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مگر کى روش قرارداد ندارد؟ قارچ هاى سمى چه نشانه هایى دارد؟کمتر از 10 درصد کودکان اصفهان به مهدکودك مى روندقصه تلخ شهاب حسینى و ساره بیات پراید مرز 50 میلیون تومان را شکست سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 آیا لوبیا 
براى دیابت
مفید است؟

کشف 139 تن چوب و زغال قاچاق در اصفهان
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لیال حاتمى چرا مى خواهد 
راه سقوط را طى کند؟

 جوایز مسابقه گلزار
قمار است

گلـر تاتنهام
 مى خواهد براى ایران 

بازى کند 
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تونل گالب 2 
تضمین آب شرب 
اصفهان است

اگرچه بارش هاى خوب امســال، تــا اندازه اى 
نگرانــى مســئوالن را بابت تأمین آب شــرب 
اصفهانى ها در تابستان امسال کمتر کرده، باید 
توجه داشت خشکسالى هاى پى درپى و حوادث 
مختلف، موجب ناپایدارى در تأمین آب شــرب 
اصفهان بزرگ شده است. باید توجه داشت که 
طی سال هاى گذشته حوادث مختلفی منجر 
به خروج تصفیه خانه باباشــیخعلى از مدار 
طرح آبرسانى اصفهان بزرگ شد و نشان داد که 
این سامانه تا چه حد در تأمین آب شرب مردم این 
استان، متزلزل است. وقوع این حادثه مسئوالن 

 4وقت را ...

قرق شکسته نشدقرق شکسته نشد
ممانعت اداره منابع طبیعى سمیرم از ورود زود هنگام عشایر به ییالقممانعت اداره منابع طبیعى سمیرم از ورود زود هنگام عشایر به ییالق
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قاچاقچیان همچنان تاغ زارها را تهدید مى کنند

اولین تجربه سینمایى موفق 
سروش صحت 

متهم تفهیم اتهام شد
پس از مطرح شدن شائبات گل خوردن محســن فروزان دروازه بان 
تراکتورســازى در بازى با ســپیدرود، این بازیکن در جلســه کمیته 

انضباطى تراکتور حاضر شد.
به گزارش  سایت باشگاه تراکتورسازى، در جریان دیدار دو تیم تراکتور 
و سپیدرود رشت در لیگ برتر فوتبال، تیم تراکتور سه گل مشکوك 

دریافت کرد که با توجه به...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

یک کیلومتر 
دیواره سازى 

حاشیه کارون را 
اصفهانى ها انجام دادند

موافقت با استعفاى شهردار باغبادران
با انتخاب سرپرست صورت گرفت
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پاسخ آیت ا... مکارم شیرازى به یک استفتاء

5
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اگرچه بارش
نگرانــى مس
اصفهانى ها
توجه داشت
مختلف، مو
اصفهان بز
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وقت را ...

ذوب آهن، آمریکا ذوب آهن، آمریکا 
و حاال دانمارك و حاال دانمارك 

دهیارى روستاى کچوئیه باســتناد بودجه مصوب ســال 1398 و مصوب شوراى 
اسالمى روستا به ش 135 مورخ 97/09/29 روســتا در نظر دارد بهسازى ورودى خ 
شهید سادات طبق دستور کار پیوست روســتاى فوق را به مبلغ 2000000000 ریال 
(دویست میلیون تومان) از طریق استعالم به پیمانکار واجد شرایط (شرکت ثبتى با 
موضوع مربوطه) واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجد شــرایط دعوت مى گردد 
جهت دریافت اســناد اســتعالم ضمن واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 
0105716984008 بانک ملى باغبهادران به نام دهیارى روستاى کچوئیه به امور مالى 
بخشدارى باغبهادران مراجعه نمایند. ضمناً آخرین مهلت تسلیم مدارك روز پنجشنبه 

1398/02/12 به امور مالى دهیارى ها واقع در بخشدارى باغبهادران مراجعه نمایند.
ارائه ضمانت نامه بانکى الزامى است.

آگهى تجدید مناقصه

داود جوادیان- دهیار  روستاى کچوئیه

دهیارى روستاى کچوئیه باستناد بودجه ســال 1398 و مصوب شماره 122 مورخ 
97/05/17 شوراى اسالمى روســتا در نظر دارد اجراى بهسازى، مرمت و آسفالت 
معابر خ محله پایین (خ شــهید محمودرضا عطایى) روســتاى فوق را به مبلغ کل
 3000000000 ریال(سیصد میلیون تومان) از طریق استعالم به پیمانکار واجد شرایط 
(شرکت ثبتى با رتبه بندى و موضوع مربوطه) واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجد 
شرایط دعوت مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه ضمن واریز مبلغ 500/000 ریال به 
حساب شماره 0105716984008 بانک ملى باغبهادران به نام دهیارى روستاى کچوئیه 
به امور مالى دهیارى ها واقع در بخشدارى باغبهادران مراجعه نمایند. آخرین مهلت 
تسلیم مدارك تا پایان روز پنجشنبه 1398/02/12 به امور مالى دهیارى ها مى باشد. 

* ارائه ضمانت نامه بانکى الزامى است*
آسفالت از کارخانه زرین سپاهان مورد تأیید مى باشد.

تجدید مناقصه عمومى

داود جوادیان- دهیار  روستاى کچوئیه

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 98/02/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/02/15

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

(داخلى 395)

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1398/02/04 

نوبت دوم

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

خط انتقال آب 600 جى شیر به 27- 1- 98
13/702/573/677686/000/000جارىبزرگمهر منطقه یک

www.nesfejahan.net
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وشصحتروشسروشصحتشسروش صحت  س

مصرف لوبیا انتخابى خوب و مناسب براى 
افراد مبتال به دیابت است که داراى بسیارى از 

مزایاى بهداشتى و 
تغذیه اى است. غذاهاى سرشار از از ویتامین، 

مواد معدنى، آنتى اکسیدان ها و فیبر براى...
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قیمت پراید در حالــى از مرز50 میلیــون تومان عبور 
کرده است که بازار خودرو در ســکون و رکودى کامل 
به سر مى برد. فعاالن بازار مى گویند به رغم عدم انجام 
معامالت، قیمت خودرو در بازار افزایش یافته اســت و 
فروشندگان براى پراید صفر کیلومتر سایپا 111، قیمت 
41 میلیون و 300 هزار تومان را اعالم مى کنند. بر این 
اساس قیمت سایپا 111 ســفید نیز در بازار 50 میلیون و 

800 هزار تومان عرضه شده است.
 بســیارى از فعاالن بازار مى گویند حتى با وجود بودن 
مشترى در بازار، باز هم با قیمت هاى بسیار باال مشتریان 
چندان تمایلى به فروش خــودرو ندارند چرا که معتقدند 

قیمت ها رو به افزایش اســت. بر اســاس این گزارش 
نمایشگاهداران براى ســایپا 131 قیمت 46 میلیون و 
500 هزار تومان تا 46 میلیون و 700 هزار تومان را ارائه 
مى  کنند. سایپا 132 ســفید نیز حدود 49 میلیون تومان 

قیمت خورده است.
بهاى فروش پراید در بازار نســبت به فروردین ماه سال 
جارى افزایشى محسوس را تجربه کرده است. فعاالن 
بازار مى گویند فروشــندگان چند روزى اســت پا پس 
مى کشند و همین مسئله سبب شده است تقاضاى اندك 
موجود در بازار نیز جواب درخور نگیرد و در نتیجه قیمت ها 

افزایش یابد. 

رئیس مرکز آمار معتقد است، آمار تورم نشان دهنده 
تغییرات قیمت مجموعه اى از کاال ها به طور میانگین 

است و میزان گرانى کاال را نشان نمى دهد.
امیدعلى پارسا با اشاره به ارقام اعالم شده براى برخى 
از کاال ها اظهار کرد: ما در کنار افزایش 450 درصدى 
براى پیاز و افزایش 220 درصدى براى رب، کاهش 
30 درصدى براى لیمو ترش هم داشتیم و مجموع و 
میانگین این اعداد و ارقام مشــابه آنها باید در آمار ما 
محاسبه شود. پارسا افزود: به عنوان رئیس مرکز آمار 
باید به مردم و محققان ایــن اعتماد را بدهیم که این 

ارقام صحیح است. 

رئیس مرکز آمار تصریح کرد: ما ابایى از اینکه افزایش 
قیمت مثًال 450 درصدى یــک کاال را اعالم کنیم 

نداریم. 
پارسا با اشــاره به اینکه رقم مربوط به افزایش اجاره 
خانه به طور متوســط 25 درصد است افزود: این رقم 
در نقاط مختلف کشور و حتى مناطق مختلف تهران 
متفاوت اســت و رقم اعالم شده، آمار میانگین است. 
رئیس مرکز آمار تصریح کرد: به عنوان مثال در سیل 
اخیر حدود نیم درصد مردم همه دارایى خود را از دست 
دادند اما این نیم درصد در مقابل همه مردم کشور رقم 

باالیى نیست.

پراید مرز 50 میلیون تومان را 
شکست

ترسى از اعالم گرانى کاال ها 
نداریم

چرا سفر روحانى به کردستان 
لغو شد

  تسـنیم| عضو مجمـع نمایندگان کردسـتان در 
مجلس شـوراى اسـالمى گفت: سـفر روز چهارشـنبه 
هفته جارى (امروز) رئیس جمهور به اسـتان کردسـتان 
لغو شد. محسن بیگلرى افزود: تاکنون دلیل لغو این سفر 
اعالم نشده اسـت. یک منبع آگاه در دفتر رئیس جمهور 
درخصـوص علت لغـو سـفرهاى روحانى گفـت: دکتر 
روحانـى روزهـاى آینده جلسـات متعـدد و برنامه هاى 
فشـرده اى دارد و ان شـاءا... بـه زودى بـه اسـتان هاى 

کرمانشاه و کردستان نیز سفر مى کند.

به جاى ما
 با رامبد دیدار مى کند!

  تسنیم| بیش از 100 نفر از معلمان مدارس خارج 
از کشور دیروز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود 
(شـش ماه حقوق و یکسال حق مسـکن) مقابل وزارت 
آموزش  و پرورش حضور یافتنـد. یکى از معلمان حاضر 
مقابل وزارت آموزش  و پرورش گفت:«30 بهمن مقابل 
وزارتخانه آمدیم 90 نفر بودیم اما وزیر آموزش و پرورش 
با ما دیدار نکرد تا مشـکالتمان را بیان کنیم اما با رامبد 

جوان دیدار مى کند.»

جرأتش را ندارد
  نامـه نیـوز| حجـت االسـالم ناصـر موسـوى 
الرگانـى، نماینـده فالورجـان در مجلـس مى گویـد: 
«آمریکا قدرت و جرأت جنگ با ایـران را ندارد که اگر 
داشـت هنگامى که عراق را گرفت و تا مـرز ایران آمد 
این کار را مى کرد. مضافًا آنکه ما هشـت سال با دست 
خالى و در شرایطى که تمام دنیا به عراق سالح  مى داد، 
جنگیدیم و از شکست نهراسیدیم؛ اکنون که به مراتب 
قـدرت نظامى مـان بـاال رفته اسـت. اکنـون ناوهاى 
آمریکایـى از تیـررس موشـک هاى میانبرد ایـران در 
امان نیستند و از مقابله نظامى با ایران مى ترسند. تردید 
نکنید که اگـر آمریکا قـدرت جنگ با ایران را داشـت، 

لحظه اى صبر نمى کرد.

تحریم نمى کنند
  آفتاب نیوز| جواد امام، دبیـرکل حزب ایثارگران 
اصالح طلب در پاسـخ به سـئوالى مبنى بر اینکه برخى 
مدعى هستند که اصالح طلبان قصد تحریم انتخابات را 
دارند، آیا چنین گمانه زنى هایى صحیح است یا خیر، گفت: 
اصالح طلبان هنوز به مباحث انتخابات ورود نکرده اند که 
بخواهند تصمیم بگیرند اگر توقعاتشان برآورده نشد آن 

را تحریم کنند؛ چنین صحبتى درست نیست.

توصیه رضایى به دولت
  آنـا| دبیـر مجمع تشـخیص مصلحت نظـام گفت: 
اینکه بگوییـم 15 نفر نشسـته اند براى کشـور تصمیم 
مى گیرند صحیح نیست، ادبیات دوسـتانه این است که 
مجمع را برادر و همـکار دولت بدانیم. محسـن رضایى 
اظهار کرد: در مقابل تحوالت مجمع تشخیص مصلحت 
نظـام مقاومت هایى وجـود دارد و از آغـاز تغییرات مورد 
هجمه روزنامه هاى زنجیره اى قرار گرفته ایم. اما مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به دنبال افزایش کارایى نظام 
اسـت و به هیچ وجـه نمى خواهیم شـوراى نگهبان دوم 
ایجاد شـود. دولت نیز نباید به دیده یک نهـاد مزاحم به 

مجمع نگاه کند.

دیوار تحریم 
با کتاب فرو مى ریزد

  مهر| سـید عباس صالحى، وزیر فرهنگ و ارشـاد 
اسالمى در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران  تأکید 
کرد: اگر کسانى مى خواهند ملت بزرگ و با تمدن ایران را 
منزوى کنند، این کتاب و ارتباط از طریق آن است که این 
خیال را از بین مى برد. دیوار بى اعتمادى و تکفیر و تحریم 
با کتاب فرو مى ریزد. باید امروز تالش کنیم تا به کمک 

کتاب کمربند تحریم بر دور خود را بازتر کنیم.

خبرخوان
اصفهان مسحور کننده است

  پانــا| «منفــورد کریــش»، تهیه کننــده و 
پخش کننده فیلم از کشور آلمان یکى از مهمانان 
سى و هفتمین جشــنواره جهانى فیلم فجر است 
که در بخش بازار جشــنواره فعالیت دارد. او که از 
همراهان هر ساله جشنواره فجر است تجربه حضور 
در ایران را مثل بازگشتن به خانه توصیف مى کند. 
کریش مى گوید: «من آنقدر با مردم ایران رابطه 
خوبى دارم که آمدن به ایران براى من مثل بازگشت 
به خانه است. البته از شــهرهاى ایران جز تهران 
فقط به اصفهان رفتم. چه شهر بى نظیرى! شکوه 
معمارى اسالمى و روح زیباى شرقى در هر نقطه 

این شهر بیننده را مجذوب و مسحور مى کند.»

دانش آموزاِن مسواك نزن!
  ایمنا| قائم مقام وزیر بهداشت گفت: طبق آمار 
از هر ده دانش آموز به طور میانگین چهار نفر روزانه 
مســواك نمى زنند که دلیل اصلــى این موضوع، 
ضعف فرهنگى در خصوص استفاده از مسواك و 
سالمت دهان و دندان در دوران کودکى و نوجوانى 

بوده است.

دانشگاه پیام نور 
تعطیل نمى شود

  ایسنا| وزیر علوم، تحقیقات و فناورى تصریح 
کرد: قرار نیست دانشگاه پیام نور تعطیل شود بلکه 
یک تکلیف جدى براى آن تعریف شده است و این 
دانشگاه باید کل فضاى آموزش مجازى را به عهده 
بگیرد. منصور غالمى تأکید کرد که مرکز رشــد 
دانشــگاه پیام نور براى مداخله در خدمات رسانى 

فناورى و اشتغال ایجاد شود.

فروش سمعک هاى
 دست دوم

  مهــر| رئیس انجمن علمى شنوایى شناسى 
ایران، نســبت به خرید اینترنتى سمعک هشدار 
داد و گفت: متأسفانه در برخى کانال هاى اینترنتى 
شاهد فروش سمعک هاى دست دوم با چند برابر 
قیمت هستیم. در حالى که بعضى از این سمعک ها، 

خراب اند و قابل استفاده نیستند. 

افزایش حقوق از ماه جارى 
  ایرنا| سرپرســت ســازمان تأمین اجتماعى 
گفت: تالش مى شود افزایش حقوق بازنشستگان 
این سازمان از اردیبهشــت ماه سال جارى اعمال 
شود اگرچه با این میزان افزایش ماهانه هزار و 400 
میلیارد تومان و ساالنه 17 هزار میلیارد تومان به 

هزینه هاى تأمین اجتماعى اضافه مى شود.

23 هزار اسب ورزشى داریم
  باشــگاه خبرنــگاران جــوان| رئیس 
فدراسیون سوارکارى گفت: حدود 23 هزار اسب 
ورزشــى در کشــور وجود دارد و هزینه متوسط 
نگهدارى هر اســب نیز به طور متوسط 800 هزار 
تومان است که تمامى این هزینه ها توسط مردم 

پرداخت مى شود.

78 درصد مخازن سد ها 
پر شد

  میزان| میزان ذخیره آب ســد هاى کشور با 
رشد 63 درصدى نسبت به سال گذشته به بیش 
از 39 میلیارد مترمکعب رســیده و 78 درصد از 
ظرفیت مخازن سد هاى کشور نیز پر شده است. 
روند افزایشــى بارندگى ها موجب شده است تا 
کشور ما پربارش ترین سال آبى نیم قرن اخیر خود 
را تجربه کند و حجم بارندگى تمامى استان هاى 
کشور از مدت میانگین 50 سال اخیر کشور هم 

فراتر برود.

البد دربــاره تیپ هاى واکنش ســریع نیروى مخصوص 
نیروى زمینى ارتش چیزهایى شــنیده ایــد. یکى از این 
تیپ ها، تیپ 65 یا همان کاله سبزهاى ارتشى هستند که 
از جمله ورزیده ترین سربازان ایران به شمار مى آیند. حاال 
گفته مى شــود تعداد این تیپ ها بیشتر شده است. دیروز 
خبرگزارى «میزان» متن گفتگو با فرمانده نیروى زمینى 
ارتش را منتشر کرد که در آن به جزییات همین خبر پرداخته 
شده بود. امیر ســرتیپ کیومرث حیدرى درباره تیپ هاى 

ویژه نیروى زمینى مى گوید:
«امروز تیپ هاى پیاده نیــروى زمینى ارتش به تیپ هاى 
متحرك هجومى کــه از تحرك و قــدرت تهاجم 100 
درصدى برخوردار هستند تبدیل شده اند. سابقًا در نیروى 
زمینى تنها یک نیروى واکنش سریع با عنوان تیپ 65 که 
به کاله سبز ها نیز معروف هســتند، وجود داشت اما امروز 

ما در گستره وســیعى این تیپ ها را وســعت بخشیدیم تا 
پاســخگوى نیاز هاى عملیاتى روز ما باشــند. خدمت در 
تیپ هاى واکنش ســریع نیروى مخصوص با خدمت در 
ســایر تیپ ها متفاوت اســت و ما در این تیپ ها آدم هاى 
ذوالفنونى را پرورش مى دهیم. نیرو هاى حاضر در تیپ هاى 
واکنش سریع نیروى مخصوص، باید انواع زبان هاى بیگانه 
مخصوصًا زبان هاى کشور هاى اطراف ما را آموزش ببینند؛ 
همچنین باید انواع دوره هاى سخت و طاقت فرسا را طى 
کنند. باید بتوانند در تمام شــرایط جوى بجنگند. مصداق 
عینى این موضوع، حادثه سقوط هواپیماى تهران-یاسوج 
بود که همکاران من در دماى 28 درجه زیر صفر ارتفاعات 
دنا، توانستند 12 شب را به صبح برسانند و مأموریت خود را 
انجام دهند. رزم در جنگل، کویر، کوهستان، داشتن توانایى 
انجام عملیات هاى متحرك هوایــى و همچنین توانایى 
انجام عملیات هاى ترکیبى هوایى، زمینــى و دریایى، از 
دیگر قابلیت هایى است که یک عضو تیپ واکنش سریع 
نیروى مخصوص، باید از آنها بهره مند باشد. استخدام هاى 
ما براى اعضاى تیپ واکنش ســریع نیروى مخصوص، 
یک گزینش ویژه است و در وهله نخست، تأکید زیادى بر 
داوطلب بودن این افراد داریم. براى امسال هم پیش بینى 
کرده ایم که فرد حاضر در تیپ هاى واکنش سریع نیروى 
مخصوص، حتمًا باید در یک رشته ورزشى در حد حرفه اى 

مدرك داشته باشند.»

دوشــنبه شــب دیگــرى از ســال 98 هــم بــدون 
عادل فردوســى پــور و برنامه پرمخاطبش ســپرى 
شــد. برنامه اى کــه حــدود دو دهــه محبوب ترین 
برنامــه تلویزیــون بــود اما ایــن محبوبیــت براى 
بعضى قابــل قبــول نبــود تا پــروژه حــذف عادل 

فردوسى پور کلید بخورد.
حاال بعد از بیش از یک ماه که از برنامه «نود» مى گذرد 
مشخص شــده اســت که على فروغى تنها اجرا کننده 
دســتور حذف فردوســى پور و «نود» نبوده و افرادى 
بزرگ تر که منافع خود در فوتبــال را زیر ذره بین دقیق 
برنامه «نود» در خطر مى دیدند، تصمیم به این کار گرفته 
بودند. «نود» فردوسى پور در شرایطى حذف شد که در 
سال 97 هم از سوى بینندگان به عنوان بهترین برنامه 

تلویزیون انتخاب شد و همچنان هم خیلى ها امیدوارند 
که یک بار دیگر این برنامه را روى آنتن زنده تلویزیون 

در دوشنبه شب ها ببینند.
جالب اینکه در ایــن روز ها یک گفتگــو هم در فضاى 
مجازى منتشر شده که ادعا مى شود، بین فردوسى پور و 
مدیر شبکه 3 رد و بدل شده است. در این گفتگو فردوسى 
پور تأکید مى کند که برنامه اش بین مردم محبوب است 
و چرا باید حذف شــود اما فروغى جواب مى دهد: «بگو 
همون مردم بهت آنتن بدن!». هنوز مشخص نیست این 
فایل ساختگى است یا واقعًا حقیقت دارد و این محاوره 
بین دو نفر شکل گرفته اســت. گفتگویى که حتى اگر 
واقعى هم نباشد اما خیلى دور از واقعیت هاى این روز هاى 

تلویزیون هم نیست.

بر اساس نتایج یک پژوهش گسترده در تهران، به طور 
کلى میانگین دریافتى در سال 97 در رده کارشناس، 2/8 
میلیون، در رده مدیران میانى 4/1 میلیون تومان و در رده 
مدیران ارشــد 6/2 میلیون تومان بوده است. بنابراین، 
مى توان چنین نتیجه گرفت که میانگین دریافتى مدیران 
ارشــد حدود 2/2 برابر میانگین دریافتى کارشناسان آن 
مجموعه اســت. این یعنى برخالف تصور رایج، تفاوت 
متوسط دریافتى میان مدیران ارشد و کارشناسان، آنقدرها 

هم زیاد نیست.
در بخشــى از نتایج این پژوهش، که به بررســى تأثیر 
نوع فعالیت شرکت بر میزان حقوق و دستمزد پرداخته، 
مشاهده مى شود شــاغالن در شــرکت هاى بازرگانى 
(صادرات و واردات) بیشــترین دریافتى ها را در سطوح 

مدیریتى نسبت به مدیران در سایر گروه ها داشته اند. 
مقایسه دریافتى افراد در بخش دولتى و خصوصى نشان 
مى دهد میانگین دریافتى مدیران در این دو بخش تقریبًا 
برابر است اما کارشناســان شاغل در بخش دولتى حدود 
25 درصد بیش از همتایانشان در بخش خصوصى حقوق 
مى گیرند. در شرکت هاى بین المللى اما بحث متفاوتى را 
شاهد هستیم و تفاوت زیادى در میانگین درآمد به ویژه 
در سطح مدیران ارشــد وجود دارد. بر اساس داده هاى 

موجود، میانگین دریافتى مدیران ارشــد (ایرانى) در این 
شرکت ها مبلغ 12/2 میلیون تومان است. در مورد تأثیر 
میزان سابقه کارى بر دریافتى به نظر مى رسد، بیشترین 

تأثیر در سال هاى اول کارى تا 15 سال اتفاق مى افتد.
در مــورد تأثیر مدرك تحصیلى، به نظر مى رســد تأثیر 
مدرك تحصیلى در بخش دولتى بیشــتر باشد. تفاوت 
دریافتى یک مدیر ارشد فوق لیسانس بخش دولتى 25 
درصد بیش از همتاى داراى مدرك کارشناسى خودش 
اســت. این میزان در بخش خصوصــى تنها 13 درصد 
است. این اتفاق را مى توان نشانه مثبتى از تمایل بیشتر 
بخش خصوصى به مهارت گرایى و سنجش افراد بر اثر 
توانمندى و اثربخشــى آنها و نه صرفًا مدرك تحصیلى 

دانست.

به گزارش «دیده بان ایران»، سردار على نصیرى، فرمانده 
سابق حفاظت سپاه پاسداران انقالب اسالمى در گفتگویى 
پیرامون شایعات منتشر شــده در رسانه هاى ضدانقالب 
مبنى بر خروج وى از کشور گفت: مراسم تودیع بنده در 
روز شنبه انجام شد و این مســئله  عادى سازمانى است. 
فرمانده  محترم اینطور تصمیم گرفتند که بنده از مسئولیت 
فعلى تودیع و در جاى دیگر به کارگیرى شوم. برخالف 

آن چیزى که اعالم شد بنده پس از مراسم تودیع ایران را 
ترك نکرده و موضوع خاصى نیز نبوده است. وى افزود: 
آن چیزى که اعالم شد صرفاً یک شیطنت رسانه اى بوده 
است. ما پاسدار نظام و سرباز والیت هستیم و جانمان را 
براى نظام و انقالب و رهبرمان گذاشــته و هرگز از این 

مسیر کنار نخواهیم رفت.
در خبر شایعه  منتسب به سردار نصیرى عنوان شده بود که 
وى پس از درگیرى با فرماندهان ارشد از حضور در محل 
کار خود امتناع و ایران را به مقصد یکى از کشورهاى عربى 
ترك کرده است. با روشن شــدن گزاره  دوم این شایعه 
یعنى عدم خروج ایشــان از ایران، در رابطه با گزاره  اول 
این شایعه یعنى درگیرى وى با فرماند هان ارشد، سردار 
نصیرى اظهار کرد: اصًال هیچ درگیرى در کار نبوده است 
و حتى قبل از این نیز خود من پیشنهاد چنین جابه جایى را 

در مجموعه ارائه کرده بودم.

مرجع عالیقدر تقلید در استفتائى برنده هاى «برنده باش» 
را مالک جوایزشان ندانست.

به گزارش «خبرآنالیــن»؛ برنامه مــورد عالقه مدیر 
جوان شبکه 3 حاال با چالش جدیدى روبه رو شده است. 
این برنامه کــه از همان ابتدا و پیش از شــروع پخش با 
حاشیه هاى زیادى همراه بود حاال به نظر مى رسد با چالش 
جدى ترى مواجه شــده و باید دید واکنش على فروغى، 

مدیر شبکه 3 به این اتفاق چه خواهد بود.
«برنده باش» از همان ابتدا قرار بود برگ برنده مدیر شبکه 
3 باشد. مسابقه اى که محمدرضا گلزار، سوپراستار سینما را 
براى اولین بار به عنوان مجرى روى آنتن تلویزیون آورد و 
مى خواست با استفاده از پتانسیل هواداران این بازیگر براى 
تلویزیون مخاطب جذب کند از ابتدا به دلیل نوع انتخاب 
شرکت کنندگانش مورد انتقاد بود. اینکه کسانى که براى 
شرکت در این برنامه تمایل داشتند باید اپلیکیشن برنامه 
را نصب مى کردند و به سئواالت آن جواب مى دادند و آنقدر 
هزینه مى کردند و سئوال مى خریدند که بتوانند به عنوان 
نفرات برتر به استودیوى «برنده باش» راه یابند، موردى 
بود که در همان ابتدا باعث شــد بعضى رسانه ها از درآمد 

هنگفت سازندگان برنامه بنویسند. 
این اما چالشــى نبود که باعث توقف حرکت این برنامه 
شود. حاشیه بعدى شــاید وقتى رقم خورد که در مسابقه 
مردمى جام جم طى کمتر از یک روز جاى «برنده باش» 
و «نود» به عنوان برنامه هاى محبوب مردم جا به جا شد 
و پیامکى به کسانى که به برنامه «نود» رأى داده بودند 

فرستاده شد که حکایت از تغییر رأى آنها داشت. اتفاقى که 
گرچه وزارت ارتباطات از مشخص شدن متخلف آن گفت، 
على رغم پرسش مخاطبان هیچ مســئولى در تلویزیون 

درباره آن توضیحى نداد. 
گرچه در نهایت «نود» عنوان برنامه محبوب مردمى را 
کسب کرد اما این محمدرضا گلزار بود که وقتى روى سن 
رفت با تشکر فراوان از مدیر شــبکه 3 از مخاطبى گفت 
که با «برنده باش» براى تلویزیون آورده اســت. اینها و 
پس از آن تعطیلى یکباره برنامه «نود» همه باعث شــد 

تا مخاطبان، «برنده باش» را نورچشــمى مدیر شــبکه 
3 بدانند.

این برنامه اما حاال با انتقاد یک مرجع تقلید روبه رو شدند. 
پیش از این هم بعضى مراجع تقلید در مواردى از تبدیل 
تلویزیون به کازینو با نظرسنجى هاى ستاره مربعى اش 
انتقاد کرده بودند و همین موضوع دلیلى براى تعطیلى این 
نظرسنجى ها و تمام تبلیغات ارزش افزوده در تلویزیون 
شد، این بار یکى از خبرگزارى ها نامه اى منتشر کرده است 
که در آن از آیت ا... مکارم شــیرازى درباره جوایز مسابقه 

«برنده باش» استفتاء شده و این مرجع تقلید جوایز این 
مسابقه را حرام اعالم کرده است.

سئوال مطرح شــده در این نامه این است: «مسابقه اى 
حضورى با عنوان "مسابقه بزرگ برنده باش" از طریق 
شبکه 3 سیماى جمهورى اســالمى ایران در حال اجرا 
و پخش است که به شــرکت کنندگان در این مسابقه به 
ازاى پاسخ صحیح به هر ســئوال، مبلغ قابل توجهى به 
صورت پلکانى(تا سقف صد میلیون تومان) اعطا مى کند 
که با کمک مجرى برنامه و فرصت هایى که در اختیار هر 
شرکت کننده قرار مى گیرد، مبلغ جایزه غالباً از پنج میلیون 
تومان کمتر نیست. شرط حضور در این برنامه خرید سئوال 
و پاسخ درست به آنها از طریق اپلیکیشن مخصوص است 
و در صورت درست بودن جواب ها، در یک رقابت فشرده، 
چهار نفر به مســابقه حضورى دعوت خواهند شــد. آیا 
برگزارى این نوع مسابقات جایز است؟ آیا شرکت در این 
نوع مسابقات جایز است؟ آیا شرکت کننده، مالک شرعى 

جایزه خواهد شد؟» 
و پاسخ این مرجع تقلید که با خودکار زیر آن نوشته شده 
این اســت: «این کار قمار است و کســانى که شرکت 

مى کنند مالک جوایز نمى شوند.»
استفتاء و پاســخ آیت ا... مکارم شــیرازى درباره برنامه 
«برنده باش» از روز دوشــنبه در فضاى مجازى منتشر 
شده و دست به دست مى شــود که با پیگیرى هاى دفتر 
نمایندگى خبرگزارى تسنیم در اســتان قم صحت این 

استفتاء تایید شد.

پاسخ آیت ا... مکارم شیرازى به یک استفتاء

 جوایز مسابقه گلزار قمار است

انتشار فایل صوتى گفتگوى فردوسى پور با فروغى!

سردار نصیرى: شایعه درباره من شیطنت بود

رئیس ســازمان حفظ نباتات با بیان اینکه فائو با اعزام 
نماینده خود به ایران احتمال عمدى بودن حمله ملخ ها 
به ایران را بررســى مى کند، گفت: کشورهاى همسایه 
در سال هاى گذشته همکارى بیشــترى براى مبارزه با 

ملخ هاى مهاجم داشته اند. 
محمدرضا درگاهى اظهار کــرد: ملخ هایى که به ایران 
حملــه مى کنند به طــور معمــول از شــمال آفریقا به 
شبه جزیره عربســتان رفته و از آنجا به ایران مى آیند هر 
چند که ملخ هایى نیز به صورت دســته هاى پراکنده در 
خود عربستان حضور دارند. او گفت: در گذشته ملخ هاى 
مهاجمى نیز از ســمت پاکستان و هندوســتان به ایران 
حمله ور شده بودند اما ملخ هایى که اکنون به ایران آمده اند 
از سمت شمال آفریقا و شــبه جزیره عربستان هستند. 

درگاهى گفت: ملخ هایى که به ایران حمله کرده اند 50 
میلیون قطعه هســتند و فعالیت آنها ادامه دارد و ما طى 

روزهاى آینده مبارزه خواهیم داشت.
در همین حال وزیر جهادکشاورزى گفت: تعداد ملخ هاى 
مهاجم به زمین هاى کشــاورزى در حال افزایش است 
اما با اقداماتى که صورت گرفته تا کنون به محصوالت 

کشاورزى آسیبى نرسیده است. 
محمود حجتى افزود: تا کنون در بیش از 30 هزار هکتار 
از اراضى کشاورزى با این آفت مبارزه شده اما همچنان 
بیش از 150 هزار هکتار دیگر باقى اســت. حجتى ادامه 
داد: این حجم از آفت ملخ صحرایى در 50 سال گذشته 
بى سابقه است اما تمام تدابیر الزم براى مبارزه با این آفت 

اندیشیده شده است.

حمله ملخ ها به ایران عمدى بود؟

کاله سبز ها دقیقاً چه آموزش هایى مى بینند؟

در سال 97 چه کسى چقدر حقوق گرفت؟

مانى مهدوى
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باید سهمشان را بدهند
شــهردار اردستان در جلسه ســتاد مدیریت پسماند 
اردستان یادآور شد: ساالنه بین ده تا 15 میلیارد ریال 
براى جمع آورى و حمل زباله هزینه مى شود و از مردم 

وجهى در ازاى آن دریافت نمى کنیم. 
محسن حیدرى اضافه کرد: اگر شهردارى هاى زواره 
و مهاباد، بخشدارى هاى مرکزى و زواره و دهیارى ها 
سهم خود را براى راه اندازى شرکت پسماند بپردازند، 
مى توان زودتر از مزیت هاى اجراى این طرح بهره 

بردارى کرد.

معاون استاندارى
 منصوب شد

با حکم وزیر کشــور و به پیشــنهاد عباس رضایى، 
اســتاندار اصفهان، حیدر قاســمى به سمت معاون 
سیاسى، امنیتى و اجتماعى اســتاندارى این استان 
منصوب شد. قاسمى قبل از این در سمت سرپرست 

معاون سیاسى استاندارى فعالیت داشت.

برپایى نمایشگاه گل و گیاه 
هشتمین نمایشگاه تخصصى گل و گیاه شهر اصفهان 
تا روز جمعه میزبان دوســتداران گل و گیاه است. در 
نمایشگاه چهار روزه گل و گیاه اصفهان، انواع گیاهان 
زینتى، گل هاى بر شــاخه، گل هاى فصلى، درخت، 
درختچه و تمام نهاده هایى که در عرصه فضاى سبز 
است عرضه مى شود. هشتمین نمایشگاه تخصصى 
گل و گیاه و گیاهان دارویى شــهر اصفهان تا ششم 
اردیبهشت ماه ســال  جارى در محل نمایشگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان واقع در پل شهرســتان 

برگزار مى شود.

پرداخت 6 میلیارد
 تسهیالت اشتغالزایى

سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى گلپایگان در 
جلسه کارگروه اشتغال شهرستان گلپایگان از پرداخت 
تسهیالت به واحدهاى صنعتى شهرستان خبرداد و 
گفت: پارسال 60 میلیارد ریال تسهیالت 6 درصد از 
محل اعتبارات اشتغال مناطق روستایى و عشایرى 
صندوق توسعه ملى به واحدهاى صنعتى شهرستان 
گلپایگان پرداخت شــده است. میثم سلیمانى افزود: 
این اعتبارات در راستاى ایجاد اشتغال به متقاضیان و 
کارآفرینان در حوزه صنعت، کشاورزى و گردشگرى 
در روستاهاى شهرستان گلپایگان پرداخت شده است.

غنى شدن
 سفره هاى زیرزمینى فریدن 

با آبگیرى طرح پخش ســیالب دامنه فریدن روزانه 
بیــش از 50 هزار متــر مکعب آب به ســفره هاى 
زیرزمینى تزریق مى شود. رئیس اداره منابع طبیعى و 
آبخیزدارى فریدن با بیان اینکه طرح 110 هکتارى 
پخش ســیالب دامنه بعد از یک دهه به طور کامل 
آبگیرى شــد گفت: وســعت حوضه آبخیز منطقه 
باالدست طرح بیش از 16 کیلومتر مربع است. حسین 
کرکوندى افزود: این پروژه به صورت صد کانال تراز 

به طول 27 کیلومتر طراحى شده است.

نتیجه یک نشست درباره 
وضعیت نساجى

کمیته آموزش میز نســاجی و انجمــن کارفرمایان 
صنایع نساجی کشــور با حضور فعاالن این صنف و 
مســئولین اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان 
و اتــاق بازرگانی به عنوان اعضــاي کمیته آموزش 
میز نســاجی در محل مرکز آموزش فنی و حرفه اي 
صنایع نســاجی برگزار شــد. از مصوبات این جلسه

 می توان به اعــالم آمادگی مرکز آمــوزش فنی و 
حرفه اي نساجی اســتان براى همکاري به صورت 
واگذاري فضاي مرکز به بخش غیردولتی به منظور 
بهره وري مناسبت تر از فضا و تجهیزات مرکز و تبیین 
جایگاه خوشه هاي صنعتی از سوي کارشناس صنایع 

اشاره کرد.

خبر

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: مرحله نخست سمپاشى درختان شهر از 
روز دوم تا دهم اردیبهشت ماه سال جارى انجام مى شود.

فروغ مرتضایى نژاد در گفتگو با «ایمنا»  اظهارکرد: به دلیل 
کمبود منابع آبى در طول ســال هاى گذشته، تنش هاى 
کم آبى به درختان و فضاى سبز رسیده و آفت آنها افزایش 
یافته است به طورى که برخى از آفات برگ خوار، چوب 
خوار و مکنده بر روى درختان غالب شهر از جمله درختان 
نارون، کاج، بیــد و اقاقى ها همچنیــن درختچه هاى 
پایدارى همچون رزها و نســترن نهادینه شده، بنابراین 

سمپاشى درختان ضرورى است.

وى با بیان اینکه در این دوره براى سمپاشــى درختان 
شــهر اکیپ هاى مناطق 15 گانه شــهردارى اصفهان 
فعال شــده اند، افزود: حتى در برخى نقاط شــهر بنا بر 
ضرورت، شستشوى درختان با استفاده از آب و صابون 
انجام مى شود.مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز 
شهردارى اصفهان با بیان اینکه براى انجام سمپاشى، 
خودروى راهنما در طول مسیر حرکت مى کند تا بتواند 
اطالع رسانى و حرکت آهسته ســمپاش را براى سایر 
خودروها، کسبه و عابران پیاده یادآورى کند، خاطرنشان 
کرد: سمپاشــى درختان ساعت 11 شــب به بعد انجام 

مى شود تا کمترین تردد وجود داشته باشد.

شــهردار اصفهان گفت: اصفهان آماده است با شهرهاى 
 عربى پیوند خواهرخواندگى داشته باشد.قدرت ا... نوروزى 
در همایش بین المللى مدیــران گروه هاى عربى جهان 
ضمن تبریک برگزارى نخســتین همایــش بین المللى 
مدیران گروه هاى عربى جهان مصادف با هفته فرهنگى 
اصفهان و روز شیخ بهایى، عنوان کرد: دانشمندان بزرگى 
از اعراب مانند راغب اصفهانى، ابونعیم اصفهانى و شیخ 
بهایى در اصفهــان زندگى کرده اند.شــهردار اصفهان 
تصریح کرد: امروز هرکجاى اصفهــان قدم بگذارید آثار 
شیخ بهایى از منارجنبان تا حمام شــیخ بهایى بر زیبایى 
اصفهان افزوده اند.وى با دعوت اساتید حاضر در همایش 

به بازدید از شــهر اصفهان اظهار کرد: بازدید از این شهر 
مرورى بر تاریخ جهان است.شهردار اصفهان با اشاره به 
اینکه گردشگرى در اصفهان فقط محدود به گردشگرى 
تاریخى نیست، افزود: تخت فوالد دومین قبرستان شیعیان 
جهان است که بسیارى از علماى اسالم در آن آرمیده اند 
و براى شــیعیان جاذبه مذهبى اســت، این شهر داراى 
بیمارستان هاى پیشرفته و اســاتید شناخته شده پزشکى 
است که اصفهان را به قطب توریسم درمانى تبدیل کرده  
اســت.وى عنوان کرد: اصفهان با بعلبک در لبنان و شهر 
کویت پیمان خواهرخواندگى دارد و آماده است با شهرهاى 

دیگر عربى پیوند خواهرخواندگى داشته باشد.

آماده خواهرخواندگى
 با کشورهاى عربى

سمپاشى درختان شهر
 آغاز شد

معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان گفت: 
در سراسر استان حدود 500 هزار کودك زیر شش 
سال داریم اما آمار پذیرش شده در مهدهاى کودك 
تنها 36 هزار نفر است که این رقم حتى 10 درصد 
کودکان هم نیست در حالى که مهدهاى کودك از 
جنبه نگهدارى صرف خارج شده و تأثیرات بیشترى 

بر رشد اجتماعى کودکان دارند.
مجتبى ناجى در گفتگو با «ایمنــا» با بیان اینکه 
در حــال حاضر در اســتان اصفهــان 800 مهد 
کودك فعالیت دارد، اظهار کرد: از این تعداد 350 
مهدکودك در شهرستان اصفهان و مابقى در سایر 

شهرستان هاى استان فعال است.
وى با اشاره به اینکه پذیرش این مهدهاى کودك  از 
زمان شیرخوارگى تا سن شش سالگى است، افزود: 
مجموع کودکان پذیرش شده در مهدهاى کودك  
بهزیستى استان اصفهان در سال گذشته 36 هزار 

نفر بوده است.
ناجى در خصوص آمار کودکان زیر ســن شــش 
سال اظهار کرد: در سراسر استان حدود 500 هزار 
کودك زیر شش سال داریم اما آمار پذیرش شده 
در مهدهاى کودك تنها 36 هزارنفر است که این 
رقم حتى 10 درصد کودکان هم نیست در حالى که 
مهدهاى کودك از جنبه نگهدارى صرف خارج شده 
و تأ ثیرات بیشترى بر رشد اجتماعى کودکان دارند.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
به منظــور جلوگیرى از وقوع ســیل در شــهر اهواز 
تاکنون یک کیلومتر دیواره ســازى حاشــیه رودخانه
 کارون توسط نیروهاى اعزامى از اصفهان انجام شده 

است.
منصور شیشه فروش که به خوزستان سفر کرده است، 
در گفتگو با «ایرنا» با اشــاره به اینکه دیواره سازى و 
استحکام بخشى سیل بندها در اطراف کارون ادامه دارد، 
اظهار کرد: براى یک کیلومتر دیواره سازى و استحکام 
بخشى ســیل بندها در حاشــیه کارون 1200 کامیون 
مصالح ســاختمانى از سوى ســتاد «اصفهان، معین 
خوزســتان» مصرف شده اســت.  وى بیان کرد: ستاد 
معین خوزستان با 80 نفر نیروى فعال توسط استاندارى 
اصفهان در شهرستان اهواز براى امدادرسانى به سیل 

زدگان و انجام اقدام هاى کارشناسى براى مقابله با سیل 
تشکیل شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان ادامه داد: 
شــرکت آبفا اصفهان با 18 نفر نیروى متخصص، 21 
پمپ کفکش و هشت دستگاه ماشــین آالت سنگین 
همراه با 50 نفر از نیروهاى ده شــهردارى اســتان و 
کارشناسان شرکت برق منطقه اى اصفهان با حضور در 
هفت نقطه شهر اهواز کار استحکام بخشى سیل بندها، 
تخلیه آب و پساب و برق رسانى به ساکنان این مناطق 

را برعهده دارند. 
وى با اشاره به اینکه چهار موکب از شهرستان خمینى 
شــهر و دو موکب از شهرهاى شاهین شــهر و برخوار 
براى امدادرسانى به هموطنان سیل زده در اهواز مستقر 
شــده اند، اضافه کرد: 400 نفر از عوامــل اجرایى این 

موکب ها روزانه پخت نان و تهیــه ده هزار پرس غذا 
را برعهده دارند. 

شیشــه فروش گفت: ده نفر از تکنیسین ها و پزشکان 
متخصص بیمارى هاى اطفال، داخلى و زنان و زایمان 
از دانشــگاه هاى علوم پزشــکى اصفهان و کاشان در 
حــال ارائه خدمات به هموطنان ســیل زده هســتند.  
به گفته وى، دســتگاه ســیار «ام آر اى» بیمارستان 
شــهید صدوقى اصفهــان نیز بــراى ارائــه خدمات

 به بیماران مناطق ســیل زده به خوزستان ارسال شده 
است. 

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان افزود: 
تاکنــون 250 کامیــون حامــل کمک هــاى مردم

 این استان به مناطق ســیل زده خوزستان ارسال شده 
است. 

وى با اشاره به حضور عوامل راهدارى استان اصفهان 
در لرســتان گفت: طى 13 روز گذشــته 25 کیلومتر 
از جــاده معموالن - پلدختر به وســیله 26 دســتگاه
ماشین آالت راهسازى اداره کل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى اصفهان بازسازى شده و اکنون 9 نفر از عوامل 
این اداره کل به وســیله هشت دســتگاه ماشین آالت 
راهسازى در حال بازسازى جاده معموالن به خرم آباد 

هستند. 
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با بیان 
اینکه بنیاد مسکن و شهرسازى اصفهان براى بازسازى 
واحدهاى مســکونى در شهر ســیل زده پلدختر معین 
لرستان شده است، گفت: قرار است بازسازى و مرمت 
4200  واحد مسکونى در این شهر توسط بنیاد مسکن 

اصفهان انجام شود.  

اگرچه بارش هاى خوب امســال، تا انــدازه اى نگرانى 
مسئوالن را بابت تأمین آب شرب اصفهانى ها در تابستان 
امســال کمتر کرده، باید توجه داشت خشکسالى هاى 
پى درپى و حوادث مختلف، موجب ناپایدارى در تأمین 
آب شرب اصفهان بزرگ شده است. باید توجه داشت که 
طی سال هاى گذشته حوادث مختلفی منجر به خروج 
تصفیه خانه باباشیخعلى از مدار طرح آبرسانى اصفهان 
بزرگ شد و نشان داد که این سامانه تا چه حد در تأمین 

آب شرب مردم این استان، متزلزل است.
وقوع این حادثه مســئوالن وقت را متوجه شــکننده و 
آسیب پذیر بودن شبکه تأمین آب شرب اصفهان کرد و 
در این راستا طرح تونل «گالب 2» در سفر استانى هیئت 
وزیران دولت وقت در سال 88 مصوب شد و در 15 مرداد 
ســال 93 نیز صالح، معاون امور هماهنگى استان هاى 
معاونت راهبردى و برنامه ریزى رئیس جمهور، سامانه 
دوم آبرسانى به اصفهان بزرگ یا «گالب 2» را طرحى 
درون استانى و در نقش پدافند غیرعامل براى اصفهان 
معرفى و با تأکیــد بر ضرورت آن، گفت: ســامانه دوم 
آبرسانى اصفهان بزرگ به طول  17 کیلومتر، با هدف 
انتقال آب از منطقه باالدســت زاینــده رود در محدوده 
استان اصفهان در دســتور کار قرار گرفت تا در صورت 

هرگونه مشــکل بتــوان آب حدود چهــار میلیون نفر 
اصفهانى را تأمین کرد. 

با این حال، از زمان مطرح شــدن اجــراى این طرح، 
مخالفت هاى استان باالدست، شدت گرفت و در محافل 
مختلف آن را طرح انتقال آب و بین حوضه اى توصیف 
کردند، اگرچه ســامانه دوم آبرســانى اصفهان بزرگ 
با هــدف تأمین کمبود آب شــرب در حال اجراســت.  
مخالفت ها با احداث این تونل تا جایــى ادامه دارد که 
اســتاندار اصفهان در نخستین جلسه شــوراى ادارى 
استان در سال 98، اعالم کرد: ا همچنان در اجراى تونل 

«گالب 2» با مشکالتى مواجه هستیم.
با وجود این، معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در خصوص ضرورت اجراى طرح تونل 

گالب به «ایســنا»، گفت: طرح گالب یک ســامانه 
آبرسانى به کاشان است که 11 شهر را پوشش مى دهد 
و ســامانه دوم گالب براى تأمین آب شــرب اصفهان 

بزرگ است. 
ناصر اکبرى با اشــاره به ضرورت اجــراى طرح تونل 
گالب، تأکید کرد: در حال حاضر تنها خط آبرسانى شرب 
اصفهان، تصفیه خانه باباشــیخعلى است که به دالیل 
فنى و بهره بردارى و نیاز به آب شرب، باید سامانه دوم 

آبرسانى به اصفهان بزرگ به بهره بردارى برسد.
وى بر ضرورت وجود این ســامانه در مواقع آبســالى 
اشــاره کرد و گفت: در زمان وقوع سیالب، شرایطى در 
زاینده رود اتفاق مى افتد که تصفیه آب را در باباشیخعلى 
کاهش مى دهد اما محل احداث سامانه دوم ابتداى سد 
زاینده رود است که یا سیالب نیست و یا به ندرت سیالبى 
مى شــود و این کمک بزرگى براى پایدارى تأمین آب 

شرب مردم اصفهان بزرگ است. 
اکبرى ظرفیت تصفیــه و انتقــال آب در تصفیه  خانه 
باباشیخعلى را بین 10 تا 12 مترمکعب بر ثانیه در شرایط 
نرمال عنوان کرد و گفت: سامانه دوم آبرسانى اصفهان 
طرحى پدافنــد غیرعامل و اســتفاده در مواقع خاص و 

بحرانى است.

هندوانه هاى تریاکى به مقصد نرســید. سرپرست 
پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان درباره کشف تریاك ها گفت: مأموران یگان 
تکاورى پلیس اصفهان حیــن کنترل خودروهاى 
عبورى از محور کوهپایه-هرند به یک کامیون بنز 

مشکوك شدند و آن را متوقف کردند. 
غالمحســین صفــرى افــزود: مأمــوران موفق 

شدند در بازرســى از این کامیون مقدار 252 کیلو 
تریاك که زیر بار قانونى هندوانه جاســاز شده بود، 

کشف کنند. 
وى با اشاره به اینکه در بازرسى بدنى از راننده نیز 7 
گرم هروئین کشف شد، بیان کرد: در این خصوص 
راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده براى اقدامات 

قانونى به مراجع قضای ى تحویل داده شد.

سرپرســت یگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى اســتان اصفهان گفت: سال گذشته، 137 
ُتن چوب و 2 تن زغال از قاچاقچیان کشف و ضبط شد. 
على رفیعیان در گفتگو با «ایمنا» با اشاره به اینکه عمده 
قاچاق چوب و زغال در مناطق شــرق و غرب اســتان 
اصفهان انجام مى شــود، اظهار کرد: طى سال 1397 
کشفیات چوب و زغال در استان اصفهان 133 مورد بوده 
است که حدود 137 تن چوب و 2 ُتن زغال از قاچاقچیان 

کشف و ضبط شد. 
وى با بیان اینکه بیشترین کشــفیات قاچاق چوب در 
استان اصفهان مربوط به اســتان هاى همجوار به ویژه 
چهارمحال و بختیارى و کهگیلویه و بویراحمد اســت 
افزود: در سطح اســتان اصفهان به ویژه در جنگل هاى 
مناطق سمیرم و فریدونشــهر از قطع درختان و قاچاق 
چوب جلوگیرى شده اســت و در مناطق شرقى استان 
نیز قاچاق چوب وجود ندارد اما هنوز در مناطق کویرى و 
بیابانى برخى افراد سودجو به صورت شبانه درختچه هاى 
تاغ را به دلیل مرغوبیت چوب آن بــراى تولید زغال و 

مصارف صنعتى قطع مى کنند. 
سرپرســت یگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى اســتان اصفهان ادامه داد: مأموران یگان 
حفاظت منابع طبیعى با گشت هاى شبانه روزى در سطح 
شهرســتان هاى آران و بیدگل، اردستان و نطنز از قطع 
این درختچه ها و تخلفات جلوگیرى مى کنند اما گاهى 
حین گشت و مراقبت در این مناطق با متخلفان درگیر 
مى شوند. این درگیرى ها منجر به ضرب و جرح مأموران 

یگان و شرکت هاى گشت و مراقبت مى شود. 
رفیعیان تصریح کرد: در سطح استان اصفهان با وسعت 
10/7 میلیون هکتار حدود 100 نیروى گشت و مراقبت 
منابع طبیعى نیــاز داریم در حالى که هــم اکنون کل 
نیروهاى کادر رسمى و پیمانى حدود 60 نفر است. وى 
ادامه داد: برخى پاسگاه هاى ما براى کنترل و حفاظت 
منطقه در شبانه روز باید سه شیفت نیرو داشته باشند اما با 
توجه به وضعیت اقتصادى تأمین اعتبارات دستگاه هاى 

اجرایى امکانپذیر نیست. 

سرپرســت یگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى اســتان اصفهان متناســب نبودن جرم و 
مجازات متخلفان را یکى دیگر از مشــکالت دانست 
و گفت: به رغم اینکه دســتگاه هاى قضایــى با ما به 
خوبى همکارى مى کنند اما همچنــان از نظر برخورد 
با متخلفان مشــکالتى وجود دارد. در حقیقت مجازات 
قانونى تعیین شده براى افراد متخلف و قاچاقچى بسیار 
کم است و سبب مى شود که مجازات از بازدارندگى کمى 

برخوردار باشد.
وى افــزود: ارزش اقتصادى کــه در مراجع قضایى به 

عنوان جریمه و خســارت تعیین مى شود بسیار کمتر از 
ارزش بیولوژیکى و منابع طبیعى است. طبیعت و محیط 
زیست به دســت ســودجویان براى بهایى اندك نابود 
مى شود اما مجازات بازدارنده نیست براى مثال هر کیلو 
چوب به قیمت 2000 تومان و هر کیلو زغال به قیمت 
5000 تومان تا 40 هزار تومان براى زغال مرغوب چوب 

بلوط در بازار به فروش مى رسد. 
سرپرســت یگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان با اشاره به اینکه چوب هاى 
قاچاق از استان هاى مجاور براى فرآورى و تولید زغال 

به دو شهر نجف آباد و خمینى شهر منتقل مى شود، افزود: 
بیشترین کوره هاى زغال استان اصفهان در این دو شهر 
وجود دارد و این مسئله سبب آلودگى هوا در شهرهاى 
نجف آباد و خمینى شهر و به خطر افتادن سالمت مردم 
شده اســت.  وى اظهار کرد: براى برخورد با متخلفان و 
کاهش قاچاق چوب و زغال به همکارى سایر سازمان ها 
از جمله شهردارى و حفاظت محیط زیست نیاز است. هر 
چند درختان قطع شده متعلق به استان اصفهان نیست 
اما فرآورى چوب به زغال در اصفهان ســبب آلودگى 

منطقه مى شود. 

قاچاقچیان همچنان تاغ زارها را تهدید مى کنند

کشف 139 تن چوب و زغال قاچاق در اصفهان
کمتر از 10 درصد 
کودکان اصفهان 

به مهدکودك مى روند

تونل گالب 2، تضمین آب شرب اصفهان است

هندوانه هاى تریاکى به مقصد نرسید

یک کیلومتر دیواره سازى حاشیه کارون را اصفهانى ها انجام دادند
شــاپور حدادى پور، مدیر امور برق شهرســتان 
گلپایــگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ســال 
گذشته با اضافه شدن 1568 مشــترك به تعداد 
مشترکان برق شهرستان اکنون تعداد مشترکان 

برق شهرستان گلپایگان 53 هزار و 330 است. 
وى با بیان اینکه سال گذشــته از 1568 مشترك 
اضافه شده، تعداد 16 مشــترك دیماندى بودند، 
تصریح کرد: سال گذشــته 22 میلیارد ریال اعتبار 
براى پروژه هاى عمرانى برق شهرســتان هزینه 
صرف شــده که این اعتبــارات از محل اعتبارات 
تملک دارای ى و شرکت توزیع برق استان اصفهان 

بوده است.

گلپایگان
 53 هزار مشترك برق دارد
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کارگردان فیلم ســینمایى «البیرنت» با اشاره به اینکه 
موضوع این فیلم از اتفاقات دردناك جامعه گرفته شــده 
است تأکید کرد این فیلم به احتمال بسیار زیاد عید فطر 

اکران مى شود.
فیلم سینمایى «البیرنت» به کارگردانى امیرحسین ترابى 
و با بازى شهاب حسینى و ساره بیات از جمله فیلم هاى 
حاضر در بخش بازار سى و هفتمین جشنواره جهانى فیلم 
فجر است و به گفته کارگردان فیلم، براى نمایش عمومى 

در اکران عید فطر یا اکران دوم عید فطر آماده مى شود.
امیرحسین ترابى، کارگردان فیلم سینمایى «البیرنت» 
به بهانه رونمایى از این اثر سینمایى در بخش بازار سى و 
هفتمین جشنواره جهانى فیلم فجر، گفت: این فیلم براى 
حضور در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر آماده شد و 
فکر مى کنم جزو اولین کسانى بودیم که این فیلم را سال 
گذشته به دبیرخانه جشنواره ارائه کردیم اما در نهایت به 
دلیل سلیقه هیئت انتخاب این اثر سینمایى به جشنواره 
فجر راه پیدا نکرد. وى بیان کرد: در طول جشنواره فیلم 
فجر، اکثر آثار راه یافته به جشــنواره فیلم فجر را تماشا 
کردم. به این دلیل که مى خواستم فیلم هاى اول را با فیلم 
خودم مقایسه کنم تا ببینم این آثار چه سطح کیفى داشتند 

که فیلمى مانند «البیرنت» انتخاب نشده است، با توجه 
به مقایسه اى که کردم به این نتیجه رسیدم که فیلم هایى 
بودند که به لحاظ کیفى سطح پایین ترى نسبت به فیلم 

من داشتند.
این کارگردان درباره انتخاب یک موضوع اجتماعى که 
طى چند سال اخیر جامعه را درگیر خود کرده است، توضیح 
داد: اصوًال ســینماى مورد عالقه من سینماى اجتماعى 
است، سینماى داستانگو از جمله سینمایى است که براى 
من جذابیت دارد، از همان ابتدا دوست داشتم که یک فیلم 
قصه گو بسازم، اساس «البیرنت» نیز برهمین مبنا شکل 
گرفت. وى تأکید کرد: گم شدن کودك در فیلم براى من 
موضوع بسیار جذابى بود، به خصوص که طى چند سال 
اخیر مى دیدیم که کودکانى چون بنیتا و آتنا گم مى شوند. 
فکر کردم این موضوع گم شدن کودکان موضوع بسیار 
دردناکى اســت و حس کردم که این موضوع دردناك و 
سخت را در یک بستر خانوادگى و اجتماعى روایت کنم تا 
بتواند نه تنها جذاب تر باشد بلکه حرف و هشدارى از دل 
آن بیرون بیاید که تأثیر مهمى را در خانواده ها بگذارد تا 
به خاطر آورند اشتباه، غفلت و سهل انگارى بزرگ ترها 

مى تواند روى سرنوشت یک کودك تأثیرگذار باشد.

یلدا قشقایى، بازیگر ســینما و تلویزیون نوروز امسال با 
سریال «برسر دوراهى» در شــبکه 2 سیما دیده شد. او 
در این مجموعه نقش مادر کاراکترى را بازى مى کرد که 

مهراوه شریفى نیا ایفاگر آن بود.
قشقایى در مورد بازى در سریال «بر سر دو راهى» گفت: 
معموًال بهترین اتفاقى که در مورد سریال هاى مناسبتى 

مى افتد، اســتقبال خوب مخاطبان است 
که نتیجه اش دیده شــدن کار 

و تالش عوامــل مجموعه 
اســت. طبیعتًا بازیگران 
هم کــه جلــوى دوربین 
هستند، بیشتر از بقیه دیده 
مى شــوند. فکر مى کنم 
در مورد ســریال «بر سر 
دو راهى» این اتفاق براى 

بیشتر دوستان افتاد. 

بازیگر ســریال «بازى نقاب ها» افزود: بازى در نقش 
«اکرم» در سریال «بر سر دو راهى» براى من هم چالش 
بود و هم فرصت؛ چالش بود چون برخالف چالش ده سال 
قبل، داشتم وارد چالش ده ســال بعد مى شدم! حتى در 
صفحه اینستاگرامم عکسم در نقش «اکرم» را گذاشتم 
و اعالم کردم بیایید چالش ده سال بعد راه بیاندازیم، ولى 
هیچکس حتى یک نفر هم پیشقدم نشد! بازى در نقش 
«اکرم» برایم فرصت هم بود، براى اینکه توانایى ام در 
بازیگرى را با نقشى که هم به لحاظ فیزیکى و هم 
خصوصیات فردى با من بسیار متفاوت بود، به 
نمایش بگذارم. «اکرم» یک زن 55 ساله، خانه 
دار و تا حدى منفعل بــود. در حالى که آخرین 
حضور مــن در تلویزیون و در ســریال «بازى 
نقاب ها» که پاییز سال گذشته از شبکه 2 پخش 
شد در نقش یک زن 35 ســاله تقریبًا باسواد و 

جسور بود.  فیلم سینمایى «مدیترانه» با بازى پوریا پورسرخ و مهراوه 
شــریفى نیا یکى از فیلم هاى حاضر در سى و هفتمین 

جشنواره جهانى فیلم فجر است.
فیلم سینمایى «مدیترانه» به کارگردانى هادى حاجتمند 

و تهیه کنندگى رشید حاجتمند یکى از فیلم هایى است 
که در ســى و هفتمین جشــنواره فیلم فجــر در بخش 
شــاخه هاى زیتون (پنجره اى به تحــوالت روز جهان 
اســالم) به نمایش درآمد و تجربه اى متفاوت از هادى 

حاجتمند را عرضه کرد. 
دومین ساخته بلند هادى حاجتمند درونمایه اجتماعى دارد 
و با نگاهى به معضالت روز جامعه، نبرد مدافعان حرم را 

به تصویر مى کشد.
مهراوه شریفى نیا و پوریا پورسرخ که تجربه همکارى با 
یکدیگر را در سریال «روز حسرت» و «کیمیا» داشتند باز 
هم در فیلم ســینمایى «مدیترانه» در کنار هم به ایفاى 

نقش پرداختند.
 در خالصه داستان فیلم سینمایى «مدیترانه» آمده است: 
«واقعًا مى شه از تو دل یه حادثه یه نفر زنده بیرون بیاد و 

قصه ش رو تعریف کنه؟»
مهراوه شریفى نیا، پوریا پورسرخ، بهرنگ علوى، قاسم 
زارع و علیرضا اســحاقى از جمله بازیگــران این فیلم 

سینمایى هستند.

پروانه معصومى، بازیگر ســریال تلویزیونى «شــرایط 
خاص» درباره حضورش در این ســریال گفت: داستان 
سریال «شرایط خاص»، بســیار زیباست و با قصه هایى 
که به من پیشنهاد مى شد تفاوت دارد، ضمن اینکه گروه 
بازیگران هم بسیار مورد پسندم بود اگرچه معتقدم بازیگر 
باید هر نقشــى را بازى کند و صرفًا نباید برایش حضور 

دیگر بازیگران مهم باشد.
این بازیگر ســینما و تلویزیون که اغلب در سریال هایى 
با موضوعات جدى و درام نقش آفرینــى کرده، درباره 
سختى نقشش در مجموعه تلویزیونى «شرایط خاص» 
تصریح کرد: بازى کردن در این سریال که تقریبًا حال و 
هواى متفاوتى با دیگر کارهایم دارد، اصًال برایم سخت 
نبود و با اینکه مجموعه موضوعــى کمدى را با خود به 
یدك مى کشد اما من توانستم به خوبى با این مجموعه 
ارتباط برقرار کنم. وى درباره پوشــش چادر خود در این 
سریال و اکثر مجموعه هاى تلویزیونى که با این پوشش 
ظاهرشده است بیان کرد: هم در سریال هایى که نقش 
یکى از اعضاى خانواده شهدا را تا کنون بازى کرده ام با 

چادر ظاهر شده ام و هم وقتى صحبت از قشر خاص و 
مهمى از جامعه مى شود باید در نقش هایم با 

چادر ظاهر شوم که براى من خوشایند 
است و من هیچ مشکلى با آن ندارم.

معصومى افزود: مــن در اقوام 
خودم بانوان چادرى بسیار 

دارم از جملــه همســر 
بــرادرم و معتقدم همه 

آنها بســیار شیک و 
زیبا و در عین حال 
بســیار مرتب و 

منظم هســتند 
و برایم بسیار 
قابل احترام 
هستند. وى 

درباره بازخورد مردم نسبت به سریال «شرایط خاص» 
تأکید کرد: از آنجا که در یک روســتا زندگى مى کنم در 
زمینه اینکه مجموعه ها چه بازخوردى دارند اطالعات 
زیادى ندارم و چندان از بازخورد مخاطبان و بینندگان این 
سریال اطالع ندارم اما شنیده ام که این مجموعه بازخورد 
خوبى داشته اســت. این بازیگر در خصوص اینکه این 
روزها در مجموعه دیگرى حضور دارد یا خیر تصریح کرد: 
پیشنهاد خاصى تا این لحظه نداشته ام و در کارى فعًال به 

ایفاى نقش نمى پردازم.
معصومى با اشــاره به حضور بازیگران جدید به عرصه 
سینما خاطرنشان کرد: من با این موضوع مخالف نیستم 
چراکه معتقدم نمى توان کســانى را که وارد این عرصه 
مى شوند قبول نداشــت. افرادى که امروزه وارد سینما 
مى شــوند، بازیگر هســتند، بازى مى کنند و به لحاظ 
تکنیکى هم بازیگران جوان بســیار 

خوبى محسوب مى شوند.

لیال حاتمى، بازیگرى منحصر به فرد در سینماى ایران است که هم در 
داخل و هم در خارج از کشــور به عنوان نماد بازیگر زن سینماى ایران 

شناخته مى شود.
در داخل کشور بعد از فیلم «لیال» داریوش مهرجویى در سال 1375 به 
عنوان هنرپیشه اى توانا در سطح اول سینماى ایران مطرح شد و بعد از 
موفقیت جهانى فیلم «جدایى نادر از ســیمین» اصغر فرهادى در سال 
1389 شمایل یک بازیگر موفق ایرانى در ســطح بین المللى پیدا کرد. 
به همین دلیل در ســال 2014 به عنوان یکى از اعضاى هیئت داوران 
بخش مسابقه اصلى جشنواره کن (معتبرترین جشنواره سینمایى جهان) 

انتخاب شد.
به گزارش عصرایران، در کارنامه بازیگــرى حاتمى به زحمت مى توان 
انتخاب نادرست براى نقش آفرینى پیدا کرد، اما در یکسال اخیر دو انتخاب 
عجیب از او پرسش برانگیز اســت؛ فیلم «مردى بدون سایه» و سریال 

«نهنگ آبى».
پخش سریال «نهنگ آبى» به کارگردانى فریدون جیرانى از سال گذشته 
در شــبکه نمایش خانگى شروع شــد و تا به امروز ادامه داشته است اما 
مخاطبان با آن چندان ارتباطى برقــرار نکردند، نقش حاتمى در فیلم به 
عنوان یک زن معتاد، عاشق و تندخو هیچ خصوصیت خاص و منحصر به 
خود ندارد و به تعبیرى مى توان گفت در مدار کلیشه هاى معمول سینما و 

حتى تلویزیون ایران است.

حاتمى در فیلم «من» سهیل بیرقى هم نقش یک زن خالفکار و عصبى 
را بازى کرده بود ولى در آن فیلم کاراکتر او به درستى در مسیر فیلمنامه 
و پرداخت شخصیت آن شــکل گرفته بود که اتفاقًا این نقش به عنوان 
یک اجراى متفاوت در کارنامه بازیگرى او ثبت شد و مخاطب یک روى 
دیگرى از بازیگرى را مى دید که معموًال در فیلم هاى نماد زن معصوم ، 

بى دفاع بود.
شاید برپایه همین نقش آفرینى حاتمى در فیلم «من» او را براى سریال 
«نهنگ آبى» انتخاب کرده اند اما شخصیت «آناهیتا» در این مجموعه 
اساسًا بسیار قابل پیش بینى و شناخته شــده است، مخاطب به سرعت 
رفتارها و واکنش هاى او را مى تواند پیش بینى کند و حضور حاتمى در این 
نقش معمولى پرسش برانگیز است، نقشى که انگار خود بازیگر هم با آن 

هیچ ارتباطى برقرار نکرده است و این حس به مخاطب هم القا مى شود.
در چند روز گذشته خبر جدا شــدن لیال حاتمى از سریال «نهنگ آبى» 
منتشر شد و پس از هشت قسمت دیگر او در این سریال حضور ندارد (با 
مرگ کاراکتر «آناهیتا»)، این اتفاق خوبى است زیرا که حاتمى انگار از 
بازخورد سریال متوجه شده اســت که چه اتفاقى رخ داده و از ادامه بازى 

انصراف داده است.
لیال حاتمى ســابقه حضور در ســریال هایى چون «کیف انگلیسى» و 
«پریدخت» را دارد که در هر دو سریال بســیار خوش درخشیده و اتفاقًا 
شاید به همین دلیل اســت که انتظار ما از او بسیار بیشتر از نقشى چون 

«آناهیتا» در «نهنگ آبى» است.
در سال گذشته لیال حاتمى در فیلم «مردى بدون سایه» علیرضا رئیسیان 

هم بازى کرده بود که در جشنواره ملى فیلم فجر به نمایش درآمد، 
جداى از اینکه فیلم هیچ اتفاق خاصى در سینماى ایران نیست، 

منتقدان متفق القول به بازى بد حاتمى اشاره داشتند و نقش 
«سایه» در این فیلم هم از آن دست انتخاب هایى است که از 
لیال حاتمى انتظار نمى رفت! در حالى که در همین جشنواره 
فیلم «ناگهان درخت» صفى یزدانیان هم حضور داشت که 
فارغ از ارزشگذارى خوب و بد فیلم، بازى لیال حاتمى در 

کنار پیمان معادى قابل قبول بود.
لیال حاتمى کارنامه اى بسیار پربار در سینماى ایران دارد 
و هر سال یا هر دو سال یکبار فیلمى از او دیده ایم که 
همگان به بازى و نقش آفرینى درخشان او اذعان دارند 
مانند «من»، «رگ خواب»، «بمب؛ یک عاشقانه»، 

«خوك» و... در همین چند سال اخیر.
این بازیگر سینما و تلویزیون اعتبارى براى خود در 
سینماى ایران به دست آورده است که حضور او 
در هر فیلمى به آن وجاهت و اعتبار مى بخشد، 
حال با این اتفاقات و انتخاب هاى حاتمى یک 

روند نزولى در کارنامه او رقم خورده است.

شانزدهمین قسمت برنامه «تب تاب» با اجراى باربد 
بابایى دوشنبه شب بعد از خبر ساعت 22 روى آنتن 
شــبکه 3 رفت و با صحبت هاى متفاوت سیدجواد 
هاشمى بازیگر و کارگردان ســینما و تلویزیون که 

مهمان برنامه بود، همراه شد.
سیدجواد هاشمى در پاسخ باربد بابایى به تغییراتش 
در جدیدترین تجربه ســینمایى اش فیلم «پیشونى 
سفید 3» گفت: من همیشه آدم معتقدى بودم و آنچه 
در «پیشونى ســفید» مى بینید به نظرم یک اتفاق 

خوب است و هیچ تناقضى با اعتقادات ندارد.
باربد بابایى درباره ابتذال در ســینما پرسید که آقاى 

بازیگر در این باره گفت: من معتقد نیستم که سینماى 
ایران ابتذال دارد و بلکه نظرم این است که سینماى 
ایران از همه دنیا پاك تر اســت اما در حوزه کمدى 
تکلیفش با مخاطب روشن نیست و باید براى فیلم 
حد و مرز قائل شد و متأســفانه کاسبى در سینما راه 

افتاده است.
سیدجواد هاشــمى در ادامه درباره منوچهر هادى و 
فیلم «رحمان 1400» گفت: منوچهر یکى از بهترین 
فیلمسازان است اما باید فرهنگ این موضوع در سینما 
جا بیافتد که فیلم براى همه سنین ساخته نمى شود 
و هر فیلمى مخصوص ســنین خاصى است و خود 
خانواده ها باید این موضوع را رعایت کنند. االن خیلى 
از مخاطبان سینما دیدن فیلم هاى کمدى را بیشتر 
مى پســندند و من در «رحمان 1400» حرف هاى 
مثبت زیادى هم دیدم و دیدم که مردم دوست دارند 
که بخندند. این کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون 
ادامه داد: ما باید به فرهنگمان نگاه بهترى داشــته 
باشیم، من مطمئن بودم که با فیلم «رحمان 1400» 
برخورد خواهد شد و مِن سینماگر از حاال باید مراقب 

باشم که فیلم پرفروش و مطابق فرهنگ را بسازم.

لیال حاتمی چرا می خواھد 
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اظهار نظر کارگردان «پیشونى سفید» درباره فیلم توقیف شده منوچهر هادى:

مطمئن بودم که با فیلم «رحمان 1400» 
برخورد خواهد شد

قصه تلخ شهاب حسینى و ساره بیات  پروانه معصومى با بیان اینکه پوشش چادر را در کارهایم بسیار دوست دارم:

زنان چادرى بسیار شیک و زیبا هستند

بازى پوریا پورسرخ و مهراوه شریفى نیا
فیلم «جهان با من برقص» اولین تجربه سینمایى  در «مدیترانه» 

سروش صحت در زمینه کارگردانى است که در سى 
و هفتمین جشنواره جهانى فیلم فجر با استقبال رو 

به رو شد.
فیلــم «جهان بــا من برقــص» به نویســندگى 
و کارگردانى ســروش صحت در ســى و هفتمین 
جشــنواره جهانى فیلم فجر به نمایــش درآمد و با 

استقبال ویژه اى رو به رو شد.
مهراب قاســمخانى، نویســنده کشــورمان بعد از 
تماشــاى فیلم «جهان با من برقص» در ســى و 
هفتمین جشنواره جهانى فیلم فجر با انتشار پستى 
در اینســتاگرامش به تقدیر از اولین ساخته سروش 
صحت پرداخت و سینمادوســتان را به تماشاى این 

فیلم دعوت کرد.
مهراب قاســمخانى درباره این اثر سینمایى نوشت: 
«سروش جون... پارسال که فیلمنامه ات رو خوندم 
خیلى دوسش داشتم ولى امشب که فیلمت رو دیدم، 
ده برابر کیف کردم. خیلى خیلى مبارکه. به شــدت 

منتظر دیدن فیلم بعدیتم.
پ.ن اول: امیدوارم همه جوایز جشنواره رو ببرى و 

هیچى براى هیشکى نمونه.
پ.ن دوم: راستى چه بازیگراى درخشانى... یکى از 

یکى دوست داشتنى تر.
پ.ن سوم: اســم "جهان با من برقص" رو یادتون 

بمونه که تا اکران شد برید ببینیدش.»
«جهان با من برقــص» فیلمى بــه کارگردانى و 
نویسندگى ســروش صحت و ایمان صفایى و تهیه 
کنندگى محمدرضا تخت کشــیان است که بعد از 
ســال ها بازیگرى و کارگردانى سروش صحت در 
تلویزیون اولین تجربه این چهره سرشــناس دنیاى 

هنر در سینماست.
اولین ساخته سینمایى سروش صحت در دو روز اول 
و دوم اردیبهشت ماه با حضور بازیگران و عوامل در 
سى و هفتمین جشنواره جهانى فیلم فجر به نمایش 

درآمد و با استقبال ویژه اى رو به رو شد.
على مصفــا، جواد عزتــى، هانیه توســلى، پژمان 
جمشــیدى، ســیاوش چراغى پور، کاظم سیاحى، 
مهراب قاســمخانى، رامین صدیقى، بهار کاتوزى، 
پاوان افسر، شیوا بلوچى، مهیار پوربابایى بازیگران 

فیلم «جهان با من برقص» را تشکیل مى دهند.

اولین تجربه سینمایى موفق سروش صحت 

یلدا قشقایى: 

«برسر دوراهى» براى من، هم چالش بود
 هم فرصت

د و با اینکه مجموعه موضوعــى کمدى را با خود به 
ك مى کشد اما من توانستم به خوبى با این مجموعه 
این باط برقرار کنم. وى درباره پوشــشچادر خود در
این پوشش یال و اکثرمجموعه هاى تلویزیونى که با
هم در سریالهایى که نقش هرشده است بیان کرد:

ى از اعضاى خانواده شهدا را تا کنون بازى کرده ام با 
در ظاهر شده ام و هم وقتى صحبت از قشر خاص و 

باید در نقشهایم با  مى از جامعه مى شود
در ظاهر شوم که براى من خوشایند 

ت و من هیچ مشکلى با آن ندارم.
صومى افزود: مــن در اقوام 

دم بانوان چادرى بسیار 
م از جملــه همســر 

رادرم و معتقدم همه 
ا بســیار شیک و 
ا و در عین حال 
ــیار مرتب و 

ظم هســتند 
رایم بسیار 
ل احترام 
ستند. وى

مى شوند قبول نداشــت. افرادى که امروزه وارد سینما 
مى شــوند، بازیگر هســتند، بازى مى کنند و به لحاظ 
بســیار تکنیکى هم بازیگران جوان

خوبى محسوبمى شوند.

ى ب ى ل ری ور ر ى رین به و
مى افتد، اســتقبال خوب مخاطبان است 

نتیجه اش دیده شــدن کار  که
و تالش عوامــل مجموعه
اســت. طبیعتًا بازیگران 
هم کــه جلــوى دوربین 
هستند، بیشتر از بقیه دیده 
مى شــوند. فکر مى کنم 
در مورد ســریال «بر سر 
دو راهى» این اتفاق براى

بیشتر دوستان افتاد. 

ى و زیم بی ر لب ش چ یی بی م ر م و
هیچکس حتى یک نفر هم پیشقدم نشد! بازى در نقش
«اکرم» برایم فرصت هم بود، براى اینکه توانایى ام در
بازیگرى را با نقشى که هم به لحاظ فیزیکى و هم
خصوصیات فردى با من بسیار متفاوت بود، به
5نمایش بگذارم. «اکرم» یک زن 55 ساله، خانه
دار و تا حدى منفعل بــود. در حالى که آخرین
حضور مــن در تلویزیون و در ســریال «بازى
2نقاب ها» که پاییز سال گذشته از شبکه 2 پخش
5شد در نقش یک زن35 ســاله تقریبًا باسواد و

جسور بود.
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گلـر تاتنهام

راى ایران بازى کند 
 مى خواهد ب

 چه شــد که به انگلیس رفتــى و از چند 
سالگى در این کشور هستى؟

من در ایران متولد شدم و تا سوم دبستان در ایران حضور داشتم، 
اما براى ادامه تحصیل به همراه خانواده ام راهى کشور انگلیس 
شــدیم تا بتوانم به تحصیل خود ادامه دهــم. در حال حاضر 
همینطور که مشغول درس خواندن هستم بازى هم مى کنم و 

خداراشکر شرایط خوب است.
ماجراى پیوســتنت به تاتنهام هاتسپر 

چه بود؟
من از زمانى که وارد انگلیس شدم دریک لیگ سطح پایین بازى 
مى کردم. یک روز و زمانى که بازى داشتیم استعدادیاب هاى 
باشگاه تاتنهام هم آن بازى را از نزدیک تماشا مى کردند و پس 
از پایان بازى به من گفتند که بیا و یکى دو جلسه با ما تمرین 
کن. من هم به تمرین تیم زیر 17 ساله هاى تاتنهام رفتم و بعد 
از دو روز تمرین با این تیم، مســئوالن باشگاه تاتنهام تصمیم 
گرفتند تا با من قرارداد امضا کنند. این روز ها هم مشغول تمرین 

با این تیم هستم و به صورت ثابت بازى مى کنم.

از چه سالى وارد باشگاه تاتنهام شدى و تا 
کى با این باشگاه قرارداد دارى؟

من از فصل 2014-2013عضو باشگاه تاتنهام هستم و قرارداد 
فعلى من در پایان فصل تمام مى شود. این روز ها مشغول مذاکره 
براى تمدید قراردادم هستیم و تا یکى دو ماه دیگر قرارداد جدید 

را امضا مى کنیم.
قرارداد جدیدت براى چه مدت است؟

قرارداد جدید و چیزى که فعًال مشغول مذاکره براى آن هستیم 
براى دو فصل است اما باید منتظر ماند و دید چه مى شود. ممکن 
است مدت زمان آن تغییر کند ولى چیزى که مشخص است 

فعًال صحبت بر سر دو فصل است.
در این مدت آیا پیشنهادى براى بازى در 

تیم هاى پایه کشور انگلیس داشته اى؟
بله. تا االن من دو بار پیشنهاد تیم هاى پایه کشور انگلیس را رد 
کردم، چون دوست ندارم براى آنها بازى کنم. با وجود این هنوز 

خبرى از تیم ملى ایران نیست.

آیا تو دو رگه هستى یا اینکه پدر و مادرت 
هر دو ایرانى هستند؟

من در ایران متولد شــدم و پدر و مادرى ایرانى دارم. به همین 
دلیل نمى خواهم براى کشور دیگرى بازى کنم و فقط پیراهن 
تیم ملى ایران را بر تن مى کنم. امیدوارم بتوانم براى تیم ایران 

بازى کنم.
در ایران چــه تیمى را دوســت دارى؟ 

پرسپولیس یا استقالل؟
به هر حال من هم مثل هر فوتبالدوســت دیگرى به یک تیم 

عالقه دارم اما ترجیح مى دهم نامى از آن تیم نبرم.
در تیم هاى خارجى چطور؟

تاتنهام تیم مورد عالقه من است اما غیر از آن، تیم رئال مادرید 
را دوســت دارم و آرزو دارم روزى براى ایــن تیم بزرگ بازى

 کنم.

سرمربى سابق ذوب آهن رسماً کار سرمربیگرى 
خود را در فوتبال اروپا آغاز کرد.  امید نمازى اول 
فصل به عنوان سرمربى ذوب آهن کار خود را آغاز 
کرد اما بعد از کسب چند نتیجه ضعیف از کار خود 

برکنار شد تا علیرضا منصوریان جانشین او شود.
نمازى بعد از جدایى از ذوب آهن کمک مربى تیم 
زیر 20 سال آمریکا شد اما به تازگى سرمربیگرى 
تیم اف سى هلسینگور دانمارك را قبول کرد تا 

رسماً کار خود را در فوتبال اروپا آغاز کند.
اف سى هلسینگور در لیگ یک دانمارك فعالیت 
مى کند و در رده یازدهم قرار دارد اما مدیران این 
باشگاه امیدوار هستند با حضور امید نمازى شرایط 

بهترى را تجربه کنند.

مهاجمان تیم پرسپولیس هفت شوت به سمت 
دروازه االهلى زدند که هیچ کدام گل نشــد اما 

سوما از شش شوت، دو تا را تبدیل به گل کرد.
پرسپولیسى ها باوجود خلق موقعیت هاى زیاد، 
نتوانســتند مقابل االهلى امتیاز کســب کنند. 
ســیامک نعمتى و على علیپور، مهاجمان تیم 
پرسپولیس در این بازى شوت هاى زیادى را به 
سمت دروازه حریف زدند ولى هیچیک تبدیل به 
گل نشد. در این بازى نعمتى چهار و علیپور سه 
شوت را ثبت کردند که زیباترین آنها توسط مهاجم 
شماره 88 به سمت دروازه االهلى نواخته شد اما با 
واکنش دیدنى دروازه بان این تیم به بیرون رفت. 
از این هفت شوت تنها سه ضربه در چهارچوب 
بود که آمار خوبى نیست. از آن طرف دو مهاجم 
االهلى یعنى جانینى و ســوما روى هم هشت 
شوت زدند. مهاجم اهل کیپ ورد دو ضربه داشت 
که هیچیک در چهارچوب نبود. اما سوما از شش 
شوت، پنج تا را به سمت دروازه پرسپولیس زد که 
دو ضربه او نیز تبدیل به گل شدند. اما دقت پاس 
و تعداد پاس مهاجمان پرسپولیس بهتر از حریف 
سبزپوش بود. نعمتى 27 پاس داد که 89 درصد 
صحیح بودند، علیپور هم 71 درصد پاس صحیح 

را از 31 پاس با موفقیت ارسال کرد.
مهاجم شماره 70 قرمزها که توفیقى در گلزنى 

نداشت، در پنج دوئل هوایى  به برترى رسید.

 شلونسک وروتســال على رغم بهره مندى از هافبک ایرانى خود برابر 
کورونا کییلسه شکست خورد.

در آخرین مسابقه هفته سى و یکم مرحله پلى آف هشت تیم پایین جدولى 
لیگ استراکالسا لهستان، تیم شلونسک وروتسال که براى دومین بازى 
پیاپى فرشاد احمدزاده را در ترکیب داشــت،  در استادیوم سوزوکى آرنا 

مهمان تیم رده دومى کورونا کییلسه بود.
یاران احمدزاده که در دور اول لیگ استراکالسا لهستان رتبه سیزدهم 
جدول را به خود اختصاص داده بودند،  در نخستین بازى مرحله پلى آف 
با نتیجه 2 بر صفر برابر کورونا کییلســه شکست خوردند تا 31 امتیازى 
بمانند و با حضور در رده ششم جدول پلى آف، تنها یک رتبه از تیم هاى 

منطقه سقوط باالتر باشند.
فرشــاد احمدزاده، هافبک ایرانى شلونســک وروتســال که بیست و 
ســومین بازى فصل خود را پشت سر گذاشــت، در دقیقه 63 به عنوان 
اولین تعویضى تیمش از زمین بیرون رفت و جاى خود را به روبرت پیخ 

داد.

رسانه هاى عربى نام هاى سرشناســى را براى هدایت فوتبال عربستان مطرح کرده اند اما هنوز هیچ توافقى 
صورت نگرفته است.

تیم  ملى عربستان پس از کسب نتایج ضعیف و دور از انتظار در جام ملت هاى آسیا در اقدامى قابل پیش بینى 
تصمیم به برکنارى خوزه آنتونیو پیتزى آرژانتینى گرفت و حاال این فدراسیون در آستانه شروع مسابقات ملى 

در صدد است تا یکى از مربیان سرشناس فوتبال دنیا را به خدمت خود در بیاورد.
روزنامه «الریاضه» عربستان اخیراً اعالم کرده است که فدراسیون فوتبال عربستان قصد دارد یورگن کلینزمن، 
سرمربى سابق تیم ملى آلمان و آمریکا را به خدمت در بیاورند و این در حالى است که نام کلینزمن در چند روز 

گذشته براى هدایت تیم ملى ایران مطرح شده بود .
عالوه براین مهاجم سرشناس آلمانى، رســانه هاى عربى درعین تعجب نام کارلوس کى روش را هم براى 
تصدى این سمت مطرح کرده اند که قرار گرفتن نام وى در جمع نامزد هاى سرمربى گرى عربستان با توجه 
به اینکه او به تازگى قراردادى سه ساله با فدراســیون فوتبال کلمبیا منعقد کرده است تا حدى عجیب به نظر 

مى رسد. اما رسانه هاى عربستانى نام او را در صدر لیست نامزدهاى این پست قرار داده اند.
عالوه بر این دو مربى نام هاى میرشا لوچسکیو، سرمربى مشــهور رومانیایى که به تازگى از تیم ملى ترکیه 
اخراج شده است و همچنین مارتینز، سرمربى تیم ملى بلژیک در جام جهانى 2018 هم براى به خدمت گرفتن 
این نیمکت داغ عنوان شده است که باید منتظر بمانیم و ببینیم فدراسیون فوتبال عربستان چه تصمیمى براى 

آینده فوتبال این کشور خواهد گرفت.

پس از مطرح شدن شائبات گل خوردن محســن فروزان دروازه بان 
تراکتورســازى در بازى با ســپیدرود، این بازیکن در جلســه کمیته 

انضباطى تراکتور حاضر شد.
به گزارش سایت باشگاه تراکتورسازى، در جریان دیدار دو تیم تراکتور 
و سپیدرود رشــت در لیگ برتر فوتبال، تیم تراکتور سه گل مشکوك 
دریافت کرد که بــا توجه به آمادگى دروازه بان تیم در مســابقات این 
فصل، شائبه هایى ایجاد شد که از سوى هواداران مورد اعتراض قرار 

گرفت. 
به دنبال این اعتراضات، کمیته انضباطى باشگاه بر طبق وظایف خود، 
بررسى هاى الزم را آغاز کرد که جلســه رسیدگى کمیته انضباطى بر 
اساس مقررات انضباطى باشگاه، فدراسیون فوتبال جمهورى اسالمى 
ایران و همچنین رویه دیوان داورى ورزش، مورخ 2 اردیبهشت ماه با 
حضور کار اندیش معاون حقوقى باشگاه، آذرنیا مدیرتیم، نصیرى مدیر 

اجرایى تراکتور و همچنین محسن فروزان و وکیل وى برگزار شد.
در این جلسه اتهامات به محسن فروزان تفهیم شد و وى هم دفاعیات 

خود را در جلسه رسیدگى مطرح کرد.
این کمیته پس از بررسى مسائل مطرح شده و با توجه به ادله موجود 
و استعالم از نظر کارشناســان فوتبالى، اقدام به صدور رأى مستند و 

مستدل خواهد نمود.

ذوب آهن، آمریکا 
و حاال دانمارك 

شما 
از سوما یاد بگیرید

مدیرعامل باشگاه ســپاهان در گفتگویى، درباره انتشار اخبارى 
مبنى بر درخواست باشگاه ســپاهان براى اختصاص 20 هزار 
صندلى ورزشگاه آزادى به هواداران سپاهان در بازى روز جمعه 
برابر پرســپولیس اظهار کرد: ما چنین درخواستى نداشتیم و بر 
اساس قانون و آیین نامه 10 درصد ســهم مهمان را درخواست 

داریم.
مســعود تابش  افزود: در اصفهان نیز ما بر اســاس قانون عمل 
مى کنیم و تنها 10 درصد به تیم مهمان تعلق مى دهیم. هیچگاه 
درخواست اختصاص 20 هزار صندلى نکرده و این مسئله کذب 

است. باشگاه سپاهان تابع قانون و آیین نامه است.

مدیرعامل باشــگاه ســپاهان درباره اخبارى دربــاره قرارداد 
کى روس استنلى و اینکه گفته  مى شود چندین باشگاه به دنبال 
این بازیکن هستند، خاطرنشــان کرد: بازیکنان خوب همیشه 
پیشنهاد دارند و این طبیعى است اما وارد این جریان ها نمى شویم 
و به شــایعات توجه نمى کنیم و درباره اســتنلى دو فصل دیگر 

صحبت مى کنیم.
وى تصریح کرد: ما تنها به بازى روز جمعه فکر مى کنیم و وارد 
حاشیه نمى شویم. امیدوارم بازى بسیار خوبى به نمایش بگذاریم 
و بازیکنان تیم هم آماده این دیدار هســتند. امیدوارم روز جمعه 

بازى جوانمردانه، تماشاگرپسند و سالمى برگزار شود

20 هزار صندلى نخواستیم

رأى مستند و به صدور و استعالم از نظر کارشناســان فوتبالى، اقدام
مستدل خواهد نمود.

متهم تفهیم اتهام شد

در حالى که علیرضا جهانبخش 
تنها نماینده ایــران در فوتبال 
انگلیس اســت، اما به تازگى 
متوجه شدیم که یک دروازه بان 
ایرانى 17 ساله به نام امیرعلى 
درزى عضو تیم 17 ســاله هاى 
باشگاه تاتنهام است و براى این 
تیم بازى مى کند. امیرعلى درزى  
در خصوص حضــورش در تیم 
تاتنهام هاتسپر انگلیس، مسئله 
دو رگه بودنش، رد پیشنهاد بازى 
براى تیم هاى پایــه انگلیس و 
عالقه اش بــراى حضور در تیم 
ایران صحبت هــاى مفصلى را 
در گفتگو با خبرگزارى «میزان» 

انجام داد که مى خوانید:

مگر کى روش قرارداد ندارد؟

تیم عجیب فرشاد در آستانه سقوط
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ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139704002003005985/1 شماره بایگانى پرونده: 9708316/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802003000008 تاریخ صــدور: 1398/01/20 ابالغ اجرائیه چک- بدین 
وسیله به آقاى منصور مختارى گنهرانى فرزند محمد به شناسنامه شماره 3541 صادره از اصفهان 
و کدملى 1287151442 متولد 1359/07/01 ساکن اصفهان خیابان رباط کوچه 45 سمت راست 
واحد آخر ابالغ مى شود که آقاى مرتضى اشتریان به وکالت از صندوق قرض الحسنه ساقى کوثر 
جهت وصول مبلغ 500/000/000 ریال به استناد چک شماره 258404 عهده بانک سپه شعبه 
شریف واقفى اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9708316 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/12/19 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم 
توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست  روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 

جریان خواهد یافت. م الف: 438257 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/110
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003005003/1 شماره بایگانى پرونده: 9707007/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802003000003 تاریخ صدور: 1398/01/18 ابالغ اجرائیه چک پرونده به 
شماره بایگانى 9707007- بدینوسیله به خانم ها: 1- زهرا کاظمى قلعه بهمنى، نام پدر: قربانعلى، 
تاریخ تولد: 1362/12/03 شماره شناسنامه: 831 شماره ملى: 1291607692 به نشانى: اصفهان 
خیابان زینبیه ایستگاه سودان نبش سودان مغازه سقط فروشى کدپستى 8197913949، 2- اکرم 
کاظمى قلعه بهمنى، نام پدر: قربانعلى، تاریخ تولد: 1366/08/19 شماره شناسنامه: 18169 شماره 
ملى: 1292098831 به نشانى: اصفهان خیابان زینبیه ایستگاه سودان نبش سودان مغازه سقط 
فروشى کدپستى 8197913949، 3- مریم کاظمى قلعه بهمنى، نام پدر: قربانعلى، تاریخ تولد: 
1361/08/19 شماره شناسنامه: 3669 شماره ملى: 1287263305 به نشانى: اصفهان خیابان 
زینبیه ایستگاه سودان نبش سودان مغازه سقط فروشى کدپســتى 8197913949، 4- اعظم 
کاظمى قلعه بهمنى، نام پدر: قربانعلى، تاریخ تولد: 1364/04/18 شماره شناسنامه: 111 شماره 
ملى: 1293479462 به نشانى: اصفهان خیابان زینبیه ایستگاه سودان نبش سودان مغازه سقط 
فروشى کدپستى 8197913949، 5- سحر کاظمى ، نام پدر: قربانعلى، تاریخ تولد: 1376/12/16 
شماره شناســنامه: 1272612090 شــماره ملى: 1272612090 به نشــانى: اصفهان خیابان 
زینبیه ایستگاه سودان نبش سودان مغازه سقط فروشى کدپستى 8197913949، 6- معصومه 
حیدرى، نام پدر: قربان على، تاریخ تولد: 1346/06/03 شــماره شناسنامه: 1599 شماره ملى: 
6219348354 به نشانى: اصفهان خیابان زینبیه ایستگاه سودان نبش سودان مغازه سقط فروشى 
کدپستى 8197913949، 7-  آقاى حسین کاظمى نام پدر: قربانعلى تاریخ تولد: 1368/08/12 
شماره شناسنامه: 1270303430 شــماره ملى: 1270303430 همگى ورثه مرحوم قربانعلى 
کاظمى فرزند صفرعلى ابالغ مى شود که آقاى امیر کابلى جهت وصول مبلغ 5/000/000/000 
ریال به استناد چک شــماره 656/083416 مورخ 1397/10/01 عهده بانک صادرات اصفهان 
شعبه خیابان زینبیه ســه راه فاطمیه علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
9707007/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مأمور مربوطه مورخ 1397/11/14، محل 
اقامت شــما (ورثه متعهد آقاى قربانعلى کاظمى) به شرح متن ســند جهت ابالغ واقعى به ورثه 
متوفى شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان 

خواهد یافت. م الف: 438260 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/111
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003004308/1 شماره بایگانى پرونده: 9705937/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802003000009 تاریخ صدور: 1398/01/20 ابالغ اجرائیه چک- بدینوسیله 
به آقاى محمود شیرانى رنانى فرزند: تقى متولد 1346/10/05، شماره ملى 1283209489، شماره 
شناسنامه 10014 ساکن اصفهان، سازمان تامین اجتماعى ابالغ مى شود که آقاى محمد فدائى 
تهرانى فرزند: على، شماره ملى 1271487624، شماره شناسنامه 1271487624، جهت وصول 
مبلغ 170000000 ریال به استناد چک شماره 942019/816800- 1397/08/05 عهده بانک 
ملى ایران شعبه شهید نیکبخت اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
9705937 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1397/11/17 مامور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در  روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون 
برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت 
بیســت روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 438258 اداره اجراى اســناد رسمى 

اصفهان /2/112
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002004000751/1 شــماره بایگانى پرونده: 9602737/2 شماره 
ابالغیه: 139805102004000220 تاریخ صــدور: 1398/01/26 آگهى ابالغ اجرائیه پرونده 
9602737- بدینوســیله به محمد اشــرفى حبیب آبادى ســاکن اصفهان خیابان عســگریه 
خیابان فرسان شمالى کوچه شمشاد بدهکار پرونده کالســه 13960400200400075/1 که 

برابر گزارش مامور آدرس فوق شناســایى نگردیده ابالغ مى گردد که برابر ســند رهنى شماره 
42783- 95/10/18 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 173 اصفهان، بس تانکار "بانک 
سپه اصفهان شعبه عسگریه" به نشــانى فوق، مبادرت به صدور اجرائیه نموده که برابر آن مبلغ 
1/800/000/000 ریال اصل طلب و مبلغ 185/887/825 ریال بابت سود و مبلغ 105/517/457 
ریال بابت خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/7/15 و به ازاى هــر روز تاخیر در پرداخت مبلغ 
1/305/789 ریال اضافه مى گردد بانضمام هزینه هاى اجرائى و ثبتى و قانونى بدهکار مى باشید. 
که بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد 
اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى و بنا به تقاضاى 
بستانکار پس از ارزیابى تمامى مورد وثیقه (ششدانگ یک واحد مرغدارى با جمیع توابع و متعلقات 
ان پالك 8 اصلى از ده فرعى واقع در بخش 16 ثبــت اصفهان حوزه ثبتى برخوار) و قطعیت آن 
عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 438259 اسدى اورگانى- رئیس 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/113
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003005236/1 شماره بایگانى پرونده: 9707349/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802003000007 تاریخ صدور: 1398/01/19 آگهى ابالغ اجرائیه چک پرونده 
به شماره بایگانى 9707349/1- بدینوســیله به آقاى مهدى ابراهیمى، نام پدر: عبداله، شماره 
شناسنامه: 292 شــماره ملى: 1290485097 متولد: 1358/03/05 به نشانى: اصفهان خیابان 
طالقانى فرعى 6 پالك 18 بدهکار پرونده کالسه 139704002003005236/1 که برابر گزارش 
مامور شناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که آقاى حامد آصالح جهت وصول مبلغ 5/700/000 
ریال به استناد چک شــماره 8914/981149- 12 مورخ 1393/11/18 عهده بانک ملى شعبه 
بزرگراه ذوب آهن اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9707349/1 
در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مامور مربوطه مورخ 1397/11/15 محل اقامت شما 
به شرح متن سند جهت ابالغ شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه روزنامه نصف جهان  آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 438256 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/114

تحدید حدود اختصاصى
شماره: 984202511904160- 98/1/29 نظر به اینکه به موجب اراى شماره 1272 و 1273- 
97/9/29 اجراى قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند مالکیت رسمى ششدانگ 
یکباب خانه پالك 99/225 مجزى شــده از 99 اصلى بخش 6 ثبت اصفهان در مالکیت اقایان 
مسلم عالى پور مرغ ملکى فرزند على جمعه و مصطفى خراسانى فرزند محمدعلى مستقر گردیده 
و پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود میباشد لذا به استناد ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز: شنبه مورخه: 1398/3/4 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق 
ماده 86 آئیننامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست 
خود را به مرجع ذیصالح قضائى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواست را أخذ و به این واحد ثبتى ارائه 
نماید، در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونــى وى میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهى عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشار: 1398/2/4 م الف: 438283 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان  /2/115
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 4659  فرعى مجزى شده از پالك 2079 
واقع  در دهق چهار اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام آقاى رضا امینى 
دهقى (وغیره)  فرزند اسداله   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزپنجشنبه مورخ 98/2/26ســاعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/2/4م الف: 437933   ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت 

اسنادوامالك بخش مهردشت/ 2/116
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه  پالك  شماره 5156 فرعى مجزى شده از پالك 836  
واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام حســن نظرى 
فرزند حسین در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز چهارشنبه مورخ 98/2/25 ساعت 9 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 

مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 98/2/4  م الف: 436663  ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره 

ثبت و اسنادوامالك بخش مهردشت  /2/117                                                 
ابالغ قرار تأمین

 قرارتامین خواســته- کالســه پرونده :98 / 17 شــماره قرار : 29- 26/ 1 / 98 تاریخ رسیدگى 
: 98/3/1ســاعت 9:30صبح – درخصوص درخواســت آقاى على منتشــلو فرزندحاج على به 
نشــانى شــاهین شــهر ردانى خ معاد روبه روى تقاطع اســپرت مهدى به طرفیت خواندگان 
1- محمداستکى زاده به ش م 5100142596به نشــانى مجهول المکان 2- احسان التون به 
ش م 1741453984به نشانى شاهین شهر خ مخحابرات فرعى 15شرقى مجتمع کوروش پ 
6واحد6به خواسته قرارتامین خواسته معادل مبلغ 64/000/000ریال بابت وجه یک فقره سفته 
شماره 504703باتوجه   به محتویات پرونده ونظریه مشورتى شورا ومالحظه مستندات درخواست 
خواهان وباعنایت به این که خواهان به موجب فیش سپرده به شماره – مورخ – به مبلغ – ریال 
خسارت احتمالى طرف دعوى راتودیع نموده است لذا درخواست وى وارد تشخیص و مستندا به 
ماده11 قانون شوراى حل اختالف مصوب 10 / 8 / 1394 بند– ج – د ) ماده 108 – 115 – 116 
– 117 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار تامین خواسته معادل 
مبلغ 000 / 000 / 64ریال از اموال بال معارض تضامنى  خواندگان  صادر و اعالم مى گردد قرار 
صادره ظرف مدت ده روز از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه مى باشد همچنین قرار صادره پس 
از ابالغ قابل اجرا مى باشد . 437781/م الف مجتبى رضوانى – قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/ 2/118 
اخطار اجرایى

محکوم علیه فهیمه بابایى به نشــانى مجهول المکان و محکوم له محمدباقر قیطاسى  بنشانى 
شاهین شهر خ شهید شریفى کلینیک ساختمانى قیطاســى – به موجب راى شماره 662تاریخ 
97/10/23حوزه یازدهم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ 200/000/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 3/500/000بابت هزینه 
دادرسى ومبلغ 240/000ریال بابت هزینه الصاق تمبردادخواســت ضمائم وپرداخت خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک 96/11/20تازمان اجراى حکم درحق محکوم له ، ضمنا پرداخت 
هزینه اجراى حکم به عهده محکوم علیه مى باشــد  - قاضى شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل 
اختالف شاهین شهر - ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 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 صریحا اعالم نماید   .  محکوم علیه تا30روز پس 
ازابالغ اجراییه مى تواندضمن ارائه صورت کلیه اموال خوددعوى اعســاراقامه نماید تابازداشت 
نشود مگردعوى مستردیاردشود - 437935 /م الف -  قاضى شعبه یازدهم  حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/ 2/119 
احضا رمتهم

در پرونده کالسه 971151د3 شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى وانقالب شاهین شهر آقاى 
میالد منیعات فرزندعبدالرضا به نشانى مجهول المکان متهم به سرقت محتویات داخل خودرو 
تحت تعقیب قراردارد به علت مجهول المکان بودن متهم به سرقت محتویات داخل خودرو تحت 
تعقیب قراردارد به علت مجهول المکان بودن وى وعدم دسترســى به نشانى اومراتب دریکى 
ازروزنامه کثیراالنتشارآگهى وابالغ مى شود که نامبرده شخصاظرف یک ماه ازتاریخ انتشار این 
آگهى دراین شعبه حاضر وازاتهام انتســابى دفاع نمایید درغیراین صورت تصمیم مقتضى اتخاذ 
خواهدشد – م الف 437889 حسین حاجى قربانى– دادیار شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى 

وانقالب شاهین شهر /2/120 
اخطار اجرایى

محکوم علیها: 1- میالدمهربان 2- بهدادقاسم زاده 3- سیاوش طالبى 4- سجادصالحى همگى 
به نشانى مجهول المکان  و محکوم له یلدامهیا فرزند غالمشــاه بنشانى شاهین شهر خ  عطار 
فرعى 12شرقى چهارمین بن بست جنوبى پالك 4واحد2- محکوم به  :  به موجب راى شماره 
576 تاریخ 19 / 9 / 97 حوزه5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه 
محکوم است به خواندگان ردیف هاى اول ودوم بالمناصفه به پرداخت مبلغ 200/000/000ریال 
بابت اصل خواسته ومبلغ 2/500/000ریال بابت هزینه دادرسى ودرخصوص خسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ  اجراى حکم محاسبه خواهدشد درحق خواهان صادرمى نماید . پرداخت نیم عشردولتى 
برعهده محکوم علیه مى باشد . ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید  -  محکوم علیه مى تواند 
ظرف مدت 30روز ازتاریخ ابالغ اجراییه بامعرفى اموال خوددادخواســت اعساربدهد تابازداشت 

نگردد . 437962 /م الف شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر/ 2/121 
ابالغ اجراییه

آگهى ابالغ اجرائیه شماره بایگانى 9600044- شماره پرونده : 1 / 139604002141000018 
شماره بایگانى پرونده : 9600044 شماره ابالغیه : 1396 05102141000477 تاریخ صدور 29 

/ 7 / 1396 بدین وسیله به آقایان حمیدسیاوشى فرزند قدرت  تاریخ تولد : 1 / 1 /48 شماره ملى : 
0452281954 شماره شناسنامه : 48 به نشانى شاهین شهر وجهان بخش مستاجران فرزندحسن 
به تاریخ تولد: 47/1/17وشماره ملى 1290244960وشماره شناسنامه 32به نشانى شاهین شهر 
به مدیونین پرونده شماره 139604002141000018/1وشماره بایگانى 9600044ابالغ مى 
شودکه مدیریت شعب بانک ســپه اصفهان جهت وصول مبلغ 5/503/137ریال( پنج میلیون 
وپانصد وسه هزاروصدوســى وهفت ) ریال بابت اصل و404، 163، 7ریال خسارت تاخیرتادیه 
تاتاریخ 95/11/30وسودبه مبلغ 145863ریال وخسارت روزشمارازتاریخ 95/11/30مبلغ 3095به 
بدهى شمااضافه مى گردد ، باستناد قراردادبانکى شماره سند 17850486تاریخ سند 85/5/19علیه  
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه فوق تشکیل و طبق گزارش مامور واحد 
ابالغ دادگسترى شاهین شهر ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه آگهى مى شود و ظرف مدت 
ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد چنانچه نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام ننمایید عملیات اجرائى جریان خواهد یافت . 437795 /م الف مجتبى سلطانیان- مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر /2/122 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان بهادر ادیبى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت 
زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى داود 
سورانى – پریوش سلیمى به شوراى حل اختالف شــعبه 5 امیر آباد شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 1319/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/3/18 ساعت 
8:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. وقت جلسه 98/3/18 ساعت 8:30 صحیح مى 

باشد.  378794/ م الف شعبه 5 امیر آباد شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/123
 حصروراثت 

علیرضا مراد داراى شناسنامه شماره 276به شــرح دادخواست به کالسه 126/98 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان گوهر جمشیدیان قلعه 
شاهى بشناسنامه 9 در تاریخ 97/4/31 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. منیژه مراد نجف آبادى  ش ش 14 ، 2. علیرضا مراد ش ش 276 
، 3. زهرا مراد نجف آبادى ش ش 27 ، 4. تقى مــراد نجف آبادى ش ش 728  ، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 439333/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /2/124
 ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: شــعبه اول شوراى حل اختالف مهردشــت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 
98/2/5 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده 
کالسه 1091/97 به این شورا ارسال گردد. وقت رســیدگى 98/3/8 روز چهارشنبه ساعت 11 
خواهان: بهروز دادخواه فرزنــد حاجى آقا خوانده: جواد گنجى على آبــادى  مجهول المکان – 
جهانگیر دادخواه  فرزند امیر على آباد مهردشــت خواسته: مطالبه مبلغ سى و پنج میلیون ریال با 
احتساب خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسى  گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت 
خوانده تسلیم به شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت  - وقت رسیدگى تعیین  
و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به 
خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى 
حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وســیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت 

آن 10 روز خواهد بود. 440589/م الف، دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت /2/125
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید اسماعیل حسینى با وکالت عظیمه صادقى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه 
چک  به طرفیت آقاى اسماعیل عیدیوندى به شوراى حل اختالف شعبه یازدهم شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 58/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/3/12 
دوازدهم خرداد نود وهشت ساعت  9:30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 440705/ م 

الف شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد /2/126

رئیس شوراى اسالمى شــهر نوش آباد از اجراى اولین 
جشنواره گل و گالب در منطقه کویرى نوش آباد خبر داد. 
ابوالفضل رافعى اظهار کرد: یک دهه است که کشت گل 
محمدى در مزرعه هاى منطقه نوش آباد آغاز شده است و 
در این مدت مساحت زیر کشت از دو جریب به 30 هکتار 
رسیده است. وى افزود: با توجه به بحران آب در کشور و 
ضرورت تغییر الگوى کشت، هزینه هاى تولید محصول 
و درآمد حاصل از اقتصاد کشاورزى، کشت گل محمدى 
توسط کشاورزان این شهر با استقبال خوبى رو به رو شده 

و این رقم هر سال رو به افزایش است.
رئیس شــوراى اسالمى شــهر نوش آباد، تصریح کرد: 

گل هاى منطقه کاشــان از نیمه دوم اردیبهشت شکفته 
مى شود در حالى که گلستان هاى نوش آباد، از نیمه دوم 
فروردین شروع مى شــود که این زمان مى تواند فرصت 
خوبى براى توسعه گردشگرى در منطقه فرهنگى کاشان 
باشد.وى تأکید کرد: عالوه بر توسعه باغ گل محمدى در 
نوش آباد، هفت کارگاه گالب گیرى نیز شروع به کار کرده 
است، که این صنعت اشتغال مستقیم و غیرمستقیم براى 

جمعیت قابل توجهى از شهروندان داشته است.
رافعى گفت: این جشنواره روز پنج  شنبه پنجم اردیبهشت، 
در محوطه باستانى شهر ایلخانى نوش آباد برگزار خواهد 

شد.

رئیس پلیــس راهنمایى و رانندگى اســتان از پرداخت 
خسارت در تصادفات خسارتى تا سقف 90 میلیون ریال 

بدون نیاز به دریافت کروکى خبر داد.
ســرهنگ رضا رضایى اظهار کرد: شرکت هاى بیمه گر 
مکلف هســتند در مواردى که وســایل نقلیه مسبب و 
زیان دیده، در زمان حادثه در تصادفات خسارتى در ازاى

 بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه پس از مشخص 
شدن مقصر حادثه اختالفى وجود نداشته باشد، خسارت 

وارده را پرداخت کنند.
 وى افزود: این قانون در مواردى اســت که خســارت 
وارده حداکثر تا سقف 90 میلیون ریال باشد. وى افزود: 

البتــه در مواردى ماننــد برخورد با خــودرو نظامى و یا 
خودرو ســنگین، تصادف مابین چند دستگاه اتومبیل،

 تصادف با شــخصى که بیمــه نامه و یــا گواهینامه 
ندارد، تصادف با غیر مقیم در شــهر، عبور از چراغ قرمز 
علت تصادف باشــد، تصادف با شــىء ثابت، تصادف
 شــاخ بــه شــاخ، تصــادف بــا موتورســیکلت، 
بیمه نامه امســال با ســال گذشــته پیوســته نباشد، 
تصادف در فاصله 20روز بعــد از صدور بیمه نامه حادث 
شده باشد، تصادف منجر به جرح و فوت باشد و تصادف 
ناشــى از حرکت دنده عقب حتمًا نیاز به گزارش پلیس 

است .

جشنواره گل و گالب نوش آباد 
فردا برگزار مى شود

تصادف هایى که نیاز به 
کروکى ندارد

طرح «سما» کلید خورد
طرح «سما؛ مدرسه زندگى» در دبستان سما 3 اصفهان 
(پایه آمادگى و اول) کلید خورد. علیرضا منظرى توکلى، 
معاون آموزش هــاى عمومى و مهارتى دانشــگاه آزاد 
اسالمى اظهار کرد: مطمئنًا شش ساحت تعلیم و تربیت 
شامل اعتقادى، عبادى و اخالقى، هنرى و زیبایى شناختى، 
اجتماعى و سیاسى، زیستى و بدنى، اقتصادى و حرفه اى، 

علمى و فناورى در این جشنواره مورد تأکید است.

باقالى کاشان راهى بازار شد
برداشت باقال از 400 هکتار از مزارع شهرستان کاشان آغاز 
شد. رئیس جهاد کشاورزى کاشان با بیان اینکه متوسط 
برداشت امسال باقال 20 ُتن در هر هکتار است گفت: پیش 
بینى مى شود امسال بیش از 8000 تن باقال برداشت شود. 
مجیدکافى زاده افزود: با برداشت این مقدار باقال بیش از 
1000 نفرمشغول به کار شدند و افزون بر 160  میلیارد ریال 

عاید کشاورزان مى شود.

پر بارش ترین نقطه استان
فریدونشــهر بــا 7/3 میلیمتر بــارش بــرف و باران 
پربارش ترین نقطه اســتان اصفهان گزارش شده است. 
فاطمه زهرا ســیدان، کارشــناس پیش بینى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان گفت: در 24 ساعت منتهى به 
روز سه شنبه،  خوانسار، بویین، داران، چادگان و اردستان 
پس از فریدونشهر پر بارش ترین شهرستان هاى استان 

گزارش شده است.

خبر

اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى سمیرم مانع ورود زود هنگام تعدادى از عشایر 
و تریلى هاى حامل دام هاى آنان به مراتع ییالق این منطقه شد.

رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى سمیرم در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: 
امسال تعداد زیادى از عشایر، زودتر از زمان تقویم کوچ (25 اردیبهشت) کوچ 
کرده اند و چند روزى است به مرزهاى عشایرى رســیده اند. تعدادى نیز با 
تریلى و کامیون دام هاى خود را به ییالق منتقل کرده اند که یگان حفاظت 

منابع طبیعى از ورود آنان بــه مراتع و محل هاى استقرارشــان جلوگیرى 
کرده و آنها را به طرف مرزهاى شهرستان بازگردانده است.

عزت ا... مرادى با یادآورى شــرایط ناپایــدار آب و هوایى و ســردى هوا 
در ییالق، تصریح کرد: رعایت نکــردن زمان قانونى کــوچ تخلف بوده و 
جریمه هاى ســنگینى براى متخلفان در ســال جارى در نظر گرفته شده

 است.

رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى ســمیرم ادامه داد: هر چند بیشــتر 
خانوارهاى عشایرى که دام خود را با تریلى به سمیرم منتقل کرده اند، ساکنان 
روستاها و حاشیه آبادى ها هستند اما ما با همین تعداد نیز به دلیل آماده نبودن 
مراتع و پوشش گیاهى برخورد خواهیم کرد. مرادى افزود: با ادامه خشکسالى، 
دست اندازى و تصرف ایل راه ها، گرم تر شدن هوا در ییالق و صنعتى شدن 

کار و زندگى، کوچ را با تحوالت زیادى روبه رو کرده است.
وى افزود: دام هاى عشایر باید به مرور و در یک دوره کوتاه 30 تا 40 روزه در 
مسیر قشالق به ییالق حرکت کنند تا به ییالق برسند و در یوردهاى (محل 
برپا کردن سیاه چادرهاى عشایرى) خود مستقر شــوند نه اینکه یک یا دو 
روزه با کامیون به منطقه برســند. مرادى تصریح کرد: حدود 15 سال اخیر 
همواره شاهد قرق شکنى و ورود زودهنگام عشایر و دام هاى آنان به مناطق 

ییالقى بوده ایم.
رئیس اداره منابع طبیعى ســمیرم اظهــار کرد: این اداره چهار پاســگاه در 
گلوگاه هاى مرزى سمیرم از 25 اسفند ماه با همکارى و هماهنگى دادستانى، 
فرماندارى، نیروى انتظامى، اداره اطالعات، امور عشایر و جهاد کشاورزى، هر 

سال مستقر مى کند تا از ورود زود هنگام عشایر جلوگیرى کند.
وى به شرایط نامســاعد و ناپایدار آب و هوایى بهار امســال نیز اشاره کرد 
و گفت: عشــایرى که زودتر از زمــان قانونى کوچ کنند متخلف هســتند 
و در صــورت بــروز مشــکل جمعیت هــالل احمــر موظف نیســت به 
متخلفــان و نابودگران طبیعت خدماتــى ارائه کند. وى با اشــاره به اینکه 
ورود دام هــا در فصل بارش و رویش، ســبب نابودى گیاهــان خودرو در 
مراتع مى شــود، گفت: این موضوع در بلندمدت درجــه اول به ضرر خود 
عشــایر تمام مى شــود و در مرحله بعد محیط زیســت را تخریب و نابود 

مى کند.
استان اصفهان داراى 9605 خانوار عشایرى است؛ عشایر کوچ رو اصفهان 
که شامل دو ایل قشقایى و بختیارى مى شوند بیش از شش  ماه از سال را در 
شهرستان ییالقى و کوهستانى سمیرم و مناطق جنوب و جنوب غربى این 
استان زندگى مى کنند.  عشایر سمیرم حدود 750هزار دام وارد این منطقه 
مى کنند که بیش از نیمى از این دام ها مازاد بر مراتع و پوشش گیاهى منطقه 

است.

رئیس شوراى اسالمى شهر باغبادران از پذیرش 
استعفاى شهردار این شهر از سوى اعضاى این 

شورا خبر داد. 
حجت ا... امینى باغبادرانى در گفتگو با «ایمنا» 
اظهار کرد: 25 فروردین ماه استعفاى آقاى اردشیر 
محمدى، شهردار باغبادران به شوراى اسالمى 
شهر واصل شد و هیئت رئیسه شورا پس از طرح 
موضوع، رسیدگى و بررسى استعفا را به جلسات 
آتى شورا موکول کرد و با تشکیل جلسه فوق العاده 
در روز دوشــنبه -دوم اردیبهشــت ماه- ضمن 
تشکر از قریب چهار سال خدمات ارزنده و زحمات 
شهردار این شهر با این استعفاى وى موافقت شد.

وى افزود: موضوع اســتعفاى شهردار باغبادران 
پــس از دوران درمان بیمــارى وى، به صورت 
شــفاهى مطرح شــد که با توجه بــه زحمات 
و فعالیت هاى ایشــان در طول مــدت تصدى 
شــهردارى و لزوم اجــراى پروژه هــاى متعدد 
و برنامه هــاى پایــان ســال 97، به ســادگى 
نمى توانســتیم در مورد آن اظهــار نظر و اتخاذ 

تصمیم کنیم.
رئیس شــوراى شــهر باغبادران در خصوص 
دالیل استعفاى شهردار باغبادران گفت: برخى 
از مشکالت شــخصى و شغلى شــهردار سبب 

استعفاى وى بوده است.
امینى با اشاره به انتخاب مســعود نوربخش، به 
عنوان سرپرســت شــهردارى باغبادران ادامه 
داد : آقاى نوربخش از نیروهاى بومى و باســابقه 

شهردارى باغبادران به شمار مى آید.

ممانعت اداره منابع طبیعى سمیرم از ورود زود هنگام عشایر به ییالق

قـرق شکسته نــشد
موافقت با استعــفاى
 شهردار باغبادران 
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آگهى تغییرات
شرکت حاکسان اوتوموتیو معمولى پارس شرکت با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 59980 و شناسه 
ملى 14007394725 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/01/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات قراردادها عقود اسالمى و نیز اسنـاد و 
اوراق عادى و ادارى با امضاء منفرداً مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر میباشــد . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (439351)

آگهى تغییرات
شرکت ادوات کشاورزى پاسارگاد صنعت نفیس جى 
شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 5579 و 
شناسه ملى 10260267176 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1398/01/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : سیدهادى مرتضوى مشکنائى به کدملى 
1270854038 به سمت رئیس هیات مدیره وزهرا 
کیانى اصفهانى به کدملى 4269215811 به سمت 
مدیرعامل براى مدت نامحدود انتخاب شدند وکلیه 
اوراق واسناد مالى وتعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل 
همراه بامهرشرکت معتبراست. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (439350)

آگهى تغییرات
شرکت پارس پژواك شاهین شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 40082 و شناســه ملى 
10260577530 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1397/11/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : زهره رمیاز به شماره ملى 3500756514 
و خانم مریم عرب زاده به شماره 1290854920 به 
عنوان اعضاى اصلى هیات مدیره شرکت براى مدت 
نامحدود انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (439349)

آگهى تغییرات
شرکت نساجى اعیان کاشان با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 133 و شناسه ملى 10260180990 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/01 
تهمینه اســتادیان بیدگلى کدملى 6199650581 
بســمت رئیس هیئت مدیره ، ابوالفضل کریمشاهى 
بیدگلى کدملى 6199581725 بسمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت براى مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و بهادار و 
بانکى شرکت با امضاى مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى آران و بیدگل (439347)

آگهى تغییرات
شرکت پایش صنعت امید سپاهان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 38837 و شناسه 
ملى 10260564611 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/12/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/28 در 
خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت از مبلغ3500000000 ریال به مبلغ 
13500000000 ریال تماماً از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام افزایش یافت. 
سرمایه شرکت مبلغ 13500000000ریال منقسم به 3375 سهم 4000000 ریالى با نام عادى 
که تماماً پرداخت شد.ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (439348)

شستن موها، کارى اســت که بارها انجام داده اید ولى با این  حال، گاهى نتایج 
خوبى از شستشــو و مراقبت موها به دســت نمى آورید. از این رو در ادامه شش 

توصیه در مورد شامپوکردن موها ارائه مى شود.

1- آیا الزم است هرروز موها را شامپو کنید؟
زود به  زود شامپو کردن موها باعث تغییراتى منفى بر پوسته محافظ روى موها 
مى شود. با از بین رفتن این پوســته که از غدد چربى و آبرسان تشکیل شده 
است، تنظیم چربى موها از حالت تعادل خارج مى شود، به این معنى که منجر 
به خشکى، خارش و شوره در پوست ســر مى شود و یا برعکس باعث چربى 
شدیدتر موها مى شود. بهترین حالت، آن اســت که تنها دوبار در هفته موها با 
شامپو شسته شوند. اگر موهاى خیلى چرب دارید، مى توانید حداکثر یک روز در 
میان موها را شامپو کنید و در سایر روزها استفاده از محصوالت شامپو کردن به 

صورت خشک توصیه مى شود.

2-آیا فکر مى کنید موهاى شما از نوع چرب است؟
یکى از شایع ترین تصورات اشتباه این است که اگر موها پس از دو روز شروع به 
چرب شدن مى کنند پس موهاى شما از نوع چرب است، در حالى که این حالت 
کامًال طبیعى اســت. اگر فقط پس از یک روز، وقتى با انگشــتان، محل رویش 
موهاى سر را لمس مى کنید، احساس چربى مى کنید، در این صورت موهاى شما 
چرب محسوب مى شود. بنابر این اگر شرایط اینطور نیست از شامپو کردن موها 
خوددارى کنید، در غیر این صورت وارد چرخه معیوب مى شوید، یعنى به علت از 

بین رفتن تعادل در موها، به تدریج چرب تر هم مى شوند. 

3-در مصرف شامپوهاى حاوى سیلیکون زیاده روى نکنید.
اکثر شامپوهاى کالسیک حاوى سیلیکون هستند که باعث نرم کردن و ایجاد 

حالت ابریشمى در موها مى شــوند. ولى در درازمدت چون روى سطح مو باقى 
مى مانند، باعث جلوگیرى از اکسیژن رسانى به موها و ایجاد شوره سر مى شوند. 
با مصرف انواعى از شامپوهاى حاوى سیلیکون که بعد از شستشو و آبکشى روى 
پوست باقى نمى مانند و یا شامپوهایى که حاوى مقادیر کمترى سیلیکون هستند، 

به موها و پوست سر اکسیژن رسانى بهتر انجام مى شود.

4-ریختن مقدار زیادى شامپو در باالترین نقطه سر
معموًال عادت دارید شامپو را قبل از آنکه به حالت کف درآید، در باالترین نقطه سر 
قرار دهید، نتیجه این است که موها مخصوصًا در ناحیه پشت سر به خوبى شامپو 
نمى شوند. روش درست آن است که مقدارى شامپو کف دست قرار دهید، سپس 
کمى آب به آن اضافه کنید، دست ها را کمى به هم مالش دهید و سپس مواد را به 

طور مساوى به موهاى جلو، باال، پشت و کنار بمالید.

5-روش درست آبکشى موها
بسیارى هستند که وقتى موهاى سر خود را شامپو مى کنند زمان مى دهند تا کف 
روى موها باقى بماند و در این مدت، بدن را با صابون مى شــویند و در پایان، سر 
و بدن را باهم آبکشى مى کنند. ولى دقت داشته باشید، بسیار مهم است که قبل 
از آبکشى، کمى آب روى موها ریخته و دوباره مالش دهید تا شامپو کف کند و از 

رسوب کردن آلودگى ها روى موى سر جلوگیرى شود.

6- مالش دادن موها با حوله
دقت داشته باشــید براى خشــک کردن موها آنها را زیاد با حوله مالش ندهید؛ 
مخصوصًا اگر موها حالت شــکننده دارنــد. ترجیحًا با اســتفاده از حوله هاى 
میکروفایبر که رطوبت موها را با سرعت بیشترى جذب مى کنند، موها را خشک 

کنید. 

اندازه گیرى فشــار خون یکــى از راه هاى کنترل 
آن و جلوگیــرى از باال رفتن آن اســت. اما اعدادى 
که دســتگاه فشارســنج نشــان مى دهــد به چه

 معناست؟
وقتى که پزشک فشــار خون شــما را اندازه گیرى
مى کند، فشار خون را با دو عدد بیان مى کنند: یک 
عدد باال و یکى پایین مثل یک کسر. به عنوان مثال 

120/80 میلیمتر جیوه.
عدد باال نشان دهنده میزان فشــار خون در عروق 
در طول انقباضات ماهیچه قلب اســت  و عدد پایین 
نشان دهنده فشار خون وقتى که ماهیچه هاى قلب 
در حال ضربان هســتند.  هر دو عدد براى مشخص 
بودن وضعیت ســالمت قلب مهم هستند. اعدادى 
که در محــدوده بیشــتر از محدوده ایــده آل قرار 

مى گیرند گواه این هســتند که قلب شما به سختى 
درحال کار کردن و پمپــاژ خون به دیگر نواحى بدن 

است.
براى فشار خون هاى نرمال عدد باال باید در محدوده 
90 تا 120 و عدد پایین در محــدوده 60 تا 80 قرار 
بگیرند. مؤسســه قلب آمریکا بیان مى کند که فشار 
خون زمانى در حد نرمال اســت که هر دو فشار در 
محدوده درست خودشان قرار داشته باشند. یک فشار 
خون نرمال در بزرگســاالن باید کمتر از 120/80 و 

باالتر از 90/60 میلیمتر جیوه باشد. 
اگر فشار خون شــما در محدوده نرمال قرار دارد نیاز 
به مراقبت هاى دارویى نیست. اما با وجود این، باید 
سبک زندگى ســالمى را انتخاب کنید و وزن خود را 
نرمال نگه دارید تا از ایجاد فشار خون جلوگیرى کنید. 

ورزش کردن به طور منظم و رژیم غذایى ســالم دو 
گزینه اى هستند که مى توانند کمک کننده باشند. اگر 
در خانواده سابقه فشار خون دارید باید بیشتر مراقب 

سبک زندگى و رژیم غذایى خود باشید.
اما فشــار خون باالتــر از 120/80 میلیمتر جیوه در 
محدوده خطر قرار دارد و بایــد تحت مراقبت هاى 
پزشــکى قرار بگیرد. وقتى که فشار باال بین 120 تا 
129 میلیمتر جیوه قرار دارد و فشار پایین کمتر از 80 
میلیمتر جیوه به این معنى اســت که شما فشار خون 
باالیى دارید. اگرچه این اعداد به صورت فنى به معنى 
فشار خون باال نیست  و شما تنها به خارج از محدوده 
نرمال رفته اید. اما این اتفاق شانس باالتر رفتن فشار 
خون و ریســک بیمارى هاى قلبى و سکته قلبى را 

افزایش مى دهند. 

مصرف لوبیا انتخابى خوب و مناســب براى افراد مبتال 
به دیابت است که داراى بسیارى از مزایاى بهداشتى و 
تغذیه اى است. غذاهاى سرشار از از ویتامین، مواد معدنى، 
آنتى اکسیدان ها و فیبر براى دیابت مفید هستند که لوبیا 
در باالى این لیست غذاهاى مفید قرار دارد. اضافه کردن 
لوبیا به وعده غذایى مى تواند قند خون را ثابت نگه دارد و 

به حفظ سالمت بدن کمک کند.
لوبیا یک کربوهیدرات پیچیده اســت. بدن این فرم را 
آهسته تر از سایر کربوهیدرات ها هضم مى کند و کمک 
مى کند تا سطح قند خون خود را پایدار نگه دارد. از طرفى 
مواد غذایى با فیبر باال، از جمله لوبیا، مى توانند میزان قند 
خون را کاهش دهند. این به این دلیل است که فیبر باعث 
کاهش سرعت پروتئین گوشــتى مى شود که به حفظ 
ســطح قند خون کمک مى کند. فیبر مزایاى بیشترى 
براى سالمت قلب ارائه مى کند، سطح کلسترول خون 

را افزایش مى دهد و خطر بیمارى قلبى، ســکته مغزى 
و چاقــى را کاهش مى دهد که تمامى عــوارض بالقوه 

دیابت است.
لوبیا منبع خوبى از پروتئین گیاهى است. پروتئین براى 
رشد و ترمیم بافت بدن ضرورى اســت. بدن مى تواند 
پروتئین را به گلوکز تبدیل کند تا براى انرژى اســتفاده 

شود. 
لوبیا غنى از مواد مغذى، حاوى ویتامین ها و مواد معدنى 
است و همچنین داراى چربى کم و یا بدون ترانس، نمک 
و کلسترول اســت. این یکى از دالیلى است که لوبیا در 
کاهش خطر ابتال به بیمارى دیابت بسیار خوب است. لوبیا 
را مى توان در رژیم غذایى به صورت بسیار متنوع استفاده 
کرد. مى توان آنها را به ساالد اضافه کرد، از آنها به عنوان 
یک خوراکى جانبى یا اصلى در کنار غذاى اصلى استفاده 

کرد یا آنها را به انواع ساندویچ اضافه کرد.

محققان به تازگى دریافته اند داشتن بیش از هشت دندان پر شده در دهان مى تواند 
به افزایش میزان جیوه در جریان خون بدن انسان منجر شود.

به گفته محققان دانشــگاه جورجیا، پوســیدگى دندان یکى از 
رایج ترین بیمارى هاى مزمن است که بیشتر انسان ها 
آن را تجربه کرده اند و دســتکم یک دندان پر 
شده در دهان دارند اما معموًال کسى درباره 
نوع موادى که دندان هــا با کمک آنها پر 
مى شــود، صحبتى به میان  نمى آورد. 
ماده مورد بررســى محققــان آمالگام 
دندانى نام دارد. نوعــى ارزان قیمت و 
مقاوم از ترکیبات نقره کــه براى 150 

ماده پر کننده دندان مورد اســتفاده قرار سال به عنوان 
گرفته اســت اما 50 درصد از این ماده را نیز جیوه تشکیل مى دهد. 
همین موضوع مى تواند نگران کننده باشد، زیرا وجود مقادیر زیادى 
جیوه در بدن انسان مى تواند زمینه ساز بروز آسیب هایى در مغز، قلب، 
کلیه، ریه و سیستم ایمنى بدن شود اما این نکته همواره نادیده گرفته 
شده  است زیرا هر دندان پر شــده به تنهایى براى وارد کردن آسیب به 

بدن کافى نیست.
به گفته محققان جیوه نوعى ســم است اما قدرت آســیب زایى آن به 
مقدارش بستگى دارد. از این رو اگر تنها یک دندان پر شده داشته  باشید 

مشکلى ایجاد نخواهد شــد اما اگر این تعداد به بیش از هشــت دندان برسد، خطر 
عوارض این ماده در بدن افزایش پیدا خواهدکرد.

نتیجه بررسى ها نشان داد افرادى که هشت دندان پر شده دارند، نسبت به افرادى که 
دندان پر شده اى ندارند، 150 درصد جیوه بیشترى در خونشان وجود دارد. 

جیوه معموًال زمانى خطرناك مى شود که گاز آن تنفس شود. در صورتى که مقدار کمى 
جیوه به صورت خوراکى وارد بدن شود، تهدیدى به شمار نمى رود زیرا معده آن را جذب 

نمى کند اما خطر واقعى زمانى ایجاد مى شود که جیوه تنفس شود و بیشترین آسیب ها 
نیز متوجه مغز و کلیه است. با این همه، بررسى اینکه آمالگام چگونه مى تواند میزان 

جیوه را در جریان خون انسان افزایش دهد به مطالعه بیشترى نیاز دارد.

معاون غذا و داروى ایالم درخصوص مسمومیت هاى ناشى از مصرف قارچ هاى خودرو در طبیعت هشدار داد و به مردم 
توصیه کرد که از مصرف قارچ هاى خودرو و یا فله اى خوددارى کنند.

دکتر مهتاب شاهمارى با تأکید بر اینکه تشخیص قارچ سمى از قارچ خوراکى بر اساس ظاهر براى اغلب افراد دشوار 
بلکه ناممکن است، تصریح کرد: در واقع معیار تشخیص دقیقى بر اساس 

ظاهر وجود ندارد و متأسفانه بخشــى از قارچ هایى که در طبیعت 
هستند و افراد استفاده مى کنند سمى است و هر ساله صدها 

نفر مسموم و متأســفانه تعدادى از هموطنانمان در اثر 
مصرف این قارچ ها جان خود را از دست مى دهند.

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى ایالم ادامه 
داد: توصیه مى شود از قارچ هاى خودرو و فله اى استفاده 

نشود و مردم از قارچ هاى داراى بســته بندى مشخص و مجوز 
بهداشتى اســتفاده کنند و بدانند که مصرف قارچ ها توسط پرندگان و سایر جانوران 

اهلى و وحشى نشان دهنده غیر سمى بودن قارچ براى انسان نیست.
شاهمارى گفت: برخى از روش ها و معیارهاى سنتى مانند تغییر رنگ قاشق نقره در 
اثر تماس با قارچ، وجود حشرات در اطراف قارچ و محل رویش قارچ معیار علمى و 

صحیحى براى تشخیص سمى نبودن قارچ در همه موارد نیست.
وى تأکید کرد: هر چند در برخى موارد حرارت برخى از مواد سمى 

موجود در قارچ ها را از بین مى برد، با وجود این، برخى از سموم 
موجود در قارچ ها مقاوم به گرما هســتند و فرایندهاى آماده 
ســازى غذا مانند کباب کردن، آب پز کردن، سرخ کردن، 

بخار پز کــردن قادر به تخریب کامل مواد ســمى موجود در 
قارچ نیست.

معاون غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشــکى ایــالم در خصوص 
نشانه هاى مسمومیت گوارشى ناشــى از مصرف قارچ هاى سمى، 
تصریح کرد: تهوع، استفراغ، سرگیجه، دل درد، کاهش هوشیارى، 
ضعف عضالنى، تشــنج و زردى و... از عالیم این نوع مسمومیت 
است و در صورت بروز نشانه هاى گوارشى به صورت تأخیرى بین 
پنج تا 12 ساعت پس از مصرف خوراکى قارچ، فرد را باید هر چه 

سریع تر به مراکز درمانى منتقل کرد.

یک روانشناس گفت: مواد شیمیایِى تولید شده در بدن در 
زمان استرس مى تواند در الگوهاى ژنى بدن تغییر ایجاد 
کند به همین دلیل استرس مهمترین سم براى بدن است.
على سلیمانى اظهار کرد: استرس ژن هاى بدن انسان را 
تغییر مى دهد و این ژن ها بر نحوه ذخیره سازى چربى در 
بدن، نحوه عملکرد دستگاه ایمنى بدن، سرعت پیر شدن 
جسم و احتمال ابتال به ســرطان نظارت دارد و استرس 
مى تواند به شدت آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد. وى با 
اشاره به اینکه اتفاقات دوران کودکى بر میزان استرس 
تأثیرگذار است، افزود: نتایج پژوهش  ها نشان مى دهد که 
حتى اتفاقات دوران کودکى مى تواند تعیین کننده  سطح 
هورمون آزادکننده کورتیکوتروپین در مقادیر کم و زیاد 
باشد. هورمون آزادکننده کورتیکوتروپین بر میزان ترشح 

غدد فوق  کلیوى همچنین استرس تأثیر مستقیم دارد.
سلیمانى با اشــاره به اینکه استرس به مغز انسان آسیب 
مى رساند، تصریح کرد: ســطوح زیاد هورمون استرس 
مى تواند به بخش هاى مهم مغز مانند هیپوکمپوس آسیب 
جدى وارد کند (هیپوکمپوس قسمتى از دستگاه کناره اى 
مغز و مسئول حافظه است).  این روانشناس خاطرنشان 
کرد: یکى از عللى که افراد پس از دوران طوالنى مدت 
ابتال به استرس مزمن، به «خستگى غدد فوق کلیوى» 
مبتال مى شوند، این اســت که مغز براى نجات خودش 

ترشحات غدد فوق کلیوى را کنار مى گذارد.

پژوهشگران در تحقیقات جدید خود دریافتند، خوردن غذا 
بعد از نیمه شب موجب اختالل در حافظه روز بعد خواهد 
شد. «دان لوح»، محقق این تحقیق اظهار کرد: ما شواهد 
اولیه تأثیر خوردن منظم غذا در ساعات اشتباه روزانه را 
بر آموزش و حافظه یافتیم. بســیارى از افراد در ساعات 
مختلف کار مى کنند یا گرفتارند و وعده غذایى خود را به 
بعد موکول مى کنند اما آنها باید بدانند که این تغییر موجب 

اختالل در عملکرد مغز مى شود.
در این تحقیق محققان نشان دادند، برخى رفتارها بیشتر 
از دیگر موارد تحت تأثیر قــرار مى گیرند. به طور مثال 
دانشمندان این تحقیق را بر روى توانایى موش ها براى 
شناخت اشــیاى جدید آزمایش کردند. در این تحقیق 
مشخص شــد حافظه درازمدت نیز به طور چشمگیرى 
کاهش مى یابد.«کریســتوفر کولول»، یکــى دیگر از 
محققان این پژوهش اظهار کرد: برنامه ریزى در جامعه 
امروزى منجر به انتخاب ســاعت خوردن شده و ما باید 
بدانیم چگونگى این برنامه ریزى بر عملکرد شــناختى 

ما تأثیر دارد.
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ماسال به عنوان 
0گرفته اســت اما 50 درصد
همین موضوع مى تواند نگرا
جیوه در بدن انسان مى تواند ز
کککککلیه، ریه و سیستم ایمنى بدن
شده  است زیرا هر دندان پر شــ

بدن کافى نیست.
به گفته محققان جیوه نوعى سـ
مقدارش بستگى دارد. از این رو اگ
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سسسسسساس خیص دقیقى بر ا
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له صدها 
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خص و مجوز 
توسط پرندگان و سایر جانوران  ها

اى انسان نیست.
ى مانند تغییر رنگ قاشقنقره در
 محل رویش قارچ معیار علمى و

 موارد نیست.
از مواد سمى

ىاز سموم 
هاى آماده 
خ کردن، 
 موجود در

در خصوص  ـالم
،مى،  قارچ هاى س
هش هوشیارى،
نوعمسمومیت 
نبینن ت تأخیرى 
ههچه چه د را باید هر

بیشتر از 8 دندان پر نکنید

مهمترین سم براى بدن

 نیمه شب غذا نخورید

هم مى شوند.  بینرفتن تعادل در موها، به تدریج چرب تر

3-در مصرف شامپوهاى حاوى سیلیکون زیاده روى نکنید.
اکثر شامپوهاى کالسیک حاوى سیلیکون هستند که باعث نرم کردن و ایجاد 

دقت داشته باشــید
مخصوصًا اگر موها
میکروفایبر که رطوب

کنید.
ایت کنید

اعداد فشار خون دقیقاً چه مى گویند
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در عزت وناز دنیا بر یکدیگر پیشــى نگیرید و فریــب زینت ها و نعمت ها 
را نخورید و مغرور نشوید و از رنج و سختى آن ننالید و ناشکیبا نباشید، 
زیرا عزت و افتخارات دنیــا پایان مى پذیرد و زینــت و نعمت هایش نابود 
مى شود و رنج و سختى آن تمام مى شــود و هر مدت و مهلتى در آن به پایان 

مى رسد و  هر موجود زنده اى به سوى مرگ مى رود.
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

با برگزارى نخستین نمایشگاه تخصصى صنعت ساختمان جمهورى اسالمى 
ایران در عراق با عنوان «ایران پروژه»، فصل جدیدى از روابط تجارى ایران و 

عراق با محوریت شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان آغاز شد.
این نمایشــگاه که با حضور 45 شــرکت تخصصى ایرانى از اســتان هاى 
اصفهان، تهران، خراسان رضوى، خوزستان، مرکزى، کرمان و البرز در مرکز 
نمایشــگاه هاى بین المللى بغداد، پایتخت کشور عراق برگزار شده، کاالها و 
خدمات شــرکت هاى ایرانى در زمینه هاى آهن و فوالد، صنعت آلومینیوم، 
صنعت چوب و MDF، کاشى و سرامیک، سنگ، تجهیزات برق ساختمان، 
عایق و ایزوگام، ماشــین آالت صنعتى، کفپوش و دیوارکــوب، تجهیزات 
ساختمانى و پروژه هاى ساخت و ساز را در معرض بازدید متخصصان عراقى 

قرار داده است.
سفیر کشورمان در عراق در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصى صنعت 
ساختمان جمهورى اسالمى ایران (ایران پروژه) با استقبال از برگزارى این 
نمایشگاه گفت: برپایى این نمایشــگاه، گام نخست از فصل جدید ارتباطات 

تجارى ایران و عراق است که امیدواریم به بهترین شکل ممکن تداوم یابد.
ایرج مسجدى با اشاره به اینکه شرکت هاى اصفهانى سهم قابل توجهى در 
نخستین نمایشگاه تخصصى صنعت ساختمان بغداد به خود اختصاص داده اند، 

یادآور شد: شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان موفق شد شرایطى 
فراهم آورد تا شــرکت هاى تخصصى ایرانى در عراق گرد هم جمع شوند و 

بازارهاى جدیدى براى خود بیابند.
مدیر نمایشگاه هاى خارجى و بین الملل شــرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان نیز در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: حجم مبادالت تجارى 
ایران با عراق به عنوان نخستین شریک تجارى کشورمان در حال حاضر حدود 
ده میلیارد دالر است که در نظر است با تالش مسئوالن اقتصادى و سیاسى 

دو کشور به 12 میلیارد دالر در سال جارى برسد.
محمدمهدى دوایى با تأکید بر اینکه این نمایشگاه فرصت بسیار مطلوبى براى 
توسعه بازار شرکت هاى ایرانى در عراق فراهم خواهد آورد، افزود: برگزارى این 
نمایشگاه از سویى موجب افزایش رونق اقتصادى شرکت هاى ایرانى و کسب  و 
کارهاى داخلى مى شود و از سوى دیگر، اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش 

تولید، افزایش صادرات و افزایش سودآورى شرکت هاى ایرانى دارد.
وى با تأکید بر اینکه حضور شــرکت هاى ایرانى در نمایشــگاه هاى عراق 
مى تواند معرفى کننده آنها به مخاطبانشان در بازار عراق باشد، تصریح کرد: 
برخى از تجار عراقى اگر بدانند نمایشــگاه اختصاصى ایران در زمینه خاصى 
برگزار مى شود، شرکت خواهند کرد تا بتوانند شرکاى تجارى خود را در آنجا 
به راحتى پیدا کنند؛ در صورتى که وقتى تجــار عربى به ایران مراجعه کنند، 
تهیه فرصت هاى اینچنینى به راحتى امکانپذیر نیست و پراکندگى جغرافیایى 
باال موجب مى شــود که نتوانند به راحتى شرکت هاى ایرانى را پیدا کرده و با 

آن ها مذاکره کنند.
بر اســاس این گزارش، نمایشگاه تخصصى صنعت ســاختمان جمهورى 
اســالمى ایران در بغداد (ایران پروژه) تــا پنجم اردیبهشــت ماه در مرکز 

نمایشگاه هاى بین المللى پایتخت عراق برپا خواهد بود.

محمد مغزى، قائم مقام شــهردارى 
نجف آباد در فرهنگســراى خارون 
میزبان محمود کاظمى، مدیر عامل 
مؤسسه بهمن سبز (پخش، اکران و 
توزیع فیلم حوزه هنرى کشور) و عضو 

هیئت مدیره حوزه هنرى کشور بود.
در این جلســه و بازدید که غالمرضا 
فرجى، سخنگوى شــوراى صنفى 
نمایش سینماى کشــور؛ مهندس 
فردوســى، مدیرعامــل ســازمان 
اجتماعى و ورزشــى و رضایى، مدیر 
ارتباطات و امور بین الملل شهردارى 
حضور داشــتند، در جهت گسترش 
فعالیت هــاى ســینمایى و تکمیل 
امکانات هنرى نجف آبــاد بحث و 
تبادل نظر شد و بازدیدى از امکانات 
و زیرساخت هاى مجموعه شهردارى 
مانند فرهنگســراى خارون، سالن 
اندیشــه، ســالن کنفرانس، سالن 
همایــش هــاى مجلل شــهروند، 
رســتوران بازى و کتاب کندو و... به 

عمل آمد.

مهنــدس منصــور یــزدى زاده، مدیر عامــل و تعــدادى از 
مســئوالن ذوب آهن اصفهــان به مناســبت نیمه شــعبان، 
والدت با ســعادت حضرت مهدى (عج) با حجت االســالم و 
المسلمین قاســم باقریان، امام جمعه زرین شهر دیدار و گفتگو 

کردند.
مدیر  عامل ذوب آهن در این دیدار گزارشى از فعالیت هاى شرکت 
در زمینه تولید و همچنین مسئولیت هاى اجتماعى ارائه کرد. امام 
جمعه زرین شــهر نیز بر ضرورت همکارى و تعامل بخش ها و 
صنایع شهرستان براى دســتیابى به اهداف و برنامه ها به ویژه 
در ســال جارى که با عنوان رونق تولید نامگذارى شــده است، 

تأکید کرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در هجدهمین 
نمایشــگاه بین المللى محیط زیســت از غرفه شرکت فوالد مبارکــــــه و 

آخریــــــن دستــــــاوردهاى زیست محیطى این شرکت بازدید کرد. 
دکتر عیسى کالنترى، ضمن مثبت ارزیابى کردن اقدامات شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان، بر تداوم حفظ محیط زیست و استفاده از ظرفیت هاى موجود در مدیریت 

پسماندها و ضایعات تأکید کرد.
■■■

«در راهبردهاى کالن شرکت فوالد مبارکه رعایــــت دستورالعمــــل هاى 
زیست محیطى به عنوان یک مسئولیت اجتماعى خودخواسته و در راستاى توسعه 

پایدار مدنظر است.»
مهندس حمیدرضا عظیمیان، مدیر عامل فوالد مبارکه در هجدهمین نمایشگاه 
بین المللى محیط زیست کشور در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: 
از ابتداى دوران ساخت شرکت فوالد مبارکه و همزمان با اجراى طرح هاى توسعه 
این شرکت، همواره توجه به محیط زیست و سرمایه گذارى و ایجاد ساز و کارهاى 

مناسب در این زمینه در دستور کار بوده و هست.
وى از دستیابى به توسعه پایدار به عنوان یکى از مهمترین اصول مدیریتى این 
شرکت یاد و اضافه کرد: از نگاه مدیریت شــرکت، اساساً در گروه فوالد مبارکه 
اختصاص هرگونه بودجه در زمینه محیط زیست به معنى واقعى سرمایه گذارى 
تلقى شده است؛ به همین سبب اســت که در کنار کوره هاى قوس الکتریکى، 
کارخانجات احیاى مســتقیم و ســایر واحدهاى این شــرکت پیشرفته ترین 

سیستم هاى تصفیه به کار گرفته شده است.
وى خاطرنشان کرد: همان گونه که شرکت همواره به افزایش کّمیت و کیفیت 
محصوالت توجه دارد، بر ارتقاى دســتاوردهاى زیست محیطى خود نیز تأکید 
دارد و به آن به عنوان هدفى فراتر از یک الزام قانونى در حد مسئولیت اجتماعى 

توجه دارد.
مهندس عظیمیان خاطرنشان کرد: سرمایه گذارى 600 میلیارد تومانى شرکت 
در زمینه حفظ محیط زیست کســب باالترین جایزه مدیریت سبز اروپا و بنیاد 

جهانى انرژى از میان 8000 طرح برگزیده بین المللى در سال 95 به واسطه طرح 
فرآورى گرم سرباره، رقابت تنگاتنگ با سایر شرکت هاى جهان تراز در سال 97، 
دستیابى فوالد مبارکه در بخش مصرف ویژه آب خام به عدد 7/2 مترمکعب بر 
تن تولید فوالد و دستیابى واحد گندله  سازى این شرکت به میزان مصرف انرژى 
0/92 گیگاژول بر تن تولید با اجراى طرح ها و پروژه هاى متعدد (که فوالد مبارکه 
از بابت این دستاوردهاى بزرگ به الگوى جهانى مبدل شده است) و همچنین 
افتخارآفرینى هاى این شرکت در سایت کنوانسیون تغییر آب و هواى سازمان 
ملل به آن معنى است که فوالد مبارکه به عنوان شهروندى مسئولیت پذیر همواره 

توسعه متوازن و پایدار و سالمت و صالبت محیط زیست را مدنظر داشته و دارد.
مدیر عامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: به عنوان صنعتى که براى حفظ محیط 
زیست همواره سرمایه گذارى کرده است  از  دولت محترم درخواست داریم  که 
شرکت را در تکمیل طرح هاى آبى اى که طى سال هاى قبل شروع و بعضاً 60 تا 

70 درصدشان اجرا شده اند یارى کند.
■■■

در جریان برگزارى این نمایشــگاه، نماینده مردم شــهرضا در مجلس شوراى 
اسالمى نیز ضمن حضور در غرفه فوالد مبارکه و در دیدار با مدیران این شرکت 

گفت: اقدامات تأثیرگذار فوالد مبارکه در امور زیست محیطى قابل تقدیر است.
سمیه محمودى از حضور شرکت هاى بزرگ صنعتى کشور از جمله فوالد مبارکه 
در این نمایشگاه و همچنین از اقدامات زیست محیطى آنها قدردانى کرد و افزود: 
یکى از موضوعات مهم حال حاضر کشور، به ویژه در مجلس شوراى اسالمى، 

محیط زیست است.
وى بهره گیرى از تکنولوژى هاى زیست محیطى به روز در خطوط تولید فوالد 
مبارکه، فضاى سبز گسترده شده در ســطح این شرکت و تصفیه و بازچرخانى 
پساب هاى شهرى و صنعتى به عنوان منابع آبى پایدار در این شرکت را ارزشمند 

خواند و گفت: حاصل این اقدامات زنده نگه داشــتن صنعت و فضاى سبز است 
که قابل تقدیر است.

■■■
ایرج ترابى، مدیر روابط عمومى شرکت  فوالد مبارکه نیز گفت: همه ساله در تدوین 
اهداف ساالنه و استراتژى هاى بلندمدت این شرکت، حفظ محیط زیست و توجه 

به مسئولیت هاى اجتماعى آن به عنوان یک اصل مدنظر قرار داده مى شود.
وى با تأکید بر اینکه تمامى دستورالعمل ها و برنامـــــه هاى زیست  محیطى 
شرکــــــت همانند برنامه هاى تولید تا پایان هر سال الزم االجرا هستند، گفت: 
فوالد مبارکه در راستاى اجراى قانون 1600 هکتار فضاى سبز در سطح شرکت 

گسترانیده است.
مدیر روابط عمومى فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه آبیارى این میزان فضاى سبز به 
روش قطره اى انجام مى شود، خاطرنشان کرد: با توجه به بحران آب، براى آبیارى 
این میزان فضاى سبز و همچنین براى تأمین نیاز آب صنعتى برخى واحدهاى 
شــرکت، طى قراردادى که با مدیریت آب و فاضالب استان منعقد شده، ایجاد 
شبکه جمع آورى پساب 9 شهر از شهرستان هاى لنجان و مبارکه با سرمایه گذارى 
بالغ  بر 320 میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد و خوشبختانه این پروژه که به 

نوعى ملى است اکنون در برخى بخش ها مورد بهره بردارى قرار گرفته است.
وى در همین خصوص افزود: پروژه جمع آورى پساب شهرستان هاى همجوار، 
عالوه بر اینکه حدود 30 درصد آب مورد نیاز شرکت را تأمین مى کند، در عین حال 
از جارى شدن این پساب ها در بستر زمین، سفره هاى آب زیرزمینى و زاینده رود و 

بروز برخى بیمارى ها جلوگیرى مى کند.
مدیر روابط عمومى فوالد مبارکه در بخش پایانى سخنان خود تصریح کرد: از 
نگاه مدیریت شرکت فوالد مبارکه موضوعات افزایش کّمى و کیفى تولید و توجه 
این شرکت به مقوله محیط زیســت مانند دو ریل موازى در کنار هم قرار گرفته 
است. بدون شک لوکوموتیو و پیشران حرکتى فوالد مبارکه همواره بر روى دو 
ریل افزایش کمّى و کیفى تولید و توجه به مباحث زیست  محیطى قادر به حرکت 

پایدار خواهد بود.

همزمان با بازدید از هجدهمین نمایشگاه بین المللى محیط زیست؛

معاون رئیس جمهور اقدامات فوالد مبارکه 
,,در حفظ محیط زیست را مثبت دانست

از ابتداى 
دوران ساخت 
شرکت 
فوالد مبارکه 
و همزمان 
با اجراى 
طرح هاى توسعه 
این شرکت، 
همواره توجه به 
محیط زیست و 
سرمایه گذارى 
و ایجاد ساز و 
کارهاى مناسب 
در این زمینه در 
دستور کار بوده 
و هست

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: تقویت روابط 
بین المللى فعاالن اقتصادى و استان اصفهان از 
مهمترین برنامه هاى هیئت نمایندگان دوره نهم 

اتاق بازرگانى اصفهان است.
مسعود گلشیرازى در دیدار رئیس و کارشناسان 
نمایندگــى وزارت امور خارجه اســتان اصفهان 
تصریح کــرد: دفتر وزارت امــور خارجه یکى از 
ســازمان هاى دولتى پشــتیبان اتاق بازرگانى 
محســوب مى شــود که مى تواند در برقرارى 
ارتباطات بین المللى فعاالن اقتصادى با همتایان 
خارجى خود نقش آفرینى کند. وى همکارى در 
شناسایى کشــورهاى هدف، اعزام هیئت هاى 
تجارى و پذیرش هدفمنــد هیئت هاى تجارى 
خارجى را یکى از محورهــاى همکارى و تعامل 
وزارت امــور خارجه با اتاق بازرگانى برشــمرد و 
گفت: همراهى فعاالن اقتصادى استان اصفهان 
در هیئت هاى سیاســى و تجــارى وزارت امور 
خارجه مى تواند به تقویت روابــط بین المللى و 

افزایش مبادالت تجارى منجر شود. 
گلشیرازى تمرکز اتاق بازرگانى اصفهان را بر سه 
موضوع تجارت بین المللى، تجارت الکترونیک و 
توانمندسازى نیروى انسانى عنوان کرد و گفت: 
در این راستا تشکیل مراکز رشد و زیرساخت هاى 
آموزشى در اولویت فعالیت هاى نمایندگان اتاق 
بازرگانــى اصفهان قرار گرفته اســت. وى اتاق 
بازرگانــى را تجلى حضور بخــش خصوصى در 
اقتصاد عنوان کرد و گفت: تسهیل در رونق کسب 

و کار اعضا باعث بهبود شــاخص هاى کسب و 
کار مى شود و بخش خصوصى با همکارى سایر 
بخش ها باید تالش کند شاخص هاى کسب و 

کار روند بهبود حاصل کنند. 
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان تأکید کرد: اگر تراز 
تجارى ایران مثبت باشــد منافع ملى هم حفظ  

مى شود. 
■■■

رئیس نمایندگى وزارت امور خارجه در اصفهان 
هم در این دیدار خواستار تدوین برنامه بازارهاى 
هدف صادراتى استان شــد و گفت: وزارت امور 
خارجه آمادگى همکارى نزدیک با اتاق بازرگانى 
اصفهان براى ایجاد و تقویت ارتباط با کشورهاى 
هــدف را دارد و از تمام ظرفیت کارشناســى و 

ارتباطى در این راستا استفاده مى کند.
علیرضا ســاالریان از فعاالن اقتصادى خواست 
کــه قبــل از تنظیــم قراردادهاى تجــارى با 
شــرکت هاى خارجى از وزارت امــور خارجه و 
ســفارتخانه ها اســتعالم کنند و افزود: برخى از 
مبادالت تجارى شــرکت هــاى ایرانى به دلیل 
نداشتن اطالعات دقیق از طرف خارجى منجر به 
خسران و زیان شده است. وى خواستار استفاده از 
ظرفیت شهرهاى خواهرخوانده اصفهان در بخش 
اقتصادى و روابط تجارى شد و گفت: شهرهاى 
سنت پترزبورگ روســیه، حیدرآباد هند و الهور 
پاکستان و سایر شهرها فرصت هاى بدیلى براى 

ارتباطات تجارى  اصفهان است.

رئیس اتاق بازرگانى در دیدار با مسئول نمایندگى وزارت امور خارجه استان اصفهان:

تقویت روابط بین المللى فعاالن اقتصادى از 
مهمترین برنامه هاى اتاق بازرگانى اصفهان است

آغاز فصل جدید روابط تجارى ایران و عراق با محوریت نمایشگاه اصفهان

تبادل نظر درباره 
 تکمیل امکانات 
هنرى نجف آباد

دیدار مدیر عامل 
ذوب آهن اصفهان و 
امام جمعه زرین شهر


