخوان اطراف دندان ها به وجود 
مى آید. در مراحل اولیه که ژنژیویت نامیده مى شــود، 
لثه ها متورم و قرمز مى شــوند و گاهــى با خونریزى 

همراه هستند. 

ایجاد آکنه 
به گفته روانشناسان، استرس التهاب را افزایش مى دهدکه 

منجر به جوش و آکنه در بزرگساالن مى شود.

خارش پوست
محققان دریافته اند کســانى که دچــار خارش مزمن 
هستند، نســبت به دیگران با اســترس دو برابر رو به 
رو هســتند. با اینکه مشــکل خارش هاى آزار دهنده 
باعث استرس مى شوند، کارشناســان بیان مى کنند 
که احســاس اضطــراب و تنــش نیز باعث تشــدید 
بیمارى هــاى زمینــه اى ماننــد درماتیــت، اگزما، 

پسوریازیس و... مى شود.

آلرژى شدیدتر از حد معمول
مطالعات نشان داده اند که افراد مبتال به آلرژى، زمانى 
که در حــال انجام یک فعالیت اســترس زا هســتند، 
نســبت به زمانى که کارى انجام مى دادند که آنها را 
متشــنج نمى کرد، عالیم حساسیت بیشــترى بروز 

دادند. 
هورمون هاى استرس مى توانند باعث تحریک تولید 
IgE (یک پروتئین در خون که ســبب ایجاد واکنش 

آلرژیک مى شود) شوند.

قولنج یا گرفتگى دردناك شکم
اضطراب و استرس مى تواند باعث درد معده و گرفتگى 

در شکم به همراه کمر درد، سردرد و بى خوابى شود. 
زمانى که مغز به اســترس واکنش نشــان مى دهد، 
روده ها هم همان سیگنال را دریافت مى کنند. بخاطر 
این رابطه، یادگیرى مدیریت اســترس با کمک یک 
روانشناس بالینى، مدیتیشن و یا حتى ورزش مى تواند 
به تسکین درد شکم کمک کند. با این حال اگر به طور 
مکرر دچار درد و گرفتگى در ناحیه شکم مى شوید، به 
پزشک مراجعه کنید تا تشــخیص دهد علت دل درد 
شما حساسیت غذایى است یا تحمل نکردن الکتوز، یا 

سندرم روده تحریک پذیر یا زخم.

نشانه هاى استرس و اضطراب شدید

شــرکت حمل و نقــل اصفهان ســى پل 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
17566 و شناســه ملى 10260384827 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1397/09/14ونامــه شــماره 
21/57924مــورخ 1397/09/22اداره 
کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
اصفهان مرتضى فتاحى دولت آبادى به کدملى 
6609572542 به سمت رییس هیات مدیره 
و احسان ناظمى به کدملى 1292974494 
به ســمت نایب رییس هیات مدیره و عبداله 
دادخواه عسگرانى به کدملى 5499689261 
به ســمت عضو اصلى هیات مدیره و بهنام 
حقیقى به کدملى 1285712961 به سمت 
مدیرعامل خارج از اعضاى هیات مدیره براى 
مدت دوســال انتخاب گردیدند.لیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضــاء مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره متفقاً و در غیاب رئیس با 
امضاء نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً وهمراه 
با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (429351)

شــرکت حمل و نقل اصفهان سى پل شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 17566 و 
شناســه ملى 10260384827 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1397/09/14تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : ونامــه شــماره 21/57924مورخ 
1397/09/22اداره کل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان اصفهان مرتضى فتاحى دولت 
آبادى به کدملى 6609572542 و احســان 
ناظمى به کدملــى 1292974494 و عبداله 
دادخواه عسگرانى به کدملى 5499689261 
بعنوان اعضــاى اصلى هیات مدیــره براى 
مدت دوســال انتخاب گردیدند. سعید وطنى 
به کدملــى 1287181872 و امیرحســین 
وطنى به کدملــى 1853912764 بترتیب 
بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (429355)

شرکت آرشــیت سازه ایســتا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1362 و 
شناســه ملــى 10320826221 بــه 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عــادى بطــور فــوق العــاده مــورخ 
1397/12/28تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : آقاى مهران اعجازى به شــماره 
ملى1219430961 و خانم سمیه ربانى 
دوست به شــماره ملى 0067252591 
و خانم سمانه ربانى دوســت به شماره 
ملــى 0082532443بعنــوان اعضاى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت نشــر آگهى هاى شرکت آرشیت 
سازه ایستا انتخاب شــد. آقاى ابراهیم 
عزتى1218708360 به عنوان بازرس 
اصلى و خانم هانیه استوار1080108629 
به عنوان بازرس على البــدل براى یک 
ســال مالى انتخاب گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شــرکت هــا و موسســات غیرتجارى 

گلپایگان (429360)

 شــرکت فنى و مهندســى زایند عمران 
ســپاهان شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 48174 و شناســه ملى 
10260663581 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى فــوق العــاده مورخ 
1397/12/15مــوارد ذیــل به موضوع 
فعالیت شــرکت ماده 2 اساسنامه الحاق 
گردیــد : ثبت موضوع فعالیت به شــرح 
زیر به منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت 
نمى باشد انجام پیمانکارى آب ,طراحى 
ونظارت واجرا و تامین تجهیزات کلیه ى 
سیستم هاى آبیارى وزهکشى تحت فشار 
و کم فشار, آبیارى فضاى سبزودرختکارى 
انجام پروژه هــاى آب وفاضالب وکانال 
کشــى و اتصاالت وتجهیزات مرتبط با 
آب خانگى, شهرى ,روســتایى, صنعتى 
پس از اخذ مجوزهاى الزم. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(429570)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات

آلرژى، زمانى
س زا هســتند، 
دند که آنها را

شــترى بروز 

حریک تولید 
یجاد واکنش 

کم
ده و گرفتگى 

وابى شود. 
ـان مى دهد، 
کنند. بخاطر

 با کمک یک 
زش مى تواند 
ل اگر به طور 
 مى شوید، به 
 علت دل درد

دن الکتوز، یا 

 علت عطسه هاى پشت سر هم 

 شناسایى علت سر و صداى شکم چرا نوزادان به زردى مبتال مى شوند؟

سرگیجه  
نشان دهنده 
چه اختاللى 

است؟

این عالیم را
شتید، 

ید.

غرغر

ـکم را 
ه حرکت 

ط اســت. 
در روده  ى
ســتصدا 
گاه گوارش 

ده است. هنگامى که 
ره هاى اندام هاى دستگاه 
ضات و فشار را براى هضم 
یند به نام حرکات حلقوى 

ــتکه مســئول صداى 
 خوردن است. این صدا 

د از خوردن غذا و حتى 
واب هستید رخدهد.
شده در معده و روده 

و خوردن آدامس، باعث مى شود مقدار بیشترى هوا 
ببلعید. پس این موارد را نیز به حداقل برسانید. 
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اى بندگان خــدا! همانا بهترین و محبوب ترین بنــده نزد خدا، بنده اى 
اســت که خدا او را در پیکار با نفس یارى داده است، آنکس که جامه 
زیرین او انــدوه و لباس روییــن او ترس از خداســت، چراغ هدایت 
در قلبش روشن شــده و وســایل الزم براى روزى او فراهم آمده و 

دورى ها و دشوارى ها را بر خود نزدیک و آسان ساخته است.
موال على (ع)

همزمان با فرارسیدن اعیاد شعبانیه و در راستاى تدوین برنامه عملیاتى سال 1398 اداره کل امور مالیاتى استان 
اصفهان، جلسه شوراى ادارى و برنامه ریزى با حضور مدیر کل، معاونین و رؤساى ادارات ستادى و مالیاتى 
برگزار شد. در این جلسه مدیر کل امور مالیاتى استان ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد شعبانیه برگزارى اولین 
جلسه شوراى ادارى و برنامه ریزى اداره کل در سال 1398 را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: با توجه به 
نامگذارى سال 1398 با عنوان «رونق تولید» امیدواریم با همت و عزم کلیه پرسنل در راستاى تحقق شعار 
سال و تدوین برنامه عملیاتى اثرگذار بر بخش تولید بتوانیم شاهد رونق تولید و تحقق عملى شعار سال مطابق 

با فرامین مقام معظم رهبرى (مد ظله العالى) در سال جدید باشیم.
شایان ذکر است در این جلسه از عملکرد ادارات امور حسابرسى مالیاتى که موفق به تحقق برنامه عملیاتى 

شده بودند و همچنین جانبازان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

بنا به درخواست استاندارى اصفهان اکیپ دوم مدیریت بحران شهردارى نجف آباد هفته گذشته به مناطق 
سیل زده اعزام شد. به گزارش پایگاه خبرى شهردارى نجف آباد، این گروه به صورت داوطلبانه  از مجموعه 
مدیریت شهرى با دو دستگاه خودرو کاپرا و یک دســتگاه تریلى به همراه کانکس وتجهیزات ، کف کش و 

موتور پمپ  در منازل و اماکن تجارى در پلدختر در حال امدادرسانى مى باشد.

 تفاهمنامه همــکارى اتاق بازرگانــى اصفهان و بانک 
صنعت و معدن ایران بــا تأکید بر افزایــش 5 برابرى 
سقف اعتبارات بانک صنعت و معدن استان اصفهان با 
حضور مدیر عامل این بانک در اتاق بازرگانى اصفهان 

به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، مسعود 
گلشــیرازى، رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در حاشیه 
این تفاهمنامه گفت: افزایش مؤلفه هاى تولید یکى از 
چالش هاى تولیدکنندگان در شــرایط کنونى است و 
بانک ها با افزایش سقف تسهیالت مى توانند در سال 

رونق تولید به تولیدکنندگان کمک کنند.

وى افزایش 5 برابرى حد اعتبارى بانک صنعت و معدن 
اســتان اصفهان را گام مؤثري براى حل مسائل مالى 
فعاالن اقتصادى برشمرد و گفت: نرخ ارز طى یکسال 
افزایش چمشگیري داشــته و واحدهاى تولیدى براى 
تأمین مواد اولیه به منابع مالى بیشتر از گذشته نیاز دارند.
گلشیرازى تصریح کرد: اتاق بازرگانى اصفهان به عنوان 
پارلمان بخش خصوصى از حمایت بانک صنعت و معدن 
در گشایش ال ســى پروژه قطار پرسرعت اصفهان–

تهران و نگاه توسعه اى این بانک در پروژه هاى زیربنایى 
و تولیدى استان اصفهان قدردانى مى کند. رئیس اتاق 
بازرگانى اصفهان قبول عاملیت و تأمین مالی پروژه هاي 

سرمایه گذاري در استان اصفهان به میزان سه میلیارد 
یورو در سال 98 از سوى بانک صنعت و معدن را یکی 
دیگر از درخواســت هاي فعاالن اقتصادي بیان کرد و 
افزود: ایجاد  واحد ارزي بانک صنعت و معدن در استان 
اصفهان نیز مى تواند ارائه خدمات در امور ریالی و ارزي 

فعاالن اقتصادي را تسریع بخشد.
حسین مهرى، مدیر عامل بانک صنعت و معدن ایران 
نیز گفت: در شرایطى که در جنگ اقتصادى قرار داریم، 
فعاالن اقتصــادى به عنوان فرماندهــان این جنگ و
بانک ها و سازمان هاى دولتى به عنوان سربازان آنان 
نقش مؤثرى در پیروزى این جنــگ ایفا مى کنند. وى 

تأکید کرد: اگر در این شرایط در خدمت فعاالن اقتصادى 
نباشــیم خائن به مملکت شناخته مى شــویم و باید با 
همکارى یکدیگر تالش کنیم تا یک کارگر  بیکار نشود 

و یک اشتغال نیز ایجاد شود.
مدیر عامل بانــک صنعت و معدن ایــران اضافه کرد: 
تاکنون 17 میلیارد و 200میلیــون یورو تعهدات ارزى 
این بانک ازطریق فاینانس و منابع صندوق توسعه ملى 
تأمین شده است. وى از کاهش 17 درصد پست مدیریتی 
زائد در این بانک خبر داد و گفت: مدیریت بانک تالش 
مى کند که تسهیالت در کمترین زمان در اختیار  فعاالن 

اقتصادى قرار گیرد.

در روز جانباز که طــى ابتکارى از ســوى مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به نام روز سقا 
نامگذارى شده است، از 53 نفر از کارکنان صنعت آب 
و فاضالب شهرى و روستایى به عنوان سقاى برتر که 
در امر خدمت رسانى به مشــترکین موفق عمل کردند 

تقدیر به عمل آمد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در این 
مراسم در جمع کارکنان شرکت آب و فاضالب شهرى 
و روستایى اعالم کرد: براى اینکه در امر خدمت رسانى 
به درجه سقایى برسید مستلزم ایثار و از خودگذشتگى 
است. راه رسیدن به درجه سقایى پرداختن خالصانه به  

انجام وظایف محوله مى باشد.
مهندس هاشــم امینى بــا بیان اینکه در ســال هاى 
اخیر کارکنــان آبفا اســتان اصفهان نه تنهــا در امر 
خدمت رســانى پایدار به مردم  موفــق بودند بلکه در 
این روزها که شاهد خساراتى هســتیم که وقوع سیل 
در برخى از اســتان هاى کشــور به بار آورد، کارکنان 
آبفا در زمینه امدادرســانى به ســیل زدگان هم موفق 

بودند، اعالم کــرد: کارکنان شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان از نیمه دوم فروردین ماه تاکنون در 
استان هاى لرستان و خوزستان مشغول به امدادرسانى 

به مردم آسیب دیده در این مناطق هستند.
وى با اشاره به ایجاد ماشین بحران توسط کارکنان آبفا 
اصفهان گفت: در چند سال گذشته کارکنان شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان به لحاظ آمادگى مقابله سریع 
و همه جانبــه با وقوع حوادث غیرمترقبــه اقدام به راه 
اندازى ماشین بحران کردند که هم اکنون این ماشین به 

استان خوزستان اعزام شد و بدین وسیله امدادرسانى به 
آسیب دیدگان سیل با قوت انجام مى شود.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
روحیــه جهــادى و ایثارگــرى را رمــز غلبــه بــر 
مشــکالت دانســت و اعالم کــرد: درایــن روزها 
که مردم تحت فشــار مشــکالت اقتصادى ناشى از 
تحریم ها هستند و نیز برخى از هموطنانمان در برخى
 از استان هاى کشــور به دلیل وقوع ســیل متحمل 
یثارگــرى و از  خســاراتى شــدند،این روحیــه ا

خود گذشتگى است که باعث غلبه بر این نوع مشکالت 
مى شود.

امینى گفت: درست اســت که بارش هاى سیل آساى  
اخیر خساراتى را در برخى استان هاى کشور به همراه 
داشت اما این رویداد منجر شد که هم اکنون 70 درصد 
حجم ذخیره سدها در کشور آبگیرى شود. به طورى که 
از خشکسالى شدید که سالیان ســال درگیر آن بودیم 

رها شویم.
وى حجــم ذخیــره ســد زاینــده رود را430 میلیون 
مترمکعب اعالم کرد و خاطرنشــان ســاخت: در حال 
حاضر حجم ذخیــره ســد زاینــده رود 430 میلیون 
مترمکعــب اســت این در حالى اســت کــه ظرفیت 
ســد حدود یک میلیــارد و 400 میلیــون مترمکعب
 اســت بنابرایــن بایــد همچنــان آب را بهینــه

 مصرف کرد.
وى افزود: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اجراى 
سازوکارهاى مدیریت مصرف را در اولویت کارى قرار 

داده است.

شــهردار اصفهان با حضور در برنامه رادیویى «شهر 
پرسشگر؛ شــهردار پاســخگو» در پاسخ به پرسش 
یکی از شــهروندان مبنى بر ساماندهى شرق میدان 
نقش جهان، تصریح کرد: ایــن منطقه تحت عنوان 
خیابان آقانورا... نجفى در دســت ســاخت است که 
بســیارى از اقدامات آن در دوره هــاي قبلی انجام 
شده اســت اما آزادســازى آن باید تکمیل شود. به 
لحاظ تاریخــى و میراثــى بودن منطقه و داشــتن

 متولى هاى متعدد در نهادهاى دیگر با دغدغه هایی 
روبه رو هستیم و بدون شک این طرح با تعامل میراث 

و دستگاه هاي مربوط اجرا می شود. 
قدرت ا... نــوروزى تصریح کرد: اخیــراً بارندگى در 
اصفهان زیاد شــد. 70 مترمعکــب در ثانیه آب در 
زاینده رود جارى بود که این مسئله به خوبى مدیریت 
شــد و مــواردى از آبگرفتگى که بتوانــد نگرانى یا 
مزاحمت براى شهروندان ایجاد کند، نداشتیم. البته 
دنبال الیروبى مادى ها هســتیم و مادى هایى که 

مسدود شده اند را بازگشایى خواهیم کرد. 
نوروزى با بیان اینکــه تصمیماتى بــراى افزایش

تاب آورى شهر خواهیم گرفت، تصریح کرد: سیاست 

ما این است که شــهر در بخش شهرسازى تاب آور 
شــود که یکى از مصادیق آن احیاى مادى هاست.
 320 کیلومتر مادى در شــهر وجود دارد که تقسیم 
شدن آب در این مادى ها موقع ســیالب مى تواند، 

نقش مهمى در حفظ شهر داشته باشد.
وى در مورد خیابــان جامى و دســت اندازهایى که 
شــهروندان از آن ابراز انتقاد کرده بودند، نیز گفت: 
در بازدیدهاي اخیر مشــکلی در این خصوص اعالم 
نشــد با وجود این، از شــهردار منطقه یک و معاون 
عمرانى شــهردارى مــى خواهم با بازدیــد ویژه از
 این خیابان مشــکل مورد نظر شهروندان را برطرف 

کنند.  
شهردار اصفهان از اتفاق بزرگ عمرانى شهر اصفهان 
در سال 98 خبر داد و گفت: به زودى عملیات عمرانى 
تقاطع غیرهمسطح نصف جهان در کنار کارخانه قند 
با مذاکراتى که با بنیاد مســتضعفان براى آزادسازى 
کارخانه داشتیم، آغاز خواهد شــد و آبادانى را در این 

منطقه شاهد خواهیم بود. 
وى بیان کرد: بــا این طرح بزرگ ترین پل شــرق 
اصفهان در این قســمت ســاخته خواهد شد و سعى

مى کنیم با دو شیفته کردن کار، این پروژه را هر چه 
سریع تر نهایی کنیم.   

نوروزى در مورد آســفالت بلوار امام رضا (ع) که به 
آرامســتان باغ رضوان اصفهان منتهى مى شود نیز 
افزود: صورت جلســه اي با اداره راه و شهرســازى 
در خصــوص این خیابــان امضــا کــرده ایم که 
بر اساس آن قرار شد شــهردارى جدولگذارى و راه 
و شهرسازى آســفالت آن را انجام دهد که شهردار 
منطقه 15 موظف اســت امروز این مسئله را مجدداً 

پیگیرى کند.  
وى در مورد ترافیک ایجاد شــده در اطراف ترمینال 
صفه هم گفت: ترمینال صفه قبــل از اینکه مجتمع 
زیتون در این منطقه ســاخته شــود، راه اندازى شد 
و اگرچه شهروندان به مســائل ترافیکى این بخش 
منتقد هستند اما مجتمع مســکونى زیتون با شکل 
گیرى ترمینال ســاخته شــده و تنهــا اقدامى که 
شــهردارى در این زمینه مى تواند انجام دهد ایجاد 
پارك سوار در این ترمینال است تا از بار ترافیکى آن 
کم کند که برنامه ریــزي الزم در این خصوص نیز 

انجام می شود. 

همزمان با اعیاد فرخنده شعبانیه و به منظورگرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان و ایثارگران افتخارآفرین 
کشورمان، مهندس یزدى زاده مدیرعامل، به همراه جمعى از مسئولین شرکت ذوب آهن ضمن حضور در 
بیمارستان تخصصی روانپزشکی شهید رجایی نجف آباد، با اهداى شاخه گل از جانبازان سرافراز بسترى در 

این مرکز عیادت و با تعداى از این شهیدان زنده و همچنین کادر پزشکى آن گفتگو نمودند.
در این بازدید مسئولین بیمارستان خدمات ارائه شده به ایثارگران را تشریح نمودند و در ادامه نیز  تعدادي از 
جانبازان بستري ، ضمن تشکر از خدمات ارائه شده به بیان مشکالت و مسائل دوران جانبازي خود پرداختند .
در این بازدید که به همت سرپرستی بنیاد شهید و امور شهدا و ایثارگران و روابط عمومى شرکت ذوب آهن 
صورت گرفت، یزدى زاده خطاب به جانبازان یادآور شد: شــما با آخرین توان و نهایت اخالص از اسالم و 
انقالب دفاع کردید و در اصل شهید زنده هستید. رنج هاى شما و پایدارى خانواده هایتان هرگز فراموش نشده 
و در پیشگاه حق و مردم محفوظ است. ما باید پاسدار خون شهداى سرافراز و قدردان رشادت هاى جانبازان 

پرافتخار کشورمان باشیم.
مدیر عامل ذوب آهن با تأکید بر ادامه شایسته راه شهدا ، جانبازان و ایثارگران گفت: امنیت نسل حاضر و جامعه 
و سربلندي کشورمان مدیون ایثارگري جانبازان عزیز بوده و ما به عنوان سربازان عرصه تولید و صنعت باید 
با کار و تالش صادقانه در این جبهه جوابگوى خون شهداى گرانقدر و رشادت هاى جانبازان سرافراز باشیم 
و به همین دلیل همکاران ذوب آهنی در جبهه صنعت سعی می کنند با تولید بیشتر راه شهدا و ایثارگران را 

ادامه دهند.
شایان ذکر است بیمارستان شهید رجایی از ســال 1363 فعالیت خود را به عنوان مرکزي براى مراقبت از 
جانبازان با آسیب هاي نخاعی شروع کرده و از سال 1371 به دنبال بروز اختالالت عصبی ناشی از عوارض 

جنگ که رزمندگان را درگیر کرده بود این مرکز اقدام به بستري نمودن جانبازان اعصاب و روان کرد.
این بیمارستان در حال حاضر بزرگ ترین بیمارستان غیر دولتی روانپزشکی بنیاد شهید وامور ایثارگران در 

سطح استان و نیز بزرگ ترین بیمارستان روانپزشکی بنیاد شهید در سطح کشور به شمار می رود.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:  

ایثار و از خودگذشتگى در امر خدمت رسانى پایدار 
راه رسیدن به درجه سقایى است

برنامه ریزى هاى شهردارى اصفهان
 براى سال جدید 

اتفاق بزرگ عمرانى
  در سال 98

با پیگیري رئیس اتاق بازرگانى اصفهان و انعقاد تفاهمنامه با بانک صنعت و معدن ایران صورت گرفت؛ 

افزایش سقف اعتبارات بانک صنعت و معدن استان اصفهان به 5 برابر

 دیدار مدیرعامل ذوب آهن 
با جانبازان

 بیمارستان شهید رجایی

برنامه ریزى اداره کل امور مالیاتى براى سال 98 

اعزام دومین اکیپ شهردارى نجف آباد
 به مناطق سیل زده




