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 استانداردترین رنگ 
براى عینک آفتابى 

کدام است؟

تلنگر «نوتردام» به چهلستون و عالى قاپو
3

3

2

2

حقوق بازنشستگان
 2  بار افزایش مى یابد

واقعیت هاى سیـل 
در خوزستان

تجدید خاطره 
با اساتید موسیقى 

اصفـهان
باالخره خرید 5

طالى آب شده 
قانونى است یا نه؟

یک متخصص چشم گفت: استفاده از 
عینک آفتابى براى همه افراد به منظور 
محافظت از چشم در تمام فصول سال 

توصیه مى شود اما در فصول گرم با توجه 
به افزایش شدت تابش نور خورشید...

عضو هیئت مدیــره اتحادیه طال تهــران با رد 
اظهارات برخــى  افراد مبنى بــر تخلف خرید و 
فروش طالى آب شده به غیر از واحدهاى صنفى، 
گفت: خرید طالى آب شده طبق قانون آزاد است.

محمد کشتى آراى با اشاره به قانون تجارت کشور 
اظهار کرد: ممنوعیت دادوستد طالى آب شده با 
قانون تجارت مغایر است و موضوعى که در این 
خصوص منتشرشده است، نمى تواند جنبه قانونى 
داشته باشــد. رئیس کمیسیون تخصصى طال و 
جواهر کشور با اشــاره به اینکه طالى آب شده 
مانند شمش طال در دســته موادخام طبقه بندى 

مى شود، افزود...

چه آخر هفته اى در پیش داریم چه آخر هفته اى در پیش داریم 
با نتایجى که در هفته اخیر لیگ برتر رقم خورد به شکل عجیبى بازى هاى هفته بیست و هفتم حساسیت مضاعفى پیدا کرده اندبا نتایجى که در هفته اخیر لیگ برتر رقم خورد به شکل عجیبى بازى هاى هفته بیست و هفتم حساسیت مضاعفى پیدا کرده اند

5

خطر آتش سوزى در بناهاى تاریخى اصفهان چقدر جدى است؟

هشدار نامحسوس مظاهرى 
به ذوب آهن

دروازه بان تیم فوتبــال ذوب آهن گفت: در حــال حاضر گلر تیم 
ذوب آهن هستم و هرچه دارم براى ذوب آهن مى گذارم و با تمام 

وجود مقابل حریفان ظاهر مى شوم.
محمدرشــید مظاهرى در مورد دیدار هفته گذشته تیمش مقابل 

پرسپولیس اظهار کرد: بازى خوب و...
3

7

در صفحه 2 بخوانید

کالهبردارى 
در اصفهان 

با شگردکمک به 
سیل زدگان 

ملخ هاى صحرایى در راه اصفهان هستند؟
چشم ها به آسمان است

6

کابـوس کابـوس 5
نامه سـومنامه سـوم

2

4

سریال هاى ماندگار سریال هاى ماندگار 
مهراوه شریفى نیا مهراوه شریفى نیا 

در تلویزیوندر تلویزیون

از «دزد عروسک ها» از «دزد عروسک ها» 
تا «کیمیا» تا «کیمیا» 

مظاهرى 
ن

حــال حاضر گلر تیم 
ن مى گذارم و با تمام 

گذشته تیمش مقابل 
در صفحه 5 بخوانید
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نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلــس با بیان اینکه
ویرانى و خسارات ناشى از سیل اخیر بسیار زیاد است و
300 هزار واحد مسکونى در سیل خوزستان آسیب دید و
قابل استفاده نیســتند، گفت: خسارت سیل اگر از جنگ
تحمیلى بیشتر نباشد برابر است زیرا  تمامى دار و ندار و
کشاورزى و دام هاى مردم که وسیله معیشت شان بود

از بین رفت.
نماینده مردم ایذه و باغملک افزود: از ســویى فاضالب
اهواز به کارون سرازیر مى شــد اما در حال حاضر شاهد
پس زدگى فاضالب در نقاط مختلف اهواز هســتیم و
در واقع فاضالب سیل را پس زده است که به طور قطع

پس زدگى و باال آمدن فاضالب بیمارى هایى را با خود
به همراه دارد.

این نماینده مردم در مجلس گفت: بــا توجه به گرم تر
شــدن هوا و ورود به فصل گرما باید تمهیدات مناسب
براى ایجاد اسکان دائم براى سیل زدگان انجام شود زیرا
آسیب هاى ناشى از گزیدگى مار و عقرب آنها را تهدید

مى کند.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شوراى اسالمى،
افزود: سگ هاى ولگرد نیز یکى از معضالت مردم سیل
زده بوده و ممکن اســت خطراتى را براى مردم داشته

باشند.

رئیس مرکز ملى خشکســالى و مدیریت بحران سازمان
هواشناسى مى گوید اخبارى مبنى بر اینکه با بارش هاى
سیل آســا در تابستان روبه رو هســتیم و ده ساِل ترسالى

خواهیم داشت، شایعه است و مبنا و اساس علمى ندارد.
صادق ضیاییان در گفتگو با «پانا» با اشــاره به انتشــار
اخبارى در فضاى مجــازى مبنى بر پیش بینــى درباره
افزایش بارش ها در تابســتان اظهار کرد:  طبیعتًا این نوع
پیش بینى ها شایعه است. همانطور که پیش تر نیز اعالم
شد با زمستان سختى روبه رو هستیم اما مشاهده کردیم
که زمستان سختى نداشتیم یا شایعاتى از این دست وجود

دارد که ده ساِل ترسالى خواهیم داشت. باید گفت که اینها 

شایعاتى است که مبنا و اساس علمى ندارد و در حد شایعه
است. رئیس مرکز خشکسالى کشور با تأکید بر اینکه مرجع
رســمى براى پیش بینى هاى فصلى سازمان هواشناسى
کشور اســت، گفت: پیش بینى هاى فصلى در مقایسه با
پیش بینى هاى معمولى که براى پنج تا ده  روز آینده انجام
مى شود از دقت پایین ترى برخوردار است ولى حدود 60 الى
70 درصد مى تواند روند بارش ها را درست تشخیص دهد.

وى خاطرنشان کرد:  پیش بینى هاى فصلى که با دقت 60 
تا 70 درصدى تشخیص داده مى شود، براى چهار ماه آینده
است که با خطاهاى بسیار زیادى همراه خواهد بود و توصیه

نمى شود که به پیش بینى هاى دراز مدت تکیه کرد.

واقعیت هاى سیل در 
خوزستان

بارش هاى سیل آسا در 
تابستان شایعه است

سیل امروز و کشتى نوح
روحانـى، حسـن  حجت االسـالم    ایلنا |
رئیس جمهور در جلسـه شـوراى هماهنگى مدیریت
بحران در استان لرستان گفت: حضرت نوح(ع) کشتى
ساخت، کشـتى منجى همه مؤمنین و حتى موجودات
زنده غیرانسان شد، حاال اگر 20 سال پیش رودخانه ها
را توسـعه مى دادیـم، همیـن شـماها نمى گفتیـد که
چـه دولت بیـکارى!  مـردم آب ندارند،  نـان ندارند بعد
رودخانه توسعه مى دهند؟ همان کشـتِى نجات مردم
مى شد. چندسال پیش روشن فکرها و محیط زیستى ها
مى گفتند چرا سد مى سـازید؟ پشت سـدها خیلى آب
نبود، ایراد مى گرفتند که چرا مى سـازید. امروز به یک
بارندگى بى نظیر رسیدیم که در طول عمر خود ندیدم

آن هم بارندگى که همه استان ها گرفتار شدند.

تالفى آقاى وزیر علوم
وزیر علوم صفحه خود را در اینستاگرام   تابناك |
مسدود کرد. منصور غالمى اعالم کرد: به دلیل برخورد
غیر منطقـى اینسـتاگرام و اطاعت از دولـت آمریکا و
محدود کردن صفحات برخـى از کاربران ایرانى براى
مدتى صفحه خود را غیرفعال مى کنم. وزیر علوم افزود: 
به زودى بـه روش دیگرى براى برقـرارى و حفظ این

ارتباط اقدام خواهم کرد.

آخرین وضعیت انتقال 
وزارتخانه ها

محمدرضا صباغیان، عضو   دیده بان ایران |
کمیسیون شوراها و امور داخلى مجلس با اشاره به طرح

انتقال برخى از وزارتخانه ها به خارج از پایتخت، گفت: 
متأسفانه دو فوریت این طرح در جلسه علنى رأى نیاورد
و طرح مذکور به شـکل عادى به کمیسـیون شـوراها
ارجاع شد. وى درپاسخ به این پرسش که طبق این طرح
کـدام وزارتخانه ها به خارج از تهران منتقل مى شـود، 
گفت: باید در کمیسیون شوراها و با کارشناسان حوزه
بحث و تبادل نظر شود و درباره آن تصمیم گیرى کرد.

«نود» چى شد؟!
مازیـار ناظمـى نظـر یکـى از   نامه نیوز |

دیپلمات هاى فرانسوى درباره برنامه تلویزیونى «نود» 
را توییت کـرد. رئیس مرکـز روابط عمومـى و اطالع
رسانى وزارت ورزش و جوانان در توییتى درباره برنامه
«نود» نوشت: «رفتیم افتتاح شبکه ایران پرس در صدا
وسـیما، تولد شـبکه ها براى من خبر خوبى است ولى
نگران آینده و بلوغ آنها هستم آقایى از سفارت فرانسه
کنارم بود فارسى بلد! گفتم  "پالتینى" و "ژان تیگانا" از
خاطرات خوب من هستند گفت من فوتبالى نیستم ولى

شما بگو " نود" و فردوسى پور چى شد!»

ورود به حوزه کم شده؟
حجت االسالم والمسلمین   خبرگزارى حوزه |
رستم نژاد، معاون آموزش حوزه هاى علمیه با اشاره به
شـایعاتى مبنى بر اسـتقبال کم جوانان بـراى ورود به
حوزه گفت: این مسـئله تنها در ارتباط با حوزه نیست،
در دانشگاه هم این قضیه است. بحث تغییر جمعیتى و
کوچک شدن جمعیت کشور این مسئله مهمى است. 
اما امسال با وجود همه مشکالت، آنقدر مستعدین ثبت
نام کرده اند که حوزه توان پذیرش همه را ندارد. هدف
این است از بین همه مستعدین، بهترین ها وارد حوزه

شوند.

روحانى افتتاح مى کند
مراسـم افتتـاح سـى و دومیـن   ایران آرت |
نمایشـگاه بین المللـى کتـاب تهـران، فردا سه شـنبه
ساعت 8 صبح با حضور رئیس جمهور در کتابخانه ملى
برگزار مى شود. در این مراسم هیئتى از کشور چین به
عنوان مهمان سى و دومین نمایشگاه بین المللى کتاب

تهران و ناشران و اهالى فرهنگ حضور خواهند داشت. 
نمایشـگاه کتاب سـوم اردیبهشـت (یک روز پیش از
نمایشگاه کتاب) توسط رئیس جمهور افتتاح مى شود و
از  4 تا 14 اردیبهشت ماه در مصالى امام خمینى (ره) 

برگزار خواهد شد.

خبرخوان
هدیه باران

پس از بارندگى هاى گســترده اخیر   پانا |
که باعث آبگیرى بخش هایى از تاالب هامون و 
رودخانه هاى اطراف آن شد، یکى از شهروندان
سیستان و بلوچستانى توانست یک ماهى به وزن
20کیلوگرم در منطقه چاه نیمه سوم صید کند.

تمبردوست آمریکایى
 چمدان | یک ستاره بســکتبال آمریکا
در اقدامى عجیب لباســى منقش به طرح تمبر

پســت ایران در ســال 55 را به تن کرد. لباس 
«کایرى ایروینگ»، ستاره تیم بسکتبال بوستون
سلتیکس قبل از شــروع بازى چهارشنبه شب
هفته پیش این تیم با حریفش با طرح یک تمبر
شــش ریالى از پست ایران در ســال 55 مزین

شده بود.

«گوژپشت نوتردام» 
پرفروش شد

کتاب «گوژپشــت نوتردام»   چمدان |
نوشــته «ویکتور هوگو» به دنبال آتش گرفتن
کلیساى تاریخى «نوتردام» پاریس در فهرست
پرفروش ترین کتاب هاى «آمازون» در فرانسه
قرار گرفت. به گفته فروشــندگان کتاب، چهار
ویرایش جداگانه ازاین رمان در فهرست ده اثر
پرفروش فروشگاه آنالین آمازون قرار دارد که

نسخه جیبى آن در جایگاه نخست است.

گزارش یونیسف از 
سیل ایران

دفتر نمایندگى یونیســف در    تسنیم|
ایران اعالم کرد: ســیل هاى ویرانگر در ســه
چهارم استان هاى ایران بیش از ده میلیون نفر را
تحت تأثیر قرار داده، که از این تعداد دو میلیون

نفر در معرض آسیب شــدید قرار گرفته و 500 
هزار نفر نیز از خانه هایشان آواره شده اند. نیمى
از این افراد را کودکان تشکیل مى دهند عالوه بر
این، بیش از 1000 مجموعه بهداشتى و 1000 

مدرسه تخریب شده یا به شدت آسیب دیده اند.

حال خوب دریاچه ارومیه
  ایسنا| باران هاى اخیر تأثیرات بســیار 
مثبتى را در دریاچه ارومیه گذاشــته، به گونه اى 
که وضعیت این دریاچه بســیار بهبــود یافته

است. بر اساس آمار از ابتداى سال آبى تاکنون 
دریاچه ارومیــه 55 ســانتیمتر افزایش ارتفاع 
داشته که از نظر کارشناســان عدد بسیار قابل
قبولى است. بر این اســاس، حدود 1/3 میلیارد 
مترمکعب به ذخایر آب دریاچــه ارومیه اضافه
شده و به گفته محمد حاج رسولى ها، مدیرعامل
شــرکت مدیریت منابع آب ایران وســعت این
دریاچه حدود 520 کیلومتر مربع افزایش یافته

است.

دور شدن از بحران
  ایسنا| مسئوالن مى گویند با بارش هاى
اخیر دغدغه براى آب شــرب در مکان هایى که
از آب هاى سطحى اســتفاده مى کنند، حداقل
یکسال و در برخى مناطق دو تا سه سال برطرف
شده و پیش بینى مى شود که مشکلى از این بابت
وجود نخواهند داشــت اما این مسئله به معناى 

جبران منابع آب زیرزمینى نیست.

ملخ ها را نخورید!
  باشگاه خبرنگاران جوان | سازمان 
جهادکشاورزى استان فارس با صدور اطالعیه اى 
به کشاورزان، دامپروران و زنبورداران فعال در این
استان درخصوص خطر هجوم ملخ هشدارى جدى 
داد. و تأکید کرد که از مصرف الشه ملخ هاى تلف

شده به وسیله سم جداً  خوددارى شود. 

یکى از گران تریــن خانه هاى جهان در ایران و شــهر
تهران قرار دارد. خانه اى که نه خیلى بزرگ اســت و نه
امکانات خاصى دارد. بلکه بخاطر اشیاى باستانى که در
معمارى خانه به کار رفته، «پروفسور پوپ»، ایرانشناس
معروف کــه مقبــره او در کنار پل خواجو واقع اســت،
در دهه 40 در مقاله اى که به بررســى هنرهاى ایران
پرداخته بود این خانه را ارزشمندترین خانه جهان نامیده

 است.
این خانه در اختیار یک استاد با ذوق دانشگاه تهران به
نام محسن مقدم، پسر احتســاب الملک، شهردار دوره
ناصرالدین شاه بوده است و چون به حوزه باستان شناسى
و آثار تاریخى عالقه زیادى داشــته، آثار باستانى که به
غارت مى رفته و یا فروخته مى شده و در آستانه تخریب
بوده را جمع آورى مى کرده و در خانه اش از آنها نگهدارى

مى کرده است.

او و همسرش سال ها خانه اى را ساختند که از همه نظر
منحصر به فرد بود. چون در جاى جــاى خانه یک اثر
باســتانى و یک هنر مى بینید. از هنر باغ هاى ایرانى و
ژاپنى گرفته تا معمارى فرنگــى و قاجارى. از کنار هم

گذاشتن کاشى ها تا جمع کردن آثار باستانى. 
بخشى از این خانه را استاد مقدم با صدف هاى دریایى
تزیین کرده است. بخشــى دیگر را از کاشى هایى که
از گوشــه و کنار پیدا کرده چنان نقش داده که در نگاه
اول فکر مى کنید اینجا باید یک عمارت باشــد. اگر به
حوضخانه رفتید کاشى زرین فام را هم که استاد مقدم
روى دیوار نصب کرده ببینید. اصًال بخاطر همین کاشى
است که به اینجا گران ترین خانه مى گویند چون اشیاى
باستانى این خانه مثل همین کاشى آنقدر با ارزش است
که قیمت ندارد. خانه موزه مقــدم به تنهایى یک موزه

باستان شناسى مهم است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه طال تهران با رد اظهارات برخى
افراد مبنى بر تخلف خرید و فروش طالى آب شده به غیر
از واحدهاى صنفى، گفت: خرید طالى آب شــده طبق

قانون آزاد است.
محمد کشتى آراى با اشاره به قانون تجارت کشور اظهار
کرد: ممنوعیت دادوستد طالى آب شده با قانون تجارت
مغایر اســت و موضوعى که در این خصوص منتشرشده
است، نمى تواند جنبه قانونى داشته باشد. رئیس کمیسیون
تخصصى طال و جواهر کشور با اشــاره به اینکه طالى
آب شده مانند شــمش طال در دسته موادخام طبقه بندى
مى شود، افزود: ورود شمش طال به کشور توسط اشخاص
حقیقى و حقوقى آزاد اســت بنابرایــن یک نظام صنفى

نمى تواند مصوبه اى مغایر قانون کشور داشته باشد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه طال تهران با تشریح اینکه این
موضوع مى تواند جنبه توصیه اى براى مردم داشته باشد،
خاطرنشان کرد: خریدوفروش طالى آب شده ممنوعیتى
ندارد و اخبار منتشرشده احتماًال فقط جنبه توصیه اى براى

افزایش دقت در هنگام دادوستد داشته است.
کشتى آراى با تأکید بر لزوم شفافیت در دادوستد در بازار
طال و جواهر، تصریح کرد: این قبیل محدودیت ها راه را
براى معامالت زیرزمینى و قاچاق بازخواهد کرد و در رونق
و روند طبیعى انجام معامالت تأثیر منفى خواهد گذاشت.
کشتى آراى که به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه طالى
تهران سخن مى گفت، تأکید کرد که چنین موضوعى در
جلسه مطرح نشد و اینکه فردى به نام دبیر اتحادیه چنین

خبرى را منتشره کرده، براى وى نیز عجیب بود.
به گزارش «آنا»، پیش از این نادر بذرافشان با بیان اینکه
خرید و فروش طالى آب شده تا پیش از این در واحد هاى
صنفى فعال در صنعت طال و جواهر انجام مى شد، گفته
بود: اخیراً شاهد آن هســتیم که مردم و افراد عادى نیز

خریدار طالى آب شده هســتند که به این افراد توصیه
مى کنیم به هیچ عنوان طالى آب شده خریدارى نکنند.
بذرافشان با بیان اینکه واحد هاى صنفى مجاز به فروش
طالى آب شــده به مردم نیســتند، گفته بود: درصورت
مشــاهده اینگونه موارد با واحد صنفى متخلف برخورد

خواهد شد.
دبیر هیئت مدیره اتحادیه طــال و جواهر تهران با تأکید
براینکه در خرید طالى آب شده بعضًا افراد با مشکالت
متعددى نظیر واقعى نبودن عیار طال مواجه مى شــوند،
گفته بود: از نظر اتحادیه هرگونه معامالت طالى آب شده

ممنوع بوده و از مردم درخواســت داریم تا به جاى خرید
طالى آب شده، مصنوعات طال و مسکوکات را خریدارى
کنند و اگر کسى باهدف حفظ ارزش سرمایه اقدام به خرید
طال مى کند هم مى تواند مصنوعات طالیى را که هزینه

ساخت و اجرت پایینى دارند، خریدارى کند.

باالخره خرید طالى آب شده
قانونى است یا نه؟

فرودگاه نوشــهر یکى از قدیمى تریــن فرودگاه هاى
مازندران از دیرباز به علت ســاخت و سازهاى غیرمجاز
در حریم آن براى توسعه با چالش همراه بوده و تاکنون
نه تنها این مشــکالت در بخش موانع پروازى برطرف
نشد بلکه قراراست با احداث پارك بانوان در اطراف آن

ادامه دار هم شود.
فرودگاه نوشهر در سال 1332 در قسمت ساحلى و ضلع

شمالى این شهر گردشگرپذیر ساخته شد و از سال 1383 

تاکنون چندین مورد ســاخت و ساز غیرمجاز در قسمت
حریم هوایى و زمینى فــرودگاه اتفاق افتاده تا حدى که
باند غربى آن هم اکنون بالاستفاده شده است. همچنین
به تازگى در پى مصوبه شــوراى شهر و تصمیم شهردار
نوشهر قرار است پارك بانوان در قطعه زمینى به گستره
حدود 5000 متر مربع به مالکیت شهردارى واقع در ضلع

جنوبى ابتداى باند فرودگاه این شهر ساخته شود.
برخى مســئوالن تأکید مى کنند ســاخت این پارك و

امکانات و تجهیزات ورزشى جانبى آن در محدوده نوار
امنیت پــروازى مى تواند ایمنى پروازهــا را به مخاطره

بیاندازد. 
رئیس فرودگاه نوشــهر نیز با ابراز نگرانى از این مصوبه
شوراى شهر گفت: ساخت پارك بانوان و فراهم کردن
زیرساخت ها و امکانات ورزشى تهدید جدى براى امنیت
پروازها بوده و حتى ممکن است به تعطیلى این فرودگاه
بیانجامد. اکبر فریفته به «ایرنا» گفته است: ساخت این

پارك و تجمع بانوان براى بهره مندى از چنین فضایى
ممکن است به هنگام نشست و بیرون آمدن چرخ هاى
هواپیما یا عملیات تیک اف و صداى مهیب هنگام پرواز

خطرساز باشد و هرحادثه اى رخ دهد.
اما رئیس شوراى شهر نوشــهر  در واکنش به اعتراضات
مى گوید: این فضا متعلق به شهردارى است و اگر فرودگاه
آن را مى خرد مى توانیم در فضاى دیگرى پارك بانوان

را بسازیم.

احداث باغ بانوان در حریم فرودگاه!

حقوق بازنشستگان 2  بار افزایش مى یابدگران ترین خانه جهان در ایران!

مغازه اى پیدا کرده تا به الریجانى اتهام بزند...!

«کیهان» هم گران شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگى کشــورى درباره پرداخت
حقوق بازنشستگان در سال جارى و افزایش دریافتى آنها،
عنوان کرد: مبناى پرداخت ما حقوق اســفند ماه به عالوه
400 هزار تومان افزایش مصوبه مجلس شوراى اسالمى بود
که روزهاى گذشته واریز شد. صالحى درباره افزایش پلکانى
حقوق بازنشستگان نیز گفت : با توجه به اینکه احکام حقوقى
سال 98 هنوز صادر نشده است، تالش مى کنیم که در اولین
فرصت بتوانیم این کار را صورت داده و پرداختى را بر مبناى

آن انجام دهیم، بنابراین چون هنوز احکامى صادر نشده بود
و با توجه به وضعیت و شــرایط اقتصادى کشور براى اینکه
بازنشستگان کمى از تنگنا خارج شوند، در کنار حقوق ها، 400 
هزار تومان به صورت على الحساب براى آنها واریز شد. وى
اظهار کرد: افزایش حقوق بازنشستگان پلکانى است و عالوه
بر این 400 هزار تومان ثابت، درصدى به آن اضافه خواهد شد
که منتظر هستیم سازمان برنامه جزییات آن را قطعى کند تا بر

مبناى آن حقوق قطعى بازنشستگان واریزشود.

مشاور رئیس مجلس شوراى اسالمى گفت: آقایان مغازه اى
براى خود پیدا کردند کــه در این مغازه به آقاى الریجانى و
دیگران اتهام مى زنند و بى احترامى مى کنند. اگر آقاى زاکانى
مخالف برجام بود چرا با آمانو مالقات کرد؟ چرا اجازه داد او
بازدیدهایى را انجام دهد؟ نظر نظام بر این بود که در آن مقطع
ما با برجام از بحث هسته اى عبور کنیم. حاال آمریکایى ها
بدجنسى نشان دادند و برجام را اجرا نکردند مقصر مجلس

شوراى اسالمى است یا آمریکا؟ آقایان بى انصافى مى کنند. 
علیرضا زاکانى، نماینده پیشین تهران و رئیس کمیسیون ویژه
بررسى برجام در مجلس نهم به انتقاد از على الریجانى رئیس

مجلس پرداخته بود و با اشاره به تصویب 20 دقیقه اى برجام
در مجلس گفت «معتقدم مجلس ما یک نفره است و آقاى
الریجانى هر کارى بخواهد در مجلس مى کند». او چندى
پیش نیز على الریجانى را از دوستان اصالح طلبان توصیف
کرد.منصور حقیقت پور،  نماینده مجلس نهم و نایب رئیس
کمیسیون ویژه بررسى برجام در واکنش به اظهارات زاکانى
گفت: آقاى زاکانى خیلى خوب است که انصاف و مروت را
رعایت کند. برجام درست است که 20 دقیقه اى در صحن
علنى مجلس تصویب شد اما ده ها ساعت کمیسیون ویژه

روى آن کار کرد.

روزنامه «کیهان» نوشــت: «گرانى لجام گسیخته کاال و
خدمات که با سوء مدیریت برخى از دولتمردان و سوء استفاده
دالالن و مفسدان پدید آمده و به ملت تحمیل شده است،
به طور طبیعى-بخوانید تحمیلى- عرصه را بر "کیهان"
نیز تنگ کرده است. همه تالشمان آن بود که این افزایش
بى رویه قیمت ها-و صد البته مشکوك- را تحمل کنیم و
از سرایت آثار آن به خوانندگان عزیز خوددارى ورزیم اما،
شتاب افزایش قیمت ها، سرسام آور بود و هنوز هم هست و

قیمت کاغذ و سایر اقالم مورد نیاز براى تهیه و چاپ و توزیع
روزنامه چند برابر شده اســت و در این میان، قیمت کاغذ
که از اصلى ترین اقالم مورد نیاز روزنامه اســت، افزایش
جهشى داشته است. از این روى و با این منظور که بخش
اندکى از هزینه هاى فراوان تهیه و انتشــار روزنامه تأمین
شود على رغم میلمان بر آن شــدیم تا بهاى تک فروشى
روزنامه "کیهان"  را از 1000 تومان به 2000 تومان افزایش

 دهیم.»
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زنده شدن سرچشمه افوس
سرچشمه افوس در شهرستان بویین میاندشت پس از
ده سال جارى شد. در پى آب شدن برف در ارتفاعات
افوس، آب از آبشــار در ارتفاعات منطقه گردشگرى
جریان یافته و به سمت پایین در حرکت و جلوه زیبایى
به این منطقه بخشــیده اســت. طبیعت بکر و دست
نخورده سرچشــمه افوس بین شــهر و سرچشمه و
دامنه کوه قبله ساخته شده است و در اطراف آن، مناظر
بسیار زیبا و طبیعى، چشم هر بیننده اى را به خود جلب
 مى کند. افوس در غربى ترین نقطه استان اصفهان و در

پنج کیلومترى بویین میاندشت قرار دارد.

امدادرسانى به 
گردشگران گرفتار باران

نیرو هاى جمعیت هالل احمر به  35نفر از گردشگران
گرفتار باران در کوه و جاده هاى ســمیرم  امدادرسانى

کردند.
موسوى، رئیس جمعیت هالل احمر سمیرم گفت: در
24ساعت منتهى به روز جمعه گذشته، امدادگران جاده
با کمک مردم محلى به مسافران 12دستگاه خودروى
گرفتار در باران امدادرسانى کردند. وى افزود: همچنین
نیروهاى امدادى کوهستان جمعیت هالل احمر افرادى
را که از اســتان هاى همجوار براى برداشت گیاهان
دارویى به کوه ها ومراتع ســمیرم در مناطق چالقفا،
ایالندره و قلعه قدم آمده و گرفتار باران شــده بودند را

نجات دادند.

شیرفروش متقلب گیر افتاد
پلیس اطالعات فالورجان شیرفروش 34 ساله متقلب
را دستگیر کرد. فرمانده انتظامى فالورجان گفت:  پلیس
اطالعات، جوانى متخلف را هنگام تخلیه شیرهاى فاسد
در کنار اتوبان ذوب آهن با بیش از 5785 کیلو شیر فاسد
دستگیر کرد. سرهنگ نیکبخت افزود: این شیرهاى
تقلبى با ترکیب موادى همچون روغن و آب چربى در
نزدیکى ایستگاه شیر کنار اتوبان ذوب آهن به سمت 
فوالدشهر در واحدى تولیدى تهیه مى شده است. وى
گفت: فرد متخلف دســتگیر و روانه زندان و شیرهاى

فاسد هم معدوم شد.

کمک  خمینى شهرى ها
 به سیل زدگان

محموله 30 ُتنــى کمک هاى اتحادیه هــا و اصناف
شهرستان خمینى شهر به سیل زدگان استان خوزستان
ارسال شد. رئیس اتاق اصناف خمینى شهر گفت: این
محموله به ارزش بیش از دو میلیارد ریال با 25 دستگاه
خودرو به استان خوزستان ارسال شــد. اتاق اصناف

خمینى شهر پیش از این هم محموله اى به ارزش 80 
میلیون ریال به آق قال ارسال کرده بود.

ارسال محموله اهدایى 
شرکت خطوط لوله

محموله اهدایى شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت
ایران منطقه اصفهان به مناطق سیل زده ارسال شد. 
همچنین با مشارکت کارکنان مرکز انتقال نفت شهید
ملک شماره 3 مارون -اصفهان هم بخشى از اقالم
مورد نیاز هموطنان در قالب صد بسته لوازم بهداشتى

هر کدام به ارزش 500 هزار ریال، 25 تخته پتو، 40 
عدد حوله در سایز بزرگ و چهار تخته فرش و موکت

به مناطق سیل زده خوزستان ارسال شد.

افزایش نرخ ناوگان حمل و نقل 
عمومى در شاهین شهر

رئیس ســازمان مدیریــت حمل ونقل شــهردارى
شاهین شــهر گفت: نرخ خدمات ناوگان حمل ونقل
عمومى در سه بخش افزایش یافت. سعید اکرم خانى،
اظهار کرد: نرخ خدمات ناوگان حمل و نقل عمومى
در بخش اتوبوس برون شهرى 27 درصد، اتوبوس
درون شهرى 25 درصد و تاکسى هاى درون شهرى و
برون شهرى 20 درصد نســبت به سال قبل افزایش

یافت.

خبر

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان از ارائه
خدمات درمانى و بهداشتى به 2978 نفر از ابتداى وقوع
سیل در استان لرســتان خبر داد.محسن مؤمنى با بیان
اینکه ارائه خدمات بهداشــت اولیــه و مراقبت مادر و
کودك، مراقبت هاى بهداشت روان، کارشناسى تغذیه،
مراقبت هاى زنــان و خدمات درمانگاهــى و دارویى از
مهمترین وظایف تیم هاى بهداشت و درمان اضطرارى
در مناطق آســیب دیده از حوادث و سوانح است، اظهار
کرد: تاکنون سه تیم بهداشت و درمان اضطرارى جمعیت
هالل احمر اســتان اصفهان با مشارکت شش پزشک،
شش پرستار، سه روانشناس، ســه ماما، شش تکنسین

دارویى و چهار نجاتگر و راننده با حضور در مناطق سیل
زده لرستان به هموطنان سیل زده ارائه خدمت کردند.وى
خاطرنشان کرد: این تیم ها از ابتداى استقرار در منطقه ،
خدماتى شامل ویزیت رایگان ، مشاوره بهداشت کودك
و مادر، مشاوره روانى و خدمات پرستارى را به 2978 نفر
ارائه کرده اند. مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان

اصفهان انجام 1163 مورد ویزیت پزشکى رایگان، 671 
مورد خدمات پرستارى، 552 مورد خدمات بهداشت مادر

و کودك، 517  مورد خدمات بهداشت روان و توزیع 75 
قلم دارو و اقالم بهداشتى را از اهم خدمات ارائه شده به

سیل زدگان استان لرستان بیان کرد.

اُسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران گفت: تصمیم
گرفته ایم بازسازى یک مدرسه در استان خوزستان را بر

عهده بگیریم.
 سیپان کاشچیان در دیدار با سردار مهدى معصوم بیگى،
فرمانده انتظامى استان اصفهان عنوان کرد: از زمان وقوع
این حادثه با درخواست هاى مکرر جامعه ارامنه اصفهان
و جنوب ایران بــراى کمک به مناطق ســیل زده روبه
رو بودیم که با پیشنهاد شــوراى خلیفه گرى قرار شد تا
هدایاى داوطلبان جمع آورى و به این مناطق ارسال شود.
اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران خاطر نشان
کرد: تصمیم داریم، بازســازى یک مدرســه در استان

خوزســتان را برعهده بگیریم تا بتوانیم سهمى هرچند
ناچیز در کم کردن آالم هموطنان خود داشته باشیم.

مهدى معصوم بیگى، نیز در این دیــدار ضمن تقدیر و
تشکر از حضور پیشواى ارامنه جنوب کشور در فرماندهى
انتظامى استان اصفهان و تبریک عید پاك که از اول تا
15 اردیبهشت ماه برگزار مى شــود، اظهار کرد: ارامنه
ایران مردمانى پاك، خوشــنام و قدرشناس هستند، این
عزیزان همیشه در صحنه هاى حساس انقالب از جمله
جنگ هشت ساله که از سوى آمریکا به ایران تحمیل شد
در کنار هموطنان مســلمان خود جانانه از کشور دفاع و

شهداى زیادى را هم تقدیم کردند.

بازسازى یک مدرسه در خوزستان 
توسط ارامنه اصفهان

خدمات هالل احمر  به
 3000 نفر از مردم  لرستان

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان با 
اشاره به فعالیت سامانه ناپایدار بر روى استان، گفت: از
روز دوشنبه (امروز) بارش هادر مناطق غرب و جنوب
غرب به صــورت باران و برف پیش بینى مى شــود. 
فاطمه زهرا سیدان اظهار کرد: افزایش ابر، وزش باد
شــدید گاهى طوفان لحظه اى و گرد و خاك محلى
در بیشتر مناطق و به ویژه در شرق استان پیش بینى
مى شود. کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان

اصفهان ادامه داد: براى روز دوشنبه براى بیشتر مناطق 
استان اصفهان به ویژه غرب و جنوب غرب بارش هاى

پراکنده باران و برف پیش بینى مى شود.

مدیر نمایشگاه «ملودى خاطره» گفت: اولین نمایشگاه
عکس «ملودى خاطره» در ســال 85 در تهران برگزار
شــد و پس از آن 56 نمایشــگاه در مراکز استان ها و در

کشورهاى دیگر مانند انگلستان، آلمان ایتالیا، بلژیک و... 
برگزار شده است.

فروغ بهمن پور در خصوص نمایشــگاه عکس ملودى
خاطره در عمارت هنرمند اصفهان اظهار کرد: از کودکى
به دلیل عالقه شخصى که به موسیقى و اساتید موسیقى
داشتم، عکس هایى از اساتید مى گرفتم آن روزها به این
موضوع فکر نمى کردم که مى شود روزى نمایشگاه ایجاد

کرد و صرفاً بر اساس عالقه چنین کارى مى کردم.
وى افزود: در مســیر زندگى ام اتفاقــات زیادى روى
داد، یکى از این اتفاقات آشــنایى من با تورج نگهبان از
هنرمندان بود که همین موضوع موجب شد تا با راهنمایى
ایشان عکس ها را ابتدا کالسه بندى کردم و به صورت
دسته بندى شده، متوجه شــدم که مى توان عکس ها را
به نمایش هم گذاشــت. بهمن پور تصریح کرد: تعداد
عکس هاى جمع آورى شده از اســاتید موسیقى کشور
5000 قطعه عکس بوده که تعداد زیادى از آنها به موزه

موسیقى اهدا شده است.
وى تأکید کرد: این نمایشگاه دائم در همه شهرهاى کشور
برگزار مى شود و سعى کرده ام که در انتخاب مجموعه ها
براى هر شهر تمرکز بیشتر بر روى اساتید موسیقى همان
شهر باشد، براى مثال در اصفهان؛ امروز حسن کسایى،
تاج، شهناز و دیگر اساتید بیشترین تعداد عکس را دارند. 

به گزارش «ایسنا»، نمایشــگاه «ملودى خاطره» تا 12 
اردیبهشت در عمارت هنرمند وابسته به سازمان فرهنگى،
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان واقع در میدان

شهدا، خیابان ابن سینا، کوچه چهارم از ساعت 10 الى 12 
و 17 الى 20 برپاست.

رئیس پلیس فتا اصفهان از دستگیرى دوکالهبردار
که با ارائه شماره حســاب در فضاى مجازى اقدام
به جمــع آورى کمک هــاى نقدى مــردم براى

سیل زدگان مى کردند، خبر داد.
ســرهنگ مرتضوى با اعــالم این خبــر گفت: 
کارشناســان پلیس فتا در پى رصد و پایش فضاى

مجازى متوجه ارائه شــماره حساب هاى شخصى 
به منظور دریافت کمک هــاى نقدى براى کمک 
به مردم سیل زده شده و بالفاصله موضوع را مورد 

بررسى قرار دادند.
وى با بیان اینکه در بررســى هاى صورت گرفته

مشخص شد که این شماره حساب ها فاقد هرگونه 
مجوز رسمى و فقط با هدف کالهبردارى از مردم
ارائه شــده گفت: بالفاصله کارشناسان پلیس فتا
استان وارد عمل شده و عامالن اصلى آنها که دو 
نفر بودند را شناسایى و طى عملیاتى با هماهنگى 

مقام قضائى دستگیر کردند.
این مقــام انتظامى با بیان اینکه حســاب یکى از 
کالهبرداران که بالغ بــر دو میلیارد و 500 میلیون

ریال به آن واریز شده بود با هماهنگى مقام قضائى 
مسدود شده است، افزود: در این رابطه شکایت هاى

متعددى از شــهروندان واصل شده و تحقیقات بر 
روى پرونده متهمان کماکان ادامه دارد.

ادامه ساخت خط انتقال آب از دریاچه قایقرانى ذوب آهن واقع در شهرستان لنجان به کارخانه ذوب آهن، روز جمعه با
اجتماع و حضور جمعى از کشاورزان اصفهان متوقف شد. 

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزى شهرستان اصفهان در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: این عده با یک دستگاه
لودر بخشى از کانال عبورى خط لوله این طرح را پر کردند.

حسین محمدرضایى با بیان اینکه کشاورزان و حقابه داران خواهان رســیدگى مسئوالن کشورى و استانى هستند،
تصریح کرد: بر اساس قانون و طبق بند 2 مصوبه 9 ماده اى شوراى عالى آب که در سال 1392 تصویب شد، هر گونه

بارگذارى جدید بر زاینده  رود تا تعیین تکلیف حقابه داران و جبران خسارات آنها، ممنوع است. 
وى با اشاره به لوله با قطر 600 میلیمتر براى انتقال آب در این طرح، خاطرنشان کرد: شرکت ذوب آهن با احداث این

خط لوله قصد داشت ساالنه 50 میلیون مترمکعب آب از زاینده رود را به محل کارخانه منتقل کند.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزى شهرســتان اصفهان با بیان اینکه ذوب آهن یک ســهم آبه دار است نه
حقا به دار، افزود: بر اساس مصوبات شوراى عالى آب قرار شد که صنایع به مرور از پساب شهرهاى اطراف براى مصارف

خود بهره گیرند و برداشت از آب زاینده رود را متوقف کنند.

چند روزى اســت که در صــدر اخبار    تسنیم|
جهانى آتش سوزى کلیساى «نوتردام»، کلیساى 900 
ساله پاریس که «ویکتور هوگو» با خلق داستان خود این
مکان را در حافظه مردم دنیا ثبت کرد در جریان و گردش
رسانه ها قرار گرفته است. ســازه هاى تاریخى چوبى در
کشور ما هم کم و بیش وجود دارند و در اصفهان نیز در
دو بناى شاخص تاریخى عالى قاپو و چهلستون چوب به
کار رفته و ســئوالى که در ذهن نقش مى بندد این است
که چقدر بناهاى تاریخى ما نسبت به آتش ایمن هستند؟

ناصر طاهرى، معاون اداره کل میراث فرهنگى، صنایع
دستى و گردشگرى استان اصفهان در این مورد گفت: 
این نگرانى را ما همیشه داشــتیم و این موضوع یکى از
دغدغه  هاى سازمان نیز بوده اســت. ما در اصفهان آثار
چوبى چندانى نداریم اما در دو بناى تاریخى شاخص عالى
قاپو و چهلستون، ایوان ستون دار و دوپوش سقف ایوان

سازه هاى چوبى دارد.
وى افزود: این بناها چوبى هستند و ما بابت اینها نگرانى
داریم، در بقیه بناها ما بیشــتر روش پیشگیرانه را به کار

مى بریم که اتفاقى نیافتد و آتش ســوزى در بنا نباشــد،
در کل بیشــترین نگرانى ما از بناهاى چوبى است که با
کشورهایى مانند چین، کره، و ژاپن که آثار چوبى دارند

مذاکره مى کنیم هرچند اقلیم آنها فرق مى کند.
معــاون اداره کل میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و
گردشــگرى اســتان اصفهان بیان کرد: در پاریس هم
آتش نشانان با روش آب گرفتن آتش را خاموش کردند
ولى روش هاى مدرنى در دنیا وجود دارد مانند استفاده از
گازهایى که آتش را خفه مى کنــد البته محیط نیز مهم

است باید حتمًا بسته باشــد زیرا در محیط باز این روش
پاسخ نمى دهد، در محیط بسته اثرگذار است اما ممکن

است روى نقاشى ها اثر مخرب داشته باشد.
وى بیان کرد: ما به موازات ایــن موضوعات در تالش
هستیم که اقداماتى را انجام دهیم، اکنون بیشترین روش
متداول آماده باش، کپسول آتش نشانى است و سعى بر
پیشگیرى داریم، این نکته را نیز باید گفت بخش هایى

که چوبى است برق کشى نشده است.
طاهرى افزود: سیستم اعالم و اطفا در بناهاى معمولى
مانند موزه ها وجود دارد اما براى بناهاى شاخص که آثار
چوبى دارند شاید این روش هاى متداول مناسب نباشد،
فعًال ما چیزى غیــر از این نداریــم و همین روش هاى

معمول است تا در این مورد اقدامى صورت بگیرد.
در همین حال امین عدیلى، کارشناس حفاظت و مرمت

آثار تاریخــى و مرمت ابنیه تاریخــى در این باره گفت: 
نوتردام بین آب قــرار دارد به همین دلیل مشــکالت
دسترســى در آنجا بوده حتى براى بازدید توریست ها از
کلیسا به دلیل اینکه در محدوده بسته قرار دارد این مورد
همیشه حس مى شده است، شنیده ام چندین تیم مرمت
در آنجا کار مى کردند و احتماًال تیم هاى مرمتى ســبب
آتش سوزى شده اند. البته مى دانیم که در مرمت استفاده
از مواد شیمیایى و حالل هاى بسیار قوى احتمال آتش

سوزى دارد.
وى افزود: در بناهاى اصفهان نیز بــا توجه به عملیات
مرمتى استفاده از حالل هاى قوى و رنگ هاى مورد نظر
همه ممکن است احتمال خطر داشته باشند و در این مورد

مراقبت، حتى یک شیشه کوچ حالل خطر آفرین است.
این کارشــناس بیان کرد: بناهاى ما ایمنى مناسبى در
مقابل آتش ســوزى ندارند و آنچه به نظر مى رسد غیر
از چند کپســول آتش نشــانى متحرك و معمولى چیز
دیگرى نیست و با شناختى که از بناها دارم فکر  نمى کنم
پیش بینى هاى زیادى در این مورد انجام شده باشد و این

نشان مى دهد که چقدر ما آسیب پذیر هستیم.

خطر آتش سوزى در بناهاى تاریخى اصفهان چقدر جدى است؟

تلنگر «نوتردام» به چهلستون و عالى قاپو

«بودجه استان اصفهان براى سال جارى، 8400 میلیارد
تومان با 18 درصد افزایش نسبت به سال 97 که 7100 
میلیارد تومان بود پیش بینى شده است که امید است تحقق
یابد. همچنین درآمدهاى اختصاصى براى استان اصفهان
در بودجه 98 با 36 درصد افزایش نسبت به سال گذشته،

180 میلیارد تومان پیش بینى شده است.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى در جمع
خبرنگاران این مطلب را اعالم کرد و گفت: بر اساس آمار
دیوان محاسبات، وصولى استان اصفهان در هشت ماه اول
سال گذشته نسبت به میانگین کشورى کمتر بوده است.
حمیدرضا فوالدگر بــا بیان اینکه اعتبــارات هزینه اى

استان اصفهان در سال جارى در بودجه پیش بینى 800 
میلیارد تومانى است، افزود: این میزان نسبت به اعتبارات

هزینه اى سال گذشته که 624 میلیارد تومان بود هم 27 
درصد افزایش نشان مى دهد. همچنین در بخش عمرانى
(تملک دارایى و ســرمایه اى) نیز در بودجه سال جارى،

386 میلیارد تومان پیش بینى شده که یک درصد افزایش
نسبت به سال گذشته که 383 میلیارد تومان بود دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى اذعان
کرد: در هشت ماه سال 97، اعتبارات استانى 46 درصد و
اعتبارات ملى استانى 55 درصد تخصیص یافت. این در
حالى است که اســتان اصفهان از نظر سرانه درآمدى در
جایگاه چهارم کشور ولى از نظر اعتبارات هزینه اى و جارى
بیست و هشتم و اعتبارات عمرانى بیست و نهم کشور و در
ضریب بازگشت اعتبارات به استان رتبه سى ام را داراست.
فوالدگر نتیجه گیرى کرد که با ایــن اعداد و ارقام، براى

توسعه استان نباید به اعتبارات ملى تکیه کرد.
این نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با
اشاره به سیل هاى اخیر در کشور گفت: بارش باران نعمت
الهى و خیر است و اگر منابع طبیعى حفظ مى شد، زهکشى
صورت مى گرفت و اقداماتى از این دســت تدبیر مى شد
مى توانست خسارات را تا حد قابل توجهى کاهش دهد و
با مدیریت حوادث غیرمترقبه و به موقع، تلفات انسانى نیز

کاهش مى یافت.
رئیس کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملى و اصل 44 
اظهار کرد: باید تهدیدات ســیل را به فرصت بازسازى و
رفع مشکالت تبدیل کرد و با تسلیم کاالهاى تولید داخل
به جاى پول نقد به سیل زدگان، فرصت اشتغال بیشتر را

فراهم کرده و باعث رونق تولید در بازار شد.
وى به این نکته نیز اشاره کرد که اگر منابع و مصارف آب
خوب مدیریت و اگر طرح هاى انتقال آب در اســتان اجرا

مى شد امروز حوضه آبریز زاینده رود سیراب مى شد.
فوالدگر گفت: امروز 35 درصد سد زاینده رود پر آب شده و
باتالق گاوخونى 5 درصد پر شده است و این میزان در بین

باتالق هاى کشور کمترین میزان است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى نرخ
متوسط بیکارى در استان اصفهان را 14/1 درصد اعالم
کرد و گفت: نرخ متوسط بیکارى در کشور 11/7 درصد

است.
رئیس کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملى و اصل 44 

عنوان کرد: قانون حداکثر اســتفاده از توان تولید داخل
به روز شده و در این راستا ســامانه اى براى پیمانکاران
شرکت هاى دولتى و شرکت هاى خصوصى و یا هر فعال
اقتصادى که توانایى تولید و یا اجــراى پروژه ها را دارند
ایجاد شده تا توانایى هاى خود را در این سامانه اعالم کنند
و پس از استعالم، اقدام الزم صورت مى پذیرد. همچنین
تبلیغ کاالهاى خارجى که امکان ساخت داخل دارد نیز

ممنوع شد.
فوالدگر افزود: در یک جمع بندى مالکیت سهام عدالت در
یک برنامه پنج ساله به تدریج به افراد واجد الشرایط سهام

عدالت واگذار مى شود.
فوالدگر در خصوص تفکیک استان اصفهان که نماینده
کاشان پیگیر آن است هم گفت: طرح تشکیل یک استان
جدید بار مالى دارد که اگر دولت قبول کند اقدام مى شود
اما دولت فعًال این تصمیم را ندارد و بهتر است امکانات در
استان، بهتر توزیع شده و به شهرهاى بزرگ مثل کاشان و  

نجف آباد بیشتر توجه شود. 

ساسان اکبرزاده

براى توسعه اصفهان نباید به اعتبارات ملى تکیه کرد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى
گفت: تغذیه سفره هاى آب زیرزمینى و حدود صد
چاه  در پایین دســت بند نصرآباد جرقویه منجر به

رونق کشاورزى و باغدارى در منطقه خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین احمد سالک در گفتگو
با «فارس» اظهار کرد: با توجه به خسارات  ناشى
از ســیالب ها به شــهرهاى نصرآباد و محمدآباد
جرقویه در گذشته، مطالعات براى ساخت یک بند
خاکى در شهر نصرآباد انجام و در سال 93 کلنگ
آغاز ساخت بند خاکى نصرآباد با حضور استاندار و
شهردار به زمین زده شــد که عملیات عمرانى در
سال 95 به پایان رسید. وى در تشریح خصوصیات

این بند خاکى عنوان کرد: ارتفاع تا ســرریز بند 6 
متر اســت که با 240 هزار متر مکعب خاك ریزى

و خاکبردارى، ظرفیت آبگیرى یک میلیون و 500 
هزار متر مکعب آب را دارد.

حجت االسالم سالک خاطرنشــان کرد: این بند
در بارندگى هاى اخیر در چند نوبت متناوب حدود
400 هزار متر مکعب آبگیرى شــد ولى به دلیل

خشکســالى هاى ده سال گذشــته بیش از 70 
درصد آن به زمین نفوذ کرده اســت. وى با اشاره
به پایین آمدن ســطح زیر کشت در منطقه افزود: 
تغذیه سفره هاى آب زیرزمینى و حدود صد چاه  در
پایین دست این بند کشاورزى و باغدارى در منطقه

را رونق مى بخشد. 
حجت االسالم سالک گفت: آبگیرى این بند باعث
ایجاد یک منطقه تفریحى و گردشــگرى براى

اهالى و عشایر نصرآباد و محمدآباد خواهد شد.

بند خاکى نصرآباد 
کشاورزى شرق را احیا مى کند

کالهبردارى در اصفهان
 با شگرد کمک به سیل زدگان

امروز غرب و جنوب استان 
برفى مى شود

تجدید خاطره با اساتید موسیقى اصفهان
ممانعت از
 ادامه احداث

کانال انتقال آب
به ذوب آهن
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در حالى که سه شنبه هفته گذشــته شوراى شهر تهران تصویب
کرد چند خیابان در پایتخت به نام چهره هاى سرشناس فرهنگ
و هنر کشور شود، على نصیریان به عنوان یکى از این هنرمندان

مى گوید این نامگذارى را دوســت ندارد چون از بزرگنمایى و ریا
خوشش نمى آید.

قرار است چند خیابان تهران به نام چهره هاى سرشناس فرهنگ و
هنر از جمله محمدرضا شجریان، عزت ا... انتظامى، داود رشیدى،
محمدعلى کشــاورز، غالمحســین امیرخانى، على نصیریان،

منوچهر آتشى، محمدعلى سپانلو و... تغییر کند.
على نصیریان، بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینماى ایران در این باره
گفته است: من خیلى این نامگذارى ها را دوست ندارم. این یک

حس شخصى است؛ چون فکر مى کنم کار خاصى انجام نداده ام. 
من بازیگرى هستم که مثل هر فرد دیگرى در هر زمینه دیگرى،

کارم را انجام داده ام. از بزرگنمایى و ریا خوشم نمى آید.
او در پاسخ به این پرســش که آیا مخالفتى با اقدام شوراى شهر
تهران کــه منتخب مردم اســت دارد یا نه، پاســخ داد: نه. من
نگاه و حس شــخصى خودم را مى گویم. حتى از شــوراى شهر
هم به من زنگ زدنــد، همین را گفتم. حاال آنها تصمیمشــان

چه باشــد، به خودشــان ربط دارد. من هیچ مخالفتــى با اینکه
نمایندگان مردم در شورا، خیابان ها را به نام هنرمندان و شاعران
و ادیبان تغییــر دهند، ندارم. من فقط و فقــط دارم درباره خودم

اظهار نظر مى کنم.
نصیریان نظرش درباره نامگذارى مراکز و ســالن هاى هنرى به
نام هنرمندان را چنین بیان کرد: اینجاها کار درستى است، چون
مربوط به تخصص و عرصه کارى آدم هاست. اینکه مدرسه اى به
نام یک معلم نمونه شود، ســالن تئاترى به نام یک هنرمند شود،
درمانگاهى را به نام یک پزشک متعهد کنند یا شبیه اینها، خیلى

هم خوب است.
بازیگر سریال هایى چون «هزار دستان» و «سربداران» در واکنش
به استقبال مردم از نامگذارى  خیابان هاى تهران به نام چهره هاى
هنرى و ادبى گفت: مردم، همه ســرمایه هنرمندان هستند، اگر
جامعه، کار یک هنرمند را بپســندد، باالترین نکوداشــت است،

بهترین پاداش است. همین براى من کافى است.

اگر از مخاطبان سریال هاى تلویزیون باشــید حتمًا سریال «شرایط خاص» به
کارگردانى وحید امیرخانى که این روزها از شــبکه 3 سیما در حال پخش است
را دیده اید. ســوگل قالتیان، یکى از بازیگران این سریال است که در کنار دیگر

چهره هاى این سریال روایتى کمدى را به تصویر مى کشند.
بازیگر نقش «آسیه» در سریال «شــرایط خاص» یکى از بازیگران نام آشنا در
سینما، تلویزیون و تئاتر است که سابقه بازى در چند فیلم و سریال را داشته است و
حضور پررنگى را در تئاتر تجربه کرده است. سوگل قالتیان از چهره هاى شناخته
شده دنیاى هنر است که از دل تئاتر سر برآورد و تجربه بازیگرى و کارگردانى تئاتر

را در کارنامه هنرى اش دارد.
بازیگر نقش «آسیه» در سریال «شرایط خاص» اولین بار با فیلم سینمایى «سیب
و سلما» در ســال 89 به دنیاى ســینما راه یافت و بعد از آن در فیلم هایى چون
«خیابان هاى آرام»، «طبقه حساس»، «دوران عاشقى»، «تیک آف» و «یک

روز به خصوص» جلوى دوربین رفت و به ایفاى نقش پرداخت.
سوگل قالتیان بازى در تلویزیون را با سریال «همچون سرو» به کارگردانى بیژن
بیرنگ در سال 89 آغاز کرد و در سال 93 به عنوان بازیگر جلوى دوربین سریال
«درحاشیه» مهران مدیرى رفت اما بازى در سریال «لیسانسه ها» به کارگردانى
سروش صحت از او چهره شناخته شده ترى در میان مخاطبان تلویزیون ساخت. 
این بازیگر در سریال «لیسانســه ها» بازیگر نقش «الله» دوست «نرگس» و

معشوقه «حبیب» بود.
این بازیگر جوان کشــورمان در سریال «شــرایط خاص» به کارگردانى وحید
امیرخانى که این روزها از شبکه 3 سیما در حال پخش است نقش «آسیه» خواهر

«آصف» با بازى کامبیز دیرباز و دختر سیروس گرجستانى را ایفا مى کند.

تازه ترین آلبوم محسن چاوشــى با اشعارى از شعراى
کالسیک در هفته پایانى خرداد به بازار مى آید.

خبر خوب براى طرفداران محسن چاوشى این است که
دهمین آلبوم رســمى این خواننده خیلى زودتر از آنچه
تصورش را مى کردند از راه مى رسد. چاوشى مجوز اشعار
«قمارباز» را دریافت کرده و این آلبوم که ســاختارى
کامًال متفاوت نسبت به «ابراهیم» دارد را تا دو ماه آینده

منتشر خواهد کرد.
هادى حسینى، تهیه کننده آلبوم «قمارباز» درباره روند

تولید ایــن آلبوم گفت: آلبوم «قماربــاز» هم اکنون در
مرحله تنظیم و میکس و مستر نهایى قرار دارد. این آلبوم

شامل هشت تا ده قطعه اســت و در آن از اشعار کامًال 
کالسیک استفاده شده است.

حســینى افزود: محسن چاوشــى در آلبوم «قمارباز» 
اشعارى از موالنا، حافظ، سعدى و وحشى بافقى را اجرا
کرده است. مجوز تمامى اشعار آلبوم از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمى اخذ شده و به احتمال زیاد و با برنامه ریزى
صورت گرفته، هفته پایانى خرداد ماه منتشر خواهد شد.
«قمارباز»، «باز آمــدم» و «اى قوم به حــج رفته» با

اشعارى از موالنا از قطعات آلبوم «قمارباز» هستند.
چاوشى چندى پیش بخش هایى از قطعه «اى قوم
به حج رفته» را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد
که با استقبال طرفداران او و کاربران فضاى مجازى
مواجه شد و به سرعت به اشتراك گذاشته شد. این
خواننده در آلبوم جدیدش قطعات طرب انگیز هم
اجرا کرده اســت و با وجود این به نظر مى رسد

سبک و ســیاق «قمارباز» بیش از «ابراهیم» 
به آلبوم «امیر بى گزند» که در سال 95 منتشر

شد نزدیک باشد.
«یه شــاخه نیلوفر»، «ژاکــت»، «حریص»،
«پرچم ســفید»، «سنتورى»، «من
خود آن ســیزدهم»، «پاروى

بى قایق»، «امیر بى گزند» 
و «ابراهیــم» 9 آلبوم
قبلى محسن چاوشى
هستند که با مجوز
وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمى
روانه بــازار
ســیقى مو

شده اند.

مهراوه شــریفى نیا، دختر خانواده هنرمند شریفى نیا در دامان آزیتا 
حاجیان، بانوى هنرمند سینما و تلویزیون رشد کرد و راه پدر
و مادرش را در دنیاى هنر ادامه داد. بانوى هنرمندى که
سریال هاى ماندگارى را در کارنامه هنرى اش ثبت کرده

است 29 فروردین تولد 38 سالگى اش را جشن گرفت.
به بهانه سالروز تولد این بازیگر مرورى بر کارنامه هنرى

وى داشــته ایم و به معرفى ماندگارترین سریال هایش 
پرداخته ایم که در ادامه مشاهده مى کنید.

مهراوه شریفى نیا، بازیگرى را با فیلم سینمایى «دزد عروسک 
ها» در سال 68 در حالى که تنها هشت سال داشت آغاز کرد و
با بازى در نقش کودکى «قطام» در سریال «امام على(ع)» به
دنیاى تلویزیون راه یافت و خیلى زود توانست به چهره اى پرکار

در سینما و تلویزیون تبدیل شود.
بعد از بازى مهراوه شــریفى نیا در ســریال «امام على(ع)»، راه

براى حضور او در دنیاى هنر هموارتر شــد اما برخى از نقش ها و 
ســریال هاى این بازیگر جوان، پررنگ تــر و ماندگارتر از مابقى
نقش هایش بود که در ادامه اشاره اى کوتاه به آنها خواهیم داشت.

«روز حسرت» ســریالى به کارگردانى ســیروس مقدم بود که ماه
رمضان سال 87 از شبکه یک سیما پخش شد و بازى مهراوه شریفى
نیا در نقش «فریده» نقطه عطفى را در کارنامه بازیگرى اش رقم زد.

مهراوه شریفى نیا در سریال «روز حسرت» در نقش «فریده» همسر 
پنهانى «مسعود» با بازى پوریا پورسرخ جلوى دوربین رفت و توانست 
در کنار بازیگرانى چون فرامرز قریبیان، افسانه بایگان و لیندا کیانى 

نقش قابل قبول و موفقى را ارائه کند.
یکى دیگر از نقش هاى ماندگار مهراوه شریفى نیا در سریال هایش 
مربوط به نقش «لیال» در ســریال «خداحافظ بچه» اســت که به 
کارگردانى منوچهر هادى ماه رمضان ســال 91 از شــبکه 3 سیما 

پخش شد.
بازى مهراوه شریفى نیا در نقش «لیال»ى سریال «خداحافظ بچه» 
یکى دیگر از نقش هاى ماندگار کارنامه هنــرى او بود که در کنار
بازیگرانى چون شــهرام حقیقت دوســت، ناصر گیتى جاه، شهین

تســلیمى، ایمان صفا، مهدى صبایى، مائده طهماســبى، حدیث
میرامینى، بهنوش بختیارى و... ماندگار شد.

اگر بخواهیم یکــى از ماندگارترین نقش هاى مهراوه 
شریفى نیا در سریال هایش را نام ببریم باید 
بازى او در سریال «کیمیا» به کارگردانى
جواد افشــار را در صدر این لیســت قرار

بدهیم.
بازى در نقش «کیمیا» در ســریال جواد 

افشــار یکى از متفاوت ترین نقش

هاى مهراوه شریفى نیا بود 
که تا مدت ها بســیارى از
مــردم او را بــا این نقش 
مى شــناختند. «کیمیا» 
شخصیت اصلى سریال
بلنــد «کیمیــا» بود که 
در نقشــى محــورى با
هنرمندانى چــون آزیتا 
حاجیان، پوریا پورسرخ،
مهدى پاکدل، حســن
پورشــیرازى، رضــا

کیانیان، سوگل طهماسبى، على شادمان و... همبازى بود.
یکى دیگر از نقش هاى ماندگار مهراوه شریفى 
نیا در ســریال هایش مربوط به بــازى او در

سریال «معماى شــاه» و در نقش 
«ثریا» اســت که به کارگردانى 

محمدرضا ورزى ســال هاى 
94 و 95 روى آنتن شبکه

یک سیما رفت.

بازى در نقش «ثریا» همسر
محمدرضا شاه پهلوى یکى 
دیگر از نقش هاى تاریخى 
و متفاوت مهراوه شریفى 
نیا بود که با عملکرد موفق 
او مورد پسند مردم واقع 
شد. مهراوه شریفى نیا 
در این سریال تاریخى 
با بازیگران نام آشناى 
زیــادى همبــازى

 بود.

از «دزد عروسک ها» تا «کیمیا»

سریال هاى ماندگار مهراوه شریفى نیا در تلویزیون

هادى انباردار، تهیه کننده سینما آخرین وضعیت ساخت «ماهى و
برکه» را تشریح کرد.

انباردار دربــاره آخرین وضعیت فیلم ســینمایى «ماهى و برکه» 
گفت: تدوین این اثر توسط حسن حسندوســت به پایان رسید و
صداگذارى آن از اوایل هفته آینده آغاز مى شود. وى در خصوص
هدف از نمایش این اثر بیان کرد: پس از آماده شــدن، این اثر را به

جشنواره هاى معتبر ارائه خواهیم داد.
گفتنى است «ماهى و برکه» را على براتى، کارگردانى کرده و تهیه

کنندگى آن بر عهده هادى انباردار است.
در خالصه داســتان «ماهى و برکه» آمده است: «فیلم به زندگى
مخترع (على یزدانى) در ســه دوره کودکى، نوجوانى و جوانى او
مى پردازد. این مخترع در مسیر ساخت اختراعش دچار چالش هایى
مى شــود که براى خانــواده و اطرافیانش دردســر هایى را ایجاد

مى کند.»
سعید آقاخانى، بهناز جعفرى، علیرضا استادى، میرطاهر مظلومى،
مهسا هاشمى، عبدالباســط رضایى، مهرناز احدیان، ساغر کیان

راستى و امیررضا فرامرزى در این فیلم نقش آفرینى مى کنند.

آغاز صداگذارى «ماهى و برکه» 
با بازى سعید آقاخانى

الهام غفورى، تهیه کننده مجموعــه تلویزیونى «پایتخت» اعالم
کرد قسمت ویژه این مجموعه براى عید فطر تولید نخواهد شد.

الهام غفورى، تهیه کننده مجموعــه تلویزیونى «پایتخت» درباره
ســرانجام اپیزود ویژه «پایتخت» که پس از منتفى شدن ساخت
آن براى نوروز 98 قرار بود براى عید فطر آماده شود، بیان کرد: ما

فعًال درگیر ساخت سریال «خواب زده» هستیم و نمى توانیم پروژه 
دیگرى را شروع کنیم.

وى بیان کرد: اپیزود ویژه «پایتخت» بیشــتر فضاى نوروزى دارد
و اگر قرار باشد براى مناسبت دیگرى ساخته شود داستانش تغییر
مى کند بنابراین ســاخت این اپیزود را در عید فطر در دســتورکار

نداریم.
اپیزود ویژه «پایتخــت» که قصه آن به ماجــراى خانواده «نقى
معمولى» یکســال پــس از حوادث ســوریه و جنــگ با داعش
مى پرداخت، قرار بود براى شــب تحویل ســال 98 به کارگردانى
ســیروس مقدم آماده شود که با درگذشــت زنده یاد خشایار الوند

نویسنده سریال، ساخت آن به تعویق افتاد.
بعد از آن مرتضى میرباقرى طى یک نشست خبرى اعالم کرد که
احتمال دارد این اپیزود به ماه رمضان برسد اما بنا به گفته هاى الهام
غفورى فعًال ساخت این اپیزود که فضایى نوروزى هم دارد منتفى

شده است.

خبر بد 
براى طرفداران سریال «پایتخت»

سریال «فوق لیسانسه ها» به کارگردانى سروش صحت روز پنج
شــنبه 29 فروردین ماه با بازى هوتن شکیبا در دانشگاه خوارزمى

کلید خورد.
رضاجودى، تهیه کننده مجموعه تلویزیونى «فوق لیسانسه ها» که
پیش تولید ساخت این سریال را از اسفند ماه سال 97 شروع کرده
بود گفت: با اتمام ساخت و ساز لوکیشن اصلى این سریال، «فوق
لیسانسه ها» روز پنج شنبه 29 فروردین ماه در دانشگاه خوارزمى

واقع در خیابان مفتح کلید خورد.
او ادامه داد: هوتن شکیبا اولین بازیگر این مجموعه است که جلوى
دوربین رفت و ما ضبط کار را از قسمت اول سریال و با صحنه هوتن
شکیبا که در امتحانات داخلى مقطع فوق لیسانس سر جلسه حاضر

شده است، شروع کردیم.
این تهیه کننده با اشاره به بازیگران این ســریال نیز توضیح داد: 
لوکیشــن جدید این کار نیز در خانه اى در منطقه ژاندارمرى است
و عالوه بر حضور تمامى بازیگران فصل گذشــته، چندین بازیگر
دیگر نیز به این کار افزوده مى شــوند که هنوز حضورشان نهایى

نشده است.
مجموعه «فوق لیسانسه ها» به نویسندگى سروش صحت و ایمان
صفایى و کارگردانى ســروش صحت ساخته مى شود و از شبکه 3 

سیما روى آنتن خواهد رفت.
هوتن شکیبا، امیر کاظمى، امیرحسین رستمى، عرفان برزین، بهنام
تشکر، بیژن بنفشه خواه، مهران رجبى، متین ستوده، رؤیا میرعلمى،
کاظم سیاحى، عزت ا... مهرآوران و آتنه فقیه نصیرى که در فصل

دوم این مجموعه بازى داشتند در این فصل نیز حضور دارند.

گریم جدید هوتن شکیبا 
در «فوق لیسانسه ها»

جواد نوروزبیگى، تهیه کننده ســینما آخرین وضعیت اکران فیلم
سینمایى «زهر مار» را تشریح کرد.

نوروزبیگى درباره آخرین وضعیت اکران سینمایى «زهرمار» گفت: 
قرارداد پخش این اثر با دفتر پخش «نمایش گستران» منعقد شد و

براى عید فطر اکران مى شود.
گفتنى اســت «زهرمار» جواد رضویان در قالب طنزى اجتماعى

روایت مى شود و سیامک انصارى، شبنم مقدمى، شقایق فراهانى، 
ســیامک صفرى، نســیم ادبى، برزو ارجمند، على استادى، رضا
رویگرى، مرحوم حســین محب اهرى و ســیامک ادیب از جمله

بازیگران این فیلم هستند.
در خالصه داســتان این فیلم که در بخش نگاه نو سى و هفتمین
جشنواره ملى فیلم فجر نیزحضور داشت، آمده است: «"حشمت": 
فکر نمى کردم تاوان اشتباهم رو با تو پس بدم، "لیال": زهرمار...»

اکران «زهر مار» جواد رضویان 
در عید فطر 

بازیگر و کارگردان کشورمان، درباره وضعیت ساخت فیلمنامه ناتمام
خشایار الوند توضیح داد.

محســن تنابنده، کارگردان و بازیگر ســینما و تلویزیون، درباره
آخرین وضعیت ساخت فیلمنامه ســینمایى زنده یاد خشایار الوند
گفت: هنوز بازنویسى نهایى فیلمنامه «زیرزمین» که اثرى کمدى

اجتماعى است، به طراحى من و قلم خشایار الوند باقى مانده است. 
این بازنویســى را حتمًا به اتمام مى رســانیم و با نام خشایار آن را

مى سازیم.
این کارگردان در خصوص تغییرات نســخه اکران عمومى «قسم» 
نسبت به نسخه جشــنواره آن، اظهار کرد: هیچ تغییرى در این فیلم
ایجاد نشده و مثل همان نسخه اى که در جشــنواره ملى فیلم فجر
بود، براى مخاطبان نمایــش داده خواهد شــد. وى درباره حضور
«قسم» در جشنواره هاى بین المللى عنوان کرد: مانند تمام فیلم ها که
مى توانند به لحاظ فرم، محتوا و... ابعاد فراکشورى داشته باشند و حرف
جهانى بزنند، فیلم را به پخش کننده خواهیم داد. اینکه عیار و لیاقت

فیلم چقدر است، پس از نمایش در جشنواره ها مشخص خواهد شد.
گفتنى است فیلم سینمایى «قسم» در بخش بازار سى و هفتمین
جشنواره جهانى فیلم فجر حضور دارد. در فیلم سینمایى «قسم» 
مهناز افشار، سعید آقاخانى، حسن پورشــیرازى و مهران احمدى
نقش آفرینى مى کنند. این فیلم در بخش ســوداى سیمرغ سى و
هفتمین جشنواره ملى فیلم فجر حضور داشت. در خالصه داستان
آن آمده است: «به جان "نیاز"، قصاص بخواى بچه رو مى گیرم،
طالقت میدم؛ جان یه دونه دخترمونو قسم خوردم که بدونى این

کارو مى کنم، به جان "نیاز".»

فیلمنامه ناتمام خشایار الوند 
ساخته مى شود؟

مدیر گــروه اجتماعى شــبکه
3 ســیما از آخریــن تغییــرات

برنامه هاى این شبکه خبر داد.
ناصر کریمان درباره برنامه «حاال
خورشــید» گفت: ایــن برنامه
موقت تعطیل شده تا عوامل آن
استراحتى داشته باشند و پس از

آن دوباره به آنتن برگردند. وى ادامه داد: طبق برنامه ریزى هاى
انجام شده برنامه «حاال خورشید» با پایان ماه مبارك رمضان در

شبکه 3 سیما ادامه پیدا مى کند.
کریمان همچنین از پخش «هفت» از هفته آینده خبر داد و عنوان
کرد: این برنامه قرار است با اجراى محمدحسین لطیفى و حضور

مسعود فراستى از هفته آینده روى آنتن شبکه 3 سیما برود.

زمان بازگشت رشیدپور
 مشخص شد

بهاره رهنما همبازى کامبیز دیرباز در «ماربازى» نوشــته صحرا
فتحى شد.

به گزارش روابط عمومى نمایش «ماربازى»، این نمایش محصول
کمپانى «دیار» به کارگردانى صحرا فتحى و سعید دشتى به زودى

در بهار 98 روى صحنه مى رود.

بهاره رهنما همبازى
کامبیز دیرباز در «ماربازى» شد
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کیانیان، سوگل طهماسبى، على شادمان و... همبازى بود.تســلیمى، ایمان صفا، مهدى صبایى، مائده طهماســبى، حدیث
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میرامینى، بهنوش بختیارى و... ماندگار شد.
بخواهیمیکــى از ماندگارترین نقش هاى مهراوه اگر
شریفى نیا در سریال هایش را نام ببریم باید 
بازى او در سریال «کیمیا» به کارگردانى 
جواد افشــار را در صدر این لیســت قرار 

بدهیم.
بازى در نقش «کیمیا» در ســریال جواد

افشــار یکى از متفاوت ترین نقش

هاى مهراوه شریفى نیا بود
که تا مدت ها بســیارى از
مــردم او را بــا این نقش 
مى شــناختند. «کیمیا» 
شخصیت اصلى سریال
بلنــد «کیمیــا» بود که 
در نقشــى محــورى با
هنرمندانىچــون آزیتا
پورسرخ، حاجیان، پوریا

مهدى پاکدل، حســن 
پورشــیرازى، رضــا 

یکى دیگر از نقش هاى ماندگار مهراوه شریفى
نیا در ســریال هایش مربوطبه بــازى او در

سریال «معماى شــاه» و در نقش
«ثریا» اســت که به کارگردانى
محمدرضا ورزى ســال هاى 

5 و 95 روى آنتن شبکه 94
یک سیما رفت.

بازى در نقش «ثریا» همسر
محمدرضا شاه پهلوى یکى
دیگر از نقش هاى تاریخى
و متفاوت مهراوه شریفى
نیا بود که با عملکرد موفق
او مورد پسند مردم واقع
شد. مهراوه شریفى نیا
در این سریال تاریخى
با بازیگران نام آشناى
زیــادى همبــازى

 بود.

سوگل قالتیان از «لیسانسه ها»
تا «شرایط خاص»

آلبوم جدید محسن چاوشى به بازار مى آید

سعدى و حافظ در «قمارباز»

على نصیریان: نامگذارى خیابان به اسم خودم را دوست ندارم
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با نتایجى که در هفته اخیر لیگ برتر رقم خورد یک آخر هفته
جذاب در انتظار فوتبال ایران است. با باخت تراکتورسازى به
پیکان جــدول رده بندى لیگ برتر دچار تغییراتى شــد. حاال

پرسپولیس با 55 امتیاز اول است، اســتقالل و سپاهان با 50 
امتیاز دوم و سوم هستند و تراکتورســازى با 49 امتیاز در رده
چهارم قرار دارد. در این شرایط به شــکل عجیبى بازى هاى

هفته بیست و هفتم حساسیت مضاعفى پیدا کرده اند.
این برنامه بازى هاى هفته بیست و هفتم است. روز پنج شنبه
5 اردیبهشــت بازى استقالل خوزســتان و نساجى قائمشهر
برگزار مى شــود که آخرین فرصت تیم خوزستانى براى فرار

از سقوط قطعى به لیگ یک است. روز جمعه اما هر سه بازى
حساســیت هاى فوق العاده اى خواهند داشت. سپیدرود براى
فرار از منطقه سقوط میزبان فوالدى خواهد بود که در آخرین
بازى خود 4-1 مغلوب صنعت نفت آبادان شده است. ذوب آهن
هم میزبان تراکتورســازى خواهد بود که این بازى عالوه بر
حساسیت هاى جدولى، یک رقابت پنهان بین تبریز و اصفهان
در خود دارد و اصفهانى ها به شــدت منتظرند تا ذوب آهن بر
تراکتورسازى پیروز شــود و آخرین شانس هاى قهرمانى این
تیم را از بین ببرد. همزمان با این بازى، یک جدال 6 امتیازى
نفسگیر در تهران بین پرسپولیس و سپاهان آغاز خواهد شد و
اگر در این بازى ســپاهان موفق به شکست پرسپولیس شود،

هیجان در صدر جدول به اوج خود خواهد رسید.
یک روز بعد هم اســتقالل در مشــهد مهمان پدیده خواهد
بود. این بازى آخرین شــانس شــاگردان یحیى براى گرفتن
سهمیه آسیا و احتماًال آخرین شانس استقالل براى قهرمانى
در لیگ هجدهم اســت و به همین دلیل قابل پیش بینى است
که در این بازى هیچیک از دو تیم براى مساوى هم به میدان
نیایند و احتماًال یکــى از زیباتریــن و جذاب ترین بازى هاى

فصل خواهد بــود. بازى صنعت نفت و نفت مسجدســلیمان 
هم آخرین بازى این هفته اســت که با توجه به شــرایط دو
تیم در جــدول، حساســیت آن کمتر از بازى پرســپولیس و

 سپاهان نیست.

چه آخر هفته اى در پیش داریم

پروفسور محبوب ســرخ ها به تازگى حرف هایى زده که بوى جدایى
مى دهد. آنچه او درباره مدت زمان باقیمانده از قراردادش با پرسپولیس
و غیرقابل پیش بینى بودن آینده بر زبان آورده باعث شده نگرانى در
اردوى سرخپوشان خیمه بزند. هواداران پرشمار تیم محبوب پایتخت
عالقه وافرى به برانکو ایوانکوویچ دارند و هیچیک از آنها به جدایى

این سرمربى از تیمشان تمایل ندارند. 
چهارسال پیش که این مرد کروات ســکاندارى تیم پرسپولیس را
برعهده گرفت، این تیم در حال ســقوط بود امــا از زمانى که
برانکو روى نیمکت ســرخ ها نشست ورق به
نفع پرسپولیس برگشت و آنها به رهبرى
پروفسور نه تنها از بحران خارج شدند
بلکه با تفاضــل گل کمتر به مقام
نایب قهرمانى لیگ برتر هم رسیده
و در دو فصل اخیر هــم با اقتدار
جام قهرمانى را باالى سر بردند
و عالوه بر اینها ســال گذشته
باوجــود پنجره بســته، نایب
قهرمان جام باشگاه هاى آسیا

هم شدند. 
همه اینها بر محبوبیت برانکو
نزد طرفداران پرسپولیس افزود
تا جایى که حتى در برهه هایى که
او با کى روش، سرمربى سابق تیم
ملى ایران دچار چالش مى شد هواداران
پرســپولیس فارغ از حمایت از تیم ملى، در
جبهه سرمربى سرخ ها قرار مى گرفتند و مدافع
سرسخت او بودند. این طرفداران به قدرى به
پروفسور اعتقاد دارند که در برابر تصمیماتى
که او در این مدت درمورد برخى ســتاره هاى
ســرخپوش گرفته (نمونه شــاخص آن کنار
گذاشتن محسن مسلمان از این تیم) هم تن
به رضایت داده اند و همواره مى گویند «هرچه

برانکو بگوید». 
با این تفاسیر آیا هواداران حق ندارند از دوران پسا
برانکو بیمناك باشند؟ آنها به روزهاى خوش و در
اوج بودن تیم محبوبشان عادت کرده اند و حاضر
نیستند به هیچ قیمتى پرسپولیس از این وضعیت
فاصله بگیرد. به راســتى چه کسى قادر خواهد بود
جایگزین خوبى براى این پیرمرد کروات باشد؟ چه

کسى مى تواند به اندازه او در دل سرخ ها جایى براى خود باز کند؟ سرمربى اى
که به جرأت مى توان مدعى شد محبوبیتش بین بازیکنان وهواداران پرسپولیس 

از بسیارى از پیشکسوتان این تیم هم بیشتر است.
شایعه جدایى برانکو ایوانکوویچ از سرخ ها پیش از این هم بارها به میان آمده 
بود به خصوص زمانى که کى روش سرمربى تیم ملى بود و جایگزینى برانکو به
جاى این پیرمرد پرتغالى همیشه بحث داغ محافل فوتبالى بود اما آنچه پروفسور
هفته گذشته و در نشســت خبرى پیش از بازى تیمش برابر سایپا بر زبان راند
باعث شد موضوع جدایى وى دوباره به تیتر یک رسانه ها تبدیل شود. واکنش
جنجالى جعفر کاشانى، رئیس هیئت مدیره پرسپولیس به این سخنان برانکو و
اظهارات او مبنى بر اینکه «شخصیت پرسپولیس متکى به فرد نیست و با رفتن
یک نفر، شخصیت پرسپولیس لطمه نمى خورد» و تأکید وى بر اینکه «برانکو
تیم را قهرمان نکرده...این قهرمانى ها حاصل مدیریت باشــگاه و حمایت بى
دریغ هواداران باشــگاه است»، بیش از پیش به شــایعه خداحافظى برانکو از
سرخپوشان دامن زد. خداحافظى اى که علت اصلى آن اینطور که از قرائن بر
مى آید مشکالت مالى باشگاه است. مشکالتى که باالخره صبر سرمربى تیم
نایب قهرمان آسیا را لبریز کرده و موجب شده این مرد کروات که تا کنون در
برابر دریافت مطالباتش سکوت را پیشه کرده بود و کمتر نسبت به این مسائل
اعتراض مى کرد هم لب به شکوه بگشــاید و از طریق وکیلش پیگیر حق و
حقوق معوقه اش باشد و به جز نوشتن دو نامه خطاب به هیئت مدیره باشگاه

حرف هایى بزند که پیش از این سابقه نداشت.
 هرچند گفته مى شود اعضاى هیئت مدیره پرسپولیس که تحت فشار طرفداران
تیم هستند یک روز پس از برترى سرخپوشان برابر سایپا، دور هم جمع شده اند
تا هرچه زودتر این مسئله را حل کنند و کاشانى هم از موضع خود برگشته و در
تازه ترین اظهاراتش از صبر و شکیبایى برانکو ســخن به میان آورده و گفته
خودش حامى برانکو است؛ اما آیا با توجه به مشــکالت شدید اقتصادى که
این روزها گریبانگیر مدافع عنوان قهرمانى شــده، آنها مى توانند طبق قولى
که به برانکو داده اند تا اواسط اردیبهشت مطالبات او را که هشت ماه از موعد
پرداختشان مى گذرد، تهیه کنند و مانع از نوشتن ســومین نامه اعتراضى در
خصوص عدم دریافت مطالبات قراردادش شوند؟ (طبق قرارداد با ثبت سومین

نامه اعتراضى، قرارداد این سرمربى با پرسپولیس فسخ خواهد شد).
از گوشه و کنار شنیده مى شود که این روزها هیئت مدیره پرسپولیس براى تحقق
این امر عالوه بر اینکه روى قول اسپانسر تیم حساب کرده اند گوشه چشمى
هم به فروش یکى از ستاره هاى سرخ به تیم هاى قطرى دارند؛ بازیکنى که
این روزها حرف جدایى او از جمع سرخپوشان و پیوستنش به تیم هاى عربى
نقل محافل ورزشى شده و اگرچه این خبر بارها از سوى مسئوالن پرسپولیس
تکذیب شده اما گویا آنها اکنون به این فکر افتاده اند که با انتقال این بازیکن و
دریافت مبلغ رضایتنامه اش، بخشى از مشکالت مالى تیم را حل کنند. بازیکنى
که از قضا یکى از مهره هاى مؤثر برانکو هم هســت و بعید اســت سرمربى
سرخ ها به راحتى تن به جدایى او از جمع شاگردانش بدهد حتى اگر به قیمت 

نوشتن نامه سوم برانکو تمام شود.

پروفسور محبوب ســرخ ها به تازگى حرفه
مى دهد. آنچه او درباره مدت زمان باقیمانده
و غیرقابل پیش بینى بودن آینده بر زبان آو
اردوى سرخپوشانخیمه بزند. هوادارانپرش
عالقه وافرى به برانکو ایوانکوویچ دارند و

این سرمربى از تیمشان تمایل ندارند. 
چهارسال پیش که این مرد کروات ســکا
برعهده گرفت، اینتیمدر حال ســق
برانکو روى نیمکت س
نفع پرسپولیس
پروفسور نه
بلکه با تف
نایب قهر
ف و در دو
جام قهر
و عالو
باوجــ
قهرما
هم شد
همه ا
نزد طر
تا جایىک
او با کى رو
ملى ایران دچا
پرســپولیس فارغ
جبهه سرمربى سرخ ه
سرسخت او بودند. ای
پروفسور اعتقاد دارن
اینمدت در که او در
ســرخپوش گرفته(
گذاشتن محسن مس
به رضایت داده اند وه

برانکوبگوید». 
با این تفاسیر آیا هوادارا
برانکو بیمناك باشند؟ آ
اوج بودن تیم محبوبشان
قیمتى پر نیستند به هیچ
فاصله بگیرد. به راســتى
جایگزین خوبى براى این

کابوس نامه سوم

اولین میتینگ خبرى پس از تضعیف
مدیرعامــل ذوب آهــن  در حوزه

مصاحبه رسماً برگزار شد.
سال ها پیش و بعد از حضور آذرى در
رأس کادرمدیریتى ذوبى ها و موفقیت
هاى این تیم در ایران و آســیا، دوره
حضور این مدیر در اتاق مدیریت عامل این باشگاه به سر آمد و وى راه خروج
را در پیش گرفت. این اتفاق تا حدوداً پنج شش سال پیش ادامه داشت که در
نهایت به دوران افول ذوبى ها و حتى خطر سقوط آنها به لیگ دسته اول ختم
شد و در بدترین زمان ممکن باز هم سعید آذرى پاى کار آمد و توانست مانند

قبل ذوبى ها را در جمع تیم هاى مدعى قرار دهد. 
حاال این بار هم همان شرایط اما به گونه اى دیگر در حال افتادن است و در
حالى که چندى پیش رأى خروج وى از هیئت مدیره باشگاه صادر شد این
روزها مى بینیم که وى بلندگوى باشــگاه را نیز تحویل داده است تا اولین
حرف هاى مسئوالن تیم پس از سال ها توسط کسى غیر از آذرى به گوش

مردم و رسانه ها برسد. 
هر چند که طبق نوشته خبرگزارى ها سخنگوى ذوبى ها برکنارى آذرى از
مدیریت باشگاه را قطعاً تکذیب کرد اما همین که پس از سال ها مدیرى مانند
آذرى در رأس کار باشد و بلندگوى باشگاه در دست شخص دیگر، خود معانى
متفاوتى دارد و در نتیجه مى توان گفت، اولین حرکت مدیران ذوب آهنى از

خلع سالح سعید آذرى پس از بازى برابر پرسپولیس انجام شد. 
احمد جمشیدى، عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن و سخنگوى جدید این
باشگاه است که پس از دیدار برابر پرسپولیس در جمع رسانه ها درباره آخرین
وضعیت تیم به صحبت پرداخت. جمشیدى برکنارى آذرى از مدیرعاملى
باشگاه را تکذیب کرد و گفت: آذرى در ِسَمت مدیرعاملى باشگاه ذوب آهن،
با قدرت به کار خود ادامه مى دهد و مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان

نیز پشتیبان باشگاه است.

اولین میتینگ
 پس از تضعیف آذرى

  مهــر | دیــدار
فوتبــال تیم هــاى 
پرســپولیس و ذوب
آهن در شــرایطى روز
چهارشنبه هفته گذشته
در ورزشگاه فوالدشهر
اصفهان برگزار شد که
تا دو روز قبل از این بازى، محل برگزارى آن در ابهام قرار داشت.
در شرایطى که مسئوالن شوراى تأمین استان اصفهان رأى

به برگزارى مسابقه در ورزشــگاه نقش جهان داده بودند و حتى
بلیت هاى بازى هم براى این ورزشگاه چاپ شــده بود اما به یکباره

همه چیز تغییر کرد.
ماجرا از این قرار است که بعد از جلسه شوراى تأمین استان اصفهان و با
نظر دادستان این اســتان، برگزارى بازى در نقش جهان را در این جلسه
قطعى کردند اما مسئوالن باشگاه سپاهان بالفاصله بعد از این تصمیم،

در جریان آن قرار گرفتند.
یکى از اعضاى هیئت مدیره باشگاه سپاهان که در جلسات شوراى
تأمین هم حضور داشت، مسعود تابش، مدیرعامل این باشگاه را در
جریان قرار مى دهد و مســعود تابش هم بالفاصله در جلسه نهایى،
مخالفتش را با تصمیم شوراى تأمین اعالم مى کند. تابش به دلیل
هوادهى زمین و ترمیم چمــن نقش جهان با این نظــر که 18 روز

مسابقه اى در این ورزشگاه برگزار نمى شــود، با تصمیم شوراى تأمین
مخالفت کرد. این در شرایطى است که باشگاه ذوب آهن در سال هاى
گذشته تعامل خوبى با سپاهان داشته است و حتى این تیم در فصل 88 با
قهرمانى در جام حذفى و نایب قهرمانى در لیگ، سهمیه لیگ قهرمانان

آسیا را به سپاهان اهدا کرد.

چرانقش جهان را
به ذوب آهن ندادید؟

شاگردان امیر قلعه نویى با یک برد شــیرین بار دیگر در معادالت جدول
قهرمانى قرار گرفتند تا با روحیه باال براى دیدار سرنوشت ساز هفته آینده

مقابل پرسپولیس آماده شوند.
سپاهان بار دیگر موفق به ثبت یک برد پرگل شد تا اکنون با اختالفى سه 
گله نسبت به تراکتورسازى، بهترین خط هجومى لیگ برتر محسوب شوند.
آنها که در این فصل دو برد شش گله و سه گله برابر سپیدرود به نام خود
کردند، پیروزى سه گله در بازى رفت و اکنون پنج گله در جدال برگشت از
دیگر نتایج پرگل شاگردان امیر قلعه نویى بود که در لیگ هجدهم ثبت شده

است. پیروزى سه گله برابر نساجى مازندران و فوالد خوزستان نیز از دیگر 
برترى هاى پرگل این فصل طالیى پوشان محسوب مى شود تا آنها اکنون
با 41 گل زده بهترین خط هجومى این فصل تا به اینجاى لیگ محسوب
شوند. تراکتورســازى جدى ترین تعقیب کننده  ســپاهان در آمار گلزنى 

محسوب مى شود که تاکنون 38 گل به نام خود کرده اند.
نکته ویژه برترى سپاهان با پنج گل برابر ســایپا اینجاست که آنها بعد از
شکست مقابل استقالل که شانس تصاحب عنوان قهرمانى را براى آنها
کاهش داد، اکنون با روحیه باالیى بار دیگر برابر پرســپولیس به عنوان

صدرنشین حاضر خواهند شد و امیدوارند بار دیگر در تهران با کسب نتیجه 
راهى اصفهان شوند و شرایط خود براى دستیابى به قهرمانى را بهتر کنند.

سپاهان، مهیاى نبرد بزرگ

هفته بیست و ششــم لیگ برتر هم همراه بود با تداوم درخشش دو ستاره 
خارجى تیم هاى مدعى استقالل و سپاهان.

در حالى که آیاندا پاتوسى که بسیارى او را یکى از بهترین خریدهاى خارجى 
تاریخ باشگاه اســتقالل مى دانند بعد از زدن گلى طالیى و 3 امتیازى در
ورزشگاه نقش جهان مقابل سپاهان، در این هفته هم پاسى طالیى براى
گل 3 امتیازى آبى پوشان ارسال کرد، کى روش استنلى، بهترین گلزن این

فصل رقابت هاى لیگ برتر هم با دو گل، دو پاس گل و گرفتن یک پنالتى 
نقش اول را در پیروزى پر گل تیمش برابر سایپا ایفا کرد.

کى روش دومین و پاتوسى اولین فصل حضورشان در فوتبال ایران را سپرى
مى کنند. این دو بازیکن به ســختى و با تالش زیاد مدیران باشگاهشان 
توانستند از فیلتر قوانین دســت و پا گیر و عجیبى که مانع از حضور آنها در 
فوتبال ایران مى شد عبور کنند و با ارفاق(!) به استاندارد حضور در لیگ برتر

رسیدند. کى روش فصل گذشته توسط باشگاه ذوب آهن وارد فوتبال ایران 
شد که با استناد به قانونى عجیب هفته ها پشت خط ماند تا مجوز حضور در 
میدان را گرفت. این مهاجم بلند قامت همان فصل گذشــته هم نشان داد

نه تنها کیفیتى پایین تر از لیگ برتر ندارد، بلکه چند کالس باالتر از فوتبال 
ایران است. همین مشــکل را در نیم فصل دوم آیاندا پاتوسى داشت و این 
بازیکن خالق هم با استناد به همان قانون پشت خط مانده بود. حاال پاتوسى
در کمتر از نیم فصل به مؤثرترین و امتیازآورترین بازیکن استقالل تبدیل

شده و یکى از ستاره هاى لیگ برتر است. عملکرد پاتوسى و کى روش نشان 
مى دهد که قانونى که مانع از حضور این بازیکنان مى شد دچار نقص بوده

و قانونگذار الزام دارد تا خط کش عیار سنج خود را مورد بازنگرى قرار دهد. 
این قانون تنها نمونه اى از برخى قوانین «من در آوردى» و دست و پاگیرى

است که از سال هاى گذشته تاکنون در فوتبال ایران وضع شده است. چه 
قوانینى که دیگر وجود ندارند و چه آنهایى که هنوز هستند و برخى از آنها
باید مورد بازنگرى قرار گیرند. بسیارى از این قوانین از «دورهمى» هاى 
فدراسیون نشینان، اعضاى سازمان لیگ و هیئت رئیسه بیرون آمده و قبل از 
کارشناسى، ابالغ و الزم االجرا مى شود. تا جایى که به نظر مى رسد معموًال
این قوانین جنبه آزمون و خطا دارد و تصمیم سازان ترجیح مى دهند به جاى 

وقت گذاشتن قبل از ابالغ، نتایج آن را در عمل ببینند.

دیدید قوانین تان
من در آوردى بود

مهدى قائدى از ابتداى لیگ هفدهم به اســتقالل پیوست. با این
اتفاق، استقاللى ها منتظر ظهور یک فوق ستاره در تیمشان بودند اما
انتظار آنها بیهوده بود. قائدى گاهى اوقات به عنوان بازیکن تعویضى
به زمین مى رفت و تأثیر زیادى در بازى اســتقالل نمى گذاشت. او

فصل گذشته فقط در بازى با پارس جنوبى جم دو پاس گل داد و در
این فصل در مقابل نفت مسجدســلیمان یک گل زد. در قبال این
تأثیرگذارى هاى انگشت شمار، قائدى حاشــیه هاى زیادى براى
خودش و استقالل ســاخت. قهر از اردوى تیم، خمیازه کشیدن در
تمرینات، حضور با دمپایى در تمرین بعد از بخشش توسط شفر، بازى
با موبایل در تمرینات، هک شدن صفحه او در اینستاگرام و لو رفتن
چت هاى عجیب و غریبش و باالخره آن تصادف پرماجرا که هنوز
هم ختم به خیر نشده بخشى از جنجال هاى قائدى در استقالل بود.

اما سرانجام او در بازى با ماشین سازى مهمترین تأثیرگذارى مثبت
خود را در استقالل به نمایش گذاشت. در شرایطى که بازى تیم شفر
مقابل ماشین سازى گره خورده بود و آخرین شانس هاى قهرمانى
استقالل در حال از دست رفتن بود، قائدى به عنوان بازیکن تعویضى
به زمین رفت و با فرار از آفســاید مدافعان حریف، یک گل دیدنى
3 امتیازى زد. این گل، اســتقالل را زنده نگه داشت و این تیم را به

کورس رقابت براى قهرمانى در لیگ هجدهم بازگرداند.
اما حتى اگر این گل در هفته هاى پایانى منجر به قهرمانى استقالل

هم بشود، قائدى باید بداند که براى استقالل هنوز هیچ کارى نکرده 
است. او در طول این دوسال، آنقدر خون به دل استقالل و هوادارانش 
کرده که براى صاف کردن بدهى خود به آنها باید حاالحاالها بدرخشد
و گل بزند. در واقع این یک گل باید فقط افتتاحیه اى براى روزهاى
خوب قائدى باشد و قرار نیست هواداران استقالل براى تأثیرگذارى
و درخشش بعدى قائدى در تیمشــان، چند ماه دیگر صبر کنند. اگر
قرار اســت براى فقط همین یک گل جوگیر شــود باید بگوییم که

خیلى زود است.

طبــق ادعاى برخى ســایت هاى
خبــرى، ســرمربى تیــم فوتبال
پرسپولیس نام ستاره این روزهاى
ذوب آهــن را در لیســت نقــل و

انتقاالت سرخپوشان قرار داد.
 تیم فوتبال پرســپولیس با تساوى
بدون گل برابــر ذوب آهن 2 امتیاز
حساس را از دســت داد اما در پایان این دیدار چشــمان تیزبین برانکو

ایوانکوویچ ستاره دیگرى را هدف گرفت.
 محمدرضا حسینى، ستاره این روزهاى ذوب آهن که در این دیدار نیز

خوش درخشید،  مدنظر برانکو ایوانکوویچ قرار گرفته است.
حسینى، بازیکن تکنیکى ذوبى ها در فهرست نقل و انتقاالتى برانکو قرار
دارد و این احتمال وجود دارد که در پایان فصل این ستاره از جمع شاگردان

منصوریان جدا شود و به قهرمان دو دوره اخیر لیگ برتر بپیوندد. 
از سویى دیگر سپاهانى ها که براى نیم فصل در نظر داشتند حسینى را
جذب و البته با مخالفت باشگاه ذوب آهن مواجه شدند از دیگر مشتریان

این ستاره سبزپوش در نقل و انتقاالت تابستانى هستند.

همه در کمین حسینى

دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن گفــت: در حال حاضر گلر تیم ذوب آهن 
هستم و هرچه دارم براى ذوب آهن مى گذارم و با تمام وجود مقابل حریفان

ظاهر مى شوم.
محمدرشید مظاهرى در مورد دیدار هفته گذشته تیمش مقابل پرسپولیس 
اظهار کرد: بازى خوب و فیزیکى بود و از بچه هاى تیم تشکر مى کنم. اصًال 

من این بازى را احساس نکردم.
وى ادامه داد: در حال حاضر گلر تیم ذوب آهن هســتم و هرچه دارم براى 

ذوب آهن مى گذارم و با تمام وجود مقابل حریفان ظاهر مى شوم.
مظاهرى گفت: پرسپولیســى ها به من لطف دارند ولى مــن دروازه بان
ذوب آهن هســتم تا یکى دو هفته دیگر اگر اتفاقــى نیافتد، براى فصل

آینده تصمیم مى گیریم. دروازه بان تیم فوتبــال ذوب آهن تصریح کرد: 
صحبت هاى منصوریــان آدرنالین خون ما را باال 
مى برد. وى خاطرنشــان کرد: تمام تالشم را 

براى بازگشت به تیم ملى مى کنم.

هشدار نامحسوس مظاهرى
 به ذوب آهن

دســلیمان
شــرایط دو
ــپولیس و

سرمربى اى 
پرسپولیس

 میان آمده
ى برانکو به

آینده تصمیم مى گیریم. دروازه بان تیم فوتبــال ذوب آهن تصریح کرد: 
صحبت هاى منصوریــان آدرنالین خون ما را باال
مى برد. وى خاطرنشــان کرد: تمام تالشم را 

براى بازگشت به تیم ملى مى کنم.

هنوز براى جوگیر شدنت
زود است

اینقوانین جنبه آزمون و خطا دارد و تصمیم سازان ترجیح مى دهند به جاى مت
وقت گذاشتن قبل از ابالغ، نتایج آن را در عمل ببینند.

 کارى نکرده
و هوادارانش

الها بدرخشد 
اى روزهاى 
 تأثیرگذارى 
صبر کنند. اگر 
د بگوییم که 

سعید نظرى

مرضیه غفاریان

خشایار بیدمشکى

محسن کدخدایى
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مزایده
شــماره آگهــى: 139803902004000021 تاریــخ آگهــى: 1398/01/26 شــماره پرونــده: 
139704002004000422 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9703479 ششدانگ یک قطعه آپارتمان
پالك چهارده هزار و یکصد و هفت فرعى از نود و نه اصلى مجزى شده از 1762 فرعى از اصلى مذکور قطعه
2 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان بمساحت 148/77 مترمربع واقع در همکف که 7/75 مترمربع آن تراس
مسقف است بانضمام انبارى قطعه 2 بمســاحت 2 متر مربع و پارکینگ قطعه 1 بمساحت 12/5 مترمربع به
آدرس: اصفهان- خیابان کاوه- خیابان نگارستان- فرعى دوازده- شهید سعادتى نژاد- پالك 12- کدپستى
8196768763 که سند مالکیت آن در دفتر امالك الکترونیک شماره 139520302026021780 و با شماره
چاپى 983226 ثبت و صادر شده است ملکى شهناز جوادى نفقه با حدود: شماًال: در پنج قسمت که قسمت
دوم آن شرقى قسمت چهارم آن غربى است بطولهاى 3/32 متر و 1/18 متر و 2/80 متر 1/00 متر و 3/74 
متر اول دیواریست دوم تا چهارم دیوار و پنجره است پنجم دیواریست اول بفضاى ملک مجاور شماره 682 
فرعى از شماره 99 اصلى دوم تا چهارم به نورگیر مشــاعى پنجم بفضاى ملک مجاور شماره 682 فرعى از
99 اصلى شرقًا: در پنج قسمت که قسمت چهارم آن شمالى قسمت دوم آن جنوبى است بطولهاى 7/63 متر
و 3/18 متر و 2/85 متر و 3/20 متر و 5/23 متر اول دیوار بدیوار اســت دوم درب و دیوار است سوم و چهارم
دیواریست پنجم دیوار بدیوار است اول به ملک مجاور شــماره 682 فرعى از شماره 99 اصلى دوم تا چهارم
براه پله مشاعى پنجم به ملک مجاور شماره 682 فرعى از شــماره 99 اصلى جنوبًا: در 7 قسمت که قسمت
دوم آن شرقى قسمت پنجم آن غربى است بطولهاى 0/73 متر و 0/64 متر و 2/62 متر و 1/5 متر و 0/7 متر
و 4/12 متر و 1/30 متر اول و دوم دیواریست ســوم دیوار و پنجره است چهارم نیم دیوار جلوى بالکن پنجم

تا هفتم خط فرضى است اول تا چهارم بفضاى حیاط مشــاعى پنجم تا هفتم به تراس غیر مسقف قطعه 2 
غربًا: بطول 15/45 متر دیوار بدیوار است به ملک مجاور شماره 4401 فرعى از شماره 99 اصلى دوم حدود
انبارى: شــماال: بطول 1/39 متر دیواریست به حیاط مشاعى شــرقا: بطول 1/44 متر درب و دیواریست به
حیاط مشاعى جنوبا: بطول 1/39 متر درب و دیوار است به معبر مجاور غربا: بطول 1/44 متر دیواریست به
ملک مجاور شماره 4401 فرعى از 99 اصلى سوم حدود پارکینگ: شماال: بطول 2/5 متر خط فرضى است

به محوطه مشاعى شرقا: بطول 5 متر خط فرضى است به محوطه مشاعى جنوبا: بطول 2/5 متر خط فرضى 
است به محوطه مشــاعى غربا: بطول 5 متر خط فرضى است به محوطه مشــاعى که طبق نظر کارشناس
رسمى پالك فوق با اسکلت بتن آرمه، سقف تیرچه بلوك، نماســازى آجرى، دیوارهاى آجرى با اندود گچ
کارى و نقاشى و پنجره هاى پروفیل درب هاى داخلى چوبى مى باشد. و قدمت بنا حدود 21 سال مى باشد
با گواهى پایان کار به شماره 12/93/5403 مورخ 1393/03/26 و انشــعابات آب و برق و گاز. و طبق سند
رهنى شماره 1396/05/08- 42715 تنظیمى دردفترخانه اسناد رسمى شماره 101 اصفهان در رهن بانک
صادرات واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شنبه
مورخ 1398/02/21 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول
ابتداى خیابان الهور سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه سه میلیارد و دویست و هفتاد
میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر
است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان  چاپ اصفهان مورخ 1398/02/02 درج و منتشر مى گردد و در
صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه
مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده ك
السه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى
است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب

اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 436542 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /1/218
حصروراثت 

رضا محمودى چم حیدرى داراى شناسنامه شماره 41 به شرح دادخواست به کالسه 120/98 از این دادگاه
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان قربانعلى محمودى چم حیدرى
بشناسنامه 14 در تاریخ 97/8/4 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر

اســت به : 1. کبرى محمودى چم حیدرى ش ش 3876 ، 2. مرضیه محمودى چم حیدرى ش ش 86 ، 3. 
طوبى محمودى چم حیدرى ش ش 1160056560 ، 4. فاطمه محمودى چم حیدرى ش ش 1080267085 
، 5. رضا محمودى چم حیدرى ش ش 41 ، 6. معصومه محمودى چم حیدرى ش ش 4161  (فرزندان متوفى) 
7. رقیه محمودى چم حیدرى ش ش 2(همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت 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. 436595/ م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 1/224
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702210029875- 98/1/24 سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 16196 فرعى
از 2187 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان بنام آقاى سعید باوادى دالو زهرائى سابقه ثبت و صدور سند به
شماره چاپى ه91- 615594 (تک برگ)، ذیل ثبت 64822 مورد ثبت صفحه 442 دفتر امالك 312 ثبت و
صادر و تسلیم شده است و سپس بموجب سند انتقال شماره 16266- 1397/1/21 دفترخانه 361 اصفهان
به مالکیت سیده منیر امینى ضیابرى درآمده و نامبرده با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ استشهادیه
که امضاء شهود آن ذیل شــماره 139702155615000766 مورخ 1397/10/13 که به گواهى دفترخانه 
361 اصفهان رسیده مدعى است که ســند مالکیت آن بعلت آتش سوزى مفقود گردیده و درخواست صدور

سند مالکیت المثنى ملک فوق را  نموده لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل

سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
437121 میرمحمدى- ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /1/219

تحدید حدود اختصاصى
شماره: 984202511903327- 98/1/28 نظر به اینکه به موجب راى شماره 1548ـــــ 97/11/18 اجراى
قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند مالکیت رسمى ششدانگ یکباب ساختمان با کاربرى
باغ ویال پالك 2249/1685 مجزى شده از 43 فرعى از 2249 اصلى بخش 6 ثبت اصفهان در مالکیت اقاى
احمد مهدوى فرزند محمد مســتقر 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: 1398/2/28 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 دادخواســت 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: 
1398/2/2 م الف: 436924 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /1/220

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره4649فرعى مجزى شده از پالك 2066 واقع در دهق
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام یداله راعى دهقى   فرزند حبعلى در جریان ثبت
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنجشــنبه مورخ 98/2/26 ساعت9 صبح در محل
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 98/2/2 م الف: 428772 ابوالفضل ریحانى - کفیل اداره  ثبت

اسنادوامالك مهردشت/1/221
ابالغ رأى

 آگهى راى شورا - شماره پرونده : 496/97ش 8 ح  شماره دادنامه 729– 27 / 11 / 97 درخصوص دادخواست
آقاى ناصرصالح جزى فرزندابراهیم به آدرس شاهین شــهر میالد خ جمهورى فرعى 13واحد2به طرفیت
قربانعلى جبارى به نشانى شاهین شهر خ رازى فرعى 1شــرقى روبه روى پارك پالك 6به خواسته مطالبه
بابت اصل خواسته به مبلغ 150000000ریال اســتناد دو فقره سفته به شماره 312399- 199294به مبلغ
یادشده بدین شرح که خواهان اظهارداشت درتاریخ سررسیدبه خوانده مراجعه نموده ولیکن ازپرداخت دین
به دالیل واهى اســتنکاف نموده اســت نظربه اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى ، اخطاریه وضمایم آن
درجلسه دادرسى حاضرنگردیده ودلیلى بر پرداخت دین ویا برائت ذمه خویش ارائه ننموده است ونسبت به
دعواومدارك موجودایرادوتکذیبى به عمل نیاورده است ومستندات یادشده براشتغال ذمه ى خوانده به میزان
خواسته داللت دارد ، شورا بااستصحاب بقاى دین استحقاق خو اهان را برمطالبه خواسته ثابت تشخیص داده
وبه استناد مواد  و 198    و515و519و520و522قانون آیین دادرسى مدنى وماده 309ناظربه ماده 249قانون
تجارت وقاعده تسبیب وماده 1301قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوپنجاه
میلیون ریال برابربااصل خواسته ومبلغ دومیلیون وهشتصدوهفتاد وپنج هزارریال هزینه دادرسى وتاخیرتادیه
اززمان تقدیم دادخواست 97/9/11لغایت اجراى حکم درخواهان صادرمى گردد حکم صادره غیابى بوده و
ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهى درهمین شــعبه وظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم
حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشد . 433735/م الف حبیب اسالمیان - قاضى  شعبه هشتم

حقوقى شوراى حل اختالف  شاهین شهر/1/222 
ابالغ رأى

آگهى دادنامه - شــماره دادنامــه : 9809973759200023 تاریخ تنظیم : 17 / 1/ 1398 شــماره پرونده
: 9709983759200115 شــماره بایگانى : 970120 درخصوص دادخواســت آقــاى رضاعارف جزى
فرزندعزیزاله باوکالت خانم منصوره عسگرى فرزندجعفر به نشانى اصفهان دروازه شیرازسعادت آباد ساختمان
رادان ط اول واحد اول به طرفیت خوانده آقاى عزیزاله نجفیان جزى فرزندمحمدعلى به نشانى شاهین شهر
بلوارطالقانى خیابان ایثارگران پالك 71به خواسته تقاضاى صدورحکم ورشکستگى بدین توضیح ازسوى
وکیل خواهان به شرح دادخواست : موکل اینجانب خواهان صدرالذکر برابرمدارك پیوست ولیست اسامى
طلبکاران پیوســت پرونده ومبالغ بدهى ازتاریخ 94/12/15ازپرداخت دیون متوقف شده وعلى رغم بدهى
فراوان قادربه پرداخت دیون تجارى خودنیست به همین علت درحال حاضر درزندان به سرمى برد این درحالى
است که به شــغل خریدوفروش اتومبیل که نوعى فعالیت تجارى محسوب مى گردد مشغول بوده اسشت
وگواهى پروانه کسب ایشان مویداین مطلب است لذابرابر مواد1و2قانون تجارت تاجرمحسوب ومشکالت
حادث شده به نحوى است که میزان بدهى بیشترازدارایى است که لیســت مربوطه به پیوست دادخواست
تقدیم وضمنا حجم معامالت بیانگر تاجربودن ایشــان نیز مى باشــد لذادراجراى مــواد 412و413قانون
تجارت صورت حســاب دارایى ودیون به نحوقانونى تنظیم وپیوست مى باشد دادگاه پس ازاحرازتاجربودن
خواهان حسب اسناد ومدارك ابرازى ازسوى وکیل وى موضوع رابه کارشناسى ارجاع وکارشناس منتخب
میزان دیون تاجررا مبلغ 19/236/007/129ریال برآوردنموده اســت ومیزان دیون تاجراز دارایى هاى وى
بیشتربوده وازتاریخ 95/2/5متوقف گردیده است ونظریه کارشناسى ازهرگونه ایرادواعتراض مصون مونده
است لذادادگاه باتوجه به مراتب فوق دعوى خواهان راثابت وواردتشخیص ومستندا به مواد 412و416قانون
تجارت حکم به ورشکستگى خواهان را صادر واعالم مى نماید وتاریخ توقف تاجر 95/2/5تعیین مى گردد
ونظربه عدم وجوداداره تصفیه امورورشکســتگى درحــوزه قضایى این دادگاه مســتندا به ماده 427قانون
مذکورخانم سمیراآقالر به عنوان عضوناظر وخانم سهیالمهدوى باجگیرانى به عنوان مدیرتصفیه تعیین مى
گردد .راى صادره نسبت به طرفین حضورى وظرف مدت بیست روز پس ازابالغ قابل تجدیدنظر دردادگاه
هاى محترم تجدیدنظر استان اصفهان ونسبت به اشــخاص ذى نفع ظرف مدت یک ماه ازتاریخ اعالمى
قابل اعتراض دراین دادگاه مى باشد . – م الف 433956 حبیب اسالمیان – ریس شعبه دوم دادگاه عمومى

حقوقى شاهین شهر/ 1/223 
 حصروراثت

اطهر عامل نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 3648 به شرح دادخواست به کالسه 119/98 از این دادگاه
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلى عامل نجف آبادى بشناسنامه
913 در تاریخ 97/12/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است
به : 1. اقدس عامل نجف آبادى ش ش 205 ، 2. محمدرضا عامل ش ش 881 ، 3. اکرم عامل نجف آبادى
ش ش 1353 ، 4. احمد عامل نجف آبادى ش ش 6 ، 5. محمود عامل نجف آبادى ش ش 7 ، 6. روح اله عامل
نجف آبادى  ش ش 28614 ، 7. وحید عامل نجف آبادى  ش ش 700 ، 8. اعظم عامل نجف آبادى  ش ش
3336 ، 9. رسول عامل نجف آبادى ش ش 10098 ، 10. اطهر عامل نجف آبادى ش ش 3648 ، 11. یاسر

عامل نجف آبادى  ش ش 1080201998(فرزندان متوفى)، 12. سرور شفیعیان نجف آبادى ش ش 495 
(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. 436603/ م الف رئیس شعبه 10 حقوقى

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /1/225

 اخطار اجرایى
شماره 1155/97 به موجب راى شماره 1471 تاریخ 97/11/13 حوزه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1-نوروزعلى کریمى سیبکى 2- نیما قائدى به نشانى مجهول
المکان محکوم اســت به حکم به 1- حضور خوانده ردیف اول (نوروز على کریمى ســیبکى)در دفتر اسناد
رسمى و انتقال سند یک دستگاه خودرو پژو GLX 405 به شماره انتظامى 43-978 ص 33 خوانده ردیف
دوم (نیما قائدى)به پرداخت مبلغ  3/250/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبردر حق خواهان
و هزینه  نیم عشر دولتى. محکوم له: احمد رضا صالحى به نشانى: نجف آباد-خ شریعتى-خ نوریان-کوى
نور-پالك 6 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند
که اجراى حکم و 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم

نماید. 437929/م الف-شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 1/226
 تحدید حدود اختصاصى

شماره نامه 13988560200700250- تاریخ ایجاد نامه 9999/99/99  نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ
خانه پالك شماره 19/1161 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام

آقاى نوراله توانگر فرزند نصراله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز
دو شنبه مورخ 1398/02/23 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى
به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته
خواهد شد. تاریخ انتشار :1398/02/02- م الف / 437084 -  حبیب اکبرى معاون اداره ثبت اسناد و امالك

فالورجان/ 1/227 
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده1/ 139704002120000607شــماره بایگانــى9700914 شــماره ابالغیــه
139705102120002139 تاریــخ صدور آگهى 1397/12/18ابالغ اجرائیه کالســه 9700914 - بدین
وسیله به آقایان علیرضا رحیمى به شماره شناسنامه 2554 و شماره ملى1170173659 باقر رحیمى به شماره

شناسنامه 49 و شماره ملى1170932444 ابوذر رحیمى به شماره شناسنامه 3197 شماره ملى1170180191 
محمد رحیمى به شماره شناسنامه 13 و شماره ملى 1171025181حسینعلى رحیمى به شماره شناسنامه 10 و

شماره ملى 1111160058جعفر رحیمى باباشیخعلى به شماره شناسنامه 226 به شماره ملى1171113315 
و خانم ها فاطمه رحیمى به شماره شناسنامه 24 و شــماره ملى1170996698 مریم رحیمى باباشیخعلى
به شماره شناسنامه50 و شماره ملى1170932452 وبتول رحیمى باباشــیخعلى به شماره شناسنامه 99 و
شماره ملى1170615643 همگى صادره از لنجان فرزندان عبدالرسول ( وراث مرحوم عبدالرسول رحیمى) 
ساکنین فوالدشهر محله ب 6 بلوك 13 ورودى 425 طبقه دوم ابالغ مى شود که با بانک کشاورزى شعبه
زرین شهر به استناد سند رهنى شــماره 61214-11/16-1395 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى 141 شهر
فالورجان جهت وصول مبلغ 2/478/000/000ریال بابت اصل بدهى و مبلغ 216/298/850ریال بابت سود
تا تاریخ1397/08/02 و مبلغ 72/099/617جریمه تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/08/02و از این تاریخ به بعد
مبلغ1/629/369 اضافه میگردد به انضمام کلیه هزینه هاى قانونى و اجرایى و حق الوکاله وکیل و از تاریخ
مذکور تا روز تســویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه
9700914در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/11/30 مامور به دلیل نقل مکان ابالغ واقعى
اوراق اجرائیه گردیده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهى که
روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماید مورد وثیقه مندرج در سند رهنى فوق  با
تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتى

استیفا خواهد شد . م الف: 435485 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان /1/228 
ابالغ وقت رسیدگى

به مدیریت محترم ارشاد شهرستان فالورجان از شعبه ششــم حقوقى فالورجان پیربکران با سالم و ادب
بدین وسیله پرونده کالسه  11-98 که فتوکپى دادخواست ضمیمه مى باشد خوانده مجهول المکان میباشد
استدعا مى شود در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و آگهى گردد و شعبه ششم را از نتیجه مطلع سازید
وقت حضور روز شنبه 98/02/07 ساعت 17 م الف 437931 شــعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان

فالورجان/ 1/229 
ابالغ مفاد راى افرازى

نظر بــه اینکه خواهــان  آقــا / خانــم عزیزاله غفاریــان جزى فرزندحســن  دادخواســتى به شــماره
970602071879194 مورخ 11 / 12 / 1397 مبنى بر افراز مقدار دوسهم مشاع از دو هزار سهم ششدانگ
پالك 43 / 301 واقع دربخش 16 ثبت به آدرس پشت بند حافظ شمالى نموده که ازسوى هیات امنا حافظ
شمالى براى نامبردگان قطعه شماره 334 منظورنموده اســت که به علت معلوم نمودن اقامتگاه سایر شرکا
درخواســت افراز از طریق آگهى را نموده اســت لذا باســتناد ماده 9 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك
مشاع بشرح لیســت ذیل اعالم مى دارد خواندگان : اصغر گرسیوز جزى ، صدیقه گرسیو جزى ، محمد على
گرسیوزجزى ، قربانعلى گرسیوزجزى ،محترم گرسیوزجزى ، عزت گرسیوزجزى ، قبادپذیرش ورکانى   حسین
کاظمى ، گلعزار کشاورز وکیلى ، عبدالرضا کنعانى ،  على کنعانى ، عباسعلى آقا بابایى جزى ، قربانعلى آقا جانى
ابراهیم آقا جانى جزى ، عباســعلى آقا جانى جزى ، على آقا جانى جزى ، محمد کمانکش ، فرهاد آقا جانى ،
جزى ، جهانبخش احمد سمالى ، امام بخش احمد سمالى ، علیرضا گرسیوز ، هواکم ارتونیان ، على ایزد پناه
جزى ، عباس باقرى ، محسن باقرى گورتانى ، میالد باقرى گورتانى ، علیرضا بشیرى خوزستانى ، کشور بال
بادى ، جعفر بنى طاهر ، محمد رضا بهروز کوشک قاضى ، داود بهروزیان ، علیرضا بهمئى ، اسماعیل بیدرام ،
افسر تدریسى امیر آباد ، حسن تقیان جزى ، محمد رضا تقیان جزى ، محمد على تقیان جزى ، ناد على تقیان
جزى ، توران جزى جزى ، قربانعلى جمشیدیان ، حجت اله حکیمیان جزى نسرین حکیمیان جزى ، اسداله
حکیمیان جزى ، توران حکیمیان جزى ، حبیب اله حکیمیان جزى  ، احمد حکیمیان جزى ، امراله حکیمیان
جزى ، صدیقه حکیمیان جزى ، عزت اله حکیمیان جزى ، عزیزاله حکیمیان جزى ، قدرت اله حکیمیان جزى
عزت حاتم پور جزى ، رضا حاتم پور جزى ، فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادرانى ، کامبیز حاجت پور ، افشین ،
حاجت پور ،  میترا حاجت پور ، غالمحسین طایفه قشقایى ، محبوبه حسینى خولنجانى ، حبیبه حمصى ، اقدس
خاکسار ، رحمان خاکسار ، حسین خلیلى جزى ، حسین آقا جانى ، محمد حسین خلیلى جزى ، مصطفى خلیلى
جزى ، اصغر ذکاوتمند ، ناد على دهقان جزى ، على رحمانى ، حســین رسولى ، رضا قلى اورنگ ، حیدر على
زمانیان جزى ، رمضان على زمانیان جزى ، عباس زمانیان ، سید على سجادى ، زهره سعادت ، اله داد سلیمانى
فارسانى ، عزیز اله شریفیان جزى ، صغرى شــریفیان جزى ، آرارات مغیاسکانیان میال گرى ، بهنام مهران
،خسرو مهران ، اسداله موسویان جزى ، فاطمه مولویان ، ملک السادات نژاد حسینى سورانى ، زهرا نکوئیان ،

لیال نصر اصفهانى ، نصرت صالح جزى ، فتح اله نظر پور  ، فاطمه نظرى ، معصومه نقاشى ، بهرام نقیان  ، زهرا
هادیان ، محمد رضا یزدان پناه جزى ، معصومه یزدان پناه جزى ، زهرا یزدانى ، صدیقه یزدانى ، علیرضا نقیان
،زهراهادیان ، محمدرضا یزدان پناه جزى ، معصومه یزدان پناه جزى ، زهرایزدانى ، صدیقه یزدانى ، علیرضا
یزدانى ،  محمد على یزدانى ، منصور یزدانى ، شرکت گاز اســتان اصفهان ، میترا قجاوندى ، هاشم قنبرى ،
اشرف متقى زاده ، امراله متقى زاده ، رسول متقى زاده ، حمید رضا محبتیان ، ایران محمدى فرتخونى ، مهدى
مرادمند جزى ، فردوس مرادیان ، مهدى متقى زاده ، رجبعلى مزروعى سبالنى ، زهرا مسیبى حسین مسیبى
جزى ، اقدس مسیبى جزى ، احمد رضا مســیبى جزى ، اقدس مسیبى جزى ، عباس مسیبى جزى ، فاطمه
مسیبى جزى ، نادعلى مسیبى جزى ، سعید مظفرى ، مرتضى علمدارى ، عبداله على بیگى بنى ، شاهرخ على
جانى على جان وند ، محمد على على مرادى جزى ، حسین على ملکى ، عباسعلى غفارى ، عزت الهى غفارى
جزى  ، محمد على غفاریان ، عباس غفاریان جزى ، عزیز اله غفاریان جــزى ، محمد غفاریان جزى ، رضا
غالمى گل ســفیدى ، ناد على غالمیان جزى ، محترم جزى مرتضى فروتن جزى ، على فروهر خورزوقى ،
فاطمه شریفیان جزى ، رجبعلى شیانى ، زهرا شیر جزى جزى  ، مصطفى شیر جزى ، مهدى شیرجزى ، حسن
شیر جزى ، طاهره شیر جزى ، طاهره گرسیوز ، مرتضى شیر جزى ، صدیقه صادقى پورجزى  ، حسین صادقیان
همایون صادقیان ، امیر صالح ، جواهر صالح ، ابراهیم صالح جــزى ، بتول صالح جزى ، زهرا صالح جزى ، ،
عباس صالح جزى ، عباس صالح جزى ، عزیزاله صالح جزى ، فاطمه صالح جزى ، محمد رضا صالح جزى ،
محترم صالح جزى ، معصومه صالح جزى ،مریم صالح جزى ، مهنازصالح جزى ،  محمد صحرایى ، بلقیس
ضیائى ، مهدى طایفه قشقایى ، حبیب صدیقى ، محسن ذکاوتمند جزى ، الهه عارفیان جزى ، بهرام عارفیان
جزى ، محمد عارفیان جزى ،محمدرضاعارفیان جزى ،  ، خانم جهان عرفانى ، ســعید عرفانى ، شهردارى
شاهین شهر ، محمد عسکرزاده ، حسین تقیان جزى ، نصرت عرفانى و همچنین افرادى که در پالك مزبور
ذینفع هســتند و همچنین افرادى که مدارك مالکیت خودرا به اداره ارائه ننموده اند ودرپالك مزبور ذینفع
هستند اعالم مى دارد که افراز سهم خواهان ازششدانگ پالك 301/43واقع درپشت بند حافظ شمالى بخش
16ثبت اصفهان درروزپنج شنبه مورخ 98/3/2راس ساعت 9صبح صورت مى پذیرد لذا درمحل حضوربهم
رسانید ومتذکرمى گردد برابرنظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره 7/2454مورخ 61/6/7که
اعالم مى دارد عدم حضورشرکاء ومالکین مشاعى مانع ازانجام عملیات افرازى نخواهدبود .این آگهى وفق
ماده 18آیین نامه مفاداسناد رسمى الزم االجرا به کلیه افرادذینفع ابالغ تادرصورتى که بین شرکاومالکین
مشاعى محجور ( صغیر ، مجنون و غیر رشید ) و یا غایب مفقود االثر وجود دارد با استناد ماده 313 قانون  امور
حسبى و طبق راى وحدت رویه شماره 3530 مورخ 15 / 01 / 60 هیات  عمومى  دیوان  عالى  کشور مراتب
مزبور توســط نمایندگان  به واحدثبتى محل وقوع ملک اعالم تا تصمیم مبنى بررد افرازبه شایستگى محل
وقوع ملک صادرشود این آگهى صرفا دریک نوبت منتشرمى گردد – تاریخ انتشار 98/2/2وبه اختیارروزنامه

- 437500 /م الف ناصر صیادى صومعه  – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/1/230 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى مسلم طهماسبى  خواهان مجیدرئیسى  دادخواستى به خواسته
مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 31 ش 10 ح ثبت وبراى روزدوشنبه  وقت
رســیدگى به تاریخ 6 /3 / 98 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده
به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى
دادخواست و ضمائم به دفترشعبه  دهم حقوقى مراجعه نمایید درغیر اینصورت طبق مقررات اقدام  خواهد شد

. 437693 /م الف مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 1/231 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139803902004000025 تاریــخ آگهــى: 1398/01/29 شــماره پرونــده: 
139704002004000020 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالســه: 9700136- ششدانگ اعیانى یک باب
مغازه پالك 5000/12506 با قدرالحصه از عرصه مشــاعى 3505 فرعى و راهرو مشاعى 12488 فرعى و
نورگیر مشاعى 12493 فرعى و فضاى مشــاعى 12495 فرعى مسجد مشاعى 12496 فرعى و موتورخانه
مشاعى 12497 فرعى و دستشویى مشاعى 12498 فرعى و حیاط مشاعى 12500 فرعى و راه پله مشاعى
12508 فرعى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، ابتداى خیابان آپادانا اول (ســمت شمال
خیابان) مجتمع آپادانا طبقه همکف،کافه تریا کدپستى 8153937198 که سند مالکیت آن در صفحه 590 
دفتر 596 امالك به شــماره ثبتى 109696 و با شــماره چاپى 129928 الف/91 ثبت و صادر شده است با
حدود: شماًال: دیوارى است به دیوار پالکهاى 8295 و 127 فرعى به طول 5/30 متر شرقًا: در دو قسمت به
دیوار اشتراکى با مغازه 12505 فرعى به طولهاى 8/65 و 0/20 متر جنوبًا: دیوار و درب و پنجره است بفضاى
حیاط مشاعى به طول 5/20 متر غربا: اول دیوارى اســت به فضاى بالکن احداثى به طول 1/15 متر دوم به
دیوار اشتراکى با فروشگاه 12507 فرعى به طول 7/35 متر حقوق ارتفاقى ملک: له و علیه طبق قانون تملک
آپارتمانهاست. عرصه ملک زمین طلق به مساحت (253/75) مترمربع که طبق نظر کارشناس رسمى پالك
فوق یک واحد تجارى (مغازه) با مســاحت مفید 45/46 مترمربع و بر مشرف به حیاط مشاعى و خیابان 4/5 
متر، ارتفاع مغازه 5 متر در سمت شــمال ملک یک بالکن و راه پله و سرویس بهداشتى مجموعًا به مساحت
تقریبى 22 متر مربع و ارتفاع 2/7 متر احداث شده است. کف مغازه با سنگ و دیوارها تا ارتفاع 1/35 متر با دیوار
پوش مبلى و مابقى گچ سفید و رزین و سقف با رنگ روغنى پوشش داده شده است، در قسمت بالکن: کف با

سنگ و بدنه با سرامیک و سقف با گچ سفید و رزین پوشش شده و در قسمت مشرف به خیابان (ضلع جنوبى) 
با گذر از یک حیاط مشاعى (که حق استفاده از آن در سند رســمى تاکید شده وجود دارد که کف آن با چمن
مصنوعى و سمت پیاده رو خیابان با گل کارى و گلدان جداسازى گردیده، مغازه مزبور مجهز به چراغهاى برق
تزئینى و نورپردازى مى باشد و در زمان بازدید در تصرف مستاجر است. ملکى خانم زهرا کرباسیان که طبق
اسناد رهنى شماره 131753- 131796 و 132533 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 36  اصفهان
در رهن بانک صنعت و معدن واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى بیمه مى باشد از ساعت
9 الى 12 روز دوشــنبه مورخ 98/02/23 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت
شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 18/056/000/000 ریال (هجده
میلیارد و پنجاه و شش میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته
مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك
و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس
از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد
مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/02/02 درج و منتشر
مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده
مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق
به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را

تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 
437912 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /1/236

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى اســتان اصفهان گفت: به
زودى تیم هاى پزشــکى و دندانپزشکى براى کمک به

سیل زدگان به منطقه اعزام خواهند شد. 
احمد آذین درباره اقدامات صورت  گرفته براى امداد رسانى
به استان هاى سیل زده توسط دانشگاه آزاد اسالمى استان
اصفهان اظهار کرد: این دانشگاه مانند دیگر دانشگاه هاى
آزاد سراسر کشور بسیج شد و حمایت خود را از این مبحث
در قسمت هاى شمالى کشور انجام داد. وى با بیان اینکه
پیامکى براى کمک هاى نقدى در این استان راه اندازى
شد که هر کدام از دوستان به اندازه اى که دوست دارند
چه یک روز از حقوق و یا غیر از حقوق خود به سیل زدگان

اختصاص دهند، افزود: تمامى کارکنان و هیئت علمى
واحدهاى دانشگاه  اســتان یک روز حقوق خود را براى

کمک به سیل زدگان اختصاص دادند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان گفت: استقرار
کمپ و توزیع مواد غذایى در روستاهاى آسیب دیده، اعزام
تیم بسیج دانشجویى در قالب اردوگاه جهادى در محور
خوزستان و شوش به اهواز از دیگر فعالیت هاى این واحد
دانشگاهى بود.وى ادامه داد: به صورت پزشکى و مشاوره
در مناطق آسیب زده الیگودرز ارائه خدمت شد و همینطور
به زودى تیم هاى پزشکى و دندانپزشکى براى کمک به

سیل زدگان به منطقه اعزام خواهند شد.

شهردار اصفهان گفت: شهردارى اصفهان در شرایطى
که بسیارى از طرح هاى عمرانى کشور به دلیل شرایط
اقتصادي متوقف شده است، توانسته بر رکود پروژه هاى

عمرانى در کشور غلبه کند.
قدرت ا... نــوروزى در گفتگویى رادیویــى اظهار کرد: 
اقدامات عمرانى در شــرایطى اجرا مى شود که برخى
پروژه هاى عمرانى کشور به دلیل مشکالت اقتصادى
متوقف شده است اما شهردارى اصفهان توانسته بر این

رکود غلبه پیدا کند.
وى با بیان اینکه روز پنج شنبه با حضور استاندار اصفهان
و نمایندگان مجلس و دیگر مقامــات عملیات عمرانى

یکى از پروژه هاى عمرانى شهر اصفهان به نام مجموعه
پل ها و تقاطع غیرهمسطح نصف جهان آغاز شد، گفت: 
مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح نصف جهان شامل
پنج پل و در مجاورت کارخانه قند است. این طرح بخشى
از یک پروژه بزرگ تر یعنى حلقه حفاظتى چهارم شهر
اصفهان اســت و این دومین پروژه از پروژه بزرگ حلقه
حفاظتى به شــمار مى رود.  نــوروزى اظهار کرد: طرح
نصف جهان با بیش از 1220 میلیارد ریال اعتبار آغاز شد
که ظرف 18 تا 20 ماه ساخته مى شود و تأ ثیر بسیار مهمى
در حمل و نقل شهرى، کاهش ترافیکى و ایجاد امنیت در

رانندگى شهروندان دارد.

اعزام تیم هاى پزشکى  
براى کمک به سیل زدگان

غلبه بر رکود پروژه هاى 
عمرانى در اصفهان

آغاز برداشت باقال در کاشان
برداشت باقال از 400هکتار مزارع شهرستان کاشان
آغاز شد. رئیس جهاد کشاورزى کاشان با بیان اینکه
متوسط برداشت امســال باقال 20ُتن در هر هکتار

است گفت: پیش بینى مى شود امسال بیش از 8000 
تن باقال برداشت شود. 

مجیدکافى زاده افزود: با برداشــت این مقدار باقال
بیش از 1000 نفرمشــغول به کار شدند و افزون بر
160میلیارد ریال عاید کشاورزان مى شود. وى گفت: 
بخشى از محصول باقالى تولیدى شهرستان براى
فروش به شهرهاى همجوار و مراکز استان ها عرضه
مى شود و بخشــى نیز در بازار شهرستان به فروش

مى رسد.

کمک مردم شهرضا 
به سیل زدگان

رئیس کمیته امداد امام خمینى(ره) شــهرضا گفت: 
مردم شهرستان شهرضا 185میلیون ریال نقدى و
915میلیون ریال غیرنقدى شامل پتو، مواد خوراکى،
ســبد بهداشــتى و لوازم خانگى به مردم سیل زده

کمک کرده اند. 
عبدالرزاق میرزایى افزود: بر اساس اعالم کارشناسان
مســتقر در مناطق ســیل زده بیشــترین نیاز این
هموطنان در حال حاضر در مرحله اول بسته بهداشت
فردى، پنکه دستى، کلمن آب، چراغ اضطرارى، پشه
بند و بسته موادغذایى خشک و در مرحله دوم لوازم

خانگى شامل یخچال، فرش، پتو و موکت است.

خبر

بخشدار مرکزى شهرضا گفت: ملخ ها که از شبه جزیره
عربستان وارد کشور شده اند شش استان جنوبى کشور را
مورد هجوم قرار داده اند و به استان اصفهان و شهرستان

شهرضا نیز خواهند رسید.
به گزارش «فارس»، حسین بهزادفر با هشدار نسبت به
خطر هجوم آفت ملخ عربستانى اظهار کرد: موج جدید
ورود این ملخ ها از شبه جزیره عربستان در اردیبهشت ماه
خواهد بود که بسیار جدى است. وى با بیان اینکه آماده
مقابله با هجوم ملخ ها هســتیم، گفت: نیروى انسانى

براى سمپاشى به مقدار نیاز موجود است.
مکیه جمشیدى، کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزى
شهرضا در ادامه این جلســه اظهار کرد: ورود ملخ هاى
صحرایى به کشور از بهمن ماه از شبه جزیره عربستان
آغاز شد که به مناطق جنوبى کشور رسید و با آنها مبارزه
و جلوى آنها گرفته شد اما موج دوم این ملخ ها که ما را
نگران کرده، پنج تا ده برابر ملخ هاى فعلى هستند و در
دسته هاى 50 میلیون عددى وارد کشور خواهند شد و
روزانه قادرند صد ُتن از پوشش گیاهى را از بین ببرند. 
در همین حال مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى
اصفهان گفت: با توجــه به عملیات مبــارزه با هجوم
ملخ هاى صحرایى در اســتان هاى جنوبى کشــور،
در زمان حاضــر هیچگونه تهدیدى براى این اســتان

وجود ندارد.
حسنعلى رحیمى افزود: پیش بینى ها و اقدام هاى الزم
براى هر گونه احتمال ورود ملخ هاى صحرایى به استان

اصفهان صورت گرفته است.
وى با بیان اینکه بر اســاس قانون حفظ نباتات، کنترل
ملخ ها به عهده دولت است، تصریح کرد: شبکه مراقبت

جهاد کشاورزى در حال ردیابى و کنترل این آفت است
و به محض مشــاهده، اقدام ها و کنترل الزم صورت

مى گیرد.
مدیرحفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزى اصفهان با
اشاره به اینکه اگر تهدیدى براى اصفهان در این زمینه
به وجود بیاید ممکن است بیشتر از سمت استان هاى

یزد و کرمان به دلیل وزش باد از ســمت جنوب شرقى
باشــد، توضیح داد: ملخ ها به سیســتان و بلوچستان
رسیده اند و کار کنترل و مبارزه با آنها در حال اجراست.
به گفته رحیمى اگر کنترل این حشــرات در سیستان و
بلوچستان موفقیت آمیز نباشد به کرمان مى رسند که

احتمال آن ضعیف است.

معاون بهزیستى استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان تنها اســتانى است که ده مرکز خدمات اوتیسمملخ هاى صحرایى در راه اصفهان هستند؟
فعال دارد، گفت: نزدیک به 1000 پرونده اوتیســم در ده مرکز بهزیستى سراسر استان با متمرکز شدن
در شهر اصفهان خدمات مى دهند که از این ده مرکز ســه مرکز در شهر اصفهان و هفت مرکز دیگر در

شهرستان هاى اصفهان است.
اصغر فیاض در گفتگو با «تسنیم»، با اشاره به روز جهانى اوتیسم اظهار کرد: ویژه برنامه اى عصر روز
پانزدهم اردیبهشت ماه با حضور مردم و خانواده ها برگزار مى شود. وى با بیان اینکه در مراکز اصفهان
حدود 400 نفر از خدمات ویژه اوتیسم استفاده مى کنند، گفت: بخشى از هزینه هاى این افراد از طریق

یارانه هاى دولتى و بخشى توسط مشارکت خانواده و خیران تأمین مى شود.
معاون توانبخشى اداره کل بهزیستى استان اصفهان خاطرنشــان کرد: اگر درمان اوتیسم به موقع و در
سنین طالیى زیر سه سال شروع شود، افراد اوتیسمى مى توانند به مدارس عادى مراجعه کنند، از سال
82 که نخستین مرکز اوتیسم در اصفهان زده شد تا کنون چیزى بالغ بر 30 الى 40 دانش آموز و دانشجو

خروجى فعالیت هاى انجام شده است.
فیاض با بیان اینکه سه مرکز در اصفهان هم جوابگو نیست، گفت: درصدد هستیم یک بخش دیگر توسط

بخش غیر دولتى راه اندازى کنیم تا افرادِ در نوبت از آن به موقع استفاده کنند. 

مدیر اجرایى امامزاده محمد هالل بن على (ع) آران و بیدگل گفــت: موکب امامزاده محمد هالل بن
على (ع) روزانه اقدام به پخت بیش از 3000 پرس غذا براى کمک به سیل زدگان خوزستان مى کند.

ســید جواد تکیه اظهار کرد: موکب امامزاده محمد
هالل بن على (ع) در راستاى کمک به سیل زدگان 
خوزســتان، 23 فروردین ماه همراه با بدرقه زائران
و مجاوران حرم مطهر این امامــزاده جلیل القدر به
خوزستان اعزام شده است و هم اکنون نیز با پخت غذا
و ارسال آن به مناطق سیل زده به آنها کمک مى کند.
وى در ادامه افزود: این موکب، تنها موکب اداره کل

اوقاف و امور خیریه استان اصفهان است که با استقرار در بقعه على بن مهزیار (ع) اهواز به پخت روزانه
بیش از 3000 پرس غذا و قرص نان مشغول است.

در موکب آستان مقدس امامزاده هالل بن على (ع) 40 نفر آشپز و خدمه به صورت داوطلبانه مسئولیت
پخت نان، غذا و توزیع آن را برعهده دارند.

1000 پرونده اوتیسم در استان اصفهان وجود دارد

پخت روزانه 3000 پرس غذا در خوزستان
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یک متخصص چشم گفت: استفاده از عینک آفتابى
براى همه افراد به منظور محافظت از چشم در تمام
فصول ســال توصیه مى شــود اما در فصول گرم با
توجه به افزایش شدت تابش نور خورشید، استفاده از

عینک آفتابى اهمیت بیشترى مى یابد.
دکتر محمودرضا پناهى بزاز ادامه داد: مارك عینک
آفتابى اهمیت چندانى ندارد، بلکــه عینک آفتابى

استاندارد باید اشعه ماوراءبنفش را در طول موج 400 
نانومتر و پایین تر کامًال جذب کند.

پناهى بزاز افزود: عینک هاى آفتابى که قاب بزرگ تر 
و دســته پهن ترى دارند به دلیل اینکه تمامى کره 
چشم را مى پوشانند و از ورود اشعه به چشم جلوگیرى 

مى کنند، از استاندارد باالترى برخوردارند.
وى گفت: براى تشخیص اســتاندارد بودن عینک 

در جذب اشــعه نور خورشــید، مى توان عینک را با
دســتگاه ویژه که در عینک فروشى ها موجود است،
تســت و از اســتاندارد بودن آن اطمینــان حاصل

کرد.
پناهى بزاز با اشــاره به رنگ مطلوب شیشه عینک
آفتابى بیان کرد: بهتر اســت رنگ شیشــه عینک

آفتابى خاکسترى یا قهوه اى باشد.

کمردرد مى تواند یک تجربه دردناك شدید یا متوسط باشد که 80 درصد افراد را درگیر خود کرده
است. این نوع دردها ممکن است عالمت هشدار دهنده براى اختالل ستون فقرات در نتیجه نشستن بد

باشد. اگر مى خواهید کمردرد خود را درمان کنید باید در ابتدا دلیل ایجاد کننده این نوع درد را بشناسید. بیشترین
و شایع ترین دلیل ایجاد کمردرد شامل موارد زیر است: عدم فعالیت، کشش عضالنى یا همسترینگ سفت، نشستن
نامناسب، آرتروز، کفش نامناسب، باردارى، چاقى، استرس عاطفى و روانى، خوابیدن بر روى تشک نامناسب و یبوست.

بهترین خوراکى ها براى درمان کمردرد:
اگر مى خواهید کمرتان درد نگیرد و از بروز چنین دردهایى جلوگیرى کنید؛ بهترین روش استفاده از رژیم غذایى مناسب است. سعى کنید

مواد غذایى که در ادامه معرفى مى کنیم را در رژیم غذایى روزانه خود بگنجانید تا کمردردتان بهتر شود. 
1-غذاهاى سرشار از فیبر: همانطور که قبًال نیز اشاره کردیم، یبوست مى تواند درد کمر را بدتر کند بنابراین خالى کردن شکم در این

شرایط مؤثر خواهد بود. خوردن میوه و سبزیجات فراوان که سرشار از فیبر هستند مى تواند کارساز باشد.
2-آب: روزانه هشت لیوان آب بنوشید زیرا کم شدن آب بدن نیز مى تواند کمردرد را افزایش دهد.

3-غذاهاى غنى از پتاسیم: پتاسیم مى تواند التهاب بدن را کاهش دهد. به همین دلیل بهتر است غذاهاى غنى از پتاسیم همچون سبزیجاتى
با برگ سبز، آووکادو، موز، نارگیل و لبنیات را در رژیم غذایى خود داشته باشید.

4- اسیدهاى چرب امگا 3: همانطور که مى دانید ماهى سرشار از اسید چرب امگا3 است و مى تواند التهاب و درد کمر را تا حد زیادى کاهش دهد.
5- از گوشت سفید استفاده کنید: سعى کنید از گوشت مرغ یا بوقلمون در رژیم غذایى خود استفاده کنید. در این شرایط پروتئین مورد نیاز

بدن براى حفظ عضالت و سالمت استخوان ها حفظ مى شود.

خوراکى هایى که باید از مصرف آنها اجتناب کنید:
1- شکر: شکر مى تواند التهاب را بدتر و درد کمر را بیشتر کند.

2-الکل: این ماده بیشتر از هر چیز دیگرى باعث التهاب مى شود. پس از مصرف آن خوددارى کنید.
3-کافئین: کافئین نیز مى تواند باعث از دست رفتن آب بدن شود و التهاب را بیشتر کند. خوردن قهوه را محدود

کنید یا کًال آن را کنار بگذارید.
4- اسیدهاى ترانس: این اسیدها التهاب و درد را افزایش مى دهند.

5-کالرى اضافى: چاق بودن مى تواند کمردرد را بدتر کند.

اگر کمرتان درد مى کند بخوانید

یک گام هوشــمند براى جلوگیرى از فوران قند خــون در مبتالیان به
دیابت نوع 2، انتخاب سبزیجات کم کربوهیدرات است. سبزیجات غیر
نشاسته اى یا کم کربوهیدرات حاوى ویتامین ها، مواد معدنى و فیبر و در
عین حال کم کالرى هستند. در اینجا با هشت نوع سبزى مفید براى حال

دیابتى هاى نوع 2، آشنا مى شویم.

اسفناج
این سبزى کم کربوهیدرات انتخاب عاقالنه اى براى مبتالیان به دیابت
نوع 2 و حاوى فوالت، بتاکاروتن و ویتامین K است. محققان حتى اعالم
کرده اند که رژیم غذایى سرشار از سبزیجات برگ سبز تیره مانند اسفناج

خطر ابتال به دیابت را تا حدود زیادى کاهش مى  دهد.

گوجه فرنگى
حاوى ویتامین C و یک منبع عالى از ویتامین A و پتاســیم محسوب
مى شــود. هر فنجان آب گوجه فرنگى تنها 32 کیلوکالرى دارد. گوجه
فرنگى حاوى لیکوپن و آنتى اکســیدان هاى قوى اســت که در برابر
بیمارى هاى قلبى، سرطان پروستات و... محافظت ایجاد مى کند ضمن

اینکه براى دیابتى ها یک خوراکى کم کربوهیدرات است.

کلم بروکلى
عالوه بر اینکه کربوهیدرات کمى دارد، سرشار از ویتامین هاى A، C و

K، فیبر و آهن است.

خیار
 یک فنجان خیار خرد شده تنها 5 گرم کربوهیدرات دارد و شما در صورتى

که مبتال به دیابت باشید، بدون هیچ گونه نگرانى مى توانید مقادیر زیادى
از آن را مصرف کنید. خیار یک منبع عالى از ویتامین K، پتاسیم و ویتامین

C نیز محسوب مى شود.

کلم
C و K خوردن کلــم یک راه ارزان بــراى اضافه کــردن ویتامین هاى
به رژیم غذایى اســت البته به عالوه آنتى اکســیدان ها، فیبر، منگنز و

.B6 ویتامین

کلم بروکسل
این نوع کلم نیز سرشــار از ویتامین هاى A و C و فوالت و فیبر اســت
و محققان بر این باورند که عــالوه بر فوایدش براى دیابتى ها، مى تواند

برخى سرطان ها را دفع کند.

گل کلم
این نوع سبزى سرشــار از ویتامین C، فیبر، پتاسیم و فوالت است. به
عالوه مصرف روزانه 122 گرم از این ســبزى در روز تا 14 درصد خطر

ابتال به دیابت نوع 2 را کاهش مى  دهد.

مارچوبه
 این گیاه نیز در هــر فنجان تنهــا 27 کالرى و 5 گــرم کربوهیدرات
دارد و سرشــار از ویتامین هاى A و K  اســت. هنگام خریــد مارچوبه
تالش کنید ساقه هاى سبز روشــن آن را انتخاب کنید. مصرف منظم
مارچوبه ســبب کنترل میزان قند خون و افزایش تولید انسولین در بدن

 مى شود.

8 گزینه طالیى
براى کنترل
قندخون

استانداردترین رنگ براى عینک آفتابى کدام است؟

شــهرام آگاه، فوق تخصص گــوارش و کبد دربــاره اقدامات
تشخیصى سرطان روده بزرگ اظهار کرد: در حال حاضر بهترین
و دقیق ترین روش براى تشخیص سرطان روده بزرگ در جهان
کونولوسکوپى است؛ کونولوسکپى، آندوسکوپى به حساب مى آید

که با آن کل روده بزرگ را مى توان دید و بررسى کرد.
این متخصص گوارش و کبد دربــاره اهمیت انجام توضیح داد: 
اهمیت کونولوسکوپى فقط تشــخیص بیمارى سرطان روده
نیســت. این عمل همچنین نقشى پیشــگیرانه  را ایفا مى کند،
اگر پولیپى در روده دیده شود با برداشتن پولیپ ریسک ابتال به
سرطان روده بزرگ کاهش پیدا خواهد کرد. سرطان روده بزرگ
در صورتى که زود تشخیص داده شود یک بیمارى قابل درمان
است. به همین دلیل توصیه مى شــود همه افراد داراى ریسک
متوسط یعنى فردى که خود سابقه ابتال به سرطان روده بزرگ
نداشته و عامل ژنتیک ریسک سرطان روده بزرگ را نیز ندارد،
بعد از 50 سالگى یک بار کونولوسکوپى را انجام دهند. همچنین
اگر فرد هیچ مشکلى نداشته باشــد این مسئله بعد از هفت تا ده

سال تکرار مى شود.
وى افزود: اگر ضایعه خاصى نیز در روده مشاهده شود بر اساس

مشاهده متخصص گوارش، تکرار کونولوسکوپى الزم است.
این متخصص گوارش و کبد تأکید کرد: کســى که عامل خطر
مانند ژنتیک و یا سابقه بیمارى را در خود و خانواده نیز دارد، توصیه
مى شود کونولوسکوپى را در سن 40 سالگى و یا  ده سال جوان تر
از فردى که در خانواده به سرطان روده بزرگ ابتال پیدا کرده است،
انجام دهد. اگر پولیپ در روده دارد برداشته شود نمونه بردارى و

اثبات سرطان به سرعت صورت گرفته و درمان شود.

محققان اعالم کردند که با افزایش ســن، بدن توانایى تحمل
برخى غذاها را ندارد و باید از خــوردن آنها اجتناب کرد. غذاهاى
ناسالم در هر سنى ناسالم هســتند اما بعد از 30 سالگى بدن به
تدریج توانایى هاى خود را براى هضم و تحمل برخى مواد غذایى

از دست مى دهد.
هنگامى که شما به سن خاصى مى رسید خطر ابتال به بیمارى ها 
افزایش مى یابد و تنها داشتن رژیم غذایى مناسب مى تواند از ابتال
به سرطان، دیابت ها و بیمارى هاى قلبى جلوگیرى کند. بنابراین
شــما در اینجا با برخى مواد غذایى که نباید پس از 30 ســالگى

مصرف کنید، آشنا خواهید شد.
ماست طعم دار:  ماست هاى ســاده بــراى بدن بسیار
مناسب است و سالمت گوارش را تضمین مى کند اما متأسفانه
ماســت هاى طعم دار داراى میزان زیادى قند هستند و شما را با

مشکالت ابتال به دیابت مواجه مى کند.
سویا:  اگرچه مصرف سویا بســیار مفید است و مى تواند
جایگزینى براى گوشت باشد اما مصرف زیاد آن موجب التهاب در
بدن شما مى شود و به طور بالقوه در عملکرد تیروئید اختالل ایجاد
مى کند. اگر شما به طور معمول از سویا اســتفاده کنید، چین و
چروك اطراف دهان خود را افزایش مى دهید. پس از ســن 25 
سالگى، کالژن پوست شما شروع به شکسته شدن مى کند و منجر

به ایجاد چین و چروك مى شود.
نان سفید:  آرد سفید قند خون شما را افزایش مى دهد و
هیچیک از ویتامین ها و مواد موجود در گندم را به طور کامل ندارد. 
با افزایش سن سیستم گوارش نیاز بیشترى به فیبر دارد اما نان

سفید داراى فیبر کمترى نسبت به گندم است.
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 خوردنى هایى که پس از 3030 س

 خوردنى هایى که پس از 

کمردرد مى تواند یک تجربه دردناك شدید یا متوسط باشد که
است. این نوع دردها ممکن است عالمت هشدار دهنده براى اخت
باشد. اگر مى خواهید کمردرد خود را درمانکنید باید در ابتدا دلیلایج
و شایع ترین دلیل ایجاد کمردرد شامل موارد زیر است: عدم فعالیت، ک
نامناسب، آرتروز، کفش نامناسب، باردارى، چاقى، استرس عاطفى و روان

بهترین خوراکى ها براى درمان کمردرد:
اگر مى خواهید کمرتان درد نگیرد و از بروز چنین دردهایى جلوگیرى کنید؛ بهترین
ادامه معرفى مى کنیمرا در رژیم غذایى روزانه خود بگنجانید تا ک مواد غذایى که در
1-غذاهاى سرشار از فیبر: همانطور که قبًال نیز اشاره کردیم، یبوست مى تو
شرایط مؤثر خواهد بود. خوردن میوه و سبزیجات فراوان که سرشار از فیبر هستند مى ت
کم شدن آب بدن نیز مى تواند کمردرد را افز 2-آب: روزانه هشت لیوان آب بنوشید زیرا

3-غذاهاى غنى از پتاسیم: پتاسیم مى تواند التهاب بدن را کاهش دهد. به همین دلیل
با برگ سبز، آووکادو، موز، نارگیل و لبنیات را در رژیم غذایى خود داشته باشید.

ه:همانطور که مى دانید ماهى سرشار از اسید چرب امگا3 است 3- اسیدهاى چرب امگا 3 4
5- از گوشت سفید استفاده کنید: سعى کنید از گوشت مرغ یا بوقلمون در رژیم غذایى

بدن براى حفظ عضالت و سالمت استخوان ها حفظ مى شود.

خوراکى هایى که باید از مصرف آنها اجتناب کنید:
ش- شکر: شکر مى تواند التهاب را بدتر و درد کمر را بیشتر کند. 1

2-الکل: این ماده بیشتر از هر چیز دیگرى باعث التهاب مى شود. پساز مصرفآن خود
ک-کافئین: کافئین نیز مى تواند باعث از دست رفتن آب بدن شود و التهاب را بیش 3

کنید یا کًال آن را کنار بگذارید.
ین اسیدها التهابو درد را افزایشمى ای- اسیدهاى ترانس: 4

5-کالرى اضافى: چاق بودن مى تواند کمردرد را بدتر کند.

ب اگر کمرتان درد مى کند

نتایج به دســت آمده در یک مطالعه
نشان مى دهد رژیم غذایى کم نمک
براى سالمتى سودمند نیست و ممکن
اســت خطر بروز بیمارى هاى قلبى-
عروقى را افزایش دهد. متخصصان
دانشگاه «مک مســتر» کانادا اظهار
کردند تنها افرادى باید از میزان نمک
مصرفى خود بکاهند که به فشار خون
باال مبتال هستند یا از سطح باالیى از 

نمک مصرف مى کنند.
به گفته محققــان کانادایى مصرف
میزان پایینى از سدیم با ابتال به حمله
قلبى و ســکته مغزى مرتبط است. 
«آندرو منتى»، نویســنده ارشد این
مطالعه گفــت: در حالى کــه در این
مطالعه بر اهمیت کاهش مصرف نمک
در مبتالیان به فشــارخون باال تأکید
شده اما باید از رســاندن مصرف آن

به پایین ترین سطح خوددارى شود.

آیا حذف نمک به سالمتى کمک مى کند؟
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اى بندگان خدا! خود را بســنجید قبل از آنکه مورد سنجش قرار گیرید، 
پیش از آنکه حسابتان را برسند حساب خود را برسید و پیش از آنکه راه 
گلو گرفته شــود نفس راحت بکشــید و پیش از آنکه با  زور، شــما را به 
اطاعت وادارند، فرمانبردار باشید. بدانید همانا آنکس که خود را یارى 
نکند و پند دهنده و هشــداردهنده خویش نباشــد، دیگرى هشداردهنده و 

موال على (ع)پند دهنده او نخواهد بود.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: براى 
رونق تولید باید ابزار تولید به سهولت در اختیار تولیدکنندگان 
قرار گیرد. اختصاص زمین، کاهش هزینه آب، برق و معافیت 

مالیاتى مى تواند به رونق تولید منجر شود.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانى اصفهان تصریح کرد: در سال رونق تولید، فعاالن 
اقتصادى با طرح هاى تولیدى زمینه اشتغالزایى براى جوانان 

را فراهم کنند. 
وى با انتقاد از واردات کاالهاى مصرفى جامعه از کشور چین 
گفت: چرا باید لباس بچه گانه از چین وارد کنیم و این در حالى 
است که  نیروى هاى نظامى ایران از روى موشک هاى آمریکا 

و روسیه، موشک مى سازند.
آیت ا... طباطبایى نژاد خاطر نشــان کــرد: در دوران جنگ 
تحمیلى دشــمن اجازه نمى داد یک سالح سبک به دست 
ایرانیان برسد ولى امروز مى ترســد که سالح هاى ایران به 
کشورهاى دیگر ارسال شــود و این مهم نشان از توانمندى 
نیروى هاى نظامــى در تولید ادوات جنگى بــراى دفاع از 

کشور است.  
***

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان هم در این دیدار با اشاره به بیانیه 
گام دوم مقام معظم رهبرى تصریح کرد: به جاى شعارمدارى 
در فضاى اقتصادى عملگرایى و شاخص محورى در کشور 

بایستى نهادینه شود. 
مسعود گلشیرازى افزود: جایگاه ایران در رنکینگ کسب و 
کار جهانى و همچنین شاخص کسب و کار استان اصفهان در 
کشور واقعیتى است که با همراهى مردم و مسئولین مى تواند 

اصالح شود. وى خاطر نشان کرد: از 650 هزار میلیارد تومان 
تولید ناخالص (GDP)  سهم استان اصفهان 35 هزار میلیارد 
تومان است و این آمار نشان مى دهد که درآمد سرانه استان 

اصفهان از معدل کشورى پایین تر است.
گلشیرازى باال بودن 3/2 درصدى نرخ بیکارى استان اصفهان 
نسبت به میانگین کشور را قابل توجه دانست و گفت: اراده 

عمومى در استان براى حل معضل بیکارى و رونق تولید نیاز 
داریم و بخش خصوصى آماده گام برداشتن در این راستاست.

***
سید رســول رنجبران، عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانى 
اصفهان در این دیدار خواســتار فرهنگســازى استفاده از 
کاالهاى تولید داخل توسط ائمه جماعات و جمعه در منابر و 

خطبه هاى نماز جمعه شد. 
اصغر اخوان مقدم، عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانى 
اصفهان هم در این دیدار خواستار اصالح قانون کار با هدف 
تشــویق بنگاه هاى اقتصادى به جذب متقاضیان کار شد و 
گفت: بسیارى از کارگاه هاى تولیدى با نرخ  دستمزد موجود 

امکان  ادامه فعالیت ندارند.

مدیر اجراى طرح هاى نواحى آهن سازى و فوالدسازى طرح اصالح واگن برگردان شماره 2 شرکت فوالد 
مبارکه را موفقیت آمیز دانست و گفت: با اجراى اقدامات اصالحى در این طرح ظرفیت تخلیه کل با احتساب 

چهار فیدر به 2000 تن بر ساعت رسید.
رضا خادم کیمیایى، وظیفه واگن برگردان شماره 2 این مجتمع را تخلیه مواد خام مورد نیاز ناحیه آهن سازى 
اعالم کرد و افزود: در توقف هشت روزه کاردامپر شماره 2، همزمان با حداقل بودن ورود واگن به مجتمع فوالد 
مبارکه، با تالش شبانه روزى تیم هاى اجراى طرح ها، نظارت، بهره بردارى و ایمنى این طرح به نحو مطلوب 

به بهره بردارى رسید.
وى گفت: در طرح جدید، کاردامپر شماره 2 قابلیت تخلیه کنسانتره با حداکثر 880درصد ذرات زیر 45میکرون 

با رطوبت حداکثر 12درصد و ظرفیت تخلیه 500تن بر ساعت در هر فیدر طراحى و ساخته شده است.
مدیر اجراى طرح هاى نواحى آهن سازى و فوالدســازى، عمده فعالیت هاى اجراشده را در بخش مکانیک 
طراحى، ساخت و نصب فیدرها با هندسه و طرح جدید، طراحى ویبروفیدرهاى جدید، دمونتاژ فیدرهاى موجود، 
تست سرد و گرم تجهیزات نصب شده دانست و افزود: عمده فعالیت  اجرایى طرح هم در بخش برق طراحى، 
ساخت و نصب تابلوهاى برق و کنترل، خرید درایوهاى جدید و برنامه ریزى آن ها طبق فرایند واحد انباشت و 

برداشت و راه اندازى آن و ایجاد خطوط ارتباطى برق و کنترل است.

مراسم اهداى 14 جایزه قرعه کشى اولین دوره  چهارمین جشنواره شهروندان خوش حساب عوارض نوسازى 
و عمران شهرى سال 1397 در نجف آباد برگزار شد. 

در این مراسم که به همت شهردارى نجف آباد و با اجراى کنسرت همراه بود، نفرات برتر به شرح زیر جوایزى
 دریافت کردند: 

کمک هزینه ایرانگردى: محسن توبئیها،  حشمت ا... خودسیانى، محمدعلى شکرى و محمود مهدوى.
کمک هزینه خرید لوازم خانگى: عباس صالحى، یدا... براتى، ابراهیم کامرانیان و رحیم شریفیان.

دوچرخه: حسن یکتایى، عنایت ا... لطفى، حسین سورانى و مهدى چره ساز.
پراید: اسماعیل محمدى،  وحید فقهى و شعله چترا ئى.

پرداخت غیر حضورى قبوض آب بها در جرقویه 
با توجه به روند رو به افزایش انجام امور مربوط به پرداخت ها به صورت غیر حضورى در بین اقشار مختلف 
جامعه به منظور صرفه جویى در وقت و هزینه ها، از مجموع 43هزار و 823 فقره قبض آب بها صادر شــده 
در شــهرهاى منطقه جرقویه، تعداد 41 هزار و 600  فقره قبض (95 درصد) توســط مشترکین شهرهاى 
منطقه جرقویه به صورت غیر حضورى پرداخت شده اســت. آبفا منطقه جرقویه در نظر دارد در سال 98 با 
فرهنگسازى مناسب، نسبت به تشویق و ترغیب کلیه مشترکین اقدام کند تا به صورت 100 درصد نسبت 

به پرداخت غیر حضورى قبوض آب بهاى خود اقدام کنند.

توسعه شبکه آب در برخوار
در اسفند  ماه 97، عملیات توسعه شبکه آب به طول 1695 متر از جنس لوله پلی اتیلن با اقطار 90 و 110 در 

عمق 1/2 متر واقع در شهرك فردوسی دولت آباد  توسط واحد فنی مهندسی برخوار انجام شد.

کاهش 26 درصدى حوادث شبکه آب 
عملیات مهار حوادث شبکه آب در منطقه خمینى شهر طى 12 ماهه سال 97 نسبت به مشابه سال قبل 26 
درصد کاهش یافته است. 424 حادثه شبکه آب در 12 ماهه ســال 97 مهار شده در صورتى که تعداد مهار 
حادثه شبکه آب طى 12 ماهه منتهى به اسفند ماه ســال قبل از  آن، 573 مورد بوده است. گفتنى است از 
این تعداد حوادث شبکه آب گزارش شده در 12 ماهه سال 97 به ترتیب 226، 98، 21 و 79 مورد مربوط به 

شهرهاى خمینى شهر، درچه، کوشک و اصغرآباد است.

بازدید از خط انتقال آب به دهاقان
دکتر حکمتیان، معاونت مهندسى و توسعه شرکت آبفا استان اصفهان از ایستگاه هاى پمپاژ یک و 2 و3 و خط 
انتقال آب از تصفیه خانه بابا شیخعلى به دهاقان بازدید کرد. در این بازدید دکتر حکمتیان از نقاط مختلف خط 
انتقال و ایستگاه هاى پمپاژ در حال ساخت بازدید و از  تالش هاى  بى وقفه مدیریت و پرسنل آبفا در اجرایى 
شدن بیش از 95 درصد از خط آبرسانى از تصفیه خانه بابا شیخعلى به دهاقان مطلع شد. مدیریت آبفا دهاقان 
نیز ضمن خیر مقدم و تبریک سال جدید  به ایشان به مسائل و مشکالت این پروژه اشاره کرد و افزود با همه 

این مشکالت کار با بهترین کیفیت و با سرعت مناسبى در حال اجراست.

اصالح خط آبرسانى شهر ونک
همکاران سرپرســت اکیپ حوادث آبفا شهرضا طى هشــت تماس تلفنى اطالع یافتند که  لوله قطر 200 
میلیمتر از خط انتقال آب ونک واقع در بستر رودخانه در اثر فشار ناشى از سیالب و بارش شدید باران دچار 
شکستگى و هدر رفت آب شده است. با دستور مدیریت منطقه شهرضا و هماهنگى با پرسنل آبفاى سمیرم، 
بالفاصله سه نفر از همکاران آبفاى شهرضا به منظور کمک و همیارى در عملیات اصالح خط آبرسانى به 
شهر ونک اعزام شدند. در این عملیات با تالش مجدانه و به منظور پیشگیرى از حوادث ناشى از سیالب در 
آینده، مسیر خط انتقال آبرسانى تغییر یافت و به کنار پل با گارد مناسب و لوله فوالدى به قطر 300 میلیمتر 

اصالح و تعویض شد.

افزایش ظرفیت پمپ هاي تصفیه فاضالب 
با عنایت به افزایش نزوالت جوي و بروز بارندگی هاي  شــدید و رگباري که از اواخر اسفندماه سال گذشته 
آغاز شده و بر اساس پیش بینی ها تا اواخر اردیبهشــت ماه سال جاري نیز ادامه خواهد داشت و در راستاي 
اقدامات عملی به منظور جلوگیري از بروز بحران در شبکه فاضالب فوالدشهر،  دو دستگاه پمپ کف کش 
با توان 22 کیلو وات به ظرفیت پمپاژ تصفیه خانه فاضالب فوالدشــهر اضافه شد تا در صورت وارد شدن 
شوك احتمالی به شبکه فاضالب در هنگام بارندگی شدید، تصفیه خانه آمادگی الزم براى مدیریت شوك 

وارده را داشته باشد.

کوتاه از آبفاى شهرستان هاى اصفهان

افزایش ظرفیت واگن برگردان 
شماره 2 فوالد مبارکه

شهروندان خوش حساب نجف آباد 
تقدیر شدند 
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