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کشور یک استان اصفهان خواهد داشت
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سال ها خشکسالى
 با یکسال ترسالى جبران نمى شود

مراسم ازدواج 
بر امواج سیــالب!

افزایش حقوق 
فعًال 400 هزارتومان

5

بنزین
 گران نمى شود

ســخنگوى کمیســیون انرژى مجلس، گفت 
کمیسیون متبوعش با افزایش قیمت هر یک از 
حامل هاى انرژى مخالف است 
و در صورت طرح این موضوع 
بــا هرگونه افزایــش مخالفت 

مى کند.
اسد ا... قره خانى آلوســتانى در گفتگو با «خانه 
ملت»، با اشاره به اعالم خبرى مبنى بر دو نرخى 
شــدن و افزایش قیمت بنزین، گفت: وزیر نفت 
هفته جارى در نشست کمیسیون انرژى مجلس 
حضور داشــت و بحثى درباره ســهمیه بندى و 
افزایش قیمت سوخت از ســوى زنگنه صورت 

4نگرفت.

سى و سه پل نو نوار مى شودسى و سه پل نو نوار مى شود
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پاسخ قاطع استاندارى به حامیان تقسیم اصفهان 

زمان خوبى را انتخاب نکردى
درســت یک روز بعد از پیروزى اســتقالل مقابل ســپاهان، فرهاد 
مجیدى در اینســتاگرام اســتورى عجیبى منتشــر کرد. او در این 
استورى نامى از کسى نبرد اما مشخص بود که مخاطب حرف هایش 
امیر قلعه نویى است. به خصوص که اســتقالل این بازى را برد و در 
جدول باالتر از ســپاهان قرار گرفت. مجیدى در این استورى به فرد

 مورد نظر – امیر قلعه نویى- اتهام زده که چرا نمى گذارد  ...
6

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معدوم شدن
 500 ُتن فرآورده 
گوشتى آلوده

در افتتاحیه نمایشگاه دام و طیور عنوان شد

زندگى در خوزستان همچنان جریان دارد

5

 گران نم
ســخنگوى کمیســیون
کمیسیون متبوعش با افز
حامل ها
و در ص
بــا هرگ

مى کند.
اسد ا... قره خانى آلوســت
خ ملت»، با اشاره به اعالم
شــدن و افزایش قیمت
هفته جارى در نشست کم
حضور داشــت و بحثى د
افزایش قیمت سوخت از

نگرفت.

اشتباهات بدترازاشتباهات بدتراز
 فروزان هم فروزان هم
 داشته ایم داشته ایم

علیرضا افتخارى: 

فـضاىفـضاى
 غمناك کشور را  غمناك کشور را 
شاد مى کنیم!شاد مى کنیم!

زما
درســت یک
مجیدى در
استورى نام
قلعه نوی امیر
جدول باالت
مد مورد نظر م آل  وز والدت  یدن سا مدا ر م آل  وز والدت  یدن سا ا ر

و ی  ریک  ت، امام زمان (عج) را  رت  و  ی  ریک  ت، امام زمان (عج) را  رت   
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مدیرکل دفتر ســالمت جمعیت، خانــواده و مدارس 
وزارت بهداشت به تشریح آمار ازدواج و طالق جوانان 

ایرانى پرداخت.
حامد برکاتى اظهار کرد: متأســفانه با باالرفتن سن 
ازدواج، جوانان ما سال هاى طالیى 20 تا 35 سال را از 
دست مى دهند. اکنون میانگین سن ازدواج در خانم ها 
حدود 24 سال و میانگین سن ازدواج در آقایان به 28 

سال رسیده است. 
وى با اشــاره به میزان کاهش ازدواج طى چند سال 
اخیر اظهــار کرد: از ســال 1389 هر ســال حدود 6 
درصد نســبت به ســال قبل ازدواج ها کاهش پیدا 

کرده و در ســال 97 نســبت به 96 حــدود 8 درصد 
کمتر شده است. 

برکاتى ادامه داد: یکى از علل کاهش ازدواج در سال 
گذشته نسبت به سال 96 این بوده که جمعیت جوان در 
سن ازدواج کمتر شده است. وى با اشاره به آمار طالق 
در کشور گفت: نســبت طالق به ازدواج در هر سال 
متفاوت است اما بر اساس آخرین آمار از هر سه و نیم 
ازدواج یک مورد به طالق ختم مى شــود که این آمار 
در کالنشهرها یک مورد در هر سه ازدواج و در مناطق 
خاصى مثل شمال شــهر تهران از هر دو مورد ازدواج 

یکى به طالق ختم مى شود.

ســخنگوى کمیســیون انرژى مجلس، گفت کمیسیون 
متبوعش با افزایش قیمت هر یــک از حامل هاى انرژى 
مخالف است و در صورت طرح این موضوع با هرگونه افزایش 

مخالفت مى کند.
اسد ا... قره خانى آلوستانى در گفتگو با «خانه ملت»، با اشاره 
به اعالم خبرى مبنى بر دو نرخى شــدن و افزایش قیمت 
بنزین، گفت: وزیر نفت هفته جارى در نشست کمیسیون 
انرژى مجلس حضور داشــت و بحثى درباره سهمیه بندى 

و افزایش قیمت سوخت از سوى زنگنه صورت نگرفت.
نماینده مردم على آبادکتول مجلس شوراى اسالمى، افزود: 
در کمیسیون انرژى مجلس و وزارت نفت موضوع دو نرخى 

شدن و افزایش قیمت بنزین مطرح نیست و بحثى در این 
باره صورت نگرفته است. وى ادامه داد: در موضوع اصالح 
ساختار نیز بحثى از افزایش قیمت بنزین مطرح نشده است 
و اگر چنین موضوعى مطرح شــود کمیسیون انرژى با آن 
مخالفت مى کند. تاکنون چیزى درباره تصمیم ســه قوه 
درباره دو نرخى شدن قیمت سوخت نشنیده ام اما اگر قرار 
باشد مجلس در این باره تصمیم بگیرد قطعاً با افزایش قیمت 
بنزین مخالف است. قره خانى تأکید کرد:کمیسیون انرژى 
مجلس شوراى اسالمى با افزایش قیمت هر یک از حامل 
هاى انرژى مخالف است و در صورت طرح این موضوع با 

هرگونه افزایش مخالفت مى کند.

آمار عجیب طالق در 
کالنشهرها

بنزین
 گران نمى شود

موافقت رهبرى
  انتخـاب | رئیـس جمهـور از موافقت رهبـر معظم 
انقالب براى استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملى براى 
جبران خسارت  سـیل هاى اخیر خبر داد. حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانى در جلسه روز چهارشنبه هفته 
گذشـته هیئت دولت با قدردانـى از رهبـر معظم انقالب 
بخاطر پاسـخ به نامه دولـت بـراى اسـتفاده از اعتبارات 
صندوق توسعه ملى براى جبران خسارت ها و نیازى که در 
این بخش وجود دارد، گفت: مقام معظم رهبرى در دیدارى 
که حضوراً خدمت ایشـان بودم، فرمودند که معتقدم باید 

از صندوق در راستاى جبران خسارات مردم کمک شود.

کارگران را صادر کنید
  پانا | رئیس مجلس شـوراى اسالمى در دیدارش با 
وزیر تعاون بر ضرورت استفاده از بازار خارج از ایران براى 
کارگران تأکید کرد و گفت: وزارتخانه باید نقش اساسى 
در اعـزام کارگران سـازمانى به کشـورها بـه خصوص 
همسایگان داشـته باشـد و این کار به لحاظ اقتصادى و 

سیاسى بسیار مفید است.

اعمال نفوذ خانوادگى
  تابناك | چهارمین جلسـه دادگاه پرونده مؤسسات 
مالـى «البـرز ایرانیـان»، «ولیعصـر»، «فردوسـى» و 
«آرمان» به ریاسـت قاضى صلواتى برگزار شـد. در این 
جلسـه نماینده دادسـتان تهران خطاب به متهم گفت: 
شما قبل از ورود به جلسه مؤسسه چه سوابقى داشتید جز 
اینکه اعمال نفوذ کرده اید. پدر شما استاندار سابق و پدر 
همسرتان اسـتاندار کنونى بندرعباس است و به همین 
دلیل با اعمـال نفوذ در سـن 24 سـالگى وارد بانکدارى 
شدید. ارتباط شما با زیر مجموعه هاى مختلف به دلیل 

اعمال نفوذ خانواده تان است.

شخصى و فاقد اعتبار
  انتخـاب | در پى انتشـار ویدیویى اینترنتى از سعید 
قاسـمى یکى از بازنشسـتگان سـپاه درباره اسـتفاده از 
پوشـش هالل احمر در جریان جنگ بوسـنى و متعاقبًا 
واکنش جمعیت هالل احمر کشور و برخى از نمایندگان 
مجلس شوراى اسالمى، سردار رمضان شریف، سخنگو 
و مسئول روابط عمومى کل سـپاه اظهار کرد: اظهارات 
آقاى سعید قاسمى که مدتى داوطلبانه در بوسنى حضور
 داشته اند و سـال هاى زیادى هم از بازنشستگى ایشان 
مى گذرد، دیدگاهى شـخصى و فاقد اعتبار است و مورد 

تأیید سپاه پاسداران انقالب اسالمى هم نیست.

وقتش رسیده
  نامه نیـوز | حسین ا... کرم با تأکید بر اینکه زمان 
فیلترینگ اینستاگرام فرارسیده است، گفت: ما باید در برابر 
توطئه مدیران اروپایى و آمریکایى شـبکه هاى مجازى 
آمادگى الزم را داشـته باشـیم و مى توانیـم با فلیترینگ 
شبکه هاى مجازى معاند مانند اینستاگرام، اجازه ندهیم 

که آنها به هر شکلى که دوست دارند، عمل کنند.

چرا جلسه تشکیل نشد
  انتخاب | رئیس دفتر رئیس جمهور درباره علت لغو 
جلسـه شـوراى عالى انقالب فرهنگى توضیحاتى ارائه 
کرد. محمود واعظى در حاشـیه جلسـه روز چهارشـنبه 
هیئت دولـت و در جمـع خبرنـگاران گفت:  لغو جلسـه 
شـوراى عالى انقالب فرهنگى ربطى به حواشى مطرح 
شده ندارد. گاهى، چون حد نصاب اعضا تکمیل نمى شود 

ممکن است جلسه به این دلیل برگزار نشود.

25 پرواز الکچرى ایران!
  انتخاب | در حال حاضر 25 مسیر پروازى در داخل 
کشور توسـط هفت شـرکت هواپیمایى سـقف قیمتى 
باالتر از 900 هـزار تومان دارد و باالترین سـقف قیمت 
بلیت هواپیما در کشـور رقمى معادل یـک میلیون و 20 
هزار تومان اسـت. نام اصفهان در بین هیچ کدام از این 

مسیرهاى هوایى به چشم نمى خورد.

خبرخوان
کشف زیورآالت 
از میان گل و الى

  تسنیم |  گروه هاى جهادى که با استقرار 
در مناطق مختلف ســیل زده شــهر پلدختر و 
روستاهاى اطراف آن، عالوه بر الیروبى منازل 
و معابر، اسباب و اثاثیه اى را که در میان گل و 
الى مدفون شده، خارج کرده و در صورت قابل 
اســتفاده بودن این وســایل، اقدام به تعمیر و 
تحویل آن به صاحبانش مى کنند، چند روز قبل 
با درخواست اهالى روستاى چم مهر مقادیرى 
زیورآالت را از میان گل و الى خارج کردند و به 

صاحبان آنها بازگرداندند.

رکورد سرقت ادبى در 
کشور 

  خبرگــزارى دانشــجو | نویســنده 
«خاك هاى نرم کوشــک» گفت: توانسته ایم 
به فروشــى باالى 800 هزارنسخه این کتاب 
برسیم. سعید عاکف اعالم کرد: چاپ تازه کتاب 
«خاك هاى نرم کوشک» دربرگیرنده خاطرات 
دفاع مقدسى شهید برونسى در ایام نمایشگاه 
کتاب و در چاپ 224 منتشــر و عرضه خواهد 
شد. وى افزود: تا به االن نزدیک بیش از 800 
هزار نسخه از این کتاب روانه بازار شده؛ درحالى 
که این کتاب اتفاقًا باالترین سرقت ادبى را نیز 
متوجه خود کرده و حتــى حداقل یک میلیون 
نســخه از این کتاب به شــکل غیرقانونى و از 

طریق اینترنت دانلود شده است.

سلیقه طالیى تر!
  خبرآنالین | ساکنان استان هاى گرمسیرى 
غالبــا طالهایى با عیــار باال را بــراى خرید 
مى پســندند.  رئیس اتحادیه طــال و جواهر 
تهران با اعالم این مطلب افزود: مبناى ساخت 
و فروش طالى استاندارد، عیار 18 است البته 
در برخى شــهرها و اســتان هاى به اصطالح 
گرمســیرى مانند یزد، بندرعبــاس، اهواز و... 
از طالهایى به اصطالح عیار باال در ســاخت 
مصنوعات استفاده مى شــود. آیت محمدولى 
گفت: اما در مجموع کشــور از طالى 18عیار 
براى ساخت مصنوعات و فروش آنها استفاده 
مى شود و ســایر عیارهاى طال متدوال نیست 
با این حال ســلیقه مردم این اســتان ها خرید 

طالهاى زردتر و عیارباالتر است.

کنکور، سر وقت
  ایسنا | معاون آموزشى وزارت علوم با تأکید 
بر اینکه برنامه اى براى تغییر زمان برگزارى کنکور 
98 نداریم گفت: این آزمون در زمان اعالم شــده 

برگزار خواهد شد.

پیش بینى غیر علمى
  فارس |  رئیس سابق پژوهشکده هواشناسى 
با بیان اینکه ما وارد فــاز منفى کارماى گرمایى 
زمین شــده ایم، گفــت: پیش بینى بازگشــت 
«بارندگى هاى گســترده صد ســاله» در ایران 
غیرعلمى اســت و ما نمى توانیم پیش بینى کنیم 
که حتى ســال آینده هم، چنین حجم بارشــى 
خواهیم داشت یا خیر چه برسد به صد سال آینده. 
اطالعاتى که در فضاى مجازى در این باره منتشر 
مى شود از طریق علم آمار برآورد شده و این علم 
نمى تواند پدیده هاى هواشناسى را به طور دقیق 

تحلیل کند.

خسارت فرار مغزها
  عصر ایــران |  مشــاور قائم مقام وزیر علوم 
با بیان اینکه ایران در میان کشــورهاى در حال 
توســعه رتبه اول فرار مغزها یا گردش نخبگان را 
دارد گفت: خسارت فرار مغزها در سال معادل 60 

میلیارد دالر است.

یک زوج جوان در روستاى «سبهانیه» از توابع شهرستان 
سوسنگرد، مراســم آغاز زندگى مشــترك خود را روى 
سیالب برخاسته از طغیان رود کرخه و پشت سیل بندها 
برگزار کردند. عصر روز سه شــنبه 27 فروردین امسال 
اهالى روستاى سبهانیه در سوسنگرد حال و هواى دیگرى 
داشتند. تمامى اهالى این روستا با حضور در کنار سیل بندى 
که خودشان حدود 15 روز براى ساخت و نگهدارى اش 
تالش کرده بودند حاضر شدند و مراسم ازدواج زوجى از 

اهالى این روستا را برگزار کردند.  
«اعالء چنانى» و همســرش با یک فروند قایق به روى 

آب هاى پشت سیل بند روستاى شان رفتند و مراسم خطبه 
عقد و ازدواجشان بر روى قایق برگزار شد و اهالى روستا 
نیز با ایستادن بر باالى سیل بندها در این مراسم حضور 

داشتند.
این زوج پس از برگزارى مراسم عقد، با پیاده شدن از قایق 
و پایین آمدن از سیل بند وارد روســتا شدند و با گشتزنى 
در معابر این روستا به همراه اهالى سبهانیه و دیگر زنان 
و مردان سوســنگرد، به رقص و پایکوبى پرداختند. این 
مراسم که تا شب ادامه داشت، حال و هواى دیگرى را در 
این منطقه سیل زده برپا کرد، به طورى که اکثر ساکنان این 

روستا در آن حضور داشتند و به رقص و شادمانى پرداختند. 
در ادامه نیز، عروس و داماد به مسجد امام صادق (ع) روستا 
رفتند و حاضران در مراسم عروسى را به شام، چاى، شربت 

و قهوه عربى مهمان کردند.
همچنین در ایــن مراســم آتش بازى و نورافشــانى با 
همکارى تیم هاى داوطلب اعزامى انجام شد. امدادگرانى 
از آتش نشانى تهران، راهدارى و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى نیز در این مراســم حضور داشتند و سیدجالل 
ملکى، سخنگوى ســازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى تهران نیز که به مناطق سیل زده خوزستان 

اعزام شده، جزو مهمانان ویژه این مراسم بود که بسیارى 
از اهالى و ســاکنان از جمله عروس و داماد اقدام به ثبت 

عکس یادگارى با وى کردند.
نکته قابل توجه دیگر این است که اکثر جوانان حاضر در 
این مراسم که به رقص و پایکوبى پرداختند، طى 15 روز 
گذشته مشغول ساخت سیل بند و نگهدارى از آن بودند و 
داماد نیز در ساخت سیل بند مشــارکت داشت. از این رو 
بسیارى از اهالى، این مراسم ازدواج را شادمانى حفاظت 
از روستا در برابر سیالب نیز تعبیر مى کردند و همین امر 

باعث شادى مضاعف در این مراسم شد.

زندگى در خوزستان همچنان جریان دارد

مراسم ازدواج بر امواج سیالب!

در حالى کــه در روزهاى اخیر شــایعاتى مبنى بر خروج 
شــرکت هاى بنام خارجى از بازار تلفن همــراه ایران به 
گوش مى رسد اما رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه 
مى گوید، این شرکت ها قصد ترك ایران را ندارند و بازار 

نیز به این شایعات توجهى ندارد.
این شایعات در حالى در چند روز اخیر منتشر شده که بازار 
ایران میزان فروش قابل توجهى عاید این شرکت ها کرده 
و از سوى دیگر نبود نمایندگى و حضور رسمى اپل در بازار 
ایران توانسته شــرایط خوبى را نصیب تلفن هاى همراه 

اندرویدى کند.
البته یکى از موضوعاتــى که برخى افراد ســند خروج 
شرکت هاى خارجى تلفن همراه از بازار ایران مى دانند، 
عدم تبلیغات بصرى در خیابان هــا و محدوده بازار تلفن 

همراه اســت که بررسى ها نشــان از آن دارد که از سال 
گذشــته مجلس در تصمیمى مصوب کرد که برندهاى 
وارداتى و خارجى حق تبلیغ به صورت بصرى در ســطح 

شهر را ندارند.

مدیرعامل صندوق بازنشســتگى کشورى از پرداخت 
حقوق فروردین ماه بازنشستگان این صندوق همراه 
با400 هزار تومان افزایش حقوق على الحســاب خبر 

داد.
ســید میعاد صالحى با اعالم این خبر گفت: با تالش 
همکاران صندوق بازنشستگى و تعامل سازمان برنامه 
و بودجه و خزانه کل کشور، حقوق فروردین ماه 98 تمام 
بازنشستگان این صندوق برمبناى حقوق سال قبل به 
همراه 400 هزار تومان على الحســاب به حساب این 

افراد واریز شده است.

صالحى اظهار کرد: با توجه به اینکه دســتورالعمل و 
ابالغ دولت براى مشخص شدن فرمول افزایش حقوق 
بازنشستگان تحت پوشــش و در نتیجه صدور احکام 
جدید هنوز مشخص نشده اســت، با نظر مثبت دولت 
مبلغ 400 هــزار تومان براى تمامى بازنشســتگان و 

موظفین تحت پوشش پرداخت شد. 
وى تصریح کرد: پس از ابالغ دولت و مشخص شدن 
فرمول نهایى افزایش حقوق که اطالع رسانى کامل آن 
انجام خواهد شد، احکام صادر و افزایش قطعى حقوق 
سال جارى از اول فروردین 1/ 1/ 98 اعمال خواهد شد.

یک پرس چلوکبــاب کوبیده با تمــام مخلفات 8000 
تومان؛ باورتان مى شــود در دوره اى که قیمت هرکیلو 
گوشــت مرز صد هزارتومان را رد کرده بتوان یک پرس 
چلوکباب با این قیمــت خورد؟ این در حالى اســت که 
رئیس صنف رستوراندارها مى گوید قیمت چلوکباب زیر 
15 هزار تومان منطقى نیست اما فروشنده مى گوید اگر 
بخواهید کوبیده 2000 تومانى هم مى تواند، تولید کند. 
خبرنگار «باشگاه خبرنگاران جوان»، از زیرمجموعه هاى 
رسانه اى صداوسیما با مرکز تهیه غذایى اى که چلوکباب 
8000 تومانى عرضه مى کند تماس گرفته و با مالک این 

مرکز گفتگو کرده است.

قیمت کوبیده هایتان چند است؟
ســه نوع چلوکباب کوبیده داریم: 8000 تومان، 9000 

تومان و 11 هزارتومان.
8000 تومان؟ با این قیمت گوشت 
چگونــه کوبیــده 8000 تومانــى 

مى فروشید؟
گوشت دولتى تهیه مى کنیم.

وزن کوبیده هایتان چقدر است؟
100 گرم.

توضیحى در مورد گوشت کوبیده ها 
مى دهید؟

گوشــت برزیلى و قلوه گاه، اگر بخواهید کوبیده 2000 
تومانى هم مى توانیم طبخ کنیم!

هرقدر محاسبه مى کنم حتى با گوشت 
خارجى هم نمى شود با آن قیمتى که 

گفتید کوبیده تهیه کرد!
براى ما تهیه  اش به صرفه است، تشریف بیارید میل کنید، 

دوست داشتید سفارش دهید، خوب است؟
با برنج؟

با برنج، گوجه، کره و همــه  مخلفات! ما در حال مبارزه با 
مفاسد اقتصادى هستیم!

ملخ هایى که از شبه جزیره عربستان به کشور وارد شده اند، 
به شش استان جنوبى کشــور حمله کرده اند؛ آنطور که 
مدیرکل مبارزه با آفات عمومى و همگانى سازمان حفظ 
نباتات خبر داده است، موج گسترده هجوم جدید ملخ ها 
در راه است و در اردیبهشت ماه امسال تعداد آنها پنج تا ده 

برابر مى شود.
سعید معین گفته است: این ملخ ها از 
نوع صحرایى یا دریایى هستند که 
خطرناك ترین نوع ملخ محسوب 
مى شــوند و با بادهــاى مرطوبى 
که از شــبه جزیره عربســتان به 
سمت کشــور ما در جریان است 
به ایران آمــده و بــه زمین هاى 
زراعى خوزستان، بوشهر، فارس، 
هرمزگان، جنوب کرمان و سیستان 

و بلوچستان حمله کرده اند.
این ملخ هاى خطرناك که در مسیر خود هر نوع گیاهى را 
کامل مى خورند و از بین مى برند، در سال هاى دور چندین 
بار به کشــور ما حمله کردند و کشور را به مرحله قحطى 
رسانده اند. آخرین حمله ملخ ها در سال هاى 40 و 42 به 
کشور بوده که محصوالت بسیارى از استان هاى کشور 

در پى این هجوم از بین رفت.
در همین حال حمید دولتى، مدیر حفظ نباتات ســازمان 

جهاد کشاورزى اســتان هرمزگان هم اظهار کرد: بعد از 
40 سال با بزرگ ترین سطح حمله ملخ به کشور مواجه 
شــده ایم چون با توجه به هشــدار فائو، بارندگى که در 
هفته هاى اخیر در کشور داشته ایم به عنوان یک جاذبه 
براى ورود و حمله حجم عظیمى از گله هاى ملخ شــده 

است. مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى استان 
هرمزگان گفت: دسته هاى ملخى که به ایران مى آیند هر 
کدام 200 تا 250 میلیون جمعیت دارند و در صورتى که 
ما نتوانیم به درستى در استان هرمزگان با ملخ ها مبارزه 
داشته باشیم امنیت غذایى کشور به خطر خواهد افتاد، زیرا 
به سایر اســتان ها نیز ملخ ها حمله خواهند داشت و تمام 

سبزینه ها را از بین مى برند.

حمله میلیون ها ملخ عربستانى به ایرانچلوکباب فقط 2000 تومان!

نامدارها از بازار ایران دل نمى کنند

افزایش حقوق، فعالً 400 هزارتومان

ایران در سال گذشته بیش از 95 هزار ُتن ماست صادر 
کرده است که در میان کشور هاى مقصد نام آمریکا نیز 

به چشم مى خورد.

بر اســاس آمار گمرك ایران، ماست صادراتى ایران در 
سال گذشته به 12 کشور دنیا ارســال شده که در میان 
این کشــور ها نام ایاالت متحده آمریکا نیز به چشــم 
مى خورد؛ به طورى که در این ســال ایران حدود 3 تن 
ماست به ارزش حدود 2600 دالر به آمریکا صادر کرده 
است. به این ترتیب مى توان گفت که متوسط قیمت هر 

کیلو ماســت صادراتى ایران در سال گذشته حدود یک 
دالر بوده است.

این آمــار همچنین نشــان مى دهد کــه بخش عمده 
صادرات ماست ایران به کشور عراق بوده و در این مدت 
ایران حدود 88 هزار تن ماست به ارزش 85 میلیون دالر 

به عراق صادر کرده است.

ماست ایران در آمریکا!
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10 پرواز به مناطق سیل زده 
جانشـین پایگاه نیروى هوایى شـهید بابایى اصفهان 
گفت: ارتـش، کمک هـاى مردمى اسـتان را با بیش 
از ده پرواز به مناطق سـیل زده فرسـتاد. امیر سرتیپ 
دوم خلبان ستاد علیرضا انگیزه افزود: عالوه بر اعزام 
نیروهاى نظامى براى خدمت رسانى به مردم، ظرفیت 
هوایى ایـن یگان نیـز بـراى کمک به مناطق سـیل 
زده به کار گرفته شـد. وى اضافه کرد: بـا جمع آورى 
کمک هاى آینـده مردم و لزوم امدادرسـانى سـریع، 
نیروى هوایى ارتش در اصفهان، همکارى الزم براى 

ارسال کاال و اعزام نیروها را انجام مى دهد.

دستگیرى سارقان 15 ُتن پیاز 
در نایین

سـارقاِن 15 ُتـن پیاز در نایین شناسـایى و دسـتگیر 
شـد. فرمانده انتظامـى شهرسـتان ناییـن گفت: در 
پی شـکایت فـردى مبنـى بر سـرقت کامیـون وى 
که حامـل 15 تـن بار پیـاز بـود، موضوع در دسـتور 
کار مأمـوران ایـن فرماندهى قرار گرفت. سـرهنگ 
ایـرج کاکاوند ارزش این میزان پیاز سـرقت شـده را 
بیش از یـک میلیـارد و 500میلیون ریـال بیان کرد 
و افزود: در گشـتزنى مأموران آگاهى، این خودروى 
مسروقه شناسایى و در این رابطه دو نفر نیز شناسایى 

و دستگیر شدند. 

دومین استان نخبه پرور 
کشور 

معاون پژوهشـى و فناورى دانشـگاه علوم پزشـکى 
اصفهان گفت: استان اصفهان بعد از تهران بیشترین 
تعـداد نخبگان را در خوى جاى داده اسـت. شـقایق 
حق جوى جوانمرد در آیین تکریم و معارفه رؤسـاى 
پیشین و جدید بنیاد نخبگان اسـتان اصفهان اظهار 
کرد: در حـال حاضـر، همـه بنیـاد نخبگان اسـتان 
اصفهـان را مى شناسـند و جمعـى از دانش آمـوزان، 
دانشـجویان و جوانـان نخبـه اصفهانـى عضـو این 

مرکز هستند.

نابودى میراث به دست مالکان
مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشگرى 
اردستان گفت: سرقت کاشى هاى حمام تاریخى روستاى 
حسـین آباد از توابع بخش زواره بر اسـاس نظر اعضاى 
شـوراى روسـتا متعلق به پیش از 20 سـال قبل بوده و 
متأسـفانه مالکان اجـازه ثبت ملى ایـن اثـر را نداده اند. 
مهدى مشهدى گفت: بخش قابل توجهى از خانه هاى 
قدیمى ایـن روسـتا از جمله ایـن حمام تاریخـى داراى 

مالک خصوصى است.
مشهدى افزود: سالیان متمادى است این بخش از روستا 
خالى از سکنه بوده و متأسفانه مالکان این خانه ها به ویژه 
این حمام قدیمى نه تنها تمایلى به ثبت این مجموعه ها 
ندارند، بلکه خودشـان به مرور بخش هایى از مجموعه 

قدیمى روستا را نابود کرده اند.

برگزارى دوره هاي آموزشی 
تعمیرکار اتومبیل هاي بنزینی 
نظر به نیاز شهرستان اصفهان به تعمیرکار خودروهاي 
سـبک، نشسـتى بـا هـدف برگـزاري دوره آموزشـی 
اتومکانیـک درجـه یـک و 2 در قالـب اجـراي آموزش 
هـاي دوگانـه مهـارت آمـوزي در محیـط کار واقعی و 
کارورزي دانش آموختگان دانشگاهی و در راستاي اجراي 
تفاهمنامه آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه اي 
استان اصفهان و اتحادیه صنف خدمات فنی وسایل نقلیه 

سبک استان برگزار شد.
در ایـن نشسـت مقـرر شـد، کمیتـه اي متشـکل از 
کارشناسان خبره طرفین تشـکیل شود و کارآموزان به 
منظور شرکت در دوره هاي آموزشی تعمیرکار اتومبیل 
هاي بنزینی درجـه یک و 2 که در مرکـز آموزش فنی 
و حرفه اي شـهید بهشـتی اصفهـان برگزار می شـود 
انتخاب شوند  و ساعاتی از آموزش را در کارگاه آموزشی 
و سـاعاتی از آن را در محیـط کار واقعی سـپري کنند 
تا پـس از اتمام دوره در صـورت مثبـت ارزیابی کردن 
عملکرد کارآموز بـا تضمین صنف در واحدهاي صنفی 

مشغول به کار شوند.

خبر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: هزینه 
حمل و نقل عمومى در ســال جارى تا 300 درصد افزایش 
یافت اما با این حال شــهردارى اصفهان تنها 40 درصد بر 

قیمت ها افزوده است.
علیرضا صلواتى در گفتگو با «ایســنا» در رابطه با وضعیت 
حمل  و  نقل عمومى این کالنشهر اظهار کرد: هزینه هاى 
بهره بردارى وســایل حمل و نقل عمومى درســال 1397 
حدود 200 تا 300 درصد افزایش یافته که بخش بیشتر این 
هزینه ها را شهردارى به عهده گرفته و بخش ناچیزى از آن 

بر قیمت بلیت ها اعمال شده است.
وى ادامه داد: در مورد مترو با توجه به اینکه بیشتر قطعات 

مترو وارداتى هســتند نیاز به ارزبرى دارد و با وجود افزایش 
این هزینه ها، حداکثر 40 درصد قیمت بلیت مترو افزایش 
پیدا کرده اســت. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان افزود: این تغییر قیمت ها از تاریخ 17 فروردین در 

سازمان هاى اتوبوسرانى و مترو اعمال شد. 
به گفته صلواتى این افزایش قیمت تنها بخشى از هزینه ها 
را جبران مى کند. یارانه اى که باید توسط شهردارى پرداخت 
شود، بیشتر از سال گذشته اســت. یعنى حدود 50 میلیارد 
تومان یارانه مترو و صد میلیارد تومان یارانه اتوبوســرانى 
محاسبه مى شود.  وى ادامه داد: افزایش قیمت در تاکسیرانى 

20 درصد بوده است. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با تأکید 
بر ضرورت حمایت از واحد تولیدى پلى اکریل ایران گفت: 
این کارخانه با حمایت کارگران، تالش مدیران مجموعه و 

با ارائه تسهیالت به چرخه تولید برگشته است.
اسرافیل احمدیه در حاشیه بازدید از این واحد تولیدى استان 
اصفهان افزود: از زمان ورود هیئــت اجرایى جدید، این 
کارخانه جان تازه گرفت به طور مثال بخش پلى استرما 

آن اکنون روزانه به حدود 95 تن تولید دست یافته است. 
وى اظهار کرد: کارخانه به دست کارگران به مرحله تولید 
رسید و در ادامه نیز به دست آنان استمرار خواهد داشت و 
اکنون خط و مشى شرکت تغییر کرده و با مدیریت بهترى 

پیش مى رود. 
احمدیه یادآور شد: هم اکنون در این واحد تولیدى 1700 
کارگر به صورت مستقیم و 2000 نفر غیر مستقیم مشغول 

فعالیت هستند.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعــى اصفهان گفت: 
خوشحال هستم که بعد از دو ســال سختى، تالش و از 
خودگذشتگى کارگران رونق و شکوفایى را در این کارخانه 

مى بینیم.
محســن نیرومند از خودگذشــتگى کارگران با دریافت 
نکردن بیش از ده ماه حقوق را عامل اصلى جان گرفتن 

این کارخانه اعالم کرد.

پلى اکریل
 نیازمند حمایت است

دلیل افزایش قیمت کرایه
 حمل و نقل عمومى

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست خمینى شهر گفت: 
در یکى از مراکز پذیرایى بخش خصوصى در شهر درچه از 
توابع شهرستان خمینى شهر، دو قطعه فالمینگوى بزرگ 

کشف و ضبط شد.
ســعید یوســف پور در گفتگو با «ایرنا» افــزود: در پى 
گزارش هاى دریافتى از شهروندان حامى محیط زیست 

مبنى بر خرید و فروش و نگهدارى غیرمجاز چهارقطعه 
فالمینگو در یکى از رســتوران هاى سطح شهر درچه، 
مأموران اجرایى اداره حفاظت محیط زیست خمینى شهر 
با حکم قضایى در معیت مأموران نیروى انتظامى به محل 
مراجعه و دو فالمینگو را کشف و ضبط کردند.  وى افزود: 
فرد متخلف هیچ گونه تخصــص و تجربه اى در زمینه 
نگهدارى و نحوه تغذیه گونه هاى حیات وحش نداشته و 
زمینه بروز بیمارى و آسیب دیدگى در پرندگان مکشوفه و 
تلف شدن دو فالمینگوى دیگر را فراهم ساخته است. وى 
افزود: در نهایت با هماهنگى سرپرست اداره حیات وحش 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فالمینگوهاى 
ضبط شده تا زمان رهاسازى براى تیمار و نگهدارى به 
یکى از مراکز مورد اعتماد سازمان محیط زیست تحویل 

داده شدند. 

مدیر گروه امانى معاونت میراث فرهنگى استان اصفهان 
از آغاز عملیات مرمت و سامانبخشى سى و سه پل خبر 
داد. منصور زیرك با اعالم ایــن خبر گفت: مدت زمان 
طرح آغاز عملیات مرمت و سامان بخشى سى و سه پل 
اصفهان حدود چهار ماه اســت و با اعتبارى بالغ بر یک 
میلیارد ریال اجرا خواهد شد. وى ادامه داد: این عملیات 
در دو فاز اجرا مى شود که فاز اول شامل سامان بخشى 
آجرها و سنگفرش ها و بندکشى هاى آسیب دیده است 
و در فاز دوم  تالش مى شود خطوطى که توسط برخى 
افراد ناآگاه بر روى بدنه این پل با ارزش تاریخى با رنگ 
کشیده شده امحا و پاکسازى شود. زیرك افزود: با توجه 
به آسیب هاى فیزیکى و جوى که در چند سال گذشته و 

همچنین یادگارى نویسى هاى زیادى که با رنگ بر روى 
این پل تاریخى صورت گرفته بود با دستور مدیر کل اداره 
میراث فرهنگى اســتان، عملیات سامان بخشى سى و 

سه پل آغاز شد.

مدیــرکل بهزیســتى اســتان اصفهــان از ارســال 
کمک هاى اهدایى به ســیل زدگان کشــور خبر داد و 
گفت: از ابتداى امســال با تالش یکپارچه بهزیســتى 
اســتان اصفهان و مؤسســات تحت نظارت، شــش 
محمولــه کمــک اهدایــى بــه مناطق ســیل زده

 ارسال شد.
مرضیه فرشــاد گفت: این محموله ها به ارزش تقریبى 
پنج میلیارد و80 میلیون ریال به اســتان هاى گلستان، 

خوزســتان و لرســتان ارسال شده اســت. همچنین، 
بهزیستى اســتان محوله هاى دیگرى هم آماده کرده 
اســت که طى چند روز آینده ارســال خواهد شد. وى 
ابراز کرد: عالوه بر این، بهزیستى استان اصفهان بالغ 
بر 300 میلیون ریال کمک نقدى کمک هاى مردمى 
و حدود 150 میلیون ریال کمک هاى نقدى همکاران 
در سطح اســتان هم براى کمک به سیل زدگان کشور 

جمع آورى کرده است.

2 فالمینگوى بزرگ در خمینى شهر کشف شد

سى و سه پل نو نوار مى شود

کمک بهزیستى به سیل زدگان 

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان گفت: با 
توجه به سهم 30 درصدى آرد در تولید نان، در این شرایط 
نرخ نان هاى صنعتى تا حدود 30 درصد گران خواهد شد.

محمدرضا خواجه در گفتگو با «ایسنا» در خصوص حذف 
یارانه نان صنعتى و دالیل آن، اظهار کرد: این موضوع به 
دلیل مشکالت ناشى از افزایش نرخ دالر و جهش قیمت 
آرد در کشور اســت. وى افزود: متأســفانه دولت در این 
شرایط ناچار شد، یارانه آرد نانوایى هاى صنعتى را به عنوان 
تولیدکننده انواع نان هاى حجیم و نیمه حجیم حذف کند.
وى با بیــان اینکه به دلیل صادرات آرد توســط دالالن 
به  صورت قاچاق، در کشــور با کمبود آرد مواجه هستیم، 
گفت: کمبــود عرضه و افزایش تقاضــا موجب افزایش 

قیمت آرد مى شود.

خواجه بــا بیان اینکــه تا چنــد روز پیــش آرد دولتى 
ســهمیه بندى بود اما اکنــون آرد نانوایــان آزادپز نیز 
سهمیه بندى شده اســت، افزود: دلیل سهمیه بندى نان 
این اســت که دولت از تأمین آرد مورد نیاز تمام نانوایان 

ناتوان است.
وى با تأکید بر اینکه مصرف آرد تولیدکنندگان نان صنعتى 
باالســت، اظهار کرد: به عنوان مثال ســهمیه آرد یکى 
از مجتمع هاى نان صنعتى در اصفهان از 3000 کیســه 
به 700 کیسه کاهش یافته اســت، بنابراین این نانوایان 

ناچارند کمبود آرد خود را از بازار آزاد جبران کنند.
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان یادآور 
شد: نرخ آرد در بازار آزاد که تا چند روز پیش 46 هزار تومان 
بود، اکنون به بیش از 80 هزار تومان افزایش یافته است، 

در این شرایط نانوایان آزادپز نیز با محدودیت تأمین آرد 
مواجه شده اند و چون دولت قصدى براى افزایش نرخ نان 
ندارد، احتمال مى رود نانوایــان آزادپز نرخ نان خود را در 

نیمه دوم امسال افزایش دهند.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: بیش از یک دهه خشکســالى با یکسال 
ترسالى جبران نمى شــود و مصرف بهینه آب در منطقه 

مرکزى ایران همچنان ضرورى است.
حســن ساســانى در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: افت 
شــدید منابع آبى سطحى و زیرســطحى در سال هاى 
اخیر در مرکــز ایران و بــه ویژه این اســتان به عنوان 
یک چالش اساســى مطرح اســت بنابراین نمى توان 
بارش هاى اخیر را جبران کننده شرایط نامطلوب قبلى 
دانســت. وى ادامه داد: کاســتى هاى منابع آبى استان 
با بارش هاى یکســاله جبران نمى شــود، اصفهان از 
جمله مناطقى اســت که همواره با چالش خشکســالى 

روبه رو است. 
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 

اصفهان، مصــرف بهینه آب در بخــش هاى صنعت، 
کشاورزى و آشــامیدنى را ضرورى خواند و گفت: براى 
عبور از شــرایط نامطلوب، صرفه جویى باید در دستور 

کار همه ما باشد. 
ساسانى تصریح کرد: ورودى فعلى سد زاینده رود 168 و 
خروجى از آن 83 مترمکعب بر ثانیه و میزان آب ذخیره 
شــده در آن 482 میلیون مترمکعب اســت. وى میزان 
بارش ها از ابتداى ســال آبى جارى (مهر 97) تاکنون 
در سرشــاخه هاى زاینــده رود را 2052 میلیمتر اعالم 
و خاطرنشــان کرد: این مقدار در دوره زمانى متوســط 
بلندمدت (44 ساله) 1225 میلیمتر بوده است و امسال با 

رشد 68 درصدى روبه رو بوده ایم. 

معاون آب منطقه اى اصفهان:

سال ها خشکسالى با یکسال ترسالى جبران نمى شود

احتمال افزایش 30 درصدى نرخ نان صنعتى

فقط یک روز طول کشــید تا معاون عمرانى اســتاندار 
اصفهان پاسخ رئیس شوراى اســالمى شهر کاشان را 
با صریح ترین عبارات بدهد. على رســول زاده، رئیس 
شوراى شهر کاشان در صد و یکمین جلسه رسمى شوراى 
این شهر که با حضور نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل 
در مجلس شوراى اسالمى در هفته جارى برگزار شد گفته 
بود استان شدن کاشان یکى از اصلى ترین مطالبات مردم 
این شهرستان است. در همان جلسه، حسینعلى وکیل، 
نایب رئیس شوراى اسالمى شــهر کاشان هم خواستار 
آن شــده بود که بحث تقسیم اســتان اصفهان صورت 
عملى به خودش بگیرد و کاشــان به صورت یک استان 

مستقل درآید.
طرح تقسیم اصفهان اسفندماه سال گذشته و زمانى مورد 
توجه قرار گرفت که حداقل 33 نماینده مجلس و از جمله 
چهار نماینده استان اصفهان خواستار اجراى آن شدند. 
این 33 نفر در طرحى که به هیئت رئیســه مجلس ارائه 
و روز 20 اســفند97 اعالم وصول شد، خواستار تشکیل 
استان اصفهان شمالى مرکب از شهرستان هاى کاشان، 
آران و بیدگل، نطنز، اردستان، گلپایگان، خوانسار، خور و 
بیابانک و نایین با جمعیت قریب به یک میلیون نفر شدند. 
آنها شرایط فرهنگى و اجتماعى حاکم بر منطقه شمالى 
اصفهان و همچنین بُعد مسافت تا مرکز استان را دلیل 

تدوین طرح خود اعالم کردند. مباحث اخیر مطرح شده 
در جلسه شوراى شهر کاشــان هم ناظر به ادامه همین 

مباحث بود.
دیروز خبرگزارى «ایســنا» با حجت ا... غالمى، معاون 
عمرانى اســتاندار اصفهان به گفتگو پرداخت و نظر او را 
در این زمینه جویا شد. واکنش غالمى به پیگیرى طرح 
تقســیم اصفهان که اولین واکنش استاندارى اصفهان 
به طرح 33 نفر از نمایندگان هم محســوب مى شــود، 
شدیداللحن تر از آن بود که انتظار مى رفت: «یک استان 
اصفهان داریم و تا همیشه این استان با همین نام باقى 
خواهد ماند و پسوند شــمالى و جنوبى هم به این استان 
اضافه نخواهد شــد. این موضوع امروز توسط عده اى 
مطرح مى شود، اما باید گفت کشــور یک اصفهان دارد 
و یک استان اصفهان داریم و اســتان شمالى و جنوبى 
اصفهان اصًال در سیستم و تقســیمات کشورى وزارت 

کشور جایى ندارد و نخواهد داشت.»
معاون اســتاندار اصفهان همچنین دربــاره اینکه گفته 
مى شود تقسیم اصفهان به چند استان در راستاى ارائه 
خدمات بهتر به مردم اســت، پاى چیزى را وسط کشید 
که احتمــاًال تا پایان ســال باز هم دربــاره ارتباطش با 
موضوعات مختلف خواهیم شنید؛ چیزى به نام انتخابات 
مجلس شــوراى اســالمى: «عده اى تصور مى کنند 
اگر چنین اتفاقــى رخ دهد خدمات بهتــرى به منطقه 

آنها ارائه خواهد شــد یا اینکه به دنبــال اهداف خاصى 
براى انتخابات ســال جارى هســتند اما باید بدانند که 
ما یک اســتان و یک اصفهــان داریم. امــکان ایجاد 
استان اصفهان شــمالى در حال حاضر از نظر اقتصادى

 هم وجود ندارد.»
غالمى به صورت تلویحى، کاشانى ها را مقصر ادامه دار 
شدن این بحث مى داند و معتقد اســت آنها هستند که 
براى رسیدن به اســتقالل،  به موضوع تقسیم اصفهان 
دامن مى زنند: «کسانى که به دنبال این موضوع هستند 
و عالقه دارند استانى را تشکیل بدهند، به دنبال تشکیل 
استان کاشان یا هر مقوله دیگرى باشند، پیگیرى خود را 

به گونه دیگرى پیش ببرند.»
کاشانى ها اما سال هاى سال است به دنبال استقاللشان 
از استان اصفهان هستند و بعید است به این راحتى ها از 
موضعشان عقب نشــینى کنند. این مطالبه آنها حتى در 
دوران ریاست جمهورى محمود احمدى نژاد شکل کامًال 
جدى به خود گرفت ولى با روى کار آمدن دولت روحانى 
به محاق رفت. اما از اسفند ماه سال پیش که طرح تقسیم 
استان اصفهان مطرح شده است، باز هم کاشانى ها َعلَم 
استقالل به دوش کشیده و خواستار جدا شدن از استان 
اصفهان شــده اند. پس تردید نکنیــد اظهارات معاون 
استاندار اصفهان دیر یا زود با واکنش تند مقامات محلى 

شهرستان کاشان مواجه خواهد شد.

پاسخ قاطع استاندارى به حامیان تقسیم اصفهان 

کشور یک استان اصفهان خواهد داشت

سهیل سنایى

مدیر پروژه چهارباغ گفت: مقدمــات عملیات اجرایى 
محور میانى چهارباغ که قبل از نوروز 98 متوقف شده 
بود طى چند روز گذشته و از سمت دروازه دولت مجدداً 

آغاز شد.
سعید سهرابى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: طرح میانى 
پیاده راه چهارباغ عباسى براساس استاندارهاى میراث 
کشور شکل گرفته و شامل شش حوض و یک آبراهه 

مربوط به عصر صفوى است.
وى افزود: طرح میانى چهارباغ از میدان امام حسین(ع) 
تا میدان انقالب(ع) است که طرح میدان امام حسین(ع) 
تا خیابان آمادگاه تقریبًا کامل شــده و طراحان در حال 
بررسى نوع مبلمان و نورپردازى پیاده راه چهارباغ هستند. 
طرح در نظرگرفته شــده براى قسمت میانى چهارباغ، 
طرحى ساده به دور از آشفتگى بصرى اما در عین حال

 

جذاب است. وى با اشاره به ارزش ملى پیاده راه چهارباغ، 
ادامه داد: سازمان میراث فرهنگى کشورى کارشناس و 
ناظر مقیم براى نظارت بر طــرح پیاده راه چهارباغ دارد 
و به لحاظ حساسیت هاى تاریخى خاکبردارى قسمت 
میانى این پیاده راه به صورت مکانیزه انجام نمى شود و 

این عملیات دستى خواهد بود.

آغاز به کار عملیات اجرایى محور میانى چهارباغ

روابط عمومى شــرکت مترو منطقــه اصفهان روز 
چهارشنبه اعالم کرد به دلیل بروز حادثه و نقص فنى 
در خط یک قطار شهرى تا اطالع ثانوى بهره بردارى 
از ایستگاه آزادى به سمت صفه برقرار نیست. بر اساس 
این گزارش، حدود ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 28 
فروردین ماه یک قطار از شرکت مترو منطقه اصفهان 
در حین حرکت در مسیِر ایستگاه صفه به سمت ایستگاه 

کوى امام، دچار حادثه شد.
آنطور که مدیرعامل متروى منطقه اصفهان در این باره 
توضیح داده است ظاهراً یک میله فلزى با کابین راننده 

برخورد کرده و همین باعث اخــالل در حرکت قطار 
شده است. به گفته محمدرضا بنکدار، این حادثه ضرر 
جانى نداشته اما آسیب جزیى به قطار وارد شده است. 
بالفاصله پس از حادثه، کارشناسان ایمنى قطار شهرى 
به محل اعزام شدند و همه چیز را تحت کنترل درآوردند. 
به علت این حادثه تا اطالع ثانوى، حرکت در مســیر 
ایستگاه آزادى به ســمت صفه برقرار نیست اما سایر 

مسیر خط یک مشکلى براى تردد قطار شهرى ندارد.
مدیرعامل متروى منطقه اصفهان اظهار کرد: علت این 

حادثه در دست بررسى است.

حادثه در مترو اصفهان
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3 سریال «از یادها رفته»، «دل دار» و «برادرجان» در 
حال حاضر و به ترتیب سه گزینه اصلى شبکه هاى یک، 

2 و 3 تلویزیون براى پخش در ماه رمضان هستند.
تلویزیون در یکى دو ســال اخیر در باکس سریال هاى 
رمضانى موفقیت چندانى نداشته و مخاطبى که خاطره 
ســریال هاى طنز رضا عطاران و یــا کارهاى ماورایى 
علیرضا افخمى و یا حتى قصه هاى جذاب حسن فتحى 
را در دهه 80 به یاد دارد بیشتر جاى خالى کشش هاى 
داستانى و جذابیت هاى دراماتیک را در تولیدات مناسبتى 

این سال ها احساس کرده است.
از نیمه دوم ســال 97 وضعیت چند ســریال رمضانى 
مشخص شد و زمانى که این سریال ها وارد تولید شدند 
با توجه به زمان چندماهه تا رمضــان 98، این اجازه به 
کارگردان ها و عوامل ســازنده داده شــد که با شتاب 

کمترى پروژه را پیش برده و بر کیفیت کار بیافزایند.
برهمین مبنا تلویزیون براى رمضان 98 سه سریال «از 
یادها رفته»، «دلدار» و «برادر جان» را براى پخش از 
شبکه هاى یک تا 3 در دست تولید دارد. سریال هایى که 
تا این لحظه از طرف کارگردان ها و تهیه کنندگانشان 
به عنوان سریال هاى رمضانى شناخته و معرفى شده اند 
اما ممکن است به رسم معمول تلویزیون در دقیقه 90 
سریالى جا به جا، حذف یا حتى اضافه شود و این احتمال 
که نام برخى از سریال هاى مطرح شده تنها یک گزینه 
باشد چندان بعید نیست. در این گزارش مرورى بر این 
سریال ها شده که جدى ترین آثار در دست تولید سیما 
در مدت زمان کمتر از 20 روز مانده به آغاز ماه مبارك 

رمضان محسوب مى شوند.

شــبکه یک؛ یادآورى تاریخ در «از یادها 
رفته»

در سال 97 نام دو سریال بیشــتر به عنوان گزینه هاى 
رمضانى شبکه یک مطرح شــد؛ سریال «الف ویژه» و 
«از یادها رفته» که در حال حاضــر تولید اولى متوقف 
شده است. بنابراین در شبکه یک سیما در حال حاضر، 
«از یادها رفته» به کارگردانــى بهرام بهرامیان و تهیه 
کنندگى على اکبر تحویلیان تکلیف مشخص ترى دارد. 
ســریال «از یادها رفته» اثرى تاریخى متعلق به دهه 
20 محسوب مى شود که حامد افضلى و رؤیا خسرونجد 
نویسندگى آن را برعهده داشــته اند و عباس نعمتى به 
عنوان سرپرست نویسندگان، این دو را در نگارش متن 
همراهى کرده است. این سریال به روایت زندگى و آداب 
و رسوم ایرانیان در دهه 20 مى پردازد و سراغ وقایع قصه 
زندگى «خسرو» و «مهربانو» مى رود که به شکل یک 
رمان روایت مى شود. همچنین قرار است به موضوعاتى 
تاریخى مثل کشــف حجاب و کشت و تولید تریاك در 

این سریال پرداخته شود.
زمانى که تولید این ســریال کلید خورد، بیان شــد که 
فضاى سریال عاشقانه است و قصه سراغ زندگى زنان 
دهه 20 رفته است که با این توضیح باید دید چقدر حضور 

زنان در این سریال پررنگ خواهد بود.
ســریال «از یادها رفته» بازیگران مختلفى دارد که از 
جمله آنها مى توان به حسین پاکدل اشاره کرد. حضور 
رضا یزدانى خواننده هم از نــکات جالب درباره ترکیب 
بازیگران این سریال محسوب مى شــود. میترا حجار، 
حسین یارى، ســیما تیرانداز، رســول نجفیان، مائده 

طهماسبى، بیتا فرهى و... از دیگر بازیگران این سریال 
هستند و مى توان ســریال را از تولیدات پربازیگر سیما 

به شمار آورد.

شبکه 2؛ عاشقانه اى برادرانه در «دل دار»
«دل دار» تازه ترین دورخیز بــرادران محمودى براى 
خاطره سازى در قاب تلویزیون اســت. اثر جدید نوید 
و جمشــید محمودى که از نام آن هم روایت دلدادگى 
و دلبستگى هویداست به داســتان عشق چند دختر و 
پســر مى پردازد، باز هم خانواده هایى از طبقه متوسط 
بدنه داستان را تشکیل مى دهد و سراغ سوژه هاى روز 
همچون بیکارى و معضالت نســل جوان هم خواهد 
رفت. خط اصلى این قصه که توسط آزیتا ایرایى و مهدى 
حمزه نوشته شــده درباره «آرش» با بازى محمدرضا 
غفارى نخبه دانشــگاهى اســت که به دلیل بیمارِى 

مادرش، دانشگاه را رها مى کند و...
محمدرضا غفــارى، الناز حبیبى، حســام محمودى و 
ســوگل خلیق، نقش چهار جوان اصلى این سریال را 
بازى مى کنند که دو به دو دل بسته یکدیگرند. همچنین 
بهزاد فراهانى، پریوش نظریه، همایون ارشــادى و... 

دیگر بازیگران «دل دار» هستند.
از همان ابتدا با قطعیت اعالم شد که این سریال براى 
ماه رمضان ساخته مى شود و تنها گزینه قطعى شبکه 2 

در ایام ماه رمضان است. 

شبکه 3؛ ملودرامى مذهبى در «برادرجان»
سریال «برادرجان» را سعید نعمت ا... نوشته، محمدرضا 

آهنج کارگردانــى مى کند و محمدرضا شــفیعى هم 
تهیه کنندگى اش را بر عهده دارد. 

نعمت ا... در غالب ســریال هاى خود به دنبال نوعى از 
مرام و معرفت، قصه هاى خانوادگى، توجه به روابط و... 
است اما در سریال هاى خود گاهى با کلیشه و شعار به 

این موضوعات پرداخته است.
محمدرضا آهنج، کارگردان این سریال نیز حدود چند 
سال پیش سریال امنیتى «آسمان من» را ساخت که 
قصه هایش در هواپیما مى گذشت و ماجراى پر فراز و 
نشیبى از اتفاقات پرواز و تالش نیروهاى امنیت پرواز 
را به تصویر مى کشید و حاال در قصه «برادرجان» که 
احتماًال مثل بیشتر قصه هاى نعمت  ا... نقش نویسنده 
در آن پررنگ تر است ملودرامى اجتماعى و مذهبى را 

کارگردانى کرده است.
ترکیب بازیگران سریال «برادرجان» در قیاس با دیگر 
رقیبان رمضانى اش از تنوع بیشترى برخوردار است و 
چند بازیگر هم از جمله برگ برنده هاى این مجموعه 
هستند؛ از جمله على نصیریان تا حسام منظور که بازى 
او در سریال «بانوى عمارت» طرفداران بسیارى پیدا 
کرد. از دیگر بازیگران این سریال مى توان به لعیا زنگنه، 
آفرین عبیسى، سعید چنگیزیان، کامران تفتى، سجاد 

افشاریان، نسیم ادبى و... اشاره کرد.
باید دیــد در رقابت احتمالى میان این ســه مجموعه 
تلویزیونى و به شــرط عدم ورود رقیــب تازه، بخت 
با کدامیک بیشــتر همــراه خواهد بــود و مخاطبان 
در شــب هاى رمضان، با کــدام قصه بیشــتر همراه 

خواهند شد.

ســه شــنبه هفته پیش یعنى 27 فروردین سیزدهمین 
سالگرد درگذشت پوپک گلدره، بازیگر سریال «دنیاى 
شــیرین دریا» بود که به همین مناسبت در این مطلب 

کارنامه هنرى این بازیگر را مرور خواهیم کرد.
پوپک گلــدره همــان «دریــا»ى محبوب 

بچه هاى دهه هاى 60 و 70 اســت 
که روزهایشان با خاطرات زیباى 

«دریــا» و لحن شــیرینش 
سپرى شــد. «دریا» دختر 
نوجــوان مجموعــه بــه 
یادماندنى و نوســتالژیک 
«دنیاى شیرین دریا» بود 

که بــا خاطرات شــیرینش 
شــخصیتى را رقــم زد که تا 

ســال هاى ســال هــم از ذهن 
مخاطبش فراموش نمى شود.

27 فروردین آغاز یک سفر ابدى براى پوپک گلدره 
بود که قرار بود «نرگس» ســریال «نرگس» را به انتها 

برساند اما اجل مهلتش نداد. 
پوپک گلدره، بازیگرى در دنیــاى هنر را با یک نمایش 
آغاز کرد و با سریال «ساعت خوش» مهران مدیرى در 
سال 1373 به دنیاى تلویزیون راه یافت و همین شروعى 
براى حضور او در دنیاى سینما و بازى در فیلم «رؤیاى 

زمین» بود.
نقطه عطف کارنامه بازیگرى پوپک گلدره مربوط به بازى 
او در سریال «دنیاى شیرین دریا» و نقش ماندگار «دریا» 
بود. «دریا» دختر نوجوان سریال «دنیاى شیرین دریا» 
بود که به همراه مادر و خواهــر و برادرهایش در گیالن 

زندگى مى کرد و ماجراى اتفاقات هر روزه زندگى شان 
داستان «دنیاى شیرین دریا» را شکل مى داد.

بازى ساده و زیباى پوپک گلدره در «دنیاى شیرین دریا» 
او را در ذهن ها ماندگار کرد و اغراق نیست اگر بگوییم 
همه مخاطبان تلویزیون بعد از گذشت بیش از 
20 سال هنوز هم او را با نقش «دریا» 

مى شناسند.
پوپک گلدره نقش هاى زیادى 
را در کارنامه هنــرى اش ندارد 
اما بازى هاى درخشــان او 
در چندیــن اثر ســینمایى 
و تلویزیونــى از او چهــره 
مانــدگارى ســاخت. موج 
مرده، آخر بازى و «سیندرال»

 فیلم هاى او در ســینما بودند که 
قابلیت بازیگرى او را در معرض نمایش 
گذاشتند.«غبار نور»، «تلخ و شیرین»، «مروارید 
سرخ»، «روح مهربان» و «نرگس» از دیگر سریال هاى 
تلویزیونى زنده یاد پوپک گلدره بودند که آخرین آنها با 

درگذشت نابهنگامش ناتمام ماند.
بازیگر «دنیاى شیرین دریا» مشــغول بازى در سریال 
«نرگس» بود که در یک فرصت کوتاه براى استراحت 
گروه راهى شــمال شــد و این آخرین و تلخ ترین سفر 
زندگى اش بــود که او را به کام مرگ کشــاند و نرگس 

سریال «نرگس» را در نیمه راه به پایان رساند.
ستاره اسکندرى در این شرایط سخت به عنوان بازیگر 
جایگزین پوپک گلدره انتخاب شد و نقش «نرگس» این 

سریال را به انتها رساند.

علیرضا افتخارى به زودى به همراه گروه «همایون پرنیا» به نفع سیل زدگان لرستان به اجراى قطعات بداهه خواهد 
خواهیم کرد و اگر که فرصت و شرایط مناسب باشد قطعات نوستالژیک را هم براى عالقه مندان لرستان پرداخت خواهیم کرد. وى افزود: قطعات را در دستگاه شور و نوا و همچنین آواز دشتى اجرا باشند بر این اساس من و گروه پرنیا تمامى عواید این کنسرت را  به نفع سیل زدگان و آسیب دیدگان بنى آدم اعضاى یکدیگرند، باید که هنرمندان در اول صف یارى رســاندن به آسیب دیدگان حوادث علیرضا افتخارى، خواننده چهره موسیقى ایرانى درباره هدف برگزارى این کنسرت گفت: از آنجایى که پرداخت.

تهران به تاریخ هفتم اردیبهشت خواهد بود و با ارکستر بزرگ به تاریخ 13 اردیبهشت در اصفهان به روى افتخارى درباره فعالیت هاى خود در روزهاى بهارى گفت: کنســرتى که پیش رو داریم در خود گام بر مى دارد همینقدر کافى باشد که بگویم «هر کسى از ظن خود شد یار من»... نزنم که برایم مشکل ساز شود، هر کسى به میزان و مقدار توانایى مادى، روحى و اخالقى باشند گفت: ببینید من درباره دیگر هنرمندان نمى توانم نظر بدهم، بهتر است که حرفى جامعه موسیقى و هنرمندان آن با همکارى بهترى در یارى رساندن به همنوعان پیشگام این خواننده موسیقى ایرانى در پاسخ به این ســئوال که آیا در مواقع بحرانى الزم است که به شنیدن آن اجرا خواهیم کرد. 
تا مى توانیم باید که در دل بهارى باشیم و یارى رسان . اقتصادى و حوادث پیش آمده گفت: بهار، زیبایى هاى خود را به ما نشان مى دهد، ما هم هواى تازه با خود بیاوریم. خواننده قطعه «صیاد» با آرزوى بهبود اوضاع کشور در بحران است از طبیعت نگذریم، خودمان را ببریم به دشت و دمن و دلتنگى ها و غم ها را بگذاریم و افتخارى گفت: با توجه به اینکه این روزها فضاى جامعه به دالیل مختلف غمناك است بهتر بردن روحیه در زندگى مان ثبت و ضبط کنیم و همیشه به همراه داشته باشیم. بهار کنکور بینشگاه طبیعت است و بهتر است که تصاویرى از طبیعت را در حافظه خود براى باال علیرضا افتخارى بهار را بهانه اى براى خالى شدن از غم ها دانست و افزود: نوروز یک روز نیست، فصل صحنه خواهم رفت.  

مســتند ســینمایى «خط باریک قرمز» با بازى فرهاد 
اصالنى در جشنواره  جهانى فیلم فجر رونمایى مى شود.

 (The Narrow Red Line) این مستند با نام التین
به کارگردانى فرزاد خوشدست که ساخت اش مدت سه 
سال طول کشید در بخش «مستندهاى زیره ذره بین» 

جشنواره جهانى فجر به نمایش درمى آید.
مستند ســینمایى «خط باریک قرمز» با حضور توماج 
دانش بهزادى و فرهــاد اصالنى، هنگامــه قاضیانى،
امیر دژاکام، افشین هاشمى، آرش آبساالن، یاسرخاسب 
و همراهى نوجوانان کانون اصالح و تربیت ساخته شده 

است.
پوستر رسمى این فیلم ســینمایى توسط نادیا آقا بیگى 
طراحى شــده است که در آســتانه  رونمایى از جشنواره  

جهانى فجر منتشر شد.
فــرزاد خوشدســت فارغ التحصیل رشــته گرافیک و 
سینماست. او کارگردانى فیلم را از سال 1371 با ساخت 
فیلم هاى کوتاه 8 میلیمترى آغاز کرد و چند فیلم مستند 
و داســتانى 16 میلیمترى و 35 میلیمتــرى در کارنامه 

خود دارد. خوشدست از شــاگردان عباس کیارستمى و 
عضو رســمى انجمن کارگردانان سینماى مستند خانه 
سینماســت. تعدادى از فیلم هاى مســتند او عبارت اند 
از «وقایع نگارى یک فیلم  ســاز ناتمــام»، «کانى هاى 

پرطاووسى» و «زنى که نام ندارد».
مســتند قبلى او، «زنى که نام ندارد»، در ســال گذشته 
براى اولین بار در بخش اصلى جشنواره فیلم هاى مستند 
کپنهاگ در کشــور دانمارك به نمایش درآمد و پس از 
آن در پنج جشــنواره مهم دیگر در کشورهاى مختلف 
نمایش داده شد. او در سال گذشته یک فیلم بلند داستانى 
با نام «نگاه خیره» ساخت. «خط باریک قرمز» در اولین 
نمایش بین المللى اش در جشنواره جهانى فیلم فجر به 

نمایش درمى آید.
در خالصه داستان «خط باریک قرمز» آمده است: یک 
گروه مجرم نوجوان در زندان با کمک چند مربى نمایش 
تصمیم مى گیرند یک نمایش را روى صحنه ببرند تا اگر 
موفق بود، بــه این بهانه و براى اجرا یــک روز از زندان 

خارج شوند...

کارگردان فیلم «زیر سقف دودى» گفت: از نظر 
من وضعیت اکران در سینما باید ریشه یابى شود. 
من نمى دانم چه زمانى عدالت به چرخه اکران 

آمده و مشکالت حل مى شود.  
پوران درخشنده، نویســنده و کارگردان سینما 
درباره ســاخت فیلــم «هیس! پســر ها گریه 
نمى کنند» گفت: امیدوارم قفل ســاخت فیلمم 
باز شود. در حال حاضر مشغول مکاتبه و گفتگو 
در قبال اثر هســتم منتها این مــدت تا حدى 
مشکالت زیاد اســت که راه ساخت این فیلم 

هم طوالنى تر شده است.
وى در همین راســتا ادامه داد: من سال ها 
براى ســاخت «هیس! پســر ها گریه 
نمى کنند» تالش کــرده ام. مهمترین 
مسئله بار سنگینى است که بر دوش من 
اســت. آدم ها قصه هایشان را براى من 
تعریف مى کنند و من بار مسئولیتى نسبت 

به آنان دارم که به سختى آن را حمل مى کنم.
کارگردان فیلم «زیر ســقف دودى» با اشاره به 
عدم موفقیت «تختى» در گیشــه تأکید کرد: 
مشــکل چرخه اکران یکى دو تا نیست. چرخه 
اکران همواره داراى مشــکالت فراوانى بوده 
است. فیلم «تختى» فیلم خوبى است و من آن 
را دوست داشتم. مخاطب فیلم را دوست داشته 
و با آن ارتباط برقرار مى کند اما اینکه چرا در این 
زمان اکران شده و ســانس ها و سینماهایش به 

این شکل است مشخص نیست.
وى در ادامه افزود: از نظر مــن وضعیت اکران 
در سینما باید ریشه یابى شود. من نمى دانم چه 
زمانى عدالت به چرخه اکران آمده و مشکالت 
حل مى شود. نه تنها «تختى» بلکه همه فیلم ها 
ساخته کارگردانان خوب همین کشور هستند و 

باید به همه فرصت پخش یکسان داده شود.
درخشنده تخصیص سالن و ســانس بیشتر به 
برخى فیلم ها را اشتباه خواند و خاطرنشان کرد: 
اینکه یک فیلم در ابتدا نفروشد و به همین دلیل 
سانس هایش را بگیریم تا فیلم خودمان بفروشد 
اتفاق عادالنه اى نیســت. من هیچ عدالتى در 

فیلمبردارى فیلم ســینمایى «ریســت» به کارگردانى چرخه اکران سینما ها نمى بینم.
محمدرضا لطفى به پایان رسید.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «ریست» به کارگردانى 
محمدرضا لطفــى و تهیه کنندگى 
سیدامیر ســیدزاده پس از حدود 
یک ماه در لوکیشن هاى تهران 
به پایان رسید تا دومین فیلم بلند 
ســینمایى لطفى پس از تجربه 
موفق «روایت ناپدید شدن مریم» 
وارد مرحله تدوین شود که به دلیل 
شرایط خاص فیلمنامه و فرم متفاوت آن، 

تدوین فیلم به طول خواهد انجامید.
لطفــى همچــون تجربــه گذشــته خود ســراغ 
ایده اى متفاوت در داستان و فرم رفته است و یکى 

از نکات قابــل توجه این فیلم، روایت داســتان از زاویه
 دوربین هاى مداربسته و نگاه استعارى به تنهایى انسان 
و حریم شخصى در جامعه است که چالش هاى بسیارى 

به همراه دارد.
«ریست» براى حضور در جشنواره هاى معتبر خارجى 
و داخلى آماده مى شود و رضا بهبودى، سودابه بیضایى، 
محمد صدیقى مهر، پریسا محمدى، حامد رحیمى نصر 

و رقیه افشین پور بازیگران این فیلم سینمایى هستند.
در خالصه داســتان این فیلم آمده: «احساس مى کنم 
دیوونه شدم...یه جورایى به تمام دوربین هاى مداربسته 
که دارن آدم رو کنترل مى کنن حساســیت پیدا کردم... 
اونقدر توى این ماجرا غرق شــدم که احساس مى کنم 
پشت همه این دوربینا یه نفره... یه نفر که چهار چشمى 

داره منو نگاه مى کنه!» 

از وقایع دهه 20 تا دل دادگى

قصه هاى سیما براى شب هاى رمضان 98

رونمایى از فیلمى با بازى فرهاد اصالنى 
در جشنواره  جهانى فجر
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علیرضا افتخارى: فضاى غمناك کشور را 
شاد مى کنیم!

به یــاد «پوپک»
 «تختى» فیلم 

بسیار خوبى است

«ریست» 
به پایان راه 

رسید

پوران درخشنده با اشاره به بى عدالتى 
در چرخه اکران سینما ها:

فیلمبردارى فیلم ســچرخه اکران سینما ها نمى بینم.
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درست یک روز بعد از پیروزى استقالل مقابل سپاهان، فرهاد مجیدى در 
اینستاگرام استورى عجیبى منتشر کرد. او در این استورى نامى از کسى 
نبرد اما مشــخص بود که مخاطب حرف هایش امیر قلعه نویى است. به 
خصوص که اســتقالل این بازى را برد و در جدول باالتر از سپاهان قرار 
گرفت. مجیدى در این استورى به فرد مورد نظر –امیر قلعه نویى- اتهام 
زده که چرا نمى گذارد استقالل طعم قهرمانى را بچشد. این را به پست دو 
هفته پیش مجیدى درباره  پلیس هم اضافه کنید تا ببینید مربى استقالل 
چطور وارد حواشى مى شود و این اتفاق ها هم تا چه حد به تیم ضربه مى زند.

اما چند ســئوال از فرهاد مجیدى که وظیفه  اصلى اش مدیریت حواشى 
استقالل است؛ درست همان مسئولیتى که کریم باقرى در پرسپولیس به 
بهترین شکل ممکن ایفا مى کند. پرسش اول از مجیدى این است که اگر 
استقالل مقابل سپاهان به تساوى مى رسید و یا شکست مى خورد، باز هم 
چنین صحبت هایى را مطرح مى کرد؟ آیا کسب این پیروزى بهانه اى شد 

که این استورى را در اینستاگرام منتشر کند؟
نکته  دیگر اما مقطعى اســت که فرهاد مجیدى براى انتشار این پست 
استفاده کرده. استقالل در تعطیالت نوروز شکست تلخى را مقابل رقیب 
دیرینه خود متحمل شد. همین شکست و البته تساوى مقابل سایپا باعث 
شد تا بخت قهرمانى استقالل پایین بیاید. باشگاه به شفر اولتیماتوم داد و 
این مربى هم توانست دو پیروزى ارزشمند برابر الهالل و سپاهان -هر دو 
خارج از خانه – را کسب کند. آیا حاال که استقالل به مسیر اصلى برگشته 
و نتایج درخشانى کسب مى کند، نیاز بود که مجیدى اینچنین مخالفان 

را متهم کند؟
استقالل در این هفته ها نیاز به آرامش دارد. تیمى که مى تواند حتى مدعى 
جدى کسب عنوان قهرمانى باشــد، چرا وارد حاشیه مى شود؟ آن هم با 
دستان مربیان خودى که باید بازیکنان را آرام کنند نه اینکه خودشان دست 
به چنین اقدام هایى بزنند. هواداران استقالل براى مجیدى فقط یک پیغام 
مهم دارند. اینکه او تمرکز را از استقالل نگیرد و اجازه بدهد تیم در مسیر 

فعلى به حرکت خود ادامه بدهد.

اولین بازى دوســتانه تیم ملى فوتبال بدون کارلوس کى روش روز 16 
خرداد ماه در ورزشگاه آزادى برگزار مى شود.

 تیم ملى فوتبال ایران بعد از پایان رقابت هاى جام ملت هاى آسیا با جدایى 
کارلوس کى روش تقریباً به حال خود رها شــد و هیچ اردو و مسابقه اى 
برایش در نظر گرفته نشــد. حتى در روزهاى فیفا که اکثر تیم هاى ملى 
دنیا بازى هاى دوســتانه اى انجام دادند تیم ایران مسابقه اى نداشت و 
از آنجایى که ســرمربى جدید نیز هنوز انتخاب نشده حدود سه ماه است 
که هیچ برنامه تمرینى براى ملى پوشان ایران در نظر گرفته نشده است. 
موضوعى که باتوجه به نبود مسابقات و تورنمنت هاى رسمى براى تیم 

ایران طبیعى به نظر مى رسد.
با این حال فدراسیون فوتبال که نمى خواهد شرایط خوب تیم ملى از دست 
برود، مذاکرات با مربیان مختلف براى قبول هدایت این تیم را آغاز کرده و 
احتماًال طى روزهاى آینده شاهد انتخاب سرمربى جدید تیم ملى خواهیم 
بود. مربى اى که هنوز هیچکس نامش را نمى داند و گمانه زنى هایى که در 
این خصوص انجام شده نیز توسط فدراسیون مورد تأیید قرار نگرفته است.
از سوى دیگر فدراسیون فوتبال برنامه هایى را براى تیم ملى فوتبال در نظر 
گرفته و قرار است از خرداد ماه که روزهاى فیفا محسوب مى شود تمرینات 
و بازى هاى دوستانه اى انجام شود. بر این اساس دیدار دوستانه با تیم ملى 
سوریه در روز 16 خرداد طبق توافق دو کشور قطعى شده و آنها در ورزشگاه 

آزادى مقابل یکدیگر صف آرایى خواهند کرد.
اگرچه هنوز مسئوالن فدراسیون فوتبال حتى سرمربى موقت نیز براى تیم 
ملى انتخاب نکرده اند اما تا آن زمان قطعاً سرمربى جدید انتخاب خواهد 
شد تا اولین بازى دوستانه بعد از جام ملت ها با حضور این مربى برگزار شود 
و او بتواند تا رقابت هاى مقدماتى جام ملت ها و جام جهانى آینده تیمش را 

آرام آرام شکل بدهد و آماده حضور در مسابقات کند.
از این رو دیدار با سوریه اولین مسابقه تیم ایران بدون حضور کارلوس کى 
روش خواهد بود. ســرمربى پرتغالى که بیش از هفت سال روى نیمکت 
ایران نشســت بعد از جام ملت ها به کلمبیا رفت و دیگر براى ایران کار 
نخواهد کرد. اگرچه کى روش این روزها با مصاحبه علیه مسئوالن فوتبال 
ایران همچنان نقش پررنگى در اتفاقات کشــور دارد و شاید براى برخى 
تصور نبود او در تیم ملى سخت باشد  اما از حاال باید منتظر 16 خرداد ماه 
و اولین دیدار تیم ملى ایران بدون کى روش باشیم. مسابقه اى که طبق 
گفته هاى باال مجالى براى رونمایى از سرمربى جدید تیم ایران خواهد بود.

«نود» نیست و شهر فوتبال در امن و امان است، 
دوشنبه شــب که هیچ، همه شب آسوده بخوابید! 
«نود» نیست و حاال  همه چیز موشکافانه بررسى 
شده. حواشــى قبل و حین و بعد دربى، اشتباهات 
متوالى داورى به نفــع برخى تیم ها، جنجال هاى 
بازى تراکتــور و ســپیدرود و ماجراهــاى اخیر 
پرســپولیس و برانکو و البد همه حواشى لیگ و 
این آشفته بازار  فوتبال! «نود» نیست، «نود درجه» 
نیست، بازى ها هم کامًال به درستى آنالیز شده اند 

و اشــتباهات داورى همچون مو از ماست بیرون 
کشیده و چیزى ناگفته نمانده؛ شهر فوتبال کامًال 
در امن و امان است، آسوده باید خوابید نه دوشنبه 

شب که همه شب ها!
بله، «نود» نیست و حاال ســرپوش گذاشته شده 
روى همه چیز و همه چیز و همه تلخ و شیرین ها. 
«نود» نیســت و این عید بزرگ متخلفان و زد و 
بندبازها و جادوگرها و رمال ها و دالل ها و حاشیه 
سازان است، یادش به خیر دوشنبه شب هایى که 

مدیران سفارش شــده و توصیه پذیر و ناکارآمد و 
ژن خوب ها که بلد نبودند الف را از ب تشــخیص 
دهند با یک خورجین گاف در «نود» صورتشــان 
چون سیب سرخ مى شد از خجالت و افشاگرى و 

مدرك رو کردن ها!
 «نود» نیست و شاید گروهى از ما  تصور مى کردیم 
بیان حقایــق و طرح ناگفته ها و نکته ســنجى و 
مچگیرى و از این دست اتفاقات حتى بدون مجرى 
جسور و صادق و شجاعى چون عادل میسر است 

و رودربایستى نداشتن با دانه درشت هاى سیاست 
و ورزش و فوتبال که به فوتبال لطمه مى زدند هم 
بدون او و برنامه اش فراوان تکرار خواهد شد. چرا 
که البد تصور مى کردیم همچون مجرى «نود» در 

این سیما به وفور نعمت یافت مى شود اما...
فعًال مى توان آســوده خاطر خوابید چون «نود» 
نیست و شــهر فوتبال در امن و امان است اما نه 
خیلى دور که خیلى نزدیک، وقت بیدارى همه مان 
فرا مى رسد تا خیلى بهتر از این دو سه هفته بدانیم 

عادل، که بود و «نود» چه بود و چه کرد و بدون این 
تیم متحد منهاى یک(!) و این برنامه و این مجرى 

چه خواهد شد.
درباره چه سخن مى گوییم وقتى که بهترین برنامه 
طبق آراء مردم و پربیننده ترین برنامه ســیما در 
20 سال اخیر به راحتى آب خوردن حذف شد چه 
رسد به فردوسى پور که ســناریوى حذف او با هر 
هزینه اى، از مدت ها قبل کلید خورده بود! راستى؛ 
چقدر آزار دهنده بود دهن کجى به آراء  مردم، نبود؟

زمان خوبى را انتخاب نکردى

16 خرداد استارت رسمى
 پسا کى روش

عید بزرگ متخلفان و زد  و بند بازهاعید بزرگ متخلفان و زد  و بند بازها

 پس از آنکه استقالل موفق شــد تیم پر مهره و َقَدر سپاهان را 
در دقایق پایانى بازى هفته گذشــته شکست دهد، آبى پوشان 
براى نشان دادن خوشــحالى خود از حرکات موزون و پرتاب 
شفر به هوا استفاده کردند. این حرکت باعث شد تا خیلى ها به 
استقاللى ها بابت انجام شادى خارج از عرف انتقاداتى وارد کنند 
و حتى از شفر و سرپرست تیم به دلیل کنترل نکردن هیجانات 
بازیکنان انتقادات شدیدى کردند،  البته محمود فکرى، بازیکن 
سابق و على نظرى جویبارى، معاون سابق باشگاه استقالل این 
نوع ابراز احساسات را به نوعى تحقیر و کوچک کردن استقالل 
دانستند، چون اعتقاد داشتند استقالل بزرگ است و نباید براى 

یک پیروزى ساده اینچنین از خود بیخود مى شدند.
نظر هرکسى مهم و قابل احترام اســت و نمى توان بابت بیان 
نظرات و انتقادات فردى را ســرزنش کرد و به او خرده گرفت 
که چرا چنین حرفى به زبان آورده اى؟ شادى و بروز احساسات 
در افراد مختلف متفاوت است و هر فردى به شکلى آن را بروز 
مى  دهد. استقالل و در رأس آن شفر، در چند مدت اخیر به دلیل 
شکست خوردن در دربى و اتفاقات پیش آمده  بعد از شهرآورد 
به شدت تحت فشار قرار داشــتند و حتى خیلى از کارشناسان 
و پیشکسوتان اســتقاللى و غیراستقاللى به توانایى هاى شفر 
بدبین شده و خواستار کنار گذاشــتن این مربى آلمانى در این 

مقطع از فصل شــدند. دور شــدن از کورس قهرمانى و نتایج 
نه چندان مناسب در لیگ قهرمانان آسیا حتى هواداران را هم 
به توانایى هاى شــفر دچار تردید کرده بود، وقتى شفر این جو 
سنگین و سرشار از نا امیدى و بدبینى نسبت به خود و تیم تحت 

رهبریش را مى بیند آیا حق ندارد بعد از شکســت دادن یکى از 
تیم هاى َقَدر و مدعى لیگ آن هم به مربیگرى امیر قلعه نویى 
در خانه  حریف خوشــحالى خود را بروز دهد؟ شاید در برخى از 
صحنه ها مانند پرتاب شفر به هوا بى تجربگى صورت گرفت و 

انتظار مى رفت جورى دیگر رفتار شود اما جو سنگین و سرشار از 
حساسیت آن لحظات قدرت تفکر و اندیشه را خواه ناخواه تحت 

تأثیر قرار مى دهد.
سخن اصلى با کسانى است که بیان کردند با این خوشحالى ها 
استقالل کوچک شده، به اســتحضار این عزیزان مى رسانیم، 
مطمئنًا با خوشــحالى بازیکنان و مربیان یک تیم به جایگاه و 
منزلت آن تیم خدشه اى وارد نمى شود. بزرگى تیم ها به ریشه، 
قدمت و افتخاراتى است که در طول سالیان دراز کسب کرده  اند، 
بزرگى یک تیم به هواداران بیشمارى است که عاشقانه آن را 
در هر شرایطى دوست دارند، منزلت یک تیم به پیشکسوتان و 
افرادى است که در آن تیم رشد کرده و منشأ خدمات و کارهاى 
بزرگى در فوتبال ایران بوده و هســتند. براى بزرگى استقالل 
جدا از جام هاى قهرمانى وجود انســان هایى چون پورحیدرى 
و ناصر حجازى فقید کافى است، چون تا روزى که زنده بودند 
عاشقانه به اســتقالل و فوتبال خدمت کردند و هیچگاه منتى 
بر سر کسى نگذاشــتند. فوتبال میدان تخلیه  هیجانات و لذت 
بردن از لحظه است.  بعد از بازى باز کردن برخى از بحث ها بى 
فایده است چون باید گذاشت همه چیز روال طبیعى و معمولى 
خود را برود. طعنه و کنایه زدن به دیگران ما را بیشتر کوچک 

مى کند.

وقتى تحت فشارید به شادى خرده نگیرید

اشتباهات بدتر
از فروزان هم 

داشته ایم

مهمترین سوژه فوتبالى یک هفته اخیر، اشتباهات محسن فروزان در بازى 
مقابل سپیدرود بوده است. اشتباهاتى که تبعات سنگینى را براى او به همراه 
داشت. درواز ه بان تراکتورسازى بالفاصله بعد از بازى توسط مالک این تیم 
کنار گذاشته شد و انواع و اقسام تهمت ها به او نســبت داده شد. از ماجراى 
شرط بندى خودش و همســرش تا تبانى با تیم شهرش. البته راه تشخیص 
تبانى و شرط بندى، یافتن یک یا دو اشتباه در زمین فوتبال نیست و براى اثبات 
این ماجرا باید نهادهاى مربوطه وارد ماجرا شوند تا با پرینت حساب و بررسى 
مکالمات و مواردى از این دست، این ماجرا مورد بررسى قرار بگیرد ؛ چرا که اگر 
عینک بدبینى را از چشم دربیاوریم و فوتبالى به ماجرا نگاه کنیم، این اشتباهات 
محسن فروزان خیلى طبیعى و عادى تر دیده مى شــود. در این فصل همه  
دروازه بان هایى که درون دروازه تیمشان قرار گرفتند، حداقل در یک مسابقه 

اشتباه مهم و تأثیرگذار داشتند.  
خروج اشــتباه مهدى رحمتى در بــازى دور رفت مقابــل ذوب آهن ضعف 

همیشگى او را آشکار کرد و منجر به باز شدن دروازه استقالل شد. ایرادى که 
در دقیقه 60 هفته بیستم به حسین حسینى هم گرفته شد و دروازه استقالل تا 
آستانه باز شدن پیش رفت. این اشتباه در پنج بازى این فصل گریبان شماره یک 
تیم ملى را هم گرفت. علیرضا بیرانوند در بازى مقابل نفت آبادان از زاویه بسته، 
مغلوب شوت میالد جهانى شد. همچنین دقیقه 15 بازى با ماشین سازى هم 
بیرانوند توپ ارسال شده از جناحین را به طور ناقص با مشت دور کرد که درون 
شش قدم به مهاجم حریف رسید. بیرانوند در بازى مقابل سپاهان و فوالد هم 

در محاسباتش اشتباه کرد که منجر به گل شد.
حتى دروازه بان دیگر شهر تبریز یعنى ماشین سازى هم در این فصل اشتباهات 
باورنکردنى زیادى داشت. مثًال دخسوس اشتباهى شبیه به اشتباه این هفته 
فروزان در بازى با نساجى مرتکب شد. او توپى که زیر پایش بود را به مهاجم 
حریف پاس داد،  با این تفاوت که عباس زاده به طور باورنکردنى این توپ را 

گل نکرد.

شکست سنگین تراکتورسازى مقابل سپیدرود با نتیجه 3 بر 
یک که در هفته بیست و پنجم رقم خورد به قدرى براى این 
تیم سنگین بود که حواشى و عواقب آن هنوز بعد از یک هفته 
ادامه دارد. در این میان واکنش ســریع و بدون برنامه ریزى 
باشگاه در اخراج محسن فروزان که مقصر اصلى این شکست 
قلمداد شده بود از مواردى است که تا مدت ها مى توان در مورد 

آن بحث کرد و نوشت.
اشتباه، جزیى از فوتبال و زندگى ورزشى یک فوتبالیست است 
و به قول خیلى از بزرگان این عرصه تا زمانى که اشــتباه رخ 
ندهد گلى به ثمر نخواهد رسید و نتیجه اى رقم نمى خورد. در 
این میان اشتباهات فاحش و مرگبار هم بعضاً در طول زندگى 
یک بازیکن اتفاق مى افتد و نمونه آن را حتى در بزرگ ترین 
و بهترین بازیکنان تاریخ دیده ایم که اگر هرکدام را واکاوى 

کنیم مى توان سناریویى براى آن ترتیب داد که البته محلى 
از واقعیت ندارد. حتى گذشــته خود باشــگاه تراکتورسازى 
هم از این شبهات خالى نیست. شــبهاتى که البته مشخص 
است محلى از اعراب ندارد ولى به هر حال دستمایه تخریب 
این باشــگاه محبوب از سوى رقبا شــد و خود سرخپوشان 
تبریزى قربانى چنین جریانى شــدند که امروز پرچمدار آن

 شده اند.
ماجراى رضا شــربتى و تراکتورســازى در لیگ شانزدهم 
یکى از این موارد است. سرخپوشان تبریزى آن زمان رقیب 
سرخپوشان تهرانى بودند و کورسى براى قهرمانى راه انداخته 
بودند. در دیدار با سیاه جامگان بود که روى یک ضربه کرنر 
فرزاد حاتمى در حالى دروازه حریف مشهدى را باز مى کند که 
رضا شــربتى، مدافع چپ این تیم به راحتى مى توانست مانع 

ورود توپ به دروازه شود ولى فقط با چشمانش آن را مشایعت 
کرد و نظاره گر باز شدن دروازه تیمش شد. این گل در حالى به 
ثمر رسید که بازى تا دقیقه 89 با تساوى یک - یک در جریان 
بود و گل دقایق پایانى به این شکل برترى تراکتورسازى را 

رقم زد.
بعد از آن بود که موج حمالت و اتهامــات به بازیکن جوان 
سیاه جامگان و همچنین باشگاه تراکتورسازى شکل گرفت 
و حتى ورود عادل فردوســى پور و برنامــه «نود» و تکذیب 
مسئوالن و عوامل باشگاه ســیاه جامگان نسبت به عملکرد 
این بازیکن نتوانست اثرى روى جو سنگین ایجاد شده علیه 
شــربتى بگذارد و این مســائل وقتى جالب تر شد که فصل 
بعد شربتى پس از باز شــدن پنجره تراکتورســازان در نیم 
فصل براى دوران خدمت ســربازى خود به تراکتورســازى 

پیوست و همین موضوع بهانه اى شد براى مخالفان و اتهام 
زنندگان تا ادلــه اى به ظاهر قوى براى ادعاى خود داشــته 
باشــند و به واســطه آن فرضیه تبانى و کم کارى را تقویت

 کنند.
تاریخ فوتبال پر است از این موارد. از صحنه هاى مشکوك، 
اشتباهات جبران ناپذیر و البته شبهاتى غیرقابل رد یا اثبات که 
منبع و مرجع موثقى ندارند ولى بدون پشتوانه منطقى مطرح 
مى شوند و اثر منفى خود را روى فرد یا مجموعه مورد اتهام 
واقع شــده مى گذارند. چه زندگى هاى ورزشى اى که زیر بار 
این اتهامات نابود شــدند و خود مطرح کنندگان آن متوجه 
تأ ثیر آنچه نشر مى دهند نبودند. شاید این روزها از مجموعه 
تراکتورســازى هیچکس به اندازه شــربتى حال و روز االن 

محسن فروزان را درك نکند.

با خشم و اتهام، آنها را نابود نکنید
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وقت اجراى قرار تحریر ترکه
بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست فهیمه سادات حسینى سده به طرفیت فاطمه 
نقدى- محمود قارایى- ابوالفضل قارایى- مریم قارایى قرار تحریر ترکه مرحوم سجاد قارایى 
طى شماره 98- 56 در شوراى حل اختالف شــعبه چهارم زرین شهر صادر و وقت اجراى قرار 
ساعت 11 مورخه 98/3/4 تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها بستانکاران و 
مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى شود در موعد مذکور 
در  محل این شورا واقع در شهرستان لنجان به آدرس جنب دادگسترى زرین شهر حاضر شوند. 
عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 434531 شــعبه چهارم شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /1/202

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- حبیب اله محبى دادخواستى به مبلغ انتقال 
ســند خودرو 857 ج 43/97 بطرفیت آقاى مجید جبار آقا- محمد دانشمند- اکبر سلیمانى که 
اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 79/98 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر 
شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز سه شنبه مورخ  
98/3/7 ساعت 8/30 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا 
غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 434790 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /1/203

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره: 978/97 ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى عبدا... نقدى 
دادخواســتى به مبلغ 8/000/000 ریال بطرفیت آقاى عبدالحمید شیخ میروند  که اعالم شده 
مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 978 در شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت 
گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز یک شنبه 98/3/12 ساعت 16 در جلسه 
شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود. م الف: 434834 شــعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /1/204

تحدید حدود اختصاصى
شماره: 139721703023026294- 98/1/26 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان 
پالك شــماره 902/1 واقع در بخش دو ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام منصور صابر 
اصفهانى فرزند حسن در جریان ثبت اســت و به علت عدم امکان حضور و مسدود بودن محل 
به عمل نیامده اینک بنا بــه تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق ت قاضاى نامبرده تحدید 
حدود پالك مرقوم در روز شنبه 98/02/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: شنبه 98/01/31 م الف: 

435122 صفایى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /1/205

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره: 977/97 ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى عبدا... نقدى 
دادخواســتى به مبلغ 60/000/000 ریال بطرفیت آقاى عادل صفرى ده کهنه که اعالم شده 
مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 977 در شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت 
گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 

کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز سه شــنبه مورخ  98/3/12 ساعت 16 در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 434838 شعبه 2 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /1/208

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره: 976/97 ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى عبدا... نقدى 
دادخواســتى به مبلغ 11/000/000 ریال بطرفیت خانم فرزانه غالمى که اعالم شده مجهول 
المکان اســت تقدیم و به کالسه 976 در شــعبه 2 حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت 
گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز یک شنبه مورخ  98/3/12 ساعت 16 در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 434849 شعبه 2 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /1/209

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 139785602015003656 تاریخ ایجاد نامه: 1397/12/06 نظر به اینکه آقاى 
مصطفى داودى فرزند داود به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا 
گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه پالك 
1848 فرعى از 107- اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 98 دفتر 
81- امالك زرین شهر ذیل شــماره 8259 به نام آقاى مصطفى داودى فرزند داود ثبت و سند 
مالکیت به شماره چاپى 184248 سرى 91/ الف صادر و تسلیم گردیده و مورد معامله اى واقع 
نشده، به علت جابجایى مفقود شده است؛ لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى 
نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارك مثبت تسلیم نماید 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه 
نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م 
الف: 434882 محمدرضا رئیسى زاده- مدیر واحد ثبتى  حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از 

طرف مصطفى شمسى /1/210

ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 238/97 دادنامه 97/7/24-1014 
تاریخ رسیدگى : 97/5/30 مرجع رسیدگى شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
داود احمدى نشــانى: تیران-روســتاى قهریزجان-خ امام خوانده: على پورمحمدى  نشانى: 
مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه چک گردشکار پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعــواى داود احمدى به طرفیت 
على پورمحمدى به خواســته مطالبه  مبلغ 25/000/000 ریال وجه یک  فقره چک به شماره 
112973/51-96/3/12 عهده بانک ملت شعبه بازار به انضمام خسارت دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه 
و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 97/5/30 و علیرغم نشر آگهى خوانده 
حاضر نشده والیحه دفاعیه ارائه ننموده نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده چک حکایت 
از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه ى وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى 
که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاء شورا 
به شرح صورتجلسه مورخه 97/7/10  و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و  مستنداً 
به ماده 11 قانون شــوراهاى حل اختالف و مواد 310 و 311 و 313  از قانون تجارت و تبصره 
الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و  به مواد 198 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 25/000/000 

ریال بابت اصل خواسته و خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم  
براساس شــاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 1262500 ریال ( هزینه دادرسى 
معادل 126250 تومان ) درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از آن قابل واخواهى در همین شعبه 
و  پس از آن به مهلت 20 روز قابل تجدیدنظردرمحاکم عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد 
مى باشد329204/ م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه سوم/ 1/206

 حصروراثت 
محمد جمشیدیان قلعه ســفیدى داراى شناسنامه شماره 43 به شــرح دادخواست به کالسه 
104/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رحمت اله جمشیدیان قلعه سفیدى  بشناسنامه 882 در تاریخ 97/11/25 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. شکراله جمشیدیان قلعه 
سفیدى ش ش 45 ، 2. محمد جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 43 ، 3. احترام جمشیدیان قلعه 
سفیدى ش ش 5 ، 4. طیبه جمشیدیان قلعه ســفیدى ش ش 70 ، 5. فتح اله جمشیدیان قلعه 
سفیدى ش ش 81 (فرزندان متوفى)، 6. فخرى جمشــیدیان قلعه سفیدى ش ش 17 (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 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 شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

434920/ م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /1/207

 اخطار اجرایى
 مشخصات محکوم علیه 1- مصطفى حسن زاده فرزند حسین 2- مهرداد کریمى فرزند محمد 
على هردوشغل آزاد و مجهول المکان - مشــخصات محکوم به حسنعلى امینى فرزند عبداهللا 
شغل آزاد به نشانى زازران شــهرك ولى عصر خیابان اطلس پ1- محکوم به- به موجب رأى 
شماره 1680/97 تاریخ 97/10/02حوزه فالورجان شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان ( 
راى غیابى ) که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به محکومیت خواندگان متضامنا 
به پرداخت مبلغ 30/000/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ صد و چهل و شش هزار 
تومان بابت هزینه دادرسى هزینه نشر آگهى خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجراى حکم و پرداخت مبلغ نیم عشردر حق صندوق دولت .ماده 34 قانون اجراى احکام همینکه 
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریح اعالم نماید . م الف 

435046 دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/ 1/211 

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه : 139885602007000205 – تاریخ 1398/01/25 – آقاى اسماعیل حفیظى 
فرزند اکبر به  استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى گردیده 
مدعى است که سند مالکیت ششدانگ زمین محصور به پالك ثبتى 9/354  واقع در جولرستان 
بخش 9 ثبت اصفهان به شماره سریال 418351 الف 96 به شماره 139620302007006260  
به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم و ســپس مفقود گردیده است .بنابراین چون 
نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که  هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد . – م/الف 434715 اکبرپورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 1/212 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى- شماره : 123/98 – 98/01/25 نظر به اینکه 
آقاى حســین پورکاظمیان به طرفیت خانم لیال خاورى به خواســته مطالبه -تخ تقدیم که به 

شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى ارجاع و به کالسه 123/98 ثبت و براى روز شنبه مورخ 
98/03/04 ساعت 08:30 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان معرفى 
نموده است. لذا به تقاضاى خواهان و دستور شــورا و به استناد ماده 73 ق.آ.م مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار رسمى درج و آگهى مى شــود و از خوانده دعوت مى نماید که با 
مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شــعبه دوم حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس 
دقیق و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف شعبه 
دوم فالورجان جهت رسیدگى حاضر شوید در غیر این صورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب 

مى شود. م/الف  434837 رئیس شوراى حل اختالف شعبه دوم فالورجان / 1/213 

اخطار اجرایى
محکوم علیه تورج بهرامى سامانى فرزند محمدعلى به نشــانى مجهول المکان و محکوم له 
حسین هادى زاده فرزندعباس  بنشانى  شاهین شهرپردیس فرعى 24پ 139  به موجب راى 
شــماره 724 تاریخ 10 / 11 / 97حوزه سوم  حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین 
شــهر محکوم علیه محکوم اســت به  پرداخت مبلغ 91/000/000ریال بابت اصل خواسته 
صادروخســارت  تاخیرتادیه ازتاریخ چک (96/11/30) تازمان وصول بااجراى احکام مى باشد 
ومبلغ 2/137/500ریال بابت هزینه دادرســى درحق (محکوم له ) محکــوم مى نماید .  ماده 
34قانون اجراى احکام : همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفادآن را به موقع اجرابگذارد یاترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یامال معرفى 
کند که اجراى حکم واســتیفا محکوم به ازآن میسرباشــد ودرصورتى که خودراقادر به اجراى 
مفاداجرائیه نداندباید ظرف مهلت مزبورصورت جامع دارایى خود رابه قســمت اجرا تسلیم کند 
واگرمالى نداردصریحااعالم نماید – م الف 433969 قاضى شــعبه سوم شوراى حل اختالف 

شاهین شهر /1/214 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به سجادالیقى – آقاى علیرضا ناصرى ، آقاى سجادالیقى  
دادخواستى به خواســته مطالبه  وجه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 
818 ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 13 / 3 / 98 ساعت 30 / 5 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، 
قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 433731 /م الف مدیر دفتر شعبه 

4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /1/215  

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به محمدکیا  دادخواستى  مبنى بر واخواهى به طرفیت آقاى 
فرشادجوان خسروشاهى  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 96 / 632 ش 5 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 4 / 3 / 98 ساعت 5/15 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 
حکم غیابى صادر خواهد شد . 433978/م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/  1/216 

ابالغ قرار تامین
آگهى راى شورا - شماره پرونده : 826 / 97ش دادنامه 14- 98/1/24  درخصوص درخواست  
خواهان علیرضا ناصرى فرزند کریم به نشانى شاهین شــهر – خ فردوسى فرعى 4شرقى پ 
10به  طرفیت خوانده سجاد الیقى به نشانى مجهول المکان دائربرصدور قرارتامین خواسته به 
مبلغ 2/500/000ریال ازتوجه به مجموع اوراق ومحتویات پرونده ونظربه اینکه متقاضى حسب 
قبض سپرده شماره 228148نسبت به تودیع خسارت احتمالى معینه اقدام نموده است واینکه 
شرایط وارکان اجابت خواسته فوق فراهم مى باشــد لذا مستندا به بند (د) ماده 108قانون آیین 
دادرسى مدنى مبادرت به صدورقرار تامین خواســته ازمطلق اموال بالمعارض خوانده به مبلغ 
2/500/000ریال مى نماید قرارصادره بالفاصله پس ازابالغ قابل اجرابوده وظرف 10 روزپس 
ازابالغ قابل اعتراض دراین شورا مى باشد. – م الف 433958 سعیدمهدى پور – قاضى شعبه 

4شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 1/217 

مدیرکل ثبت احوال استان گفت: تا پایان سال 97 تقریباً 83 
درصد جمعیت استان کارت ملى هوشمند خود را درخواست 

کرده  اند.
حســین غفرانى اظهار کرد: اعتبار کارت ملى نمونه قدیم 
از سال گذشته تمدید نشــد و مردم براى درخواست کارت 
ملى هوشمند مى توانند به دفاتر پیش خوان و پست مراجعه 
کنند. وى در خصــوص مدت زمان فراینــد صدور کارت 
ملى هوشــمند افزود: سال گذشــته به دلیل فرایند بومى 
ســازى صدور تا حدى زمان صدور کارت طوالنى بود اما 
براى امســال هنوز مدت زمان صدور مشخص نیست و با 
ارسال نمونه کارت هاى جدید درخواست شده، زمان صدور 

مشخص مى شود.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با بیان اینکه درصد 
بیشــترى از مردم کارت خود را درخواست کرده اند، اظهار 
کرد: تا پایان سال 97 تقریباً 83 درصد جمعیت استان کارت 
ملى هوشمند خود را درخواست کرده و تنها 17 درصد افراد 
هنوز هیچ اقدامى براى درخواســت کارت ملى هوشمند 

نداشته اند.
غفرانى با بیان اینکه عکس هاى کارت ملى هوشمند زنده 
است، تصریح کرد: به دلیل آنکه هیچ نوع روتوش و ویرایشى 
بر عکس هاى کارت ملى هوشمند انجام نمى شود احتمال 

دارد عکس ها تا حدودى مورد پسند عده اى نباشد.

رئیس شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل گفت: بودجه 
650 میلیارد ریالى شهردارى در سال جارى نسبت به 
ســال گذشــته 61 درصد افزایش یافته است. محمد 
صالحى بیان کرد: بودجه شهردارى سال گذشته 400 
میلیارد ریال بود که تالش شد امسال در بودجه ریزى 

بر اساس واقعیت موجود اقدام شود. 
وى افزود: سال گذشته با تالش هاى صورت گرفته در 
بحث کسب درآمد، میزان تحقق بودجه 550 میلیارد 
ریال شد. رئیس شوراى شــهر آران و بیدگل، اولویت 
بودجه سال جارى را تکمیل طرح هاى عمرانى نیمه 
تمام و توجه ویژه به فعالیت هاى ورزشى و فرهنگى در 

این شهر برشمرد.
وى با اشاره به موضوع پلمب برخى واحدهاى تجارى 
بازار هادى آران و بیدگل نیز تصریح کرد: این بازار در 
دهه 60 ساخته و 48 باب مغازه آن از سوى شهردارى 
واگذار شده بود. سال 92 شخصى با ارائه سند بخشى 
از بازار، ادعاى مالکیت هشــت باب مغازه را کرد که با 
پیگیرى قضایى در نهایــت رأى به واگذارى مغازه ها 
داده شد و در نهایت با برگزارى چند جلسه در روزهاى 
گذشته توافق شــد که شــهردارى آران و بیدگل ده 
میلیارد ریال به شــخص پرداخت کــرده و رضایتش 

را جلب کند.

83 درصد اصفهانى ها 
کارت ملى دریافت کرده اند

افزایش 61 درصدى بودجه 
شهردارى آران و بیدگل

«تختى» فعالً مى ماند
در اصفهان شایعه اى مبنى بر برداشـتن فیلم «تختى» 
از روى پرده سینماهاى اصفهان مطرح مى شود اگر چه 
مدیر امور سـینمایى حوزه هنرى اصفهان در این باره به 
«تسـنیم» گفت: اکران فیلم «غالمرضـا تختى» ادامه 
دارد. وى در پاسخ به این سئوال که خبرى مبنى بر عدم 
اکران فیلم «غالمرضـا تختى» به دلیل نبود اسـتقبال 
مطرح شده اسـت، گفت: این خبر صحت ندارد و اکران 
فیلم «غالمرضا تختى» ادامه دارد، حتى اصفهان نسبت 

به سایر استان ها شرایط خوبى داشته است.

نمایش بزرگ ترین قرآن جهان 
پایگاه اطالع رسـانى «صاحب نیوز» نوشـت: نخستین 
قرآن کامل، سـاخته شده با چوب و نوشـته شده با طلق 
فشرده آکرولیک با طراحى برگرفته از کعبه و با وزنى بالغ 
بر 1400کیلوگرم که داراى 72صفحـه و 40برگ دورو 
بوده، در دارالقرآن اهل بیت(ع) خمینى شـهر به نمایش 

گذاشته شده است.

بهره بردارى از خانه جوان
خانه جوان کاشـان به بهره بـردارى رسـید. خانه جوان 
کاشـان بـر اسـاس تفاهمنامـه اى بیـن اداره ورزش و 
جوانان و جمعیت هالل احمر شهرسـتان در ساختمانى 
بـا زیربنـاى 200 مترمربـع راه انـدازى شـده و یـک 
میلیارد و 500 میلیون ریال بـراى تجهیز آن تخصیص

 یافته است.

خبر

اســتاندار اصفهان در جلسه هم اندیشــى با صنعتگران شهرك 
صنعتى مورچه خورت گفت: ننگ اســت که بیش از 300 واحد 
تولیدى قفل شده و در اختیار بانک ها قرار گرفته، بانک ها هم هیچ 
اســتفاده اى از آن نمى کنند و کارگران آنها هم بیکار شدند؛ ننگ 

است که تولیدکننده کاالى خود را از استان دیگر صادر مى کند.
عباس رضایى عنوان کرد: در شــرایط فعلى نباید همه چیز را از 
دولت انتظار داشــت، همین ســیل به تنهایى به اندازه یک سوم 
بودجه کشور هزینه ایجاد کرد. استاندار اصفهان ادامه داد: استان 
اصفهان از نظر کمک هاى نقدى به مناطق سیل زده رتبه نخست 
را دارد و اینکه مى گویند ما استان دوم هستیم را قبول ندارم چون 
که کمک هایى زیادى هم به صورت خودجوش ارســال شده که 

آمار همه آنها را نداریم.
رضایى تأکید کرد: همه باید تالش کنیم که حتى یک نفر هم بیکار 
نشود و قهرمان واقعى کسى است که یک شغل بتواند ایجاد کند.

استاندار اصفهان با اشاره به تخصص اصلى اش در حوزه پزشکى 
خاطرنشــان کرد: هم بخاطر تحریم و هم بخاطر سیل، ظرفیت 
براى تولید ایجاد شده و تقاضا باال رفته است و شما که متخصص 
تولید و اقتصاد هستید روش مناسب براى فروش استفاده کنید؛ 
تخصص من در پنس، سوزن و ســقط جنین است، شما خودتان 

روش مناسب را پیدا کنید.

تعطیلى 300 واحد تولیدى 
توسط بانک ها ننگ است

«گردش مالى صنعت مرغدارى در کشور سالیانه بیش از 
125 هزار میلیارد تومان و ارزش تولید محصوالت دامى 
سالیانه در کشور صد هزار میلیارد تومان است. بنابراین 
این صنعت داراى ارزش افزوده مناسب و موجب رونق 

اقتصادى است.»
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان در مراسم افتتاحیه 
هفدهمین نمایشــگاه بین المللى صنعــت دام، طیور، 
دامپزشکى و آبزیان در ســالن همایش هاى نمایشگاه 
بین المللى استان اصفهان که در جمع فعاالن این صنعت 
برگزار شــده بود این مطلب را بیان کرد و گفت: استان 
اصفهان با دارا بودن 22 کشــتارگاه دام و 18 کشتارگاه 
طیور، بیشترین تعداد کشــتارگاه ها را در کشور به خود 

اختصاص داده است.
شهرام موحدى با بیان اینکه بیش از 90 سال از فعالیت 
دامپزشکى در کشور مى گذرد و در این مدت خدمات قابل 
تقدیر و کتمان ناپذیر ولى ناپیدا ارائه کرده اســت گفت: 
در اســتان اصفهان در سال گذشته در کشــتارگاه دام 
بیش از 203 ُتن گوشــت و فرآورده هاى گوشتى آلوده 
و در سطح عرصه گوشــت نیز 250 ُتن فرآورده آلوده و 
در مجموع حدود 500 تن فرآورده آلــوده با اقدامات و 
بازدیدهاى مســتمر ضبط و معدوم شد. موحدى گفت: 
اگرچه اصفهان شهر گنبدهاى فیروزه اى، شهر شهیدان و 
داراى افتخارات بسیار در زمینه هاى گوناگون است اما در 
کنار همه این افتخارات به همت تولیدکنندگان فرهیخته 
و مسئوالن بادرایت، توانسته رتبه هاى بسیار درخشانى را 

در صنعت دامپرورى به خود اختصاص دهد.
■■■

رئیس سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان هم در 
این مراســم گفت: روزانه باید 4500 تن نهاده مصرف 
دام و طیور شــود که تأمین این میزان نهاده کار بسیار 
سختى است. این در حالى است که ما موظف به رعایت 

قیمت هاى تنظیم بازار هستیم.
محسن کریمیان با تأکید بر مطالبه آب به صورت مستمر 
و پیگیرى حقابه در اســتان اصفهان افزود: اســتاندار 
اصفهان نیز بیش از 90 درصد اوقات کارى را به این امر 
اختصاص داده و امید است با بارش هاى بسیار خوب در 

سرشاخه ها، آورد خوبى براى زاینده رود داشته باشیم.
■■■

مشاور استاندار اصفهان در حوزه اقتصادى هم با استناد به 
آمار ارائه شده مسئوالن سازمان جهاد کشاورزى گفت: 
استان اصفهان در تولید شیر با یک میلیون و 450 هزار 
تن، 190 هزار تن گوشت مرغ، 107 هزار تن تخم مرغ و 
67 هزار تن گوشت قرمز همواره توانسته رتبه هاى اول تا 

پنجم را در کشور تصاحب کند.
صادق کرمى اظهار کرد: در حالى که استان اصفهان در 
زمینه هاى مختلف رتبه هاى خوبى دارد اما امروز جاى 
تأسف اســت که در برخى شــرایط، ما گوشت یخى از 
دیگر کشــورها وارد مى کنیم و امید است سازمان جهاد 
کشاورزى اســتان اصفهان فعل خواســتن توانستن را 
عملیاتى کند و با برنامه ریزى مطلوب، واردات گوشــت 

یخى را شاهد نباشیم.

■■■
معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکى کشور نیز به 
عنوان مهمان ویژه مراسم افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه 
بین المللى صنعت دام، طیور، دامپزشکى و آبزیان گفت: 
استان اصفهان، اســتانى پرتالش در تولید است و حتى 
در تأمین مواد غذایى استان هاى همجوار، نقش آفرینى 
مى کند. قاسم رضائیان زاده با بیان اینکه تا سال 2050 
مشکل جهانى، تأمین غذاست، تأکید کرد: باید به صورت 
بسیار جدى و متفاوت تر از گذشته، اقدامات الزم در این 

راستا صورت پذیرد.
■■■

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان هــم به عنــوان میزبان گفت: عوایــد درآمد 
بازدیدکنندگان از هفدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت، 
دام، طیور، دامپزشکى و آبزیان اصفهان هرچند اندك، به 

سیل زدگان اختصاص مى یابد.
على یارمحمدیان گفت: شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان در سال جارى با برنامه ریزى هاى منسجم 
و مدون، 51 رویداد اقتصادى در داخل و خارج کشــور 
را علیرغم همه مشــکالت اجرایى کرده و سعى داریم 
تهدیدها را به فرصت هاى بى نظیر در استان تبدیل کنیم 
و عزم را بر پایه صنعت نمایشگاهى استوار مى کنیم. وى 
افزود: در سال گذشــته، 500 هزار نفر از نمایشگاه هاى 
برگزار شده بازدید کردند و 4000 شرکت معتبر داخلى و 
خارجى به عنوان مشارکت کننده توانمندى هاى خود را 

در معرض دید عالقه مندان قرار داده اند.

در افتتاحیه نمایشگاه دام و طیور عنوان شد

معدوم شدن 500 تُن فرآورده گوشتى آلوده
ساسان اکبرزاده
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شــرکت پیشــگام پروتئین نقش جهان با 
مســئولیت محدود به شــماره ثبت 51738 
و شناســه ملى 10260704372 به استناد 
صورتجلســه مجمــع عمومى فــوق العاده 
مورخ1397/08/28 مجیــد ادهم با دریافت 
کل سهم الشرکه خود به مبلغ 500000 ریال 
از صندوق شرکت از شــرکت خارج و دیگر در 
شرکت هیچ حق و حقوق و سمتى ندارد و بدین 
ترتیب سرمایه شــرکت از مبلغ 1500000 
ریال نقدى به 1000000 ریال کاهش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه به شرح زیر اصالح 
شــد : * ماده پنج اصالحى : سرمایه شرکت 
مبلغ 1000000 ریال نقدى است که تماماً به 
صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت 
قرار گرفت. - اسامى شــرکاء و میزان سهم 
الشــرکه فعلى هر یک بدین شرح مى باشد : 
مصیب قاسمى یک لنگى دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه و مجید قاسمى دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (435895)

شرکت تعاونى روســتایى عشرت آباد به شماره 
ثبت 18 و شناســه ملــى 10260006268 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
ســالیانه مورخ1397/11/19 و نامه شــماره 
205/3/184/741/837مورخ 1397/12/22 
صادره از اداره تعاون روستائى نایین تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : - محمد نوروزى عشرت آباد 
کدملــى 1249615232 ، على وهابى همابادى 
کدملى 1249784328 ، رمضــان جوانمردى 
بالباد کدملى 1249631793 ، حیدرعلى کریمى 
ماندگى کدملى 1249590272 ، ابوطالب دهقانى 
عشــرت آباد کدملى 1249768012 بســمت 
اعضاى اصلى هیئت مدیره مسلم دهقانى عشرت 
آباد کدملى 1249683114 و هادى کریمى دولت 
آباد کدملى 1249845890 بسمت اعضاى على 
البدل هیئت مدیره براى مدت ســه سال انتخاب 
گردیدند. - سعید دهقانپور عشرت آبادى کدملى 
1249773792 و على اکبــر جعفرى عفى آباد 
کدملى 1249641306 بسمت بازرسان شرکت 
براى مدت یکســال مالى انتخــاب گردیدند. - 
عملیات و ترازنامه و حساب ســود و زیان سال 
مالى 1396 مورد تصویب مجمــع قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى نایین 

(435897)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسین مشاور طراحان سازه تعادل 
شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
53177 و شناســه ملى 10103232471 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
مورخ1397/11/14 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : مهدى گوهرى سیچانى1288962991 
به ســمت رئیس هیــات مدیــره و منوچهر 
شاهرخى4622280698 به سمت مدیرعامل 
و مسعود شــایق4622298112 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیــره و ابراهیم حمیدى 
فرد(خــارج از شــرکا)1971143812 
بســمت عضو هیــات مدیره و عباســعلى 
ســمنانى(خارج از شــرکا)1288630077 
به ســمت عضو هیات مدیــره و و رحیم نصر 
آزادانــى1282925644 بســمت عضــو 
هیات مدیره (خارج از شــرکا) میرحمید زینى 
لنگرودى2708299751 بسمت عضو هیات 
مدیره و محمدکامروا1290552223 بسمت 
عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدندوکلیه اوراق واسناد مالى وتعهدات شرکت 
با امضا رئیس هیات مدیره وبا مهر شــرکت 
معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (435893)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات 

شرکت مهندسین مشــاور طراحان سازه تعادل 
شرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 
53177 و شناســه ملى 10103232471 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ1397/11/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
هیات مدیره شرکت مرکب از دو الى 12 نفر مى 
باشــد که در مجمع عمومى عادى یا عادى بطور 
فوق العاده از بین شــرکا یا خارج از شرکا براى 
مدت دو سال انتخاب مى شــوند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (435894)

شرکت تامین صنعت آمن سهامى خاص به شماره 
ثبت 52967 و شناســه ملى 14004486100 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ1397/12/16 مرکز اصلى شرکت به استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، شیخ مفید ، کوچه پاشا[3] ، خیابان 
شیخ مفید ، پالك 0 ، ساختمان سورنا ، طبقه اول ، 
واحد 5 - کدپستى 8164763854 انتقال یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (435004)

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات

از هر پنج ایرانى یک نفر داراى فشارخون باال بوده و این 
آمار نگران کننده است. 

طبق دستورالعمل جدید، اگر فشارخونتان حداقل 130 
براى سیســتولیک (عدد باال) و یا 80 براى دیاستولیک 
(عدد پایین) باشــد، شما دچار فشــارخون باال هستید. 
سابقاً میزان فشارى که نشان مى داد افراد در گروه داراى 

فشارخون باال قرار دارند، 90/140 بود.
پایین نگهداشتن سطح فشارخون، مى تواند زندگى تان 
را نجات دهد. سطح فشــارخون 139-130 / 89-80 
خطر ابتال به عوارض قلبــى عروقى مانند حمله قلبى را 
نسبت به افرادى که فشــارخون آنها کمتر از 80/120 
اســت بین دو برابر افزایش مى دهد. علت این است که 
آسیب به رگ هاى خونى در زمانى که فشارخون باالست، 

آغاز مى شود.
در اینجا، یک راهنماى سریع وجود دارد که باید در مورد 
فشارخون بدانید و به شما نشــان مى دهد که چه زمانى 

نیازمند استفاده از دارو هستید:

1. از میزان فشارخونتان آگاه باشید
دستورالعمل هاى به روز شده، فشارخون را در پنج دسته 

مختلف قرار داده است:
  طبیعى: عدد باالیــى کمتــر از 120 و عدد پایین 

کمتر از 80
  کمى باال: عدد باال بین 120 تــا 129 و عدد پایین 

کمتر از 80

 مرحله اول فشارخون: عدد باال بین 130 تا 139 و 
یا عدد پایین بین 80 و 89

 مرحله دوم فشارخون: عدد باال 140 یا باالتر و یا 
عدد پایین 90 و یا باالتر

 فشارخون بحرانى: عدد باال، بیش از 180 یا عدد 
پایین بیش از 120

این موضوع نیز بسیار مهم است که بدانید چه زمانى دچار 
افت فشار شده اید.

فشار کنترل نشــده و بیش از حد باال، مى تواند به تمام 
رگ هاى خونى آسیب وارد کند و نه تنها خطر حمله قلبى 
و ســکته مغزى را افزایش دهد، بلکه موجب نارسایى 
قلبى، آسیب رســیدن به کلیه ها، از دست دادن قدرت 
بینایى و انسداد شریان ها مى شود. اما اگر فشارخون باال، 
در مراحل اولیه تشخیص داده شود، مى توان جلوى بروز 

این مشکالت را گرفت.
اگر فشارخون شــما فقط کمى باالست، نگران نشوید. 
این حالت مى تواند ناشــى از عواملى مثل اســترس یا 
کافئین باشد. اگر فشارخونتان باالست و سابقاً این میزان 
فشــارخون را تجربه نکردید، ممکن است پزشک پنج 
دقیقه دیگر، دوباره فشارتان را اندازه گیرى کند، اگر هنوز 
فشارتان باال بود، یک بررسى مجدد در دو هفته پیش رو، 

پیشنهاد مى شود.
ممکن است بخواهید فشــارخونتان را در خانه بررسى 
کنید، گاهى اوقات افرادى که در مطب پزشک فشارخون 
باالیى دارند، در شــرایط دیگر مانند زمانى که در خانه 

هســتند، فشارخونشــان نرمال است که به 
این شرایط «فشارخون باالى ســفید» مى گویند. اگر 
فشــارخونتان باال تشخیص داده شــد، بررسى خانگى 
مى تواند به شما در تحت کنترل درآوردن آن کمک کند.

2. شیوه زندگى تان را تغییر دهید
فشارخون کمى باال، به این معنا نیست که شما نیازمند 
استفاده از دارو هســتید اما این بدان معنى است که شما 
باید برخى از تغییرات بزرگ را در شیوه زندگى تان اعمال 
کنید، تغییر شیوه زندگى در صورتى که فشارخون شما 
بیش از 80/120 (که به نظر طبیعى مى رسد) است، باید 

در دستور کار قرار گیرد.
ورزش منظم مى تواند فشار سیستولیک (عدد باال) را تا 
9 درجه پایین بیاورد و از دست دادن 5 کیلوگرم از وزن، 
مى تواند آن را 2/5 تا 10 درجــه کاهش دهد. اجتناب از 
مصرف بیش از حد سدیم (چیزى حدود 2400 میلى گرم 
در روز) نیز مى تواند در برخى افراد موجب کاهش 2 تا 8 

درجه اى شود.

3. در مورد نیاز به مصرف دارو دقت کنید
اگر فشارخونتان کمى باالست، باید استراتژى هاى تغییر 
روش زندگى، که در باال به آن پرداختیم، را اعمال کنید و 
حتى اگر فشارخونتان در مرحله اول (عدد باال بین 130 تا 
139 و یا عدد پایین بین 80 و 89) قرار دارد، همچنان باید 

ابتدا تغییر سبک زندگى را در اولویت قرار دهید.
دســتورالعمل جدید توصیه نمى کند کــه فردى که در 
مرحله اول فشارخون باال قرار دارد، باید به منظور کاهش 
آن، دارو دریافت کند. مگر کســانى کــه دچار بیمارى 
قلبى - عروقى بوده و یا در معــرض باالى خطر ابتال به 

این بیمارى هستند.
توجه داشــته باشــید که درمان دارویى براى کاهش 
فشــارخون تنها به منظور کاهش خطر مرگ و بیمارى 
قلبى عروقى در افراد مبتال به فشــارخون سیستولیک 
140 و باالتر در نظر گرفته  شــده است. طبق مطالعات 
انجام شده، هیچ شاهد قوى مبنى بر اثرگذار بودن دارو در 

کاهش فشارخون افراد داراى فشار پایین تر وجود ندارد.
درمان دارویى براى کاهش فشــارخون تنها به منظور 
کاهش خطر مرگ و بیمارى قلبى عروقى در افراد مبتال 
به فشارخون سیســتولیک 140 و باالتر در نظر گرفته 

 شده است. 

تئورى هاى مختلفــى در تالش بــراى توضیح علت 
گذر ســریع تر زمان با باال رفتن سن مطرح شده است. 
وقتى کودك بودیم، تعطیالت تابســتان سال ها طول
 مى کشیدند و تعطیالت نوروز نیز گذرى آرام و آهسته 
و دلچسب داشتند. اما چرا وقتى سنمان بیشتر مى شود، 
زمان با سرعت برق و باد مى گذرد و هفته ها و ماه ها در 

یک چشم به هم زدن به پایان مى رسند؟
به نظر نمى رسد این گذر سریع زمان نتیجه اشباع زندگى 
ما با مسئولیت ها و نگرانى هاى بزرگسالى باشد. تحقیقات 
نشان داده احساســى که بزرگساالن از گذر سریع زمان 
دارند باعث مى شود زندگى شان را خیلى شلوغ و پرمشغله 
کنند. تئورى هاى مختلفى در تالش براى توضیح علت 
گذر ســریع تر زمان با باال رفتن سن مطرح شده است. 
یکى از آنها تغییر تدریجى ساعت بیولوژیک بدن است. 
کاهش متابولیســم با باال رفتن ســن و با کاهش تعداد 

تنفس و ضربان قلب رخ مى دهد.
تنظیم کننــده هــاى ســاعت بیولوژیک کــودکان 
از روند بسیار ســریع ترى برخوردار اســت. این بدین 
معنى اســت که کودکان در یک بازه زمانى مشخص، 
تعیین کننــده هاى بیولوژیکى (ضربــان قلب، تنفس) 
بیشترى را تجربه مى کنند و به همین دلیل به نظرشان 

مى آید که زمان بیشترى گذشته است.
تئورى دیگرى نیز مطرح اســت که مى گوید آنچه ما از 

گذر زمان حس مى کنیم با مقدار اطالعات جدیدى که 
درك مى کنیم ارتباط دارد. وقتى تعداد اطالعات جدید 
و محرك ها بیشتر باشند، مغز ما زمان بیشترى را براى 
فرایند اطالعات الزم دارد و به همین دلیل گذر زمان به 
نظر طوالنى تر مى رســد. در واقع، شاید به همین دلیل 
اســت که در موقعیت هاى جدید مغز مــا خاطرات را با 
جزییات بیشترى ثبت مى کند، بنابراین به خاطر سپارى 
این جزییات براى ما از خود واقعه دیرتر سپرى مى شود. 
اما اینها همگى چگونه تسریع گذر زمان با باال رفتن سن 

را توجیه مى کنند؟
نظریه اى وجود دارد که مى گوید با باال رفتن سن، ما با 
محیط اطراف خود آشناتر مى شویم و به جزییات محیط 
اطراف و محل زندگى و کار خود توجهى نمى کنیم. اما 
براى کودکان دنیا همیشــه محل هایــى جدید و پر از 
تجربه هاى جدید دارد، بدین معنى که کودکان باید مغز 
و ذهن خود را به طور کامل براى شناخت جزییات محیط 

اطراف به کار بگیرند تا با دنیاى اطراف خود آشنا شوند.
این نظریه ادعا مى کند که به همیــن دلیل زمان براى 
کودکان نســبت به بزرگســاالن که درگیر روزمرگى

 شده اند، آهسته تر مى گذرد. بنابراین هر چه با تجربیات 
روزانه زندگى آشناتر مى شویم، زمان سریع تر مى گذرد و 
به طور کلى، این آشنایى با باال رفتن سن بیشتر مى شود و 

در نتیجه با باال رفتن سن زمان سریع تر مى گذرد.

یک متخصص پوست و مو گفت: افراد باید خارش 
شــدید بدن را جدى بگیرند و به سرعت علت آن 

را دریابند.
عبدالرضا عرفانى با اشــاره به اینکه خارش شدید 
بدن یک بیمارى نیســت و به عنوان یک عالمت  
مطرح مى شــود، اظهار کرد: براى نمونه ممکن 
اســت فردى تب کرده باشــد و علت آن عفونت 
درونى بدن و یا  عفونت خون باشد. وى با اشاره به 
اینکه این عالمت یا نشانه مى تواند از بیمارى هاى 
مربوط به پوست شروع شــود و به علل دیگر ختم 
شود، گفت: براى نمونه ممکن است علت خارش 
اگزما، حساسیت شدید پوست، پوست خشک و یا 

حساسیت به شوینده ها باشد.
عرفانى بــا بیان اینکه  اختــالل عملکرد تیروئید 
به صــورت کــم کارى یا پــرکارى نیــز  منجر 
به خارش  بدن مى شــود، اضافه کرد: نارســایى 
کلیه، مشــکالت هورمونى، بیمــارى هاى کبد 
(التهاب کبدى به دلیل انسداد مجارى صفراوى) 
و تمام بیمارى هــاى داخلى بدن با نشــانه اى از 
خارش آغاز مى شود و ارتباط مستقیمى با خارش 

بدن دارند.
این متخصص پوســت و مو تصریــح کرد: حتى 
خارش مى تواند عالمتى براى ابتال به سرطان نیز 
باشد. البته گاهى ممکن است به علت ابتال به یک 
بیمارى عفونى مانند گال باشــد که این بیمارى 

مسرى است.  
وى ادامه داد: یکى از علت هاى خارش ناشــى از 
خشکى پوست که بسیار شایع است که این علت 
بیشتر در ســالمندان، افرادى که در محیط هاى 
آب و هوایى خشــک زندگى مى کنند و یا آب کم 

مى خورند شایع است.

سیب زمینى پخته
 C سیب زمینى آب پز یا پخته غنى از نشاسته، ویتامین
و چندین ماده مغذى دیگر است. مصرف سیب زمینى 

در کاهش اشتها مؤثر است.

حبوبات
لوبیــا، نخود و عــدس بســیار مغذى هســتند، آنها 
کربوهیــدرات هاى قابــل هضم با هضــم پروتئین 
و محتواى فیبر هســتند. این حبوبات بــراى جبران 

گرسنگى و مدیریت مصرف کالرى مفید هستند.

غذاهاى با فیبر باال
یکى از عملکردهــاى مهم فیبر کنتــرل قند خون و 
کلسترول است. مصرف فیبر براى احساس سیرى مفید 
است. مواد غذایى با فیبر باال عبارت اند از جو، نان گندم 

کامل، حبوبات، سبزیجات و میوه ها.

محصوالت لبنى کم چرب
افزایش مصرف محصوالت لبنى کم چرب مى تواند 
سبب تسریع و کاهش مصرف غذا در کوتاه مدت شود.

تخم مرغ
تخم مرغ منبع عالى از پروتئیــن، ویتامین ها و مواد 
معدنى هســتند. آنها همچنین تأثیر منفى بر کاهش 

گرسنگى دارند.

آجیل
آجیل داراى پروتئین و چربى غیر اشــباع 
است که چربى هاى ســالم دارد. خوردن 
آجیل به عنوان یک میان وعده ممکن است 
به تسریع گرسنگى بین وعده هاى غذایى کمک کند، 

بدون اینکه باعث افزایش وزن شود.

گوشت بدون چربى و ماهى
گوشت و ماهى هر دو داراى پروتئین باال و کم چرب 
اشباع هستند. رژیم هاى غذایى حاوى مقادیر باالیى از 
پروتئین مى توانند به طور مؤثر به کنترل اشتها و کاهش 

وزن کمک کنند.

نید  آیا مــى دا
آهــن  قــرص 

چقــدر  معــادل 
گوشت یا سایر خوراکى هاست؟

مســعود وکیلــى، عضــو هیئــت 
علمى دانشــگاه علوم پزشــکى ایران و متخصص 
هماتولــوژى گفت: کــم خونى ناشــى از فقر آهن 
با افزایش ســن ایجاد مى شــود و هــر قرص آهن 
معادل 4 کیلوگرم گوشــت قرمز آ هن دارد. از علل 
ایجادکننده کم خونى مى توان کمبودهاى تغذیه اى، 
خونریزى، ناهنجارى هاى ژنتیکــى، بیمارى هاى 

مزمن و مسمومیت هاى دارویى را نام برد.
این عضــو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى 
ایران گفت: کم خونى ناشــى از فقر آهن در مناطق 
شمالى کشــور به دلیل وجود یک نوع انگل که به
 انگل خون خوار معروف اســت، شــیوع بیشترى

 دارد.
وکیلى در ادامه با اشاره به اینکه کودکان در سن دو 
ســالگى به دلیل اینکه در معرض رشد قرار دارند و 
نیازهاى بدنشان به خوبى تأمین نمى شود، دچار کم 
خونى هاى حاد مى شــوند، افزود: کودکان و دانش 
آموزانى که دچار کم خونى فقر آهن هستند، همیشه 
احساس خستگى و ضعف مى کنند، این افراد اغلب 
از ورزش و فعالیت هاى بدنــى دورى مى کنند و در 
هنگام ورزش خیلى زود خسته مى شوند، در این افراد 
تغییرات رفتارى به صورت بى حوصلگى و بى تفاوتى 

مشاهده مى شود.
 کــم خونــى فقرآهن بــه علــت تأثیر بــر قدرت 

یادگیــرى و کاهــش آن، موجب افــت تحصیلى 
دانش آموزان شــود که این دانش آمــوزان باید از 
ســنین 12 ســالگى به بعد هفته اى چهار الى پنج 
وعده از گوشــت در رژیــم غذایى خود اســتفاده

 کنند.
وکیلى بــا بیان اینکه مادران شــیرده باید تا ســن 
یکسالگى کودکانشــان قرص آهن مصرف کنند، 
گفت: مادران باید به صورت مداوم از قرص هاى آهن 
استفاده کنند، زیرا کودك از مادر تغذیه مى کند و اگر 
او دچار کمبود آهن باشد، کودك نیز به این عارضه 

دچار خواهد شد.
درمان با نمک هاى ســاده آهن، همچون سولفات 
آهن خوراکى، کامًال مؤثر بوده و به شــکل قرص، 
کپسول یا مایع است که مصرف آنها باید تا چند ماه 
ادامه یابد. چنانچه این قرص ها با معده خالى مصرف 
شوند، جذب آنها بهتر و بیشتر صورت مى گیرد ولى 
در این حالت مى تواند موجــب تحریک معده و بروز 

مشکالت گوارشى شود.
 عوارض گوارشى ناشى از مصرف آهن نظیر تهوع، 
دل پیچه، سوزش قلب، اسهال یا یبوست را مى توان 
به حداقل رساند؛ به شرطى که آهن را به میزان کم 
مصرف کرده و به تدریج به میزان آن افزود تا به حد 

مورد نیاز بدن برسد.

آنچه باید درباره فشار 
خون بدانید

هســتند، فشارخونشــان نرمال
این شرایط «فشارخون باالى ســفید» مى
فشــارخونتان باال تشخیص داده شــد، برر
مى تواند به شما در تحت کنترل درآوردن آن

تغییردهید شیوهزندگىتانرا .2

یافته هاى جدید دانشــمندان نشان مى دهند کمبود ویتامین 
D مى تواند ســبب آســیب ســلول هاى مغزى بــه ویژه 
یاخته هاى عصبى و ابتالى افراد به اختالل هاى روانى، چون 

اسکیزوفرنى شود.
دریافت ویتامیــن D از راه مجاورت در معرض مســتقیم 
خورشید، مصرف مواد خوراکى حاوى این ویتامین و استفاده 
از مکمل هاى خوراکى به میزان استاندارد زیر نظر متخصص 
انجام مى شود. وجود میزان کافى از ویتامین D براى سالمت 

بدن، حفظ تراکم استخوان ها، تقویت سیستم ایمنى، قلب و 
عروق و نیز بهبود عملکرد غدد درون ریز بسیار ضرورى است.
کمبود ویتامین D مى تواند سبب آسیب پذیرى سیستم ایمنى 
بدن، ابتال به انواع حساسیت ها، افزایش فشارخون و حتى ابتال 

به دیابت نوع دو در افراد شود.
کمبود ایــن ویتامین مى تواند زمینه ســاز ابتــالى افراد به 
بیمــارى هایــى، چــون اســکیزوفرنى و آلزایمر شــود. 
کارشناســان اعتقــاد دارنــد اختــالل در عملکــرد مغز 

در ناحیــه هیپوکامــپ مى توانــد زمینــه ســاز ابتــالى
 افراد به بیمارى هایى، چون اســکیزوفرنى یا از دست دادن 

حافظه شود.
نوعى داربســت در ســلول هاى مغزى براى ایجاد شــبکه 
و حمایــت از یاخته هــاى عصبى مغزى وجــود دارند، این 
داربست ها سبب ارتباط یک ســلول مغزى با دیگر سلول ها 
مى شوند. براى حفظ سالمت این داربست مغزى و تشکیل 
شبکه ســلولى به ویتامین D نیاز است به همین دلیل نقش 

این ویتامین در حفظ سالمت مغز انکارناشدنى است.
کارشناسان براى حفظ ســالمت سلول هاى مغزى 
و کاهش خطر ابتــال به اختالل هــاى روانى، چون 
اســکیزوفرنى، انجام ورزش در هواى بــاز در طول 

روز در ســاعت هاى غیر تابش شــدید خورشید، مصرف 
خوراکى هاى حاوى این ویتامین و در صورت مشخص شدن 
کمبود ویتامین در آزمایش خون، مصرف مکمل هاى خوراکى 

در بازه زمانى استاندارد را توصیه مى کنند.

 مغزتان 
 D ویتامــین
مى خواهد

ارناشدنى است.
سلول هاى مغزى 
اى روانى، چون 
طول ى بــاز در

ید خورشید، مصرف 
 صورت مشخص شدن 
رف مکمل هاى خوراکى 

کنند.

 چرا با باال رفتن سن، گذر زمان سریع تر مى شود؟

 غذاهاى سیر کننده کدامند؟
برخى از غذاها مى توانند احساس سیرى را سریع تر براى افراد ایجاد کنند. این غذاها اغلب ویژگى هاى خاصى 
دارند که گرسنگى را برطرف مى کنند. خوردن غذاهایى که گرسنگى را برطرف مى کنند، مى توانند کالرى مصرف 

کنندگان را کنترل کنند. با کاهش کل کالرى مصرفى فرد در یک روز، به کاهش وزن او کمک مى شود.

محصوالتلبنىکمچرب

آجیل
آجیل داراى پروتئین و چربى غیر اشــباع 
دارد. خوردن است که چربى هاى ســالم

نده کدامند؟
د ایجاد کنند. این غذاها اغلب ویژگى هاى خاصى 
سنگى را برطرف مى کنند، مى توانند کالرى مصرف 

ک روز، به کاهش وزن او کمک مى شود.

نید 
هــن

چقــدر
خوراکى هاست؟ یر

کیلــى، عضــو هیئــت 
آ

قرص آهن معادل چقدر 
علت هاى خارش بدنخوراکى است؟
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 سپاس خداوندى را که بى آنکه دیده شود شناخته شده و بى آنکه اندیشه اى 
به کار گیرد آفریننده است، خدایى که همیشــه بوده و تا ابد خواهد بود، 
آنجا که نه از آســمان داراى برج هــاى زیبا خبرى بود و نــه از پرده هاى 
فرو افتاده اثرى به چشــم مى خورد، نه شــبى تاریک و نه دریایى آرام، نه 
کوهى با راه هاى گشــوده، نه دره اى پر پیچ و خم، نه زمین گســترده و نه 

موال على (ع)آفریده هاى پراکنده وجود داشت.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

جشن روز سقا در آبفا نجف آباد 
به مناسبت  میالد ساقی دشت 
کربــال، حضــرت ابوالفضل 
العبــاس (ع) و همچنین روز 
جانباز و ســقا، مراسم جشنی 
با حضور کارکنان آبفا منطقه 
نجــف آبــاد برگزار شــد. در 
این مراســم حجت االسالم 
و المســلمین خزاییلــی، امام 
جماعت اداره آبفــا نجف آباد

گفت: نام حضرت ابوالفضل (ع) ما را به یاد آب می انــدازد ولی آن حضرت لقب هاي 
دیگري هم  دارد و از همه مهمتر سقاي دشت کربال بود. وى خطاب به حاضران ادامه 
داد: ارزش کار شما با نام این بزرگوار همراه است. شما زیباترین نام را در روز میالد آن 
حضرت انتخاب کرده اید. سقایی کار بزرگی است که خدا به شما عنایت کرده. شما کار 
آن حضرت را انجام می دهید و اهمیت آن نزد خداست. همه خدمت شما در پرتو خدمت 
به مردم است و بدانید ارزش سقایی شــما وقتی معنی پیدا می کند که  کار مردم را به 

بهترین شکل انجام دهید.

کشف انشعاب غیرمجاز در نایین
یک فقــره انشــعاب آب غیر 
مجاز با کاربري بــاغ به قطر 
1/2 اینچ توسط واحد حراست 
و امور بهره برداري آبفا منطقه 
نایین کشــف و پس از تنظیم 
صورتجلســه انتظامی توسط 
واحد حوادث منطقه جمع آوري 

شد. 
الزم به ذکر است مراتب براى 

پیگیري هاي قضایی به دادستان شهرستان ارسال خواهد شد.

کاهش مصرف آب مشترکان منطقه یک 
به گزارش روابط عمومی آب و فاضالب منطقه یک، حجم آب فروخته شده در 12 ماه 
سال 97 نسبت به سال 96 با کاهش 10/03 درصد را نشان می دهد. در شش ماهه اول 
سال 97 نسبت به شش ماه ســال قبل از آن، 15/01 درصد بوده است ودر شش ماهه 
دوم سال کاهش5/5 درصدى را نشان می دهد و این درحالی است که 307 فقره نصب 
آب در سال 97 به مشترکین جدید افزوده شده است که نشان دهنده رعایت و همراهی  

مشترکان در شرایط بحرانی وکمبود آب را نشان می دهد.

لوله گذارى خط انتقال آب از دهاقان
950 متر از عملیات اجراى لوله 
گذارى خط انتقال آب از دهاقان 
به شهرك صنعتى دهاقان در 
طول دو هفته در فروردین ماه 
سال جارى توســط نیروهاى 
بهره بردارى منطقه به صورت 
امانى اجرا شد.  رئیس اداره فنى 
و مهندسى منطقه گفت: طول 
مســیر لوله گــذارى این خط 
انتقال آب، حدود 6 کیلومتر است که 950 متر از لوله گذارى  با لوله هاى ایرانیت 200 و 
لوله پلى اتیلن 200 به روش جوش الکتروفیوژن اجرا شده است. توکلى افزود: 5050 متر 
از مسیر لوله گذارى تا شهر گلشن باقى مانده است که با لوله چدن داکتیل قطر  150 در 

سال جارى توسط پیمانکار وقت اجرا خواهد شد.

اتمام ساخت منبع آب  شهر گلشن
بعد از پایان ساخت سازه منبع 
2000 متر مکعبــى، عملیات 
نصــب شــیرهاى ورودى و 
خروجى منبــع نیز بــه اتمام 
رســید و آماده بهــره بردارى 
قرارگرفت. مدیریــت آبفاى 
دهاقان در توضیح مشخصات 
این منبع  گفــت: حجم منبع 
2000 مترمکعب اســت که با 
هزینه اى بالغ بر ده میلیارد ریال از بودجه هاى عمرانى منطقه تأمین اعتبار شده است. 
مهندس زارعان گفت: عملیات ساخت مخزن به اتمام رسیده و در حال حاضر براى تست 
آبگیرى شده است .وى تأمین آب شرب مناسب را یکى از درخواست ها و دغدغه هاى 
مردم و مسئوالن شهر گلشن دانست، با احداث این منبع  مشکل تأمین آب شرب شهر 

گلشن به صورت کوتاه مدت و میان مدت حل خواهد شد.

افزایش لوله گذارى آب در منطقه خمینى شهر
عملیات لوله گذارى آب در منطقه خمینى شهر طى 12 ماهه سال 97 نسبت به مشابه 
سال قبل 32 درصد افزایش یافته است. بنابر این گزارش، 19 هزار و 740 متر لوله گذارى 
آب در 12 ماهه سال 97 اجرا شــده در صورتى که متراژ لوله گذارى آب طى 12 ماهه 

منتهى به اسفند ماه 96، چهارده هزار و 919 متر بوده است.
گفتنى است از این متراژ لوله گذارى آب گزارش شــده در 12 ماهه سال 97 به ترتیب  
16928، 1183، 654 و975 متر مربوط به شــهرهاى خمینى شــهر، درچه، کوشک و 

اصغرآباد است.

مهندس منصور یزدى زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با 
حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللى محیط زیست که 
در محل نمایشــگاه هاى بین المللى تهران بر گزار شده بود، 
در نشست خبرى با خبرنگاران اصحاب رسانه، ضمن  تشریح 
اهم اقدامات و دســتاوردهاى زیست محیطى این شرکت به 

سئواالت خبرنگاران پاسخ داد.
وى گفت: ذوب آهن اصفهان با ایجاد خط مشی زیست محیطی 
منطبق با اســتانداردISO 14001:2015  و تعهد بر حفظ و 
صیانت از محیط زیست در استراتژي هاي کالن خود، توسعه 
پایدار را به عنوان یکی از اهداف کلیدي انتخاب کرده و تسري 
بخشیده به طوري که همه پروژه ها و طرح هاي خود را با توجه 
به این مهم، برنامه ریزي و اجرا مى کند. از آن گذشته مباحث 
صرفه جویــی در منابع و اســتفاده از تکنولوژي هاي جدید با 

دیدگاه کاهش مصارف نیز مد نظر بوده است.
یزدى زاده با اشاره به اینکه صنعت فوالد همزمان با توسعه به 
فکر مسائل زیست محیطى نیز بوده است، کنترل آالیندگى را 
یکى از اقدامات اجبارى براى صنایع دانست وگفت: در همین 
راســتا معادل25 درصد فضاى تولید هر مجتمع تولیدى باید 
فضاى سبز باشد که این مقدار در ذوب آهن اصفهان 16 هزار 
و 500 هکتار  معادل 84 برابر استانداردهاى زیست محیطى 
است و هزینه نگهدارى این فضاى ســبز در سال 96 حدود 
10/5 میلیارد تومان بود و بیش از 14 هزار هکتار از فضاى سبز 

موجود به صورت دیم آبیارى مى شود.
یزدى زاده گفت: صنایع فوالد به مباحث زیست محیطى توجه 
ویژه اى دارند و در رتبه هاى آخر به لحاظ آالیندگى قرار دارند 
چرا که صنایع فوالدى که در کشــور ایجاد شده اند همزمان 

با اجراى پروژه هاى توسعه اى، پروژه هاى زیست محیطى 
را نیز عملیاتى کرده اند ضمن اینکه توجه به محیط زیســت، 
توجه به کارکنان است. وى یاد آور شد: سازمان محیط زیست 
در تمامى شهرها به ویژه شهرهاى صنعتى نمایندگانى دارد و 
استانداردهایى را براى صنایع در نظر مى گیرند و ذوب آهن نیز 

در همین راستا فعالیت کرده است.
وى گفت: محیط زیست تأکیدش بر روى گازهاى گلخانه اى 
است و بر همین اساس سازمان محیط زیست در تمامى شهرها 
به ویژه شــهرهاى صنعتى نمایندگانى دارد و اســتانداردها 
را براى صنایع در نظــر مى گیرند. در خصــوص ذوب آهن 

اختالفاتى در خصوص درجه یک و 2 وجود دارد اما به اعتقاد 
ما ذوب آهن درجه 2 محسوب شده و باید استانداردهاى درجه 

2 براى آن رعایت شود.
یزدى زاده گفت: ذوب آهن تصفیه خانه اى دارد که به دنبال 
توسعه آن است تا به جاى استفاده از آب زاینده رود در افق چهار 
سال آینده از طریق پساب زرین شهر، فوالد شهر و نجف آباد، 

آب مورد نیاز کارخانه تأمین شود.
وى با اشاره به اینکه این شرکت 220 مگاوات تولید برق دارد 
افزود: هم اکنون با احتساب تولید فوالد و همچنین تولید برق 
در نیروگاه هاى شرکت، به ازاى تولید هر کیلوگرم فوالد 5/5 

لیتر آب نیازمند است و در صورتى که به ظرفیت اسمى خود 
برسد این مقدار به 3 لیترکاهش پیدا خواهد کرد.

یزدى زاده به اشاره به ضرورت بهره گیرى از منابع زغالى زیاد 
موجود در کشور گفت: با هزینه پنج میلیون دالرى که صورت 
خواهد گرفت، مشکالت باترى شماره 3 کک سازى نیز حل 
خواهد شد که گام مهمى براى بهبود شرایط زیست محیطى 

این شرکت محسوب مى شود.
یزدى زاده گفت: پروژه هات شارژینگ که در بهمن ماه سال 
گذشته راه اندازى شد به شدت مصرف انرژى و آب را کاهش 

داده است.
وى با اشاره به اینکه توسعه و سرمایه گذارى در معادن خیلى 
کند است، یاد آور شد: براى تولید 4 میلیون ُتن فوالد 6 میلیون 
تن سنگ آهن نیاز ذوب آهن است، در گذشته کل نیاز ذوب 
آهن از طریق سنگ آهن مرکزى تأمین مى شد اما به یکباره 
به سمت جذب ارزش افزوده و تولید کنسانتره رفتند. در این 
خصوص یکى از برنامه هاى شرکت، تأمین از طریق معادن 

کوچک است.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: واحد ریخته گرى 
ذوب آهن با هدف افزایش ظرفیت تولید تا نیمه شــعبان راه 
اندازى مى شود. وى با اشاره به تولید سه نوع ریل در کشور، 
یاد آور شــد: براى تأمین ریل مترو اعــالم آمادگى کردیم و 

هیچگونه محدودیتى براى تأمین ریل نداریم.
یزدى زاده گفت: سیاست این شرکت براى عرضه در بورس 
کاال به دلیل  شــفافیت موجود در بــورس و معافیت مالیاتى 
اســت و همچنان تداوم عرضه محصوالت ســاختمانى در 

بورس است.

صنعت فوالد همزمان با توسعه
 به فکر مسائل زیست محیطى نیز بوده است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:  کوتاه از آبفا شهرستان هاى اصفهان

شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان از دوم 
اردیبهشت ماه نمایشگاه توانمندى هاى اقتصادى جمهورى 
اسالمى ایران را با عنوان «ایران پروژه» در بغداد، پایتخت 

کشور عراق برگزار خواهد کرد.
به گزارش اداره رســانه شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان، این نمایشگاه که به مدت چهار روز و تا پنجم 
اردیبهشت ماه در مرکز نمایشگاهى شهر بغداد برگزار خواهد 
شد، به ارائه توانمندى هاى شرکت هاى ایرانى در حوزه هاى 
سنگ، برق و الکترونیک، فوالد، آلومینیوم، ایزوگام، خدمات 
ساختمانى، کاشى و سرامیک و... مى پردازد تا این شرکت ها 

بازار خود را در کشور هاى همسایه نیز گسترش دهند.
نمایشگاه توانمندى هاى جمهورى اسالمى ایران در بغداد-

عراق در 700 مترمربع فضاى مفید نمایشــگاهى با حضور 
28 شرکت از استان هاى اصفهان، تهران، خراسان رضوى 
و خوزستان برگزار مى شــود و فرصت هاى بى نظیرى براى 
شرکت هاى حاضر ایجاد مى کند تا با متقاضیان و مشتریان 
عراقى وارد مذاکره و عقد قرارداد شده و بازار خود را در منطقه 

توسعه دهند.
 B2B در حاشــیه برگزارى این نمایشگاه جلســات تجارى
پیش بینى شــده تا شــرکت هاى ایرانى بتواننــد جزییات 
محصوالت و خدمات خود را بــه طرف هاى تجارى عراقى 

معرفــى کنند؛ همچنین شــرایطى فراهم آمــده تا در این 
نمایشگاه قراردادهاى اولیه تجارى میان شرکت هاى ایرانى 
و عراقى منعقد شود و پس از نمایشــگاه به قرارداد تجارى 

نهایى تبدیل شود.
نمایشگاه توانمندى هاى اقتصادى جمهورى اسالمى ایران 
(ایران پروژه) در حالى در عراق برگزار مى شود که این کشور 
طى سال هاى اخیر شرایط سرمایه گذارى خارجى و روندهاى 
مبادالت تجارى با کشــورهاى همســایه به ویژه ایران را 

تسهیل کرده است.
کشور عراق به تازگى مجموعه اى شامل 1200 طرح و پروژه 
براى سرمایه گذارى و همکارى منتشر کرده که بستر خوبى 
براى ورود شرکت هاى ایرانى به بازار عراق است. موقعیت 
استراتژیک عراق، تعداد جمعیت آن و قیمت هاى رقابتى از 
جمله دالیلى هستند که باعث مى شود عراق مقصد صادراتى 

ممتازى در منطقه و جهان باشد.
«امتیازات ســرمایه گذارى قــوى، معافیــت از مالیات و 
ضمانت ها» از جمله دالیل اصلى جذابیت ســرمایه گذارى 
در کشور عراق به شــمار مى رود به این صورت که در عراق 
سرمایه گذار تا ده سال از مالیات و عوارض معاف خواهد بود 
و این در حالى اســت که معافیت مالیاتى ممکن است تا 15 

سال نیز تمدید شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینى(ره) شهرستان نجف آباد گفت: 
به دنبال اختصاص اعتبار دو میلیارد تومانى رئیس کمیته امداد 
کشور براى خانواده هاى تحت پوشش شهرستان، نزدیک 
به یک میلیارد تومان براى خرید، تجهیز یا تعمیر مســکن 

مددجویان هزینه شد.
فریدون ابراهیمى در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر رئیس 
کمیته امداد کشور به نجف آباد در بهمن ماه سال 96 اظهار 
کرد: از دو میلیارد تومانى که به کمیته امداد این شهرستان 
اختصاص یافت یک میلیارد تومان بــراى خرید، تجهیز یا 
تعمیر مســکن مددجویان و یک میلیــارد نیز صرف تأمین 
جهیزیه، لوازم منزل و هزینه هاى تحصیل دانشجویان تحت 
پوشش شــد که در این میان تأمین جهیزیه با 560 میلیون 

تومان بیشترین سهم از این اعتبار را داشته است.
وى از خرید 40 واحــد از مجموعه منازل احداث شــده در 
مسکن مهر فوالدشــهر خبرداد و اضافه کرد: به دلیل نبود 
ظرفیت خالى در مرکز شهرستان در فوالدشهر این مسکن ها 
خریدارى و براى هــر واحد 20 میلیون تومــان به صورت 
بالعوض و 40 میلیون تومان نیز تسهیالت قرض الحسنه 
در نظر گرفته شــد و بقیه مبلغ را نیز خود مددجویان تأمین 

کرده اند.
رئیس کمیته امداد امام خمینى(ره) شهرســتان نجف آباد 

از ادامه پیگیرى ها براى خرید یکصد تا 300 واحد مســکن 
مهر بدون مشــترى در سطح اســتان با هدف واگذارى به 
خانواده هــاى تحت پوشــش خبر داد و خاطرنشــان کرد: 
طبق سیاســت کمیته امداد، 10 درصد از منابع درآمدى هر 
شهرســتان به تعامل و همکارى با خیریه ها اختصاص پیدا 
مى کند که در همین راستا طى ســال گذشته ده باب منزل 
مسکونى با همکارى مشترك کمیته امداد و خیریه ها براى 

افراد نیازمند تأمین شده است.
وى عنوان کرد: با تخصیــص 200 میلیون تومان از کمک 
دو میلیارد تومانى رئیس کمیته امداد کشور، اقداماتى مانند 
کمک به احداث حمام، ســرویس بهداشــتى و آشپزخانه 
در سطح 200 منزل مددجویان روســتایى و شهرى انجام 

گرفته است.
وى با اشــاره به امکان اســتفاده مددجویان کمیته از امتیاز 
رایگان انشــعاب هاى مختلف براى یک بار گفت: در حال 
حاضر 300 خانواده تحت پوشــش شهرســتان در منازل 
اجاره اى زندگــى مى کنند که ماهیانه بیــن یکصد تا 300 
هزار تومان به عنوان کمک هزینه اجــاره به آنها پرداخت 
مى شــود و براى تأ مین ودیعه مســکن نیز امکان پرداخت 
وام قرض الحســنه به مبلغ پنج تا 15 میلیون تومان فراهم 

شده است.

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان گفت: دستگاه 
قضایى از تولیدکننده اى که با ســالمت کار کند، حمایت 
مى کند و در این راستا از تمام ظرفیت هاى قضایى براى 

ادامه فعالیت این واحدها استفاده مى شود.
به گزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان، احمد 
خسروى وفا در نشستى با اعضاى هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانى اصفهان تصریح کرد: اتاق بازرگانى اصفهان با 
حضور تولیدکنندگان و بازرگانان مى تواند فرهنگ کسب و 
کار اسالمى را  در جامعه تبیین کند. وى خواستار شناسایى 
موانع تولید در استان اصفهان از سوى اتاق بازرگانى شد 
و گفت: دستگاه قضایى استان با استفاده از ظرفیت هاى 
قانونى مى تواند برخى از موانع را با همکارى اتاق بازرگانى 

اصفهان برطرف کند.
خســروى وفا خواســتار حمایت از مردم از سوى فعاالن 
اقتصادى در نوســانات نــرخ ارز شــد و گفت:برخى از 
ســوداگران در نوســانات نرخ ارز به اقشــار مردم  فشار 
مضاعفى وارد کردند. وى تأکید کرد: دادگسترى از کسانى 
که از منابــع بانکى براى امور غیر از تولید اســتفاده کنند 

حمایت نخواهد کرد. 
وى با اشاره به پایین بودن شــاخص هاى کسب و کار در 
اســتان گفت: باید از ســرمایه گذار و تولید کننده واقعى 
حمایت کنیم تا جریان تولید و اشتغالزایى در جامعه تداوم 
داشته باشد. رئیس کل دادگسترى استان اصفهان اضافه 
کرد: رئیس قــوه قضاییه براى تولیدکننــدگان و فعاالن 
اقتصادى واقعى اتفاقات خوبى را رقم خواهد زد و سرمایه 
گــذاران و فعاالن اقتصــادى براى ســرمایه گذارى در

 فعالیت هاى اقتصادى دلگرم خواهند شد. 
■■■ 

 رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در این نشست گفت: اتاق 

بازرگانى به عنــوان پارلمان بخش خصوصى خواســتار 
همکارى نزدیک با قواى ســه گانه از جمله قوه قضاییه 

است.
مسعود گلشیرازى تأکید کرد: دادگســترى در کنار اتاق 
بازرگانى مى تواند بسیارى از مسائل حقوقى تولیدکنندگان 
را در شــرایط عادالنه و منصفانه قبل از تشــکیل پرونده 
قضایى برطرف کند. وى در بخشــى از ســخنان خود به 
واقعیت آمارى فضاى کســب و کار کشــور اشاره کرد و 
گفت: شــاخص کســب و کار ایران رتبه 128 دنیاست و 
استان اصفهان جزو چهار استان با شرایط نامناسب کسب 
و کار ارزیابى شــده و اتاق بازرگانى خواستار بهبود محیط 
کســب و کار با همکارى ســازمان هاى دولتى و نهادى 

است.
گلشیرازى بیانیه گام دوم انقالب اسالمى را راهنماى قواى 
سه گانه و بخش خصوصى برشمرد و گفت: براى برداشتن 
گام دوم راهى به جز رونق تولیــد و حضور جوانان در این  

عرصه وجود ندارد.
■■■ 

نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان هم در این نشســت 
خواستار فرهنگسازى گنجاندن بند معرفى مرکز داورى 
و شــوراى حل اختالف اتاق بازرگانــى در قراردادهاى 
تجارى شد و گفت: معرفى مرکزى به عنوان حل دعاوى 
مى تواند مراجعــات به دادگســترى را براى تشــکیل 

پرونده هاى دعاوى کاهش دهد.
بهرام سبحانى ایجاد مجتمع قضایى پرونده هاى اقتصادى 
در استان با همکارى اتاق بازرگانى اصفهان را گامى مؤثر 
در تخصصى شــدن قضات شــعبه دادگاه ها دانســت و 
گفت: تخصصى ماندن این شــعبه مى تواند  به حل سریع 

پرونده هاى اقتصادى کمک کند. 

نمایش توانمندى هاى اقتصادى ایران در بغداد

کمک یک میلیارد تومانى به مسکن مددجویان نجف آباد

در دیدار هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى با رئیس کل دادگسترى  اصفهان مطرح شد؛

اتاق بازرگانى مى تواند فرهنگ کسب و کار اسالمى را 
در جامعه تبیین کند




