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پاك سازى معده با مصرف شیره انگور جنجال تکخوانى زن در ابیانهتقدیر پوران درخشنده از بازیگر «دلدار»راننده پورشه به شدیدترین مجازات محکوم شود گفتیم که عراق در حد لیگ قهرمانان نیست سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اگر زیاد 
گوجه فرنگى 
مى خورید...

راهى جز بازسازى اتوبوس ها  نیست
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چرا آب به مادى هاى 
اصفهان نرسیده است؟

ماجراى دستمزد میلیاردى
 مدیرى و عطاران 

رئیس بعدى 
دانشگاه صنعتى اصفهان 

کیست؟
5

دوچرخه سوارى 
بانوان به طور مطلق 

منع نشده است

گوجه فرنگى فواید سالمت مختلفى از جمله بهبود 
سالمت قلب، جوان سازى پوست و تقویت سوخت و ساز 

بدن را ارائه مى کند. اما مصرف بیش از حد از
 محصولى مفید نیز مى تواند با پیامدهاى 

ناخوشایندى همراه باشد. گوجه فرنگى نیز...

سخنگوى دستگاه قضا در رابطه با دستور دادستان 
اصفهان در خصوص ممنوعیت استفاده بانوان از 
دوچرخه گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان 
اصفهان نقل شد، برداشــت ناقصى بود. ایشان 
اعالم نکرده بودند که دوچرخه ســوارى مطلقًا 
ممنوع است؛ حرف ایشــان پیشگیرى از اعمال 
منافى عفت، بى حجابى و تشویق به فساد و فحشا 
بود که در این رابطه دستوراتى داده بودند و در ذیل 
دستور اعالم کرده به شــهردارى که الزم است 
مکان هایى را براى دوچرخه سوارى بانوان مهیا 
کنید و توصیه مى کند براى حفظ کرامت زن براى 

آنها دوچرخه هاى ویژه ساخته شود.

4

مهرماه مهرماه 1616 هزار معلم کم داریم هزار معلم کم داریم
در نشست خبرى مدیران آموزش و پرورش استان اصفهان با موضوع ثبت نام دانش آموزان مطرح شددر نشست خبرى مدیران آموزش و پرورش استان اصفهان با موضوع ثبت نام دانش آموزان مطرح شد
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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان با اشاره به اینکه  قیمت یک اتوبوس معمولى 1/5 میلیارد تومان  شده است:

حاج صفى چگونه مى تواند از تراکتورسازى جدا شود؟

سپاهان نه! با 6 میلیارد فقط 
تیم هاى خارجى

تراکتورســازى تبریز در فصل هجدهم با وجود در اختیار داشتن 
امکانات زیاد و یک تیم پر مهره نتوانست نتایج قابل قبولى کسب 

کند و به حضور در رتبه پنجم جدول رضایت داد.
با وجود پایان یافتن رقابت ها برخالف انتظار نه تنها آرامش در...
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در صفحه 3 بخوانید

بارگیرى 
مواد مخدر در 

هواپیماى بم-تهران 
ناکام ماند

عملیات بزرگ اطالعاتى در کرمان به نتیجه رسید 

روس ها تجارت با ایران را در اصفهان بررسى مى کنند
خرداد ماه امسال در قالب برگزارى یک اجالس مشترك؛
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یهو پر مى زند!یهو پر مى زند!
مراقب استنلى باشیدمراقب استنلى باشید

ود
ساز  ت و
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هنوز دست «چاوش» هنوز دست «چاوش» 
رو نشده استرو نشده است

بازیگر «برادر جان»: بازیگر «برادر جان»: 

شرکت پاالیش نفت اصفهان در نظر دارد انجام خدمات ذیل را بر اساس شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
1- مشخصات مناقصه:

1-1- موضوع خدمات تاکسیرانى مورد نیاز شــرکت و ساکنین شهرك شــهید محمد منتظرى و اداره نمودن پارکینگ 
سوارى هاى شرکت پاالیش نفت اصفهان

2-1- مبلغ برآورد تخمینى کارفرما: 21/000/000/000 (به حروف: بیست و یک میلیارد) ریال
3-1- مدت انجام کار: یکسال شمسى

4-1- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تقریبى 246/000/000 (به حروف: دویست و چهل و شش میلیون) ریال و تضمین انجام 
تعهدات به میزان 5 درصد مبلغ پیشنهادى

2- شرایط متقاضى
1-2- شرکت ها یا تاکسى ســرویس هاى داراى پروانه نمایندگى معتبر تاکسى سرویس از ســازمان مدیریت و نظارت بر 

تاکسیرانى
2-2- داشتن کد اقتصادى و شناسه ملى

3-2- داشتن سیستم مدیریت HSE (داشتن گواهینامه هاى ISO -14001 محیط زیست و OHSAS -18001 ایمنى و بهداشت 
(HSE و یا گواهینامه سیستم مدیریت

4-2- کسب حداقل شصت امتیاز در ارزیابى کیفى و حداقل امتیاز هر یک از عوامل ارزیابى کیفى.
5-2- داشتن گواهى صالحیت ایمنى از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى

6-2- پیمانکاران داراى طرح طبقه بندى مشاغل در اولویت مى باشند.
3- نحوه درخواست شرکت در مناقصه

1-3- از کلیه شرکت هاى واجد شــرایط که داراى صالحیت الزم و آمادگى انجام کارهاى مذکور مى باشند، دعوت به عمل 
مى آید ضمن ارســال نامه اعالم آمادگى جهت حضور در مناقصه فوق الذکر از طریق دورنگار 33964871- 031، به سایت 
شرکت پاالیش نفت اصفهان به آدرس www.eorc.ir مراجعه و در قسمت مزایده و مناقصه نسبت به دریافت پرسشنامه 
شرایط پذیرش پیمانکاران و مشاوران (اشخاص حقوقى) اقدام نموده و پس از تکمیل، پرسشنامه موصوف را به همراه مدارك 
مندرج در پرسشنامه حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از نشر آگهى به شرکت پاالیش نفت اصفهان واقع در کیلومتر 5 جاده 

اصفهان- تهران، ساختمان مرکزى دوم، اتاق 218، کمیته بررسى منابع پیمانکارى و اسناد ارسال فرمایند.
2-3- الزم به ذکر است شرکت هایى که نزد کمیته مذکور داراى پرونده مى باشند، مى توانند جهت ارسال رزومه جدید یا 
بروزرسانى پرونده با شماره تلفن 33964325 یا 33964329 در صورت عدم پاسخگویى با شماره تلفن  33964326 - 031 
تماس حاصل فرمایند. بدیهى است در صورت عدم بروز رسانى به موقع و یا کامل نبودن پرونده، هیچگونه مسئولیتى متوجه 

این کمیته نبوده و صرفاً بر اساس مستندات واصله اقدام خواهد شد. 
3-3- اسناد و مدارك ارائه شده توسط متقاضى در رابطه با تکمیل پرسشنامه قابل عودت نمى باشد.

آگهى فراخوان ارزیابى کیفى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شماره 98/05/م

روابط عمومى شرکت پاالیش نفت اصفهان
،(ISO - 14001) زیست محیطى ،(ISO-9001,ISO/TS29001) داراى گواهینامه بین المللى سیستم هاى مدیریت کیفیت

(OHSAS - 18001) ایمنى و بهداشت حرفه اى 
کدپستى: 8335113115 صندوق پستى 81465-415   اصفهان- کیلومتر 5 جاده تهران 

تلفن: 8- 36686041 (031) نمابر: 366152836 (031)- 36686962 (031)
Email:info@eorc.ir                             Website:www.eorc.ir 

www.nesfejahan.net
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در صفحه 5 بخوانید
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رئیس جامعه هتلداران کشــور درباره طرح دولت براى 
واگذارى رایگان یا اقســاطى زمین در 500 نقطه براى 
ســاخت هتل گفت: این اتفاق مى تواند اثرات خوب و بد 
داشته باشد. در ابتدا باید بدانیم که ما در برخى نقاط کشور 
با مشکل نبود یا کمبود هتل روبه رو هستیم که این طرح 
مى تواند مشوقى براى ساخت هتل ها در این مناطق باشد.

جمشید حمزه زاده با اشــاره به تأثیرات دیگر این طرح 
گفت: در حال حاضر ضریب اشغال  هتل هاى کشور زیر 
50 درصد است. در شهرهایى مانند مشهد تا ده سال آینده 
نیاز به هتل نداریم. با وجود پروژه هاى در حال ســاخت، 
مشهد از هتل اشباع شده است. این طرح نباید در چنین 

مقاصدى اجرایى شود.
رئیس جامعه هتلداران درباره نحوه اجرا شدن این طرح 
نیز گفت: واگذارى زمین براى ساخت هتل باید مشروط 
به مطالعات نیازسنجى باشد. سازمان میراث فرهنگى باید 
مطالعات دقیقى داشته باشــد و چنین اتفاقى در نقاطى 
رخ دهد که براساس مطالعات دقیق نیازسنجى به هتل 

نیاز دارند.
دولت به تازگى با درخواســت رئیس ســازمان میراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى براى واگذارى 
رایگان یا اقساط بیش از 20 ساله زمین براى ساخت هتل 

در 500 نقطه کشور موافقت کرده است.

حجت االســالم حســن روحانى در دیدار با جمعى از 
علما و شــخصیت هاى حوزوى با تأکید بر اینکه امروز 
براى مدیریت بهتر شــرایط نیازمنــد تمرکز قدرت و 
تصمیم گیرى هســتیم، اظهار کــرد: در دوران جنگ 
تحمیلى نیز در مقطعى که با مشــکل مواجه شــدیم، 
شوراى عالى پشتیبانى جنگ ایجاد شد و همه اختیارات 
در دست این شورا بود و حتى مجلس و قوه قضائیه نیز 
در تصمیم گیرى آن شــورا دخالتى نداشتند و امروز هم 
در شرایط جنگ اقتصادى قرار داریم. وى تصریح کرد: 
همانگونه که در جنگ هشت ساله اختیارات ویژه اى از 
امام راحل(ره) گرفتیم و توانستیم جنگ را اداره کنیم و 

حتى موفقیت هاى بسیارى را به دست آوریم امروز هم به 
چنین اختیاراتى نیاز داریم.

وى با اشــاره به اینکه بنده طرفدار مذاکره و دیپلماسى 
هستم اما انجام آن را در شــرایط کنونى به هیچ عنوان 
قبول ندارم، گفت: در مهرماه ســال گذشته در جریان 
ســفر به ســازمان ملل، پنج نفر از رهبران معروف دنیا 
واسطه شــدند که با رئیس جمهور آمریکا مذاکره کنیم 
و ســال پیش از آن نیز وزارت خارجه آمریکا هشت بار 
درخواست مذاکره داد اما شــرایط امروز به هیچ عنوان 
شرایط مذاکره نیست و امروز شرایط ما شرایط مقاومت 

و ایستادگى است.

برنامه هتلى دولت
 باید چگونه محقق شود؟

طرفدار مذاکره ام
 اما نه در شرایط کنونى

دلیل تغییر 
مدیرکل دفتر موسیقى

  خبرآنالین| در یک جابه جایى ناگهانى، على 
ترابى از ســمت مدیرکلى دفتر موسیقى وزارت 
ارشاد اســتعفا کرد و محمد اللهیارى فومنى به 
عنوان جانشین او منصوب شد. هنوز دلیل رسمى 
استعفاى على ترابى اعالم نشده، اما خبرهاى غیر 
رسمى حاکى است که او از منتقدان قانون جدید 
کسر 10 درصد بهاى بلیت کنسرت ها در تهران 
و کالنشهرها براى واریز به حساب درآمد عمومى 

نزد خزانه دارى کل کشور بوده است.

چشم انتظاران عضو
  پانا| مدیرعامل انجمن اهداى عضو ایرانیان 
مى گوید هنوز 27 هزار نفر در کشــور در لیست 
انتظار پیوند عضو قرار دارند و روزانه  هفت تا ده نفر 

بر اثر نرسیدن عضو پیوندى فوت مى کنند.

افزایش عجیب سفر 
آذربایجانى ها به ایران 

  چمــدان| کمیتــه دولتى آمــار جمهورى 
آذربایجان روز دوشــنبه اعالم کرد که در چهار 
ماه سال 2019 میالدى، مســافرت شهروندان 
این کشور به ایران در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل 79/7 درصد افزایش یافته اســت. بنابر این 
آمار، 39/2 درصد از مســافرت  آذربایجانى ها به 
خارج از کشورشان به ایران بوده است. اتباع این 
کشور بیشــتر با انگیزه خرید، درمان و معالجات 
پزشکى، زیارت اماکن دینى و انجام سفر زمینى 
به جمهورى خودمختار نخجوان به ایران ســفر 

مى کنند.

واردات 7 میلیون دالر 
دارچین!

  میزان| براساس آمار گمرك در سال 97 بیش 
از هفت میلیون و 400 هزار دالر دارچین از شش 
کشور جهان وارد ایران شده است. چین با رقم پنج 
میلیون و 253 هزار و 576 دالر بزرگ ترین صادر 

کننده دارچین به ایران است.

سئواالت لو نمى رود
  تابناك| رئیــس مرکز ســنجش و پایش 
کیفیت آموزشــى گفت: رمز بازگشــایى فایل 
سئواالت امتحان نهایى، نیم ساعت قبل از آغاز 
جلســه آزمون از طریق این مرکز براى مدیران 
حوزه هاى امتحانى ارســال مى شود و امکان لو 
رفتن سئواالت وجود ندارد. خسرو ساکى اضافه 
کرد: زمان بازگشایى رمز بیش از 16 کاراکترى 
ســئواالت امتحانى براى رؤســاى حوزه هاى 
امتحانى، هنگامى اســت که دانش آموزان در 
حوزه هاى امتحانى مســتقر و حدود نیم ساعت 
است که در هاى حوزه امتحانى بسته شده است، 
بنابراین امکان اینکه قبــل از برگزارى امتحان 
ســئوالى در اختیار دانش آموزان قــرار بگیرد، 

وجود ندارد.

کاهش 15دقیقه یک بار 
قیمت  طال

  تسنیم| رئیس کمیسیون تخصصى طال و 
جواهر با بیان اینکه قیمت سکه نسبت به 11 روز 
قبل 500 هزار تومان کاهش یافته است، گفت: 
قیمت ها هر 15دقیقه یک بار در بازار کم مى شود. 
محمد کشــتى آراى اظهار کرد: بازار به شدت در 
حال کاهش و نزول قیمت هاست و همچنان این 
روند در قیمت ها ادامه دارد. این فعال در بازار طال 
و سکه ضمن تأکید بر کاهش پله اى قیمت ها در 
این بازار تصریح کرد: فروشنده ها در بازار بیشتر 
از خریداران هستند و همین امر موجب افزایش 

عرضه و شتاب کاهش قیمت ها شده است.

از دستور خارج شد
  تابنــاك| روزنامه «کیهان» در ستون «خبر ویژه» 
به نقل از محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نوشت: الیحه CFT و پالرمو هر دو از دستور کار 
مجمع خارج شده اند. وى گفت: علت این امر را از دبیرخانه 

و رئیس مجمع بپرسید.

قطعى شده ها و نشده ها
  فارس| عضو شوراى مرکزى فراکسیون نمایندگان 
والیى مجلس گفت: نامــزدى حمیدرضا حاجى بابایى، 
رئیس این فراکسیون براى ریاست مجلس در اجالسیه 
چهارم دوره دهم هنوز قطعى نشده ولى تاکنون نامزدى 
على الریجانى و محمدرضا عارف براى این منظور قطعى 
شده است. انتخابات رئیس و هیئت رئیسه مجلس بناست 

یک شنبه هفته آینده 5 خرداد ماه برگزار شود.

حکم حسین هدایتى اعالم شد
  ایسنا| غالمحسین اســماعیلى، سخنگوى قوه 
قضاییه با اشــاره به پرونده هاى مفاسد اقتصادى اظهار 
کرد: طبق رأى صادره از دادگاه ویــژه مبارزه با جرائم 
اقتصادى، حسین هدایتى فرزند على اکبر به جرم اخالل 
عمده در نظام پولى کشــور به تحمل 20 سال حبس و 
محرومیت دائم از به کارگیرى در خدمات دولتى و رد مال 
معادل 488 میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل 

74 ضربه شالق در انظار عمومى محکوم شده است.

مادر باتالق ها
  فــارس| یک روزنامه آمریکایــى تأکید کرد که 
آمریکا نباید براى اقدام نظامى به ایران ریسک کند. 
«مکس بوت»، نویســنده گزارش «واشنگتن پست» 
مى نویســد: تقابل با ایران مادر همه باتالق ها خواهد 
بود. تقابلى که جنگ عراق را به وجود آورد در مقایسه 

با تقابل احتمالى با ایران هیچ است.

کدام مصوبات تأیید نمى شود؟
  مهر| سخنگوى شوراى نگهبان طى توییتى نسبت 
به دغدغه اى که رهبر انقالب در دیدار با شاعران درباره 
زبان فارسى بیان فرمودند، واکنش نشان داد. عباسعلى 
کدخدایى نوشت: «وقتى در طرح ها و لوایح قانونى گاهى 
اوقات لغات غیر فارسى دیده مى شود نگرانى رهبر معظم 
انقالب از حفظ زبان فارســى قابل درك است؛ هرچند 
شوراى نگهبان اجازه تأیید چنین مصوباتى را نمى دهد...»
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مدتى اســت که در بین پخش سریال ها و برنامه هاى 
تلویزیونى تبلیغى با مضمون اهداى عضو به روى آنتن 
مى رود که در آن مردى جوان به مناسبت سالگرد اهداى 
عضو همســرش که بر اثر تصادف از دنیا رفته، جشنى 
ترتیب داده اســت. طى روزهاى اخیر پخش بســیار و 
پرتعداد این پیام بازرگانى در بین برنامه هاى تلویزیونى 
منجر به دلخــورى و اعتراض بخشــى از مخاطبان 

تلویزیون شده است.

در همین راســتا محمدحســین رنجبــران، مدیرکل 
اداره روابط عمومــى اعالم کرد علیرغــم اینکه این 
پیام منجر به 40 برابر شــدن اهداى عضــو در ایران 
شــده به دلیل توجه به احترام مخاطبــان با مدیر کل 
مرکز بازرگانى سازمان صدا و ســیما صحبت کردیم 
تا پخش ایــن تبلیغ کاهش یابد از همیــن رو این پیام 
بازرگانــى در تعــداد کمترى روى آنتن شــبکه هاى 

سیما مى رود.

«ایرینا شایک»، سوپر مدل دنیاى ُمد یکى از مشهورترین 
افرادى بود که روابطى بســیار جنجالى با «کریســتانو 

رونالدو» داشت.
شایک که پیش تر به عنوان یک مدل روسى-آمریکایى در 
دنیاى مد شناخته مى شد و روابط جنجالى و دردسرسازى 
با ابرستاره دنیاى فوتبال، کریس رونالدو داشت، در یک 
برنامه تلویزیونى آمریکایى بر روى آنتن زنده رسماً اعالم 
کرد که اصالتى ایرانى دارد و براى اثبات ادعاى خود نام 

کامل فامیلى اش را لو داد تا همگان در شوك فرو بروند!
بنا به اعالم رسمى ایرینا شــایک، نام خانوادگى کامل 
او «شــیخ االســالمى» بوده که در صدها سال پیش 
خانواده اش از ایران به روسیه و سپس به آمریکا مهاجرت 
کرده اند و فامیلى «شایک» مخفف شده فامیلى «شیخ 
االسالمى» بوده که به آن نیز افتخار مى کند؛ الزم به ذکر 
است که شــایک به دلیل خیانت هاى پى در پى رونالدو 

سرانجام از او جدا شد.

آیا ادعاهاى روزنامه ها مبنى بــر ناتوانى آنها در دریافت 
کاغذ صحت دارد؟ آمارهاى غیررسمى حاکى از آن است 
که تیراژ غیررسمى چاپخانه ها رویکرد دیگرى را نشان 

مى دهد.
به گزارش پایگاه خبرى و تحلیلــى «دیده بان ایران»، 
روزنامه «توســعه ایرانى» به مدیر مسئولى على ربیعى، 
وزیر سابق دولت حسن روحانى 95 میلیون تومان دریافت 
مى کند اما در نهایت 200 نسخه چاپ مى کند. روزنامه 
«صبح نو» به مدیر مسئولى فرشــاد مهدى پور که یک 
جریان اصولگرایى را نمایندگى مــى کند با دریافت 50 
میلیون تومان تنها 500 نسخه چاپ مى کند. در نمونه اى 
دیگر روزنامه «روزان» به مدیریت شمسى مهدى پور 51 

میلیون تومان مى گیرد اما چاپ نمى شود! 

آمار غیر رســمى تیراژ روزنامه هاى سه نماینده مجلس 
که روزنامه دارند نیز به خوبى نشان مى دهد که ادعاهاى 
آنها در مورد فراهم نبودن هزینه ها درست نیست. از میان 
این روزنامه ها، «اعتماد» با تیر اژ 3200 نســخه 189 
میلیون تومان دریافت مى کند. این در حالى اســت این 
روزنامه  روزى 700 نسخه از 3200 نسخه را در مجلس 
توزیع مى  کند. بنابر این روزنامه «اعتماد» چیزى کمتر از 
3000 نسخه را روى دکه توزیع مى کند. روزنامه «ابتکار» 
روزنامه یکى دیگر از نمایندگان تهران است که با تیراژ 
1000 نسخه 146 میلیون تومان دریافت مى کند. روزنامه 
«مردم ساالرى»، روزنامه مصطفى کواکبیان، نماینده پر 
سرو صداى تهران هم با تیراژ 1500 نسخه صد میلیون 

تومان دریافت مى کند.

خبر عجیبى که اول منتشــر شــد مثل بمب صدا کرد؛ 
«زیرآب على دایى را در لیگ برتر زدند!» 

برخى سایت ها در خبرى مدعى شدند که به علت اظهارات 
على دایى در آخرین نشست خبرى اش علیه برخى مقامات 
کشور، از خارج از محدوده فوتبال به تیم هاى لیگ برترى 
دستور داده اند که از امضاى قرارداد با این سرمربى ممانعت 
کنند و او را براى فصل آینده رقابت هاى لیگ برتر انتخاب 
نکنند. دیروز روزنامه «فرهیختــگان» درباره صحت و 
سقم این شایعه با على دایى گفتگویى انجام داد. دایى به 

«فرهیختگان» گفته:
«چنین مسائلى بعید نیست و شاید هم خیلى محتمل باشد 
اما من مگر وابسته به فوتبال هستم که بخواهم ناراحت 
شوم؟ من همیشــه حرف حق را مى زنم و تا آخرش هم 
پاى حرفم هستم. اما به هر حال این خبر که عنوان شده 
شایعه اى است که شاید حقیقت داشته باشد. پیش بینى 
مى کردم این اتفاق رخ بدهد. خیلى وقت است که تمام هم  
و غم خود را گذاشته اند امثال من را بین مردم بد و خراب 
کنند که البته خدا را شــکر عزت و ذلت را خدا مى دهد و 

به هدفشان نمى رسند. من اســمى نمى برم و کارى به 
کسى ندارم. همیشه کار خودم را کرده ام و همیشه حرف 
خودم را زده ام؛ حرفى که در آینده همه به آن پى مى برند 
و مى فهمند چه گفته ام. حاال هم شاید فاصله اى بین من 

و فوتبال بیافتد.»

دادستان عمومى و انقالب شهرستان بم از انهدام یک باند 
قاچاق مواد مخدر از نوع شیشه در این شهرستان خبر داد.

محمد ضیاءالدینى در رابطه با قاچاق مواد در بار هواپیما 
گفت: یکى از ســرکردگان قاچاق مواد مخدر به همراه 
چهارنفر از پرســنل فرودگاه بم و همچنین دو قاچاقچى 
دیگر که در پوشــش مسافر قصد سوار شــدن در پرواز 
بم- تهران را داشتند بازداشت شده اند. وى افزود: پس از 
انجام چندین ماه کار منسجم اطالعاتى از سوى سربازان 
گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطالعات استان کرمان، 
مشخص شد یک گروه از سوداگران مواد مخدر به صورت 
ســازمان یافته و باندى، قصد حمل و جــا به جایى مواد 
مخدر شیشه به صورت عمده از فرودگاه بم به پایتخت را 
دارند. دادستان بم گفت: تحقیقات اولیه از متهمان بیانگر 
این مطلب است که این محموله مواد مخدر شیشه که از 
نوع بسیار مرغوب است در البراتور ها و آزمایشگاه هاى 
پیشرفته در کشور افغانستان تولید و قاچاقچیان از طریق 

مرز هاى شرقى کشور وارد استان کرمان کرده اند.

وى افزود: مأمــوران اداره اطالعات شهرســتان بم با 
اشراف اطالعاتى کامل براى مدت طوالنى باند فوق را 
تحت تعقیب و مراقبت قرار داده بودند تا اینکه با حصول 
اطمینان از حمل مواد و انتقال آنها به فرودگاه براى ارسال 

به پایتخت، افسران اطالعاتى وارد عمل شدند.
دادستان بم افزود: طى عملیاتى دقیق و حساب شده پس 
از بارگیرى مواد مخدر در هواپیما که در کارتن هاى خرما 
جاسازى شده بودند نسبت به کشف و ضبط مواد اقدام و 
هفت نفر از مرتکبان و سوداگران در محل دستگیر شدند. 
وى با بیان اینکه طى تحقیقات به عمل آمده از آنها، سایر 
ایادى و شرکاى جرم نیز شناســایى شدند و یک نفر که 
واسطه مرتکبان در ارسال و انتقال مواد بوده در شهرستان 
کرمان شناسایى و دستگیر شــد، گفت: سایر اشخاص 
مرتبط نیز تحت تعقیب قرار گرفته و اقدامات تعقیبى به 
منظور شناسایى و دســتگیرى آنها در دست اقدام است. 
محموله کشف شــده قریب به میزان 50 کیلوگرم ماده 

مخدر از نوع شیشه به ارزش 40 میلیارد ریال است.

عملیات بزرگ اطالعاتى در کرمان به نتیجه رسید 

بارگیرى مواد مخدر در هواپیماى بم-تهران 
ناکام ماند

سوپرمدل نامزد پیشین «رونالدو»
 ایرانى است!

کاهش پخش یک تبلیغ تلویزیونى
 به علت اعتراض مردم

واکنش على دایى به خبر حذفش از فوتبال  99 درصد ترانه ها سخیف هستند!

ســخنگوى کمیســیون حقوقى و قضایى با اشــاره به 
تصادف اخیرى که در اصفهــان منجر به فوت یک نفر 
شد و صحبت هاى یکى از خاطیان این تصادف که گفته 

بود «کشتم که کشتم، دیه اش را مى دهم»، اظهار کرد: 
دادستان محترم باید به این قضیه ورود کند و افرادى که 
چنین اظهارات جســورانه و بى باکى را مطرح مى کنند 

شدیداً مجازات کند.
حجت االســالم حســن نوروزى ادامه داد: کســانى 
که موجب قتل افراد مى شــوند ضمــن پرداخت دیه، 
مجازات عمومى هم مى شــوند که باید از سوى دادگاه 
و قاضى محکوم شــوند. نوروزى تصریــح کرد: قانون 
باید با ســرعت و دقت بیشــتر و تعیین مجازات قطعى 
افراد خاطى را بر ســر جــاى خود بنشــاند. اگر نیروى 
راهنمایى و رانندگى و دســتگاه قضایــى مان به جد به 
این موضوع ورود کند دیگر شــاهد وقوع چنین مسائلى

 نخواهیم بود.

راننده پورشه به شدیدترین مجازات
 محکوم شود

روزنامه هاى کم تیراژ سراسرى با 
یارانه هایشان چه مى کنند؟

روزنامه «خراسان» با عبدالجبار کاکایى، عضو شوراى 
شعر و ترانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مصاحبه اى 
انجام داده اســت. او درباره کیفیت امروز ترانه هایى که 

براى تأیید به این شورا مى آید گفته: 
«متن ترانه ها به اجبار تأیید مى شــوند. وقتى 99 درصد 
ترانه ها سخیف اســت، نمى توان جلوى کار شرکت ها را 
گرفت. مى شود آنها را اصالح کرد... ترانه اى که عیارش 
پایین است، با وســمه و ســرمه، عیارش باال نمى رود. 

این ترانه هــا، مبتذل به معناى پیش پا افتاده هســتند و 
نباید به ارشــاد بیایند و اگر بیایند، نمى توان جلویشان را 
گرفت. چون این شرکت ها مى خواهند ارتزاق کنند. شما 
نمى توانید نان مردم را ببّرید و بگویید من به دنبال ترانه 
متعالى هستم. اگر به جاى ما ترکیب دیگرى هم بیایند، 
چه کار مى خواهند بکنند، وقتــى 99 درصد آثار مبتذل 
است؟ به شورا گفته اند اینجا بایستید و سخت هم نگیرید تا 
کار مردم لنگ نشود. یک قافیه اى را درست کنید و... . در 
آهنگ "دلم پریشونه" هوروش بند مى شنویم: "چشامو 
تا کى گریه بلرزونه؟" این به نظر شما جور درمى آید؟ اینها 
اصل را گذاشته اند بر اینکه کالم بر موسیقى سوار بشود؛ 
یعنى آواى انسانى شنیده شود، وگرنه از نظر معنا هیچ کدام 
نمره قبولى نمى گیرند. یا "مى خوایم آنقد جیغ بزنیم تا که 
برق بره" از ماکان بند. کارکرد این ترانه در عروسى هاست 
و نباید در کتابخانه ملى ثبت بشود. در عروسى نمى توانید 
تصنیف "بهار دلکش" را اجرا کنید و باید همین ترانه ها 
را بشنوید. مشکل ما این است که در موسیقى تولید انبوه 

شده و به سمت الله زارى رفته است.»



استاناستان 03033499 سال  شانزدهمچهارشنبه  1 خرداد  ماه   1398

اصفهان در صدر کمک به 
سیل زدگان 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
گفت: کمیتـه امداد امـام(ره) اسـتان اصفهـان رتبه 
نخست کمک به مناطق سیل زده در کشور را کسب 
کرده است. محمدرضا متین پور اظهار کرد: با تالش 
ادارات کمیته امداد شهرستان ها و شهر اصفهان بیش 
از 152 میلیارد ریال کمک هاى مردمى در قالب کاال 
و اقالم به ارزش 133 میلیارد ریال و 19 میلیارد ریال 
وجوه نقدى، کمک شده است. وى گفت: بزرگ ترین 
کاروان کمـک هـاى غیرنقـدى در دو مرحلـه با 52 

کامیون به استان خوزستان ارسال شده است.

بیشترین دلیل مراجعه به 
اورژانس اجتماعى

سرپرست اورژانس اجتماعى اصفهان با اشاره به اینکه 
بیشترین مراجعان اورژانس اجتماعى بین افراد 30 تا 35 
سال هستند، گفت: مهمترین و بیشترین شکایات این 
افراد براى طالق، اعتیاد، عدم مسئولیت پذیرى و خیانت 
است. مریم یعقوبى با تأکید بر اینکه در شهرستان هاى 
استان بیشترین گزارشات از کودك آزارى است، افزود: 
بدسرپرستى و نداشتن سرپرست مؤثر از بیشترین دالیل 

این کودك آزارى ها بوده است.

ضرب االجل پاکسازى رودخانه 
فرماندار دهاقان گفت: رودخانه شـور نیاز به الیروبى و 
پاکسـازى دارد و باید تا یک ماه آینده انجام شود. على 
اصغر قاسـمیان وجود درختچه ها، بوته هـا و زباله ها در 
حاشیه این رودخانه را سبب افزایش خطر در این منطقه 
دانست و اظهار کرد: شـهردارى و دهیارى ها به کمک 
دستگاه هایى که ماشین آالت و ابزار پاکسازى در اختیار 
دارند بایـد هرچـه زودتر اقدام بـه الیروبـى حریم این 

رودخانه کنند تا از بروز اتفاقات ناگوار جلوگیرى شود.

دادستان اسبق
مدیرکل دادگسترى مى شود

به گزارش فارس، با اعالم برخى منابع آگاه و در راستاى 
تغییرات از پیش اعالم شـده در قوه قضاییه قرار است 
طى حکمى از سوى آیت ا... رئیسى، محمدرضا حبیبى 
به عنوان رئیس کل دادگسـترى استان منصوب شود. 
قرار است جلسـه معارفه رئیس کل دادگسترى استان 
اصفهان در روز پنج شنبه هفته جارى(فردا) برگزار شود. 
حبیبى پیش از این دادستانى عمومى و انقالب اصفهان 
و ریاست دادگسترى استان یزد را بر عهده داشته است. 
همچنین گفته مى شـود احمدخسـروى وفا، مدیرکل 
فعلى دادگسـترى اسـتان اصفهان به عنوان مدیرکل 
دادگسترى استان تهران به فعالیت خود ادامه مى دهد.

نوبرانه ها به بازار رسیدند
قیمت میوه طى یک ماه اخیر و با فرا رسیدن ماه مبارك 
رمضان تغییر چندانى به خود ندیده و افت تقاضا، عامل 
اصلى رکود فعلى بازار میوه عنوان شـده اسـت؛ با این 
حال، خرداد مـاه عرضـه نوبرانه هـاى جدید بـه بازار 
است و پس از فروکش کردن تب خرید آلوچه، کم کم 
میوه هاى خوش آب و رنگى همچون گیالس و زردآلو 
در میوه فروشى ها جلوه مى کند. بر اساس اعالم صنف 
عمده فروشـان میوه و تره بار اسـتان اصفهان، قیمت 
هرکیلو زردآلو در حال حاضر 25 هزار تومان، گیالس 

25 هزار تومان و آلوچه 12 هزار تومان است.

اجراى طرح «هماى رحمت» 
در ماه رمضان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: در ایام 
مبارك ماه رمضان با طرح «هماى رحمت» موادغذایى 
براى کمک به افراد نیازمنـد از طریق جمعیت هالل 
احمر جمع آورى و در شـب هاى قدر توزیع مى شـود. 
محسن مؤمنى در گفتگو با «مهر» اظهار کرد: در این 
طرح با همیارى خیرین و داوطلبان جمعیت هالل احمر 
موادغذایى مورد نیاز اقشار ناتوان فراهم مى شود و در 

شب هاى قدر بین آنها توزیع خواهد شد.

خبر

سخنگوى دستگاه قضا در رابطه با دستور دادستان اصفهان 
در خصوص ممنوعیت استفاده بانوان از دوچرخه گفت: 
آنچه در این زمینه از قول دادســتان اصفهان نقل شــد، 
برداشت ناقصى بود. ایشان اعالم نکرده بودند که دوچرخه 
سوارى مطلقًا ممنوع اســت؛ حرف ایشان پیشگیرى از 
اعمال منافى عفت، بى حجابى و تشویق به فساد و فحشا 
بود که در این رابطه دستوراتى داده بودند و در ذیل دستور 
اعالم کرده به شهردارى که الزم است مکان هایى را براى 
دوچرخه سوارى بانوان مهیا کنید و توصیه مى کند براى 
حفظ کرامت زن براى آنها دوچرخه هاى ویژه ساخته شود.

غالمحسین اسماعیلى گفت: نظر قوه قضاییه این است 

که هرجا عمل مجرمانه صورت بگیرد، وظیفه داریم مقابله 
کنیم که حضور بانوان بدون حجاب در منظر عمومى جرم 
تلقى شده است. دوچرخه سوارى براى بانوان به موجب 

قانون منع نشده اما به بحث فتوا نمى پردازم.
على اصفهانى، دادستان عمومى و انقالب اصفهان روز سه 
شنبه هفته گذشته در گفتگو با «ایرنا» گفته بود بر طبق 
فتواى علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه سوارى 
بانوان در فضــاى عمومى فعل حرام اســت و به نیروى 
انتظامى اعالم شده  در نوبت اول خیلى محترمانه تذکر 
بدهند و اگر فرد مدارك هویتى دارد از او بگیرند و در غیر 

این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند.

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن مى گوید: براى دســتیابى 
به موفقیت هاى پى درپــى در کارخانه ذوب آهن نیازمند 
ایجاد پایگاه مواد اولیه هستیم و نباید فراموش کرد این 
کارخانه به صورت مزمن سال هاست در تأمین مواد اولیه 

با مشکالت متعددى مواجه است.
منصور یزدى زاده عنوان کرد: کارخانه ذوب آهن به علت 
آنکه به صورت کوره بلنــد فعالیت مى کند در تأمین مواد 
اولیه دچار مشکل بوده اســت، از سوى دیگر تأمین مواد 
اولیه همچون سنگ آهن و زغال سنگ که بخشى از آن 
باید از خارج مرز ها تأمین شود و این گونه مواد اولیه نیز جزو 
تحریم ها هستند این مجموعه را دچار مشکل کرده است. 

وى افزود: البته این مشــکالت تاکنون نتوانسته مانعى 
براى حرکت روبه جلوى شرکت سهامى ذوب آهن باشد. 

یزدى زاده گفت: یکى از مسائلى که براى مردم شهرستان 
لنجان ایجاد دغدغه کرده، مســئله استنشاق بوى کک 
بوده که بعضاً به مشام مى رسد و تأخیر در حل این مسئله 
نیز ناشــى از تحریم هاى ظالمانه اى اســت که ما را در 
ساخت باترى هاى کک سازى با مشکل مواجه ساخت و 
نتوانســته ایم این پروژه را به صورت کامل اجرا کنیم و 
بخشــى از سیســتم غبارگیر آن ناقص مانده است. وى 
تصریح کرد: امروز کارخانه ذوب آهن در مســیرى قرار 

گرفته تا بتواند این دغدغه را مرتفع کند.

چالش ذوب آهن
 با مشکل تأمین مواد اولیه

دوچرخه سوارى بانوان 
به طور مطلق منع نشده است

مدیر روابط عمومى دانشــگاه صنعتى اصفهان دالیل 
استعفاى سیدمحمود مدرس هاشمى، رئیس این دانشگاه 
را مطرح کرد. این در حالى است که گمانه زنى ها براى 

انتخاب جانشین مدرس هاشمى ادامه دارد.
محمدجواد براتى در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: رئیس 
دانشگاه صنعتى اصفهان طى هفته هاى گذشته تصمیم 
خود مبنى بر استعفا از این مسئولیت را در شوراى دانشگاه 
طرح کرده بود که به دلیل مخالفت و درخواست اعضاى 
این شورا مبنى بر انصراف ایشان از این تصمیم و احتمال 
تغییر نظر مدرس هاشمى در این خصوص، از رسانه اى 

شدن این استعفا خوددارى شد.
مدیر روابط عمومى دانشگاه صنعتى اصفهان ادامه داد: 
با اصرار رئیس دانشگاه بر تصمیم خود مبنى بر استعفا از 
این مســئولیت و انجام اقدامات نهایى به منظور تعیین 
سرپرست جدید دانشــگاه، روابط عمومى دانشگاه روز 

دوشنبه این خبر را تأیید کرد.
وى خستگى و مشکالت جسمى را دالیل اصلى عنوان 
شده در خصوص این استعفا بیان کرد و افزود: شورایى 
منتخب از اعضاى هیئت علمى این دانشگاه با برگزارى 
جلساتى، گزینه هایى را براى تصدى این مسئولیت به 

وزارت علوم پیشنهاد کرده است. 
این خبر در حالى تأیید شــده که برخى از رسانه هاآن را 
تکذیب کرده بودند. هر چند مدیر روابط عمومى دانشگاه 
صنعتى اصفهان از اعالم اســامى کاندیداهاى نهایى 
سرپرســتى دانشــگاه صنعتى اصفهان خوددارى کرد 
اما گمانه زنى ها حاکى از این اســت که قاسم مصلحى، 
معاون سابق این دانشگاه و رئیس اسبق شهرك علمى و 
تحقیقاتى اصفهان و نیز سیدمهدى ابطحى، رئیس فعلى 
شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان از گزینه هاى جدى 

تصدى این مسئولیت هستند.

رئیس بعدى دانشگاه صنعتى اصفهان کیست؟

رئیس شبکه دامپزشکى شهرســتان اردستان از کشف 
300 کیلوگرم ماهى فاسد و توقیف یک دستگاه خودروى 

حمل آن خبر داد.
میثم استکى در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: کارشناسان 
واحد نظارت بر بهداشت عمومى و مواد غذایى این شبکه 
حین بازدید از مراکز عرضه فرآورده هاى خام دامى سطح 
شهرستان، یک دستگاه خودروى غیرمجاز حامل ماهى 
فاقد هویت که به صورت غیربهداشتى نسبت به عرضه 
اقدام مى کرد را شناســایى کردند. وى افزود: بازرسان 
شبکه دامپزشکى براى بررسى، بیشتر خودرو ها را متوقف 
کردند ولى فرد متخلف متوارى شــد و محموله خود را 

در منطقه اى بایر تخلیه کرد. رئیس شــبکه دامپزشکى 
شهرستان اردســتان اضافه کرد: پس از تعقیب مجدد 
خودرو، متخلف اقدام به ضرب و جرح عمدى و توهین 
به بازرسان این شبکه کرد که با دخالت مأموران نیروى 
انتظامى، ضارب دســتگیر و به مراجع ذیصالح قانونى 

شهرستان معرفى شد.
وى با بیان اینکه از این خودرو مقدار 300 کیلوگرم ماهى 
فاسد کشف شــد، افزود: با توجه به مدارك و مستندات 
فرد متخلف به پرداخت 160 میلیون ریال جزاى نقدى 
و تحمل 25 ضربه شالق تعزیرى بابت توهین به مأمور 

دولت در حین انجام وظیفه محکوم شد.

تعقیب و گریز براى کشف 300 کیلوگرم ماهى فاسد 

به گزارش خبرگزارى «فارس»، پس از انتشار ویدیوهاى 
جنجالى خواننده زیرزمینى در مدارس کشور، حاشیه  هاى 
تازه اى از این جنس هفته گذشــته در روستاى تاریخى 
ابیانه اتفاق افتاد، که بازهم باعث انتقادات جدى و سریع 
مردم شهرستان نطنز در شبکه هاى اجتماعى و مسئوالن 

این شهرستان شد.
ماجرا از این قرار بود که زنى از استان فارس و شهر شیراز 
عصر جمعه 27 اردیبهشــت ماه در یکى از محله هاى 
روســتاى تاریخى ابیانه اقدام به اجــراى تکخوانى در 
فضاى عمومى کرده و ویدیویــى را از این ماجرا ضبط 
کرده و در صفحه شخصى خود در اینستاگرام و تلگرام 

به اشتراك گذاشت.
در این رابطه ســیداحمد نجیبى، مسئول پایگاه میراث 
فرهنگى روســتاى تاریخى ابیانه اظهار کرد: در هفته 
گذشته یک گروه گردشــگرى با اتوبوس به روستاى 
تاریخى ابیانه وارد شد که بخشى از مسافران این گروه از 
استان فارس بودند و خانم مذکور هم اهل شیراز بود. در 
ساعت هاى بعد از ظهر در محله هرده یا پایین ده ابیانه این 
برنامه اجرا شد و زمانى که عوامل یگان حفاظتى پایگاه 
میراث فرهنگى و عوامل دهیارى ابیانه در حال گشتزنى 
در سطح روســتا بودند به این جمع برخورد مى کنند و با 

وجود اینکه وظایف و اختیارات قانونى براى ورود به چنین 
موضوعى را نداشتند در قالب نهى از منکر اقدام به تذکر 
کردند و خواستار خاتمه برنامه شدند که این تذکر باعث 

تمام شدن برنامه مى شود.
در همین رابطه مرتضى باصریان، دادســتان عمومى و 
انقالب شهرستان نطنز هم اظهار کرد: مردم شهرستان 
نطنز به  عنوان شهر اولیاء ا... که بیش از 40 امامزاده در آن 
واقع  شده است نمى توانند در برابر این حرکت ها ساکت 
بنشینند. دادستان نطنز گفت: با وجود اینکه این زن در 
شبکه اینستاگرام خود حدود 200 ویدیو با این مضمون ها 
به اشتراك گذاشته  است، ما اولین شهرستانى هستیم که 
به این اتفاق تلخ واکنش نشان دادیم و قطعًا جلوى این 
هنجارشکنى ها باقدرت و قوت و بر اساس قانون خواهیم 
ایستاد. وى گفت: بالفاصله پس از وصول گزارش از ناحیه 
مرجع انتظامى به دادستانى دستور احضار زن خواننده و 
راهنماى گردشگران صادر و متعاقبًا بالفاصله اقدامات 
قانونى انجام خواهد شــد. باصریان خاطرنشان کرد: در 
صورت مشــاهده دوباره این قبیل حرکات و رفتارهاى 
هنجارشــکن در اماکن تفریحى و تاریخى شهرستان 
نطنز و احراز قصور از هرکدام از متولیان، دادستانى بدون 

اغماض با این مسئوالن برخورد خواهد کرد.

جنجال تکخوانى زن در ابیانه

«فرایند ثبت نام دانش آموزان از حقوق شهروندى براى 
والدین دانش آموزان است، تا قبل از مراجعه براى ثبت نام 
فرزندان، اطالعات کافى از نحوه ثبت نام داشته باشند و 
بر این اســاس نواحى آموزش و پرورش استان اصفهان، 
مکلف شدند تا در ثبت نام دانش آموزان با هم همسو شوند 

تا مشکالت ثبت نام در مدارس به حداقل برسد.»
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان در جمع 
خبرنگاران این مطلب را اعالم کرد و گفت: استارت ثبت 
نام دانش آموزان در مدارس با توجه به مقاطع تحصیلى از 

اول خرداد در سطح استان اصفهان زده مى شود.
محمد اعتدادى افزود: در کنار ثبت نام دانش آموزان در 
مدارس، ثبت سفارش کتب درسى نیز صورت مى گیرد تا 
اول مهر ماه سال جارى همه دانش آموزان کتب درسى را 
در اختیار داشته باشند. وى با بیان اینکه آموزش و پرورش 
نیاز به مشارکت همه مردم، جامعه و رسانه ها براى پیشبرد 
اهداف خود دارد، گفت: با توجه به شرایط اقتصادى جامعه، 
به مدیران واحدهاى آموزشى تأکید شده تا هنگام ثبت نام 
دانش آموزان در مدارس دولتى، از والدین پولى دریافت 
نکنند ضمن اینکه اولیاى دانش آموزان مى توانند در طول 
سال به مدارس کمک کنند که این مهم نیز اجبارى نیست 

و با مدیران متخلف برخورد خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان به کمبود 
نیروى انســانى براى ســال تحصیلى جدید در استان 
اصفهان اشاره کرد و گفت: با برگزارى جلسات متعدد و 
با تدبیر اســتاندار اصفهان، قرار است براى کمبود نیرو از 
ســوى وزارت آموزش و پرورش تمهیداتى به کار گرفته 
شود که جذب بازنشســتگان آموزش و پرورش، خرید 

خدمات آموزشى و... از آن جمله است.
اعتــدادى بار دیگــر تأکید کــرد: آمــوزش و پرورش 
بزرگ ترین دستگاه اجرایى استان است و همه باید کمک 

کنند تا مشکالت برطرف شود.
■■■

معاون توسعه مدیریت و پشــتیبانى اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان هم در خصوص ثبت سفارش 
کتب درســى براى ســال تحصیلى گفت: بــه منظور 
جلوگیرى از اتالف منابع، وقت، جلوگیرى از اعمال سلیقه 
شخصى و نگرانى خانواده ها براى دریافت کتب درسى، 
وزارت آموزش و پرورش اقدام به اجراى ثبت ســفارش 
کتب درسى به صورت اینترنتى کرده و کلیه دانش آموزان 
دوره ابتدایى، متوسطه دوم نظرى پایه هاى دهم، یازدهم 
و دوازدهم در رشته هاى ادبیات و علوم انسانى، تجربى، 
ریاضى و کلیه رشــته هاى کار و دانش و فنى حرفه اى و 
متوسطه اول مى توانند از طریق سایت مربوطه به آدرس 
www.irtextbook.com عملیات دریافت کتاب 
در زمانبندى تعیین شــده و ثبت نام در مدرسه اى را که 
تحصیل مى کنند انجام دهند و اول مهر ماه سال جارى 

کتب خود را دریافت کنند.
سید محمد میرپور اذعان کرد: اگر کسى نمى تواند ثبت نام 
کند مى تواند به مدیر مدرسه کار را واگذار کند تا به صورت 
جمعى انجام شود ولى توصیه ما آن است که ثبت سفارش 

کتب درسى به صورت انفرادى صورت گیرد. 
وى گفت: تا امروز 60 درصــد اولیاى دانش آموزان ثبت 

سفارش توزیع کتاب هاى درســى را انجام داده اند و امید 
است 40 درصد باقیمانده نیز اقدامات الزم را انجام دهند.

میرپور با بیان اینکه سال گذشته پنج میلیارد تومان سهم 
اعتبارى براى خرید تجهیزات هنرســتان ها در اســتان 
اصفهان اختصاص یافت، گفت: ایــن میزان تجهیزات 
براى هنرستان ها در سطح استان اصفهان خریدارى و در 

اختیار آنان قرار داده شد.
معاون توسعه مدیریت و پشــتیبانى اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان با تکذیب تخلیه مدارس اوقافى 
در استان اصفهان گفت: به هیچ مدرسه اوقافى در سطح 
استان اصفهان، دستور تخلیه داده نشده، ولى ما به دلیل 
مشکالت اعتبارى، نتوانسته ایم اجاره مدارس اوقافى را 
پرداخت کنیم و از وزارت آموزش و پرورش خواسته ایم تا 
میزان این اجاره را تأمین کنند تا بتوانیم درصدى از این 

اجاره ها را پرداخت کنیم.
میرپور گفت: امروز 89 فضا در قالب 700 کالس درس 
جزو مدارس خطرآفرین هستند و در مجموع 9846 کالس 
درس نیازمند تخریب و بازسازى است تا استاندارد باشد و 
این در حالى است که ما در استان با توجه به کمبود فضا، 

2070 کالس درس دونوبته داریم.
■■■

معاون متوســطه آموزش و پرورش استان اصفهان هم 
گفت: در پایه اول ابتدایى سن ورود به دبستان شش سال 
تمام است و ثبت نام از نیمه اول خرداد آغاز مى شود. ثبت 
نام دوره اول و دوم متوسطه از 15 تیر آغاز مى شود و سن 
ورود پایه هفتم حداکثر 15 سال و در پایه دهم، 18 سال 
است و هیچگونه وجهى به هنگام ثبت نام به جز هزینه 
بیمه و کتب درســى نباید از والدین دریافت شود، این در 
حالى اســت که مدارس خاص همچون مدارس شاهد، 
استعدادهاى درخشــان و... تابع مقررات مربوط به خود 

هستند.
محمدرضا ناظم زاده گفت: با توجه به هزینه هاى سنگین 
تحصیل در هنرستان ها، آموزش و پرورش به تنهایى قادر 
به تأمین مواد مصرفى دانش آموزان هنرستان ها نیست 
و اولیاى دانش آموزان باید همکارى کنند تا هنرجو بتواند 
به نحو مطلوب، مهارت کسب کند و در حقیقت رویکرد 

مهارت آموزى نیاز به مشارکت دارد.
■■■

معاون پژوهش و نیــروى انســانى اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان نیز از کمبود 16 هزار معلم براى 
سال تحصیلى جدید در استان اصفهان خبر داد و گفت: 
میزان کمبود معلمان در سال تحصیلى 98- 97، سیزده 
هزار نفر بود ولى با توجه به اینکــه 3000 نفر از معلمان 
آموزش و پرورش استان بازنشسته مى شوند براى سال 
تحصیلى جدید این میزان به 16 هزار نفر مى رسد و تالش 
است این کمبود، از راه هاى مختلف تأمین و جبران شود 
که البته در این راستا ردیف استخدامى ماده 28 مى تواند 

به ما کمک کند و سهمیه ها افزایش یابد.
غالمحسن سخایى اظهار کرد: پیش بینى مى شود حدود 
920 هزار و 539 دانش آموز در اول مهرماه ســال جارى 
براى سال تحصیلى 99- 98، در استان اصفهان مشغول 
تحصیل شوند که از این میزان 479 هزار و 49 دانش آموز 
در مقطع ابتدایى، 208 هزار و 442 دانش آموز مقطع اول 

متوســطه، 178 هزار و 285 نفر متوسطه دوم، 64 هزار 
دانش آموز ورودى کالس اول ابتدایــى، 5053 دانش 
آموز اســتثنایى، 21 هزار دانش آموز آموزش از راه دور 

و... مى باشند.
■■■

معاون آموزش ابتدایى آموزش و پرورش استان اصفهان 
هم گفت: ثبت نام دوره ابتدایــى، آزمون ورودى ندارد و 
متولدین نیمه دوم سال 91 و نیمه اول سال 92 در پایه اول 
پذیرش مى شوند. این در حالى است که دانش آموزان پایه 
اول ابتدایى باید با مراجعه به پایگاه هاى سنجش، سنجش 

شوند و مراحل بهداشتى را بگذرانند.
شهین جوانى افزود: در سال هاى اخیر، سنجش نوآموزان 
پیش دبســتانى نیز مدنظر قرار گرفته و سنجش شدند 
و امسال هم نوآموزان پیش دبســتانى باید با ثبت نام در 
سامانه «سناد» مورد ســنجش قرار گیرند ولى متأسفانه 
نوآموزان غیر از مراکز آموزش و پرورش، از این سنجش 

محروم بوده و حقى است که از آنان ضایع مى شود.
وى یکى از برنامه هاى معاونــت دوره ابتدایى آموزش و 
پرورش استان اصفهان را انسداد مبادى بى سوادى دانست 
و گفت: با شناســایى دانش آموزان ترك تحصیل کرده، 
تاکنون 4804 نفر بازمانده از تحصیل معرفى شــدند که 
182 نفر آنان در سامانه «سناد» ثبت نام کردند و مشغول 

به تحصیل شدند.
معاون دوره ابتدایى آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
افزود: در ســال تحصیلى جدید ما 7515 کمبود نیرو در 

مقطع ابتدایى داریم.
■■■

رئیس اداره شاهد و امور ایثارگران آموزش و پرورش استان 
اصفهان هم مى گوید: ثبت نام در مدارس شاهد از طریق 
سامانه «سجا» طراحى شده که اولیا باید با مراجعه به این 

سامانه، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
حســین اکبرى اظهار کرد: جامعه هدف مدارس شاهد، 
فرزندان شــهدا، ایثارگران و... بوده و غیر از جامعه هدف 
فرزندان فرهنگیان و... بر اســاس ضوابط پیش ثبت نام 

مى شوند.
■■■

رئیس اداره مشــارکت هاى آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفــت: در مجموع در اســتان اصفهان 3600 
مدرسه و مرکز زیر نظر اداره مشارکت ها فعالیت مى کنند.

حسن محبى افزود: میزان شــهریه مدارس اعالم شده 
و والدین مى توانند از طریق ســامانه مربوطه از شهریه 
مدارس آگاهى یابند و ســپس براى ثبت نام به مدارس 
مراجعه کنند. البته شهریه شــامل کالس هاى درسى و 

فوق برنامه درسى بوده است.
■■■

معاون پرورشــى و فرهنگى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان هم گفت: مســابقات فرهنگى - هنرى 
با 900 هزار شــرکت کننده و شــرکت 240 هزار نفر در 
مسابقات قرآن و عترت و... فعالیت هایى است که انجام 

شده است.
مهدى اسماعیلى گفت: آموزش و پرورش استان اصفهان 
به عنوان دستگاه برتر از سوى ستاد اقامه نماز شناخته شد 

و 2300 گفتمان نماز برگزار کردیم.

در نشست خبرى مدیران آموزش و پرورش استان اصفهان با موضوع ثبت نام دانش آموزان مطرح شد

مهرماه 16 هزار معلم کم داریم

درآمد ارزى اســتان اصفهان از صادرات سنگ فرآورى 
شده ساالنه صد میلیون دالر افزایش داشته است.

رئیس انجمن معدنداران استان اصفهان گفت: با ایجاد 
بازارهاى جدید در کشورهاى مختلف جهان، میزان درآمد 
ارزى صادرات سنگ فرآورى شده در استان اصفهان در 
سال هاى اخیر از 30میلیون دالر در سال به صد میلیون 

دالر افزایش داشته است. 
جمشید موالیى، کشورهاى چین، هند، ترکیه، شوروى 
ســابق و عراق را از خریداران سنگ ایران برشمرد. وى 

افزود: استان اصفهان با تولید ساالنه 5 میلیون ُتن سنگ 
خام، 350 معدن سنگ تزیینى دارد که 150 هزار نفر به 
طور مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول کار 
هستند. موالیى گفت: بیشــترین تمرکز معادن سنگ 
اســتان در گلپایگان، میمه و نطنز است که نطنز با یک 
میلیارد تن ذخیره سنگ گرانیت و تولید ساالنه 500 هزار 
تن، مقام نخست ذخیره معدنى و تولید سنگ گرانیت را 

در کشور دارد.
2000 کارخانه سنگ برى در استان اصفهان فعال است.

تأثیر بازارهاى جدید جهانى بر صنعت سنگ اصفهان

ساسان اکبرزاده



04فرهنگفرهنگ 3499 سال شانزدهمچهارشنبه  1 خرداد  ماه   1398

سریال پر بازیگِر «گیله وا» به کارگردانى اردالن عاشورى پس از پایان ماه رمضان پخش خواهد شد. این جدیدترین 
محصول مرکز فیلم و سریال سازمان هنرى رسانه اى «اوج» به زودى از شبکه 3 سیما روى آنتن مى رود. این مینى 

سریال در هفت قسمت و در شهرهاى سیاهکل، کیاشهر و تهران تصویربردارى شده است.
از بازیگران اصلى این سریال مى توان به حمیدرضاپگاه، ستاره اسکندرى، امیرحسین صدیق، مهدى زمین پرداز، 
امیرحسین هاشمى، مهران رجبى و پریا مردانیان اشــاره کرد. از نکات قابل توجه این سریال ایفاى نقش «میرزا 

کوچک خان جنگلى» توسط بهروز شعیبى است.
همچنین حسین توشه، على عطایى، ستاره حسینى، حدیث نیکرو، برت جان کورن، استوارت دنیسون، امیر حامد، 

سینا محمدى فر و ماهک خرسندى به نقش آفرینى در این مینى سریال پرداخته اند.
سریال «گیله وا» با موضوعى عاشقانه در تالش است با نگاهى عاطفى، به زندگى مردم شمال ایران در بستر اتفاقات 
تاریخى سال 1297 بپردازد و روایتگر سبک زندگى و روابط اجتماعى و عاطفى مردم ایران و نقش انگلستان در امور 

داخلى کشور در صد سال گذشته باشد.

با امضاى قراردادى در بازار جشــنواره کن، یک کمپانى معتبر حق پخش فیلم جدید سعید روستایى را خرید. «مترى 
شیش و نیم» دومین ساخته سینمایى سعید روستایى براى اولین بار در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش 

درآمد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه مردم را دریافت کرد.
این فیلم نوروز امســال در ســینماهاى کشــور روى پرده رفت و تاکنون 25 میلیارد تومان درآمده کسب کرده و به 

پرفروش ترین فیلم غیرکمدى تاریخ سینماى ایران تبدیل شده است.
حاال بنا به اعالم نشریه «اسکرین اینترنشنال»، شرکت «وایلد بانچ» معتبرترین پخش کننده فرانسه با امضاى قراردادى 
در بازار جشنواره کن حق پخش فیلم روستایى براى اکران در این کشور را خریدارى کرد.  عرضه و پخش بین المللى 

این فیلم به عهده محمد اطبایى است.
فیلم «مترى شیش و نیم» با سرمایه گذارى مشترك محمدصادق رنجکشان و سید جمال ساداتیان تولید شده است.

این روزها ماجراى درخواست دستمزد میلیاردى از سوى دو بازیگر مشهور کشورمان خبرساز شده است.
محسن على اکبرى، تهیه کننده سینما و تلویزیون، درباره انتشار خبرى از زبان او مبنى بر پیشنهاد 

دریافت دســتمزد میلیاردى از ســوى رضا عطاران و مهران مدیرى براى بازى در فیلم 
سینمایى «وکیل مدافع»، گفت: قضیه اینطور نبود؛ ما به اتفاق کارگردان هاى «وکیل 

مدافع» سراغ آقایان مدیرى و عطاران رفتیم که به ترتیب مشغول کار در «هیوال» 
و «زیرنظر» بودند. اتفاقًا زمانى که به دیدارشان رفتیم، خیلى متواضع و حرفه اى با 
ما برخورد کردند اما از آنجا که درگیر کار بودند، امکان همکارى میسر نشد؛ چون 
زمان شروع کارها یکى بود. پس اصًال بحث مالى بین ما و این عزیزان مطرح نشد و 
دلیل همکارى نکردن فقط تداخل زمانى پروژه ها بود. وى افزود: البته با نفر سومى 
صحبت کردیم که او درخواست یکصد هزار دالر (با دالر 15 هزار تومان) را داد که 

در توان ما نبود و این همکارى شکل نگرفت.
چندى پیش گفتگویى از این تهیه کننده در خبرگزارى ها منتشر شده بود که وى در 
آن ضمن اشاره به پیشنهاد بازى به مدیرى و عطاران براى بازى در «وکیل مدافع» 
به این نکته اشاره کرده بود که حتى اگر این بازیگران مشغول کار نبودند و فرصت 
حضور در فیلم را داشتند مبالغى که درخواست کرده بودند، که آنها توانایى پرداختش 

را نداشتند؛ رقمى حدود یک و نیم تا دو میلیارد تومان که فروش فیلم نیز نمى توانست 
این میزان دستمزد را بازگرداند.

پوران درخشنده، کارگردان ســینما به بهانه بازى محمدرضا 
غفارى در ســریال «دلدار» به خاطره بازى با اولین بازى او در 

فیلم «رؤیاى خیس» پرداخت.
فیلم «رؤیاى خیس» یکى از ســاخته هاى پوران درخشنده 
بانوى پیشکسوت کارگردانى سینماست که فیلم هاى زیادى 
را در کارنامه هنرى اش دارد. این فیلم اولین تجربه بازیگرى 
محمدرضا غفارى، بازیگر جوان ســینما و تلویزیون است که 
این شب ها بازى او را در ســریال «دلدار» برادران محمودى 

تماشا مى کنید.
به بهانه بازى این بازیگر جوان در ســریال «دلــدار»، پوران 
درخشــنده یادى از بازى او در فیلم «رؤیــاى خیس» کرد و 
تصاویرى از این فیلم را با همراهانش به اشتراك گذاشت و براى 
محمدرضا غفارى آرزوى موفقیت کرد: «پشت صحنه و یادى از 
شب هاى سخت کار در فیلم "رؤیاى خیس" با فرامرز قریبیان 
و محمدرضا غفارى عزیز که با این فیلم به سینما معرفى شد... 

لحظات مى گذرند خاطرات از آن شکل مى گیرن... "رؤیاى 
خیس" و بازیگرانى که براى اولین بار به سینما معرفى شدن، 
البته پس از انتخابى ســخت، طوالنى و با وســواس. افسانه 
پاکروى عزیزم و محمدرضا غفارى موفقیت شما آرزوى منه...»

فیلم «رؤیاى خیــس» بــه کارگردانى پوران درخشــنده و 
نویسندگى شعله شریعتى سال 84 ساخته شد و بازیگران جوانى 
چون محمدرضا غفارى و افسانه پاکرو را به دنیاى سینما معرفى 
کرد. این فیلم روایتگر داســتان زندگى پســر نوجوانى به نام 
«آرش» است که در پى جدایى پدر و مادر و آشنایى با دخترى 
نوجوان در زندگى با بحران هایى مواجه مى شــود که داستان 

اصلى «رؤیاى خیس» را شکل مى دهد.
فرامرز قریبیان، همایون ارشادى، محمدرضا غفارى، افسانه 
پاکرو، مجید مشیرى، شراره دولت آبادى، فلور نظرى، صوفى 
کیانى، بابک انصارى، على اکبر قدمى، علیرضا زمانى نسب و... 

در فیلم «رؤیاى خیس» به ایفاى نقش پرداختند.

ماجراى دستمزد میلیاردى
 مدیرى و عطاران 

 کشورمان خبرساز شده است.
ن او مبنى بر پیشنهاد 

ى بازى در فیلم 
هاى «وکیل 

ر «هیوال»
رفه اى با 
شد؛ چون
ح نشد و 
ر سومى 
 داد که 

 وى در 
 مدافع» 
 فرصت 
رداختش

مى توانست 

اردى
ن 

بهروز شعیبى با نقش «میرزا کوچک خان» 
به تلویزیون مى آید

فرانسوى ها 
«مترى شیش و نیم» را خریدند

تقدیر پوران درخشنده از 
بازیگر «دلدار»

این شب ها شــبکه 3 راوى قصه دو خانواده است که برادرى در آنها 
حرف اول را مى زند. «چاوش»، «آراز» و «حنیف» سه برادر خانواده 
«بدرى» هستند که پاى برادریشان حاضرند از تعلقات خود بگذرند. 
«چاوش» برادر بزرگ تر این خانواده در برهه اى با مال حرام زیر بال 
و پر برادرهایش را گرفته و حاال با مشخص شدن این ماجرایى که از 
گذشته سربسته بوده، زندگیشــان به سمت اتفاق هاى جدیدى رفته 
است. سریال «برادرجان» بیش از برادرى و جوانمردى به مال حالل 
و حق الناس اشاره مستقیمى دارد و تنها سریال امسال است که کمى 
با فضاى ماه مبارك رمضان همخوانى دارد. حسام منظور که قبل تر 
در سریال «بانوى عمارت» نقش شاهزاده قاجارى را ایفا مى کرد،  در 
دومین تجربه تلویزیونى خود ایفاگر نقش «چاوش» برادر بزرگ تر 
خانواده «بدرى» است که این شب ها نخ اصلى داستان سریال شبکه 

3 به دست او است. 
آقــاى منظور نقــش «چــاوش» از ابتدا چه 
ویژگى هاى منحصر به فردى براى شما داشت؟

بعد از پخش ســریال «بانوى عمارت» چند پیشنهاد داشتم که قصه 
«برادرجان» را از همه آنها بیشتر دوست داشتم و دوست داشتم تا با 
گروه تولید این سریال همکارى کنم. همیشه براى هر بازیگرى در 
انتخاب نقش، مؤلفه هایى که شــخصى هم هست باید وجود داشته 
باشــد. از طرفى بازیگرى یعنى انتخاب، از انتخــاب نقش گرفته تا 
فیلمنامه و... که همه اینها مجموعه اى است که شخصیت یک نقش 
را شکل مى دهد. شخصیت «چاوش» به لحاظ روحى و روانى فراز و 
فرودهاى بسیارى داشــت و جذاب بود و احساس کردم که مى توانم 
کاراکتر او را زنده کنم. همیشه کاراکترهایى را دوست داشتم که بتوانم 
آنها را زنده کنم و تصنعى ها را دوست ندارم به این دلیل که نمى شود 

زندگى را به آنها تزریق کرد. 
بخشى از شــخصیت هر نقشــى به پیشه او 
برمى گردد. شما چطور با شغل «چاوش» آشنا 

شدید؟
هر نقشــى ابعاد مختلفى دارد و یکى از ابعــادش ویژگى صنفى آن 
شغل است و اگر قرار باشــد مِن نوعى نقش یک پزشک و یا پلیس 
را بازى کنم باید درباره ویژگى هاى آن شغل اطالعاتى داشته باشم 
و هر شغلى ویژگى هاى فیزیکى خاصى براى آدم به وجود مى آورد. 
«چاوش» نیز در بازار میوه و تره بار میوه فروشــى مى کند و بالطبع 
شغل او نیز خصیصه هایى به لحاظ فیزیکى، صحبت کردن و رفتارى 
دارد. من نیز درباره همه اینها اطالعات جمع آورى کردم. حتى یک 
سکانسى داشتیم که در آن پرتقال مى خوردم و نوع خوردن پرتقال را از 
میدونى ها پرسیده بودم. جالب است بدانید نوع میوه خوردن افرادى که 
در آنجا کار مى کنند با سایر مردم متفاوت است و در تمام لحظه هایى 
که در میدان تره بار تصویربردارى داشتیم، مدام با آدم هایى که بخشى 
از زندگى شــان در آن فضا مى گذرد صحبت مى کردم تا بتوانم نقش 

باورپذیرى را بازى کنم.
«چاوش»، یکى از کاراکترهاى مهم این سریال 
است که قصه ها حول او رخ مى دهد. از همان 
ابتدا بزرگ ترین چالشى که با این نقش داشتید 

چه بود؟

بخش عمده اى از بار و ریتم اجرا در پخش و در خود سریال به عهده 
این کاراکترهاست. بازى کردن در این نقش ها سخت است اما من این 
سختى را دوست دارم و به همین دلیل سال ها خودم را در این حیطه 
آموزش دادم که بتوانم از عهده چنیــن کاراکترهاى پرچالش برآیم. 
«برادرجان» سریال پر کشمکش و پر از تعداد سکانس هاى طوالنى و 
پر چالش و تعداد زیادى برخوردهاى کالمى بازیگران با یکدیگر است.
داستانى که در «برادرجان» به تصویر کشیده 
مى شــود جدید نیست. اما همیشــه این نوع 

داستان ها مخاطب خود را دارد.
این سریال در مورد انسان و انســانیت است و همیشه موضوع هاى 
انسانى جذاب هســتند و تاریخ مصرف ندارند و ممکن است در هر 
برهه اى براى افراد اتفــاق بیافتند. کما اینکه از زمانى که ســریال 
پخش شــده عده اى با من تماس گرفتند و گفتند عین همین اتفاق 
براى ما و خانواده مان افتاده است. این به این معنى است که رخ دادن 
چنین اتفاق هایى در جامعه ما عمومیت دارد و معضل مردم اســت. 
«برادرجان» به مواردى مى پردازد که شاید سال هاست در جامعه ما 
کمرنگ شده است و امیدوارم تلنگرى برایمان باشد که بیشتر همدیگر 

را دوست داشته باشیم.
شــخصیت «چاوش» از جمله افرادى بود که 
دستش براى مخاطب زود باز شد. این موضوع 

از ابتدا در قصه وجود داشت؟
البته هنوز دست «چاوش» رو نشده است و در اجرا طورى بازى کردم 
که تا لحظه آخر مخاطب نتواند شخصیت کامل و دقیق او را حدس بزند 
چراکه معتقدم اگر کاراکتر زود لو برود از درجه جذابیت مى افتد و مهم 
این است که چالش بین «کریم بوستان» و «چاوش» و نسبتشان با 
«آراز» تا پایان سریال ادامه داشته باشد. این یکى از ویژگى هاى خوب 

«برادرجان» است که مخاطب را با خود همراه مى کند.
شما براى اولین بار است که در سریالى به قلم 
ســعید نعمت ا... ایفاى نقش مى کنید. اساساً 
نوع و لحن دیالوگ هاى این نویســنده سواى 
سایر نویسنده هاى مجموعه هاى تلویزیونى 

است.
هر نویسنده اى ادبیات خاص خود را دارد و آقاى نعمت ا... هم از این 
قاعده مستثنى نیست. مهم این اســت که بازیگر بتواند با ادبیات هر 
نویسنده ارتباط خوبى برقرار کند و با او هماهنگ شود که خوشبختانه 
در «برادرجان» این اتفاق افتاد. عالوه بر اینها دوســت داشتم براى 
حضور در ســریال تلویزیونى این نوع از ادبیات را تجربه کنم و یکى 
از اولویت هایم این بود که بعد از «بانوى عمارت» در نقشى متفاوت 

حاضر شوم.
شما در فصل اول سریال «بانوى عمارت» نقش 
شاهزاده قاجار را ایفا کردید. از تولید فصل دوم 

سریال «بانوى عمارت» خبرى دارید؟
دوستان در شبکه تصمیم به ساخت ادامه این سریال دارند اما موانعى 
وجود دارد که مردم هم از آنها آگاه هســتند. معتقدم باید فصل هاى 
بعدى سریال هاى موفق ساخته شود اما فراهم کردن امکانات مالى و 

سخت افزارى شرط اول است.

بازیگر «برادر جان»: 

هنوز دست «چاوش» 
رو نشده است

رســول نجفیان درباره بازى در سریال «از یادها رفته» 
گفت: به واسطه دوستى قدیمى، بهرام بهرامیان من را 
به کار دعوت کرد و وقتى درباره نقــش و کاراکتر این 
ســریال با هم گفتگو کردیم، از این نقش خوشم آمد و 
پس از موافقت در این پروژه حضور یافتم. بازى من در 
این سریال یکسال طول کشید یعنى من از خرداد سال 

97 مقابل دوربین بودم.
رســول نجفیان درباره کاراکترش در سریال «از یادها 
رفته» اظهار کرد: «پرویز» پدرى اســت که از همسر 

اولش که فوت کرده و عاشقش هم بوده، دخترى به نام 
«مهربانو» به یادگار دارد و بــراى همین هم در ازدواج 
دومش با «فریده» دیگر حاضر نشد که بچه دار شود. در 
نتیجه، ازدواج دوم پرویز فقط براى اداره زندگى اش بوده 
ولى در اصل تمام فکر و ذهن این پدر، دخترش اســت. 
در ادامه داستان هم مى بینیم که این دختر با ماجراهاى 
عاطفى مواجه مى شــود و در برابر دو خواستگارى که 
مى توان گفت شروع یک فاجعه براى او و زندگى ماست، 

همراه مى شود.

این بازیگر پیشکسوت ادامه داد: براى هر پدر جدایى از 
دخترش دشوار است به خصوص براى پدرى که عالقه و 
وابستگى زیادى به فرزندش دارد. اما گرفتارى خانواده ما 
در سریال وراى مسائل عاطفى است و به جرأت مى گویم 

که نقش من بسیار خاص، عاطفى و دشوار بود.
نجفیان درباره نکات بارزى که در سریال «از یادها رفته» 
به آن اشــاره شده اســت، عنوان کرد: با توجه به اینکه 
قرار نیست قصه را لو بدهم مى گویم ما ادامه و عواقب 
دیکتاتورى قاجار و پهلوى را در این سریال مى بینیم و 

در نتیجه آن ســلطه طلبى و زورگویى همچنان در این 
خاندان نفوذ دارد چرا که براى انسان ها اصًال ارزش قائل 
نیستند. وى خاطرنشان کرد: یک نکته مهمى که در این 
سریال وجود دارد همین است؛ برخورد با این تفکر غلط 
و نشان دادن ظلم دیکتاتورى موجود در آن سال ها. حال 
و هواى تهران قدیم از دیگر نکات بارز و جالب سریال 

«از یادها رفته» است. 
او در پایان گفت: من االن مشغول بازى در سریال «عین 
شین قاف» (عشق) به کارگردانى قاسم جعفرى هستم.

«از یادها رفته» در نگاه رسول نجفیان 
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مظاهرى سرخپوش مى شود  و
 بیرانوند پولدارشان مى کند

مظا
 بی

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد نسبت به برگزارى مناقصه عمومى ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى 
www.setadiran.ir اقدام نماید:

آگهى فراخوان مناقصه عمومى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى

نوبت اول

اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى پروژه هاى ( 1- ســالن مســابقاتى فالورجان 2- تهیه و حمل چمن هاى 
مصنوعى سطح استان: اصفهان، نایین، خور و بیابانک، آران و بیدگل) را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/03/01 مى باشد.
شایان ذکر است هر گونه اطالع رسانى یا اصالح از طریق سامانه انجام مى گیرد و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف مى باشند تا آخرین روز 
مهلت به سامانه مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند.بدیهى است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات به عهده ایشان مى باشد.

   مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 دوشنبه 98/03/06
   مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 09:00 صبح روز شنبه 98/03/18

   مهلت بازگشایى پاکت ها: ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 98/03/18

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

نوبت دوم

تراکتورســازى تبریز در فصل هجدهم با وجود در اختیار داشتن 
امکانات زیاد و یک تیم پر مهره نتوانست نتایج قابل قبولى کسب 

کند و به حضور در رتبه پنجم جدول رضایت داد.
با وجود پایان یافتن رقابت ها برخالف انتظار نــه تنها آرامش در 
اردوى سرخپوشان تبریزى حکم فرما نشــده که هر روز صحبت 
از جدایى یکى از مهره هاى کلیدى این تیم مطرح مى شــود. پس 
از اینکه مشخص شد سه سرباز ذوب آهنى تراکتور از این تیم جدا 
مى شــوند و به اصفهان بر مى گردند، ســه کاپیتان این تیم یعنى 
شجاعى، حاج صفى و دژآگه هم ســاز جدایى کوك کردند و گفته 

مى شود تمایلى به ماندن در جمع سرخپوشان تبریزى ندارند.
با وجود اینکه اخبار ضد و نقیضى در مــورد جدایى هرکدام از آنها 
شنیده مى شود ولى از تبریز خبر مى رسد مفاد قرارداد این سه بازیکن 

شرایطى براى جدایى دارد که باید رعایت شوند.
در بند جدایى کاپیتان هاى تراکتورسازى مبلغ 400 هزار دالر (حدود 
شش میلیارد تومان) گنجانده شده و این بند هم مشروط به خارجى 

بودن پیشنهاد است و در مورد تیم هاى داخلى صدق نمى کند.
شجاعى و دژآگه که مشخصًا قصد رفتن از لیگ ایران را دارند ولى 
صحبت هایى از عالقه احســان حاج صفى به بازگشت به سپاهان 
شنیده مى شود. بنابراین راه بازگشت حاج صفى به سپاهان مسدود 
است مگر اینکه مدیران ســپاهان و قلعه نویى (در صورت ماندن) 

بتوانند زنوزى را راضى به آزادسازى حاج صفى کنند.
اما موضوع دیگر در مورد تراکتورى ها اینکه، باشگاه تراکتورسازى 
که این روزها در گیرو دار انتخاب ســرمربى جدید است، تا حدود 
زیادى با جواد نکونام به توافق رسیده است اما براى اعالم رسمى 
 و عقد قرارداد با نکونام دو مانع بر سر راه باشگاه تراکتورسازى قرار 

دارد؛ اول وضعیت قرارداد لیکنز و دوم، مخالفت هواداران.
جرج لیکنز با توجه به قرارداد بلندمدتى که با تراکتورسازى 

دارد، هنوز ســرمربى این تیم به حساب مى آید. تیم 
تراکتورســازى نیز به لحاظ قانونــى نمى تواند دو 
قرارداد با دو سرمربى مجزا داشــته باشد. در این 
راستا، باشگاه تراکتورسازى قصد دارد در ابتدا با 
لیکنز به توافق برسد و قرارداد او را فسخ کند تا بعداً 

مشکلى از این بابت به وجود نیاید.
همچنین برخى از هــواداران تیم تراکتورســازى نیز در روزهاى 
گذشته بارها مخالفت خود را با انتخاب جواد نکونام اعالم کرده اند 
که این دو مورد باعث شده عقد قرارداد جواد نکونام با تراکتورسازى 
به تعویق بیافتد. باید دید در نهایت راه حضور جواد در تبریز هموار 

مى شود یا خیر. 

حاج صفى چگونه مى تواند از تراکتورسازى جدا شود؟

سپاهان نه! با 6 میلیارد فقط تیم هاى خارجى تیم پرسپولیس پس از دو روز استراحت، شش روز تمرین 
مى کند و سپس به اصفهان مى آید تا بازى نیمه نهایى 

جام حذفى را برگزار کند.
برانکو ایوانکوویچ پس از برد شــیرین در مقابل السد دو 
روز به بازیکنانش استراحت داده تا آنها پس از یک فصل 
سخت، ریکاورى کنند و براى یکى دو بازى جام حذفى 
آماده شوند. قرمزها از فردا پنج شنبه تمرینات خود را آغاز 

خواهند کرد.
 نخســتین تمرین پرســپولیس فردا از ســاعت 18 در 
ورزشــگاه شــهید کاظمى خواهد بود و پس از آن نیز 

سرخپوشان پنج جلسه تمرینى دیگر هم خواهند داشت.
 شاگردان برانکو ایوانکوویچ روز سه شنبه 7 خرداد راهى 
اصفهان مى شوند تا هشــتم خرداد به مصاف سپاهان 

بروند.

هافبک پرســپولیس در رابطه با بازى با سپاهان در جام 
حذفى و نگرانى ها و دشــوارى هایش گفــت: بازى با 
سپاهان بازى سختى است. ما بعد از دو روز استراحتى که 
آقاى برانکو داده تمریناتمان را شروع مى کنیم. امیدوارم 
یک بازى خوب و جوانمردانه و قشنگ و در شأن نام دو 

تیم باشد. 
ســروش رفیعى درباره نگرانى هایى که گفته مى شود 
پرسپولیســى ها باید در اصفهان داشته باشند هم گفت: 
ما نگرانى از آن بابت نداریــم. من فکر مى کنم از طرف 
هواداران و بازیکنان پرسپولیس هیچ کار بدى انجام نشد 
اما اگر موضوعى هواداران سپاهانى را ناراحت کرده از آن ها 
عذرخواهى مى کنم. بازى در اصفهان همیشه خوب بوده 
است. بازى پرسپولیس و سپاهان ال کالسیکوى ایران 

است اما ما نگرانى بابت این بازى نداریم. 

بازگشت سه بازیکن ارزشمند تراکتورسازى به ذوب آهن 
اتفاق مهمى براى نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا 

محسوب مى شود.
 دانیال اسماعیلى فر، احسان پهلوان و مهدى مهدى پور سه 
بازیکنى که نیم فصل لیگ هفدهم به عنوان بازیکن سرباز 
و با قراردادى قرضى از ذوب آهن راهى تراکتورســازى 

شدند، حاال با پایان خدمتشان باید به تیم سابق برگردند.
در این خصوص دانیال اســماعیلى فر که گفته مى شد 
تراکتــورى ها به دنبــال حفظش هســتند از هواداران 
آذربایجانى خداحافظى کرد تا مشخص شود بازگشتش به 
ذوب آهن قطعى شده است. از سوى دیگر احسان پهلوان 
و مهدى مهدى پور نیز باید به قراردادشان پایبند باشند و 

فصل آینده پیراهن ذوب آهن را بپوشند.
بازگشت این ســه بازیکن اتفاقى خوب براى ذوب آهن 
محسوب مى شود. تیمى که به عنوان تنها نماینده ایران 
در مرحله حذفى لیگ قهرمانان آسیا باقى مانده است باید 
براى رســیدن به مراحل پایانى این رقابت ها خودش را 
تقویت کند و بازگشت این ســه بازیکن سرباز اولین گام 
در این راستاست که مى تواند کمک شایانى به ذوبى ها 

انجام دهد.
از سوى دیگر محمدرضا خلعتبرى، مهاجم مصدوم ذوب 
آهن نیز به ترکیب این تیم برمى گردد و جذب ستاره هاى 
جدید هم مى تواند باعث قدرتمندتر شدن تیم اصفهانى در 
فصل آینده شود. البته این خبرهاى خوب به شرطى است 
که ذوبى ها ارسالن مطهرى و اوساگوآنا که این روزها در 

تیررس سایر تیم ها هستند را به راحتى از دست ندهند. 

پرسپولیس با 6 جلسه 
تمرین  در مقابل سپاهان

صحبت هاى متواضعانه 
سروش در قبال اصفهانى ها

ذوب آهن 
قدرتمندتر مى شود

مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره فراخوان سامانه
مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه شرکت 
شرایطدر مناقصه (ریال)

2098001397000001
حفاظت فیزیکى شهر جدید مجلسى 

اراضى دولتى و ساختمان هاى
 شرکت عمران مجلسى

5/400/000/000
270/000/000یکسال

داراى تأیید صالحیت حفاظتى و 
مجوزات الزم از نیروى انتظامى و 

پلیس پیشگیرى

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور: 98/03/01
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: حداکثر تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 98/03/11

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 98/03/21
- زمان بازگشائى پاکات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/03/22

- نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى
کدپستى: 45775- 86316 دورنگار: 52472214- 031   تلفن: 03152472733  

www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت شرکت عمران مجلسى

م الف: 473293 م الف: 476802

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
آدرس: اصفهان- خیابان آبشار- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان اصفهان- تلفن: 03136308212

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها: در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/مناقصه گزار موجود است.
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جدایىدارد که باید رعایت شوند.
0پیتان هاى تراکتورسازى مبلغ 400 هزار دالر (حدود 
مان) گنجانده شده و این بند هم مشروط به خارجى 

ستو در مورد تیم هاى داخلى صدق نمى کند.
ولى ه که مشخصًا قصد رفتن از لیگ ایران را دارند

 عالقه احســان حاج صفى به بازگشت به سپاهان 
بنابراین راه بازگشت حاجصفىبه سپاهان مسدود

مدیران ســپاهان و قلعه نویى (در صورت ماندن)  ه
 راضى به آزادسازى حاج صفى کنند.

ر در مورد تراکتورى ها اینکه، باشگاه تراکتورسازى 
ر گیرو دار انتخاب ســرمربى جدید است، تا حدود 
کونام به توافق رسیده است اما براى اعالم رسمى 
 نکونام دو مانع بر سر راه باشگاه تراکتورسازى قرار 

دارد؛ اول وضعیت قرارداد لیکنز و دوم، مخالفت هواداران.
جرج لیکنز با توجه به قرارداد بلندمدتى که با تراکتورسازى 

دارد، هنوز ســرمربى این تیم به حساب مى آید. تیم 
تراکتورســازى نیز به لحاظ قانونــى نمى تواند دو 
این دو سرمربى مجزا داشــته باشد. در قرارداد با
راستا، باشگاه تراکتورسازى قصد دارد در ابتدا با 
را فسخ کند تا بعداً  لیکنز به توافق برسد و قرارداد او

مشکلى از این بابت به وجود نیاید.
همچنین برخى از هــوادارانتیم تراکتورســازى نیز در روزهاى

گذشته بارها مخالفت خود را با انتخاب جواد نکونام اعالم کرده اند 
که این دو مورد باعث شده عقد قرارداد جواد نکونام با تراکتورسازى 
به تعویق بیافتد. باید دید در نهایت راه حضور جواد در تبریز هموار 

یا خیر.  مىشود

جدا شود؟

یارد فقط تیم هاى خارجىىىىى

دیدار تیم ذوب آهن با النصر عربســتان در اســتادیوم شهر کربال به 
بهانه مسائل امنیتى برگزار نشــد و این در حالى است که النصرى ها 

نکردند و از قبل نسبت به براى برگزارى این بازى به عراق سفر 
برگزار نشدن بازى اطالع داشتند.
شــد کــه کاروان لغو این بازى در شرایطى اعالم 
بود و مســئوالن تیم ذوب آهن در شهر کربال 
کربــال برگزارى بازى هــم خود را به  شــهر 

ه  ند ســا بودند.ر

منصوریان،  علیرضــا 
ســرمربى تیم ذوب آهــن در این باره 
مى گوید: «ساعت 14 به وقت محلى و ساعت 
15و 30 دقیقه به وقت تهران بود که اعالم شد 
بازى برگزار نخواهد شد و در این تایم ما در پرواز 
بودیم. اما به نظر من تیم عربستانى از قبل از این 
موضوع مطلع بود چون به عراق ســفر نکرد. علت 
لغو این بازى مســائل امنیتى بود و ظاهــراً عراقى ها 
به کنفدراســیون فوتبال آســیا اعالم کرده بودند که 
نمى تواننــد امنیت این بــازى را تأمین کننــد. احتماًال 

عربســتانى ها با نیروهاى امنیتى در عراق در تماس بودند که متوجه 
این موضوع شدند و به همین دلیل به عراق نیامدند. وویسى هم دراین 
زمینه وجود دارد. همانطور که گفتم نامه لغو این بازى ساعت 15 تا 16 
ثبت شده است و زمان پرواز عربســتانى ها همین ساعت بود اما آنها 
از این موضوع مطلع بودند و به عراق ســفر نکردند. البته مســئوالن 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به عراق سفر کرده بودند. نفر سوم امور اجرایى 
AFC که ژاپنى است به شهر کربال آمده بود تا بازى برگزار شود. به 

هر صورت این بازى برگزار نشد و حتى به ما زمین تمرین ندادند.»
علیرضا منصوریان ادامه داد: «به هر صورت لغو این بازى یک توفیق 
اجبارى براى ما بود که در کربال بدون دغدغه خاطر به زیارت بارگاه امام 
حسین (ع) و حضرت ابوالفضل(ع) برویم. سفر از نظر زیارتى براى ما 
عالى بود اما از نظر فوتبالى خسته مان کرد. در حال برنامه ریزى هستیم 
که احتماًال سه شنبه هفته آینده در عمان، امارات و یا قطر بازى برگشت 

خود را با النصر برگزار کنیم. تیم در شرایط آمادگى خوبى قرار دارد. هر 
چند لیگ برتر براى ما فرسایشى بود و سازمان لیگ به ما براى تجدید 
قواى روحى و روانى و جسمى فرصتى نداد. ما از قبل برنامه خود را تا 
نیم فصل تنظیم کرده بودیم که باتوجه به لغو بازى با النصر باید برنامه 
خود را تغییر دهیم. با این حال همانطور که گفتم براى انجام یک بازى 

خوب در برابر النصر آماده هستیم.»
سرمربى تیم ذوب آهن در خصوص دیدگاه هایى که در مورد گروه تیم 
ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا وجود دارد و اینکه اشاره مى شود گروه 
ذوب آهن یک گروه آسان بود، گفت: «ما بعد از صعود از گروه به االتحاد 
یا الوحده خواهیم خورد و حتمًا این بــازى را خواهیم برد و بعد از آن با 
تیم هاى همگروه استقالل و پرسپولیس رویارو خواهیم شد و آنوقت 
متوجه خواهیم شد که حریفان اســتقالل و پرسپولیس چه شرایطى

 داشتند.» 

   ایران آنالین | کى روش اســتنلى بازیکنى بود که سعید 
آذرى براى رســاندنش به لیگ برتر فوتبال کشورمان زحمات 
زیادى کشید و با مسئوالن فوتبال درگیر شد. آذرى باالخره بعد از 
تالش هاى فراوان توانست مجوز حضور استنلى در لیگ برتر را 
بگیرد و کى روش به بازى هاى مهم ذوب آهن رسید. اما همچنان 
حرف و حدیث ها درباره اعمال نفوذ آذرى در فدراسیون فوتبال 

براى کســب مجوز او وجود داشــت. هر چند استنلى در 
همان زمان که در ذوب آهن بود توانست دینش را به 
آذرى ادا کند و گل هاى حساسى را براى ذوب آهن 
به ثمر رساند. اما این بازیکن با جدا شدن قلعه نویى 
از ذوب آهن، از آذرى و ذوب آهن جدا شــد و همراه 

قلعه نویى به رقیب همشهرى ذوب آهن یعنى سپاهان 
رفت. بدون شــک حضور امیر قلعه نویى در سپاهان 

یکى از دالیل اصلى حضور کى روش در این تیم 
بود و البته این بازیکن توانست نمایش خیلى 

بهترى از ذوب آهن در ســپاهان داشــته 

باشــد و در نهایت با نایب قهرمانى ســپاهان و 
آقاى کى روش در لیگ هجدهم، کار کى روش 
در اصفهان به پایان رسید. هر چند هنوز هم 
این بازیکن در بازى حساسى براى سپاهان به 

زمین خواهد رفت. اما به نظر مى رسد این 
بازیکن یک بار دیگر از تیمش کوچ کند. 

هرچند گفته مى شــود این احتمال 
مى رود که قلعه نویــى همچنان در 
ســپاهان باقى بماند اما هنوز چیزى 
قطعى نشــده و این احتمال وجود 
دارد که با جدایــى احتمالى امیر 
قلعه نویى و یــا حتى درغیر این 
صورت، باز هــم کى روش از 
اصفهان خارج شــود. آنطور 
که شنیده مى شــود استنلى 

با پیشنهادهاى خوبى روبه  رو 
اســت و او براى فصل آینده 
تصمیــم جدیــدى خواهد 

گرفت.

انتشــار خبر مربوط به فــروش اللهیار صیادمنش به باشــگاه 
فنرباغچه با 800 هزار یورو فوتبال ایران را تا حد زیادى تحت 
تأثیر قرار داد. اینکه بعد از مدت ها باالخره یکى از بازیکنان 

ایرانى با قراردادى خوب راهى یکى از تیم هاى خارجى شود. حاال 
چنین چیزى در خصوص علیرضا بیرانوند هم شنیده مى شود. دروازه 
بان اول تیم ملى که با پرســپولیس قرارداد دارد براى خروج از این 
باشگاه باید به فروش برسد و تمامى پول حاصل از فروش او هم به 
باشگاه خواهد رسید. همین باعث شده برخى بر این عقیده باشند که 
رفتن بیرانوند مى تواند به نفع پرسپولیس باشد. چراکه بیرو حتمًا با 
رقمى نزدیک به یک میلیون یورو راهى تیم جدید شود و این مقدار 
پول وضعیت باشگاه را تغییر مى دهد. البته که هواداران پرسپولیس 

هستند  معتقد 
فقــط در یک 

صــورت بیرانوند 
مى تواند از لیســت 

تیم خارج شود. آن هم جذب 
دروازه بانى همســطح و یا نزدیک به بیرانوند. کســى مثل رشید 
مظاهرى که مى تواند گزینه مناسبى باشد و اتفاقًا خودش هم زیاد 

بدش نمى آید لباس قرمزها را به تن کند.

محمد مؤمنى

احمد خلیلى

مراقب استنلى باشید

یهو پر مى زند!
گفتیم که عراق در حد لیگ قهرمانان نیست

سعید سرافراز
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000044 مورخ 98/01/25 خانم شکوه اقدس 
رضاپور به شماره شناسنامه 25784 کدملى 1282185101 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 306/41 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2018 
باقیمانده و 13 فرعى از 2014- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى 
مشــاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/17 تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 03/01 /1398 م الف: 457718 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /2/317
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002129000757/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700984 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802129000004 تاریخ صدور: 1398/02/29 «آگهى ابالغ اجرائیه کالسه 
9700984 به آقاى مهران دهقانى»- بدین وســیله به آقاى مهران دهقانى نام پدر: بهزاد تاریخ 
تولد: 1352/01/16 شماره ملى 1285814436 شماره شناسنامه: 868 ساکن فوالدشهر ابالغ 
مى شود که خانم نســرین فتاحیان کلیشــادرخى جهت وصول مبلغ 1/576/825/221 ریال، 
بانضمام تعداد 50 عدد سکه بهار آزادى به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 3246 مورخ: 
1375/12/25 دفترخانه ازدواج شماره 41 و دفترخانه طالق شماره 103 شهر چمگردان شهرستان 
لنجان استان اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700984 در این 
واحد تشکیل شده، که بدلیل نقص آدرس در متن ســند ازدواج در آدرس جدید اعالمى بست انکار 
به شرح فوالدشهر- محله ب 5- پارکینگ 30- بلوك 52 طبقه دوم- منزل بهزاد دهقانى جهت 
ابالغ ارســال گردید و طبق گزارش مورخ 1397/12/27 مامور شناخته نشــده است، لذا بنا به 
تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت بیست 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: 471883 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /2/521
مزایده

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. پرونده 
کالسه: 17/970085 محکوم له: فریبا صفى قلى، مهوش افیونیان، سهیل زمانى، سپهر زمانى 
با وکالت مسعود بدیعى محکوم علیه: ســعید مجیدى مورد مزایده: 9/130 حبه از 72 حبه پالك 
ثبتى 61 فرعى از 4 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان به خاطر بدهى 6/464/306/500 ریال در حق 
محکوم له و 306/000/000 ریال نیم عشر دولتى که جمعًا 6770306500 ریال میشود. اوصاف 
مورد مزایده طبق نظر کارشناس: از محل مورد نظر به آدرس اصفهان خیابان میرزا طاهر کوچه 
کدخدایى (17) مجتمع مســکونى گلها بازدید به عمل آمد و پس از معاینه فنى محل و استماع 
اظهارات طرفین و بررسى مدارك و مستندات ابرازى نظریه کارشناسى تهیه و به حضورتان ایفاد 
مى گردد. مشخصات ثبتى: طبق کپى ســند مالکیت ابرازى به شماره دفترچه مالکیت 116988 
الف 88 پالك ثبتى شــماره 61 فرعى 4 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 610/40 متر 
مربع با حدود شماًال اول به طول 30 ســانتى متر دیوار است بگل انداز جوى دوم به طول 18 متر 
به دیوار باغ 162 فرعى (سابقه دیوار اشــتراکى بوده)، شرقًا به طول 23/65 متر به دیوار پالك 1 
فرعى 61 جنوبًا بطول 17/90 متر پى اســت به جاده گل انداز جوى غربًا بطول 33/80 متر دیوار 
است به گل انداز جوى طبق کپى پروانه ساختمان ابرازى مجتمع مسکونى مورد نظر داراى پروانه 
ساختمان به شماره 19/2304 مورخ 82/2/27 صادره از شــهردارى منطقه 9 اصفهان با مجوز 
ساخت زیربنا 945 متر مربع شامل 4 واحد مســکونى جمع به مساحت 730 متر مربع و پارکینگ 
به مساحت 215 متر مربع و اصالحات و تغییرات پروانه ساختمان مورخ 85/3/9 با مجوز ساخت 
زیربنا 1651 مترمربع شامل 11 واحد مســکونى به مساحت 1251 مترمربع و 10 واحد پارکینگ 
و رمپ به مســاحت 279 مترمربع انبارى و پله به مســاحت 99 مترمربع و 22 مترمربع بالکن با 

مساحت زمین پس از بر اصطالحى 491/8 مترمربع و تمدید مهلت پروانه (نوبت اول) به شماره 
19/5285 مورخ 85/4/11 براى مدت یک ســال مى باشــد. همچنین داراى برگ معرفى نامه 
به دفتر امور مهندســین ناظر صادره از شــهردارى منطقه 9 اصفهان به شماره 19/3970 مورخ 
86/3/6 با متراژ زیربنا 1926/5 مترمربع شــامل 12 واحد مسکونى به متراژ 1526/5 مترمربع و 
بالکن به مساحت 22 مترمربع و انبارى به مساحت 99 متر مربع و 10 واحد پارکینگ سرپوشیده 
به مساحت 279 مترمربع مى باشد ساختمان مجتمع مورد با اسکلت بتن آرمه و نماى آجر و سنگ 
و شامل طبقات 0/40 اول تا چهارم زیرزمین میباشد طبقات 0/40 اول و دوم هر یک شامل دو واحد 
غربى و شرقى دو خوابه و یک واحد شمالى تک خوابه و طبقه سوم و چهارم هر یک شامل دو واحد 
غربى و شرقى در طبقه چهارم دو خوابه طبقه سوم سه خوابه مى باشد زیرزمین شامل پارکینگ 
ها وانبارى ها مى باشد. کف واحدها سرامیک و بدنه گچ و رنگ و تعدادى از واحد داراى نواقصى 
میباشد مجتمع داراى آسانسور و انشعابات آب و فاضالب با 13 برق تک فاز و یک برق سه فاز مى 
باشد با عنایت به مطالب فوق بررسى جمعیع جهات دخیل و با لحاظ نمودن کلیه اوضاع و احوال و 
مولفه هاى موثر در قضیه منجمله وضعیت ثبتى نوع کاربرى وضعیت ساخت و نوع مصالح مصرفى 
موقعیت محلى و دسترسى به شبکه شوارع و معابر و انشعابات شهرى ارزش کل شش دانگ پالك 
موصوف صرف نظر از دیون و بدهى هاى احتمالى مبالغ بازداشتى) به مبلغ 00/000 /53/387/500 
ریال معادل پنج میلیارد و سیصد و سى و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان ارزیابى مى 
گردد. ضمنًا طبق گزارش شــماره 5367/97 کالنترى دادگسترى اصفهان مورد مزایده مجتمع 
مسکونى داراى سیزده واحد مسکونى میباشد که یک واحد در طبقه همکف در تصرف آقاى حسین 
سروش و یک واحد در طبقه سوم در تصرف خانم فریده مجیدى میباشد. زمان: 98/3/26 ساعت 
9 صبح مکان خ جى خیابان شهداى ستار مجتمع قضائى شهید بهشتى طبقه دوم شعبه 17 اجراى 
احکام مدنى طالبین خرید مــى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگــى با این اجرا از ملک 
دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملى 
دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کننده مزایده از قیمت پایه 
شروع مى شود پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 470389 دادورز 

شعبه 17 اجراى احکام مدنى اصفهان /2/523
مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنى) 

شــماره آگهى : 1398039021410000005 تاریــخ آگهى : 15 / 2 / 1398 شــماره پرونده : 
139504002141000085 آگهى مزایده پرونده شــماره بایگانــى : 9500230 تمامت پالك 
76801فرعى مفروزومجزا شــده از 31216فرعى از301اصلى واقع دربخش 16ثبت اصفهان 
(قبال پالك 31216فرعى باقى مانده بود که درراستاى استانداردسازى به پالك 76801فرعى 
تبدیل واصالح گردیده ) تمامت ششدانگ یک واحدآپارتمان واقع درطبقه سوم قطعه 4به مساحت 
97/96مترمربع که مقدار4/93مترمربع آن بالکن مى باشــد درصفحه 379دفتر 51امالك ذیل 
ثبت 110410به نام شیواخسروى فرزندغالمرضا به شماره شناسنامه 8381صادره ازحوزه یک 
خمینى شهروشماره ملى 1142308707ســابقه ثبت وسندتک برگ شماره 389436سرى الف 
سال 90صادروتسلیم گردیده اســت به انضمام ششــدانگ پارکینگ قطعه چهارم به مساحت 
10/7مترمربع واقع درطبقه همکف که تمامت موردثبت فوق طى سندشــماره 191874مورخ 
93/10/30دفترخانه 33شاهین شــهر دررهن بانک رفاه کارگران شعبه مرکزى شاهین شهر به 
مدت 5سال مى باشدکه حدودآن به شرح ذیل مى باشد شــماالبه طول 3/40متردیواریست به 
پشت بام شرقا درسه قسمت به طولهاى 3/60مترو5مترو3/40متراول تاسوم دیواریست اول به 
فضاى ملک مجاورشماره 31221فرعى دوم به فضاى ملک مجاور شماره 31222فرعى سوم به 
فضاى ملک مجاورشماره 31223فرعى جنوبا درچهارقسمت که دوم آن غربى است به طول هاى 
5/20مترو1/1مترو3/16مترو1/64متراول دیواروپنجره است دوم دیواریست سوم دیوارو....بالکن 
چهارم دیواریست اول تاچهارم به فضاى حیاط مشــاعى غربادرهفت قسمت که دوم آن شمالى 
است قسمت هاى چهارم وششم آن جنوبى است به طولهاى 5/23مترو4/93مترو2/74مترو97
/1مترو1/10مترو2/96مترو1/83متراول ودوم دیواریست سوم درب ودیواریست چهارم تاهفتم 
دیواریست اول به فضاى ملک مجاور شماره 31215فرعى دوم تاششم براه پله وآسانسور مشاعى 
هفتم به ملک مجاورشــماره 31215فرعى حقوق ارتفاقى له وعلیه طبق قانون تملک آپارتمان 
هاســت وحق العبورازپارکینگ قطعه یک موردثبت گواهى مى گردد دوم حدودپارکینگ قطعه 
چهارشماال به طول 2/14مترخط فرضى به محوطه مشاعى به محوطه پارکینگ شرقادردوقسمت 
به طولهاى 4/40مترو60/متراول ودوم خط فرضى است اول به محوطه پارکینگ دوم به حیات 
مشاعى جنوبابه طول 2/14مترخط فرضى است به حیاط مشاعى غربابه طول 5متر خط فرضى 
است به محوطه مشاعى به پارکینگ قطعه ســه وتامورخ 97/1/15سابقه دیگرى مشهودنمى 
باشد .  طبق  نظر کارشناس رسمى دادگسترى : محل موردنظر واقع درآدرس اصفهان – شاهین 

شهر – بلوارطالقانى – فرعى 8پالك 7کد پستى 8318668903:ملک موردارزیابى به صورت 
یک واحدآپارتمان واقع درطبقه سوم یک ساختمان 3طبقه روى پیلوت هر طبقه 1واحد و1واحد 
درطبقه همکف جمعا 4واحدمسکونى باقدمت ساخت 7سال مى باشد .ساختمان داراى اسکلت بتنى 
، سقفها، تیرچه وبلوك ونماى خارجى سنگ مى باشد .سطوح  داخلى دیوارها گچ ورنگ روغنى 
و وقسمتى سنگ آنتیک وسقفها کناف اجرا گردیده اســت ، درب وپنجره هاى بیرونى آلومینیوم  
ودربهاى داخلى چوبى باچهارچوب فلزى مى باشــد . کف پذیرایى واتاق هاى خواب سرامیک  
مفروش است .داراى 2اتاق خواب ، پذیرایى ، حمام وسرویس بهداشتى کاشیکارى شده آشپزخانه 
با کابینت ام دى اف وپکیج دیوارى مى باشد .داراى سیستم گرمایشى رادیاتور (پکیج) وسیستم 
سرمایشى کولرآبى مى باشد .داراى انشــعابات شــهرى کنتوربرق مجزا، گازمجزا_ کنتورآب 
وفاضالب مى باشد – عرصه ملک به مساحت 225مترمربع که مطابق صورت مجلس تفکیکى 
به شماره 21014مورخ 90/6/23اجراى مقررات شده است وساختمان داراى گواهى پایان کاربه 
شماره 19645مورخ 90/4/2مى باشــد .4- علیهذاباعنایت به مواردفوق الذکرارزش ششدانگ 
پالك مذکور باامتیازات ومنصوبــات متعلقه به نرخ عادالنه روزمبلــغ دومیلیاردو یکصدوپنجاه 
وشش میلیون ریال ( 2156000000ریال ) برآوردواعالم نظرمى گردد .که به موجب سندرهنى 
شماره 191874- 93/10/30دفترخانه اسنادرسمى شــماره 33شاهین شهراستان اصفهان که 
به نفع بانک رفاه دررهن قرارگرفته بنابراعالم بســتانکار فاقدبیمه مى باشــد که ازساعت 9الى 
12روزدوشــنبه مورخ 98/4/10دوواحداجراى اسنادرسمى شاهین شــهر واقع درشاهین شهر 
خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود .مزایده ازمبلغ دومیلیاردو یکصدوپنجاه وشش میلیون 
ریال ( 2156000000) شروع وبه هرکس خریدارباشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى 
شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها با شد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض  
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوده پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ 
اصفهان مورخ 1/ 3 / 98 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول 
مى گردد توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده برنده باید مبلغ ده در صد از پایه مزایده طى فیش 
مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى است ضمنا برنده 
مزایده باید کل مبلغ خرید را تاپایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره 
ثبت اسناد و امالك سپرده نماید . تاریخ چاپ : 1 / 3 / 98- 456891 / م الف سلطانیان – مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر / 2/528 
حصروراثت 

حســین قائدى داراى شناسنامه شــماره 4552 به شرح دادخواست به کالســه 326/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین قائدى 
جمالوئى بشناســنامه 3 در تاریخ 98/1/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. صغرى قائدى جمالوئى ش ش 1532 ، 2. کبرى قائدى 
جمالوئى ش ش 947 ، 3. حسین قائدى جمالوئى ش ش 4552 ، 4. مریم قائدى جمالوئى ش ش 
1080015371 ، 5. فاطمه قائدى  ش ش 1080210113 ، 6. زینب قائدى ش ش 1080318828 
، 7. زهرا قائدى جمالوئى  ش ش 930 ، 8. معصومه قائــدى جمالوئى ش ش 21148 (فرزندان 
متوفى)، 9- فاطمه نظرى مشهدى ش ش 5759831380 (همسر متوفى)، 10. طیبه بختیارى 
بابادگانى ش ش 3 (همسر متوفى )، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 473471/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 

2/536
 حصروراثت 

محمد تقى بسته داراى شناسنامه شماره 535 به شرح دادخواست به کالسه 323/98 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطان فوالدى بشناسنامه 
587 در تاریخ 98/2/2 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. حسینعلى بسته ش ش 833 ، 2. فرخنده فرجى ش ش 935 ، 3. مجید فرجى 
ش ش 19 ، 4. عباس بسته ش ش 14 ، 5. محسن فرجى  ش ش 87، 6. قهرمان بسته ش ش 3 
، 7. هوشنگ بسته ش ش 3 ، 8. جواد فرجى ش ش 1120002117 ، 9. اقدس فرجى ش ش 3 
(فرزندان متوفى ) ، 10. محمد تقى بسته ش ش 535 ( همسر متوفى )،متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 

نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 473982/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/537
 حصروراثت 

طوطى جان یزدانى نوگورانى داراى شناسنامه شماره 31 به شرح دادخواست به کالسه 334/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا مختارى 
بشناســنامه 14820 در تاریخ 1395/5/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مریم عرب مارکده ش ش  4610473542  (همسر متوفى)، 
2. طوطى جان یزدانى نوگورانى ش ش 31 ( مادرمتوفى) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 475096/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد /2/538
 مزایده

در پرونده کالسه 971493 اجرایى و به موجب دادنامه 9709983730200496 صادره از شعبه 
دوم دادگاه عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى على فخار و اسماء سلمانى زاده محکومند 
به پرداخت 604/997/170 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق  محکوم 
له و مبلغ 17/804/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام 
مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى 
پیرمرادیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: ملک مورد بازدید به آدرس نجف آباد خیابان قدس 
غربى کوچه شهید اکبر زمانیان (نبش قدس و کوچه )جنب امالك ستاره که برابر سند مالکیت ارائه 
شده میزان 4/498 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملک مذکور به شماره ثبتى 9 فرعى از 347 
اصلى واقع در قطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان در صفحه 395 دفتر 677 ذیل شماره 
153128 به نام خانم عذرا فاضل ســابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد که حسب االظهار آقاى 
احمد حجتى محل مربوطه به صورت یک قطعه نیم ساخت (جاى مغازه) مى باشد. النهایه با توجه 
به سهام مشاعى مالک با توجه به سند مالکیت ارائه شده میزان مساحت ملک از کل مالکیت برابر 
26/99 متر مربع تعیین و اعالم مى گردد لذا با باتوجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه مدرکى در 
خصوص سهام مفروضى مالک ارائه نگردیده ارزش ملک مذکور (26/99 متر مربع عرصه) با توجه 
به جمیع شرایط و با در نظر گرفتن وضع موجود و موقعیت ملک برابر با مبلغ 1/070/000/000 
ریال معادل یکصد و هفت میلیون تومان ارزیابى و تعیین مى گردد و اعالم میگردد که با توجه به 
مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 98/3/20 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش 
میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/

ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. زمان برگزارى 98/3/20 ســاعت 10 صبح 475854/م الف 
مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد /2/539

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- فاطمه جنتى راد2-  ارشیاایهامى 3- نسرین جهانبین 
آقاى محمدهادى قدسى نیا (خواهان)  دادخواستى به خواسته مطالبه وجه سفته به طرفیت شما به 
این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 1 ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 3 / 4 / 98 ساعت 
45 / 6 عصرروزدوشنبه  تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر 
خواهد شد . 475945 /م الف مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  2/540 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به على اســماعیلى بابادى دادخواستى به خواسته مطالبه به 
طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 59 ش 8 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 
2/ 4 / 98 ساعت 5/30عصرتعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات اقدام  خواهد شد . 

476244/م الف مدیر دفتر شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  2/541 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
اصفهان شمالى معلوم نیست معطوف به حل کدام مسئله 
و با چه رویکردى مطرح مى شود ضمن آنکه بارمالى و بار 

اجتماعى فراوانى دارد.
ناهید تاج الدین در گفتگو با «ایســنا» اظهار کرد: طرح 
اصفهان شــمالى صرفًا کاربرد انتخاباتــى دارد و نه در 
صحن علنــى مجلس تصویــب و نه در شــرایط اخیر 
دولت موضوعیت پیدا مى کند. وى با اشــاره به کسرى 
بودجه دولت افزود: در شرایطى که رقم کسرى بودجه و 
خسارت هاى سیل حدود صد هزار میلیارد تومان برآورد 
مى شود معلوم نیســت انگیزه براى پیش کشیدن طرح 

اصفهان شمالى چیست؟ 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى ادامه 
داد: براى باال بردن بهــره ورى در مدیریت اســتانى، 
طرح هایى مثل اصفهان شــمالى پــاك کردن صورت 
مسئله است، بهره ورى در مدیریت استانى نیازمند نوعى 
پارادایم شــیفت و تغییر الگوى توسعه از توسعه صنعتى 
به توسعه فراصنعتى اســت. تاج الدین خاطرنشان کرد: 
اصفهان شمالى معلوم نیست معطوف به حل کدام مسئله 
و با چه رویکردى مطرح مى شود ضمن آنکه بار مالى و 
اجتماعى فراوانى دارد و ثبات را در فالت مرکزى ایران 

تهدید مى کند.

مدیرکل ورزش و جوانان اصفهــان گفت: بیش از 99 
درصد طرح هاى ورزشى این اســتان به دلیل درآمدزا 
نبودن توجیه اقتصادى ندارد اما اجــراى آنها به دلیل 

توسعه ورزش در بین اقشار جامعه ضرورى است.
محمد سلطان حسینى در گفتگو با «ایرنا» افزود: سرمایه 
گذاران از قبول بسیارى از طرح هاى ورزشى این اداره 
کل بــه دلیل نداشــتن توجیه اقتصادى و ســوددهى 
خوددارى مــى کنند و بودجه اى هــم از محل تملک 
دارایى ها به این طرح ها اختصاص پیدا نمى کند. وى با 
اشاره به اینکه پیست اسکى فریدونشهر یکى از بهترین 
طرح هایى است که واگذار شد، تصریح کرد: شهردارى 

طالخونچه در حال تکمیل یک طرح است که هیچگونه 
توجیه اقتصادى ندارد و توســط کارشناســان رسمى 
مدت زمان بهره بردارى آن طوالنى مدت مشــخص 

شده است.
سلطان حسینى با بیان اینکه ساالنه حدود 80 میلیارد 
ریال هزینه نگهدارى ورزشــگاه نقش جهان اســت، 
اظهار کرد: ورزشگاه نقش جهان اصفهان هم یکى از 
طرح هاى مهم اصفهان است که فوالد مبارکه تا کنون 
حدود 60 میلیارد تومان براى این ورزشگاه هزینه کرده 
و در صورتى که فوالد مبارکه نگهــدارى آن را انجام 

ندهد، امکان ارائه خدمات دولتى در آن وجود ندارد.

طرح اصفهان شمالى، ثبات 
فالت مرکزى را تهدید مى کند

بیش از 99 درصد طرح هاى 
ورزشى توجیه اقتصادى ندارد

تعیین سرپرست شهردارى 
نجف آباد 

شـوراى اسـالمى شـهر نجـف آبـاد محمـد مغزى 
را بـه عنـوان سرپرسـت شـهردارى نجـف آبـاد 

تعیین کرد. 
ابراهیـم ابوترابـى گفـت: در پى اسـتعفاى مسـعود 
منتظرى، جلسه شـوراى شـهر برگزار و استعفاى او 
را پذیرفته و مغزى قائم مقام پیشـین شهردارى را به 
عنوان سرپرسـت معرفى کرد. منتظرى از شـهریور 
1392 تاکنون شهردار نجف آباد بود و گفته مى شود 
براى شـرکت در رقابت هـاى انتخاباتـى مجلس از 

سمتش استعفا کرده است.

قتل جوان 18 ساله
 با اسلحه

فرمانـده انتظامى شهرسـتان چادگان گفـت: جوان 
18 ساله سـاکن روسـتاى خرسـانک بخش چنارود 
شهرستان چادگان به دلیل اختالفات محلى به ضرب 

گلوله کشته شد.
سرهنگ ولى اروجى اظهار کرد: قاتل این جوان پس 
از این اتفاق از محل گریخته که با بررسـى سرنخ ها 
توسط پلیس قطعًا دسـتگیر و تحویل مراجع قضایى 

خواهد شد.
 وى افزود: این گونه حوادث براى چندمین بار اسـت 
که در سال جارى اتفاق مى افتد که ضرورت بازبینى 
صدور مجوز اسلحه و آموزش دقیق آن را دو چندان 

مى کند .

خبر

تماس تلفنى شــامگاه دوشــنبه وزراى نیــرو و انرژى 
ایران و روســیه، برگزارى پانزدهمین اجالس مشترك 
همکارى هاى اقتصادى و تجارى دو کشور در اصفهان را 
قطعى کرد. افتتاحیه این اجالس 27 خرداد ماه در تهران 
و اختتامیه آن 28 خرداد ماه بــا حضور مقامات و تجار دو 

کشور در اصفهان برگزار خواهد شد.
همزمان، رضــا اردکانیــان، وزیر نیروى کشــورمان و 
«الکســاندر نوواك»، وزیر انرژى روسیه در این تماس 
تلفنى دربــاره «دومین همایش تجارى ایــران و قفقاز 
شمالى» و «ســومین کارگروه همکارى هاى استانى دو 
کشــور» که در جریان «پانزدهمین اجالس مشــترك 
همکارى هاى اقتصادى و تجارى ایران و روسیه» برگزار 
مى شود هم گفتگو کردند. این دو برنامه به طور مشترك 
از 26 تا 28 خرداد در شــهر هاى تهران و اصفهان برگزار 

خواهد شد.
در سومین کارگروه همکارى هاى استانى دو کشور مقرر 
شده است تا 19 استان روسیه و 19 استان ایران آخرین 
وضعیت همکارى هاى استانى دو طرف را بررسى و زمینه 
هاى جدید همکارى هاى این حوزه را شناســایى کنند و 

مورد پیگیرى قرار دهند.
اوایل اردیبهشت ماه امســال، عباس رضایی، استاندار 

اصفهان در دیدار داود میرزاخانی، دســتیار وزیر نیرو در 
امور کمیسیون دائمی همکاري هاي تجاري و اقتصادي 
جمهوري اسالمی ایران و فدراسیون روسیه که به منظور 
بررسى شرایط اصفهان براى برگزارى اجالس مهم پیش 
رو به این شهر سفر کرد، از آمادگى اصفهان براى برگزارى 

پانزدهمین اجالس مشترك همکارى هاى اقتصادى و 
تجارى دو کشور خبر داده بود. اســتاندار در آن مالقات 
گفته بود: باید تالش شود در جریان برگزاري این اجالس 
ظرفیت ها و پتانســیل هاي اصفهــان در ابعاد مختلف 

تولیدي و صنعتی به مهمانان همایش معرفی شود.

خرداد ماه امسال در قالب برگزارى یک اجالس مشترك؛

روس ها تجارت با ایران را 
در اصفهان بررسى مى کنند

نماینده مردم شهرستان هاى شاهین شهر و برخوار از 
جزییات سفر استانى رئیس جمهور به اصفهان خبر داد 
و تأکید کرد که اولیــن و مهمترین اولویت ما موضوع 

آب است.  
حسینعلى حاجى دلیگانى در گفتگو با «صاحب نیوز» با 
اشاره به سفر رئیس جمهور به اصفهان گفت: سفرهاى 
استانى رئیس جمهور مى تواند سفر خوبى باشد اگر که 
شــرایط الزم و اراده الزم براى اجرا شــدن مصوبات 

آن باشد.
نماینده مردم شهرستان هاى شاهین شهر و برخوار گفت: 
در این سفرها عالوه بر مصوبات استانى باید شهرستان 

هم مصوبه اى داشته باشــد و حداقل مساوات در این 
موضوع رعایت شود.

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان با تأکید بر اینکه 
در بحث استانى، اولین و مهمترین اولویت نمایندگان 
اســتان موضوع آب اســت و ما نباید به این وضعیت 
فعلى که نتیجه ورود سامانه بارشى است بسنده کنیم، 
خاطرنشان کرد: در این ســفر باید مصوباتى را داشته 
باشــیم که موضوع آب به صورت دائمى براى استان 
به صورت اطمینان بخش تأمین شود و از جمله پروژه 
بهشت آباد و موضوع مطالعه و مهار آب هاى غرب استان 

و جنوب استان است.

مهمترین اولویت سفر رئیس جمهور به اصفهان

امسال شــاهد بارش هاى فراوانى در سطح کشور و در 
برخى نقاط حتى شاهد ســیل بوده ایم، مسئله اى که 
اصفهان نیز از آن مســتثنا نبوده و زاینــده  رود پس از 
سال ها در دو ســه ماه اخیر جریان آب در خود دیده و 

کشاورزان نیز امیدوار به آینده  شده اند. 
با وجود اینکه زاینده رود مجدداً زاینده شده و آب در آن 
جریان دارد، برخى مادى ها و انشعابات این رودخانه ها 
همچنان زبانى تشــنه دارند و در انتظار سیراب شدن 

هستند.
حسن ساسانى، معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت 
آب منطقه اى اصفهان در گفتگو با «تســنیم» درباره 
اینکه چرا برخى مادى ها بعد از گذشــت حدود دو ماه 
هنوز سیراب نشده اند، اظهار کرد: در بحث باز و بسته 
نگاهداشتن مادى ها با شهردارى براى برنامه  زمانبندى 
هماهنگ هستیم. وى افزود: علت این موضوع این است 

که اگر بخواهیم همه مادى ها را باز کنیم شاهد افت 2 
تا 2/5 متر مکعب بر ثانیه در سد آبشار خواهیم بود، این 
افت در انتهاى شبکه یعنى ورزنه و اژیه بیشتر مى شود 
و براى کشاورزان آن منطقه مشکل ایجاد مى کند، به 

همین دلیل نمى توان همه مادى ها را باز گذاشت.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان خاطرنشان کرد: اگر قرار بر باز گذاشتن همه 
مادى ها باشــد باید خروجى از ســد افزایش یابد، در 
ابتداى بارش ها که دبى ســیالبى بیشتر بوده شخصًا 
با شهردارى تماس گرفتم و درخواست باز شدن همه 
مادى ها را داشتم. وى تصریح کرد: بنده اعتقاد دارم باید 
مراقب درخت هاى کهنسال اصفهان باشیم زیرا هویت 
اصفهان هستند، براى پیگیرى این موضوع نیز دوستان 
در شهردارى باید مراجعه کنند تا به صورت جدى این 

موضوع مورد پیگیرى قرار گیرد.

چرا آب به مادى هاى اصفهان نرسیده است؟

مانى مهدوى
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گوجه فرنگــى فواید 
سالمت مختلفى از جمله بهبود 

و سالمت قلب، جوان ســازى پوست و تقویت  سوخت 
ســاز بدن را ارائه مى کند. اما مصرف بیش از حد از محصولى مفید نیز 
مى تواند با پیامدهاى ناخوشایندى همراه باشد. گوجه فرنگى نیز از این 
قاعده مستثنا نیست و مصرف بیش از حد آن مى تواند با برخى عوارض 

جانبى که براى بدن و سالمت انسان مضر هستند، همراه باشد.
مشکالت گوارشى

گوجه فرنگى خام مســتعد آلودگى با باکترى سالمونالست که موجب 
اسهال مى شود. افرادى که به عدم تحمل گوجه فرنگى مبتال هستند نیز 
در معرض خطر بیشترى براى مشکالت گوارشى قرار دارند. مطالعه اى 
که توسط کتابخانه ملى پزشکى آمریکا منتشر شد، نشان داد که گوجه 

فرنگى هاى آلوده موجب شیوع سالمونال در شهر نیوپورت بودند.
سنگ هاى کلیه

مصرف بیش از حد گوجه فرنگى مى تواند موجب تشکیل سنگ هاى 
کلیه شود. گوجه فرنگى سرشار از اگزاالت و کلسیم است و مصرف بیش 
از حد این مواد مغذى تجزیه آنها را دشــوار مى سازد. مواد مغذى اضافه 

در بدن انباشته مى شــود و احتمال تشکیل سنگ هاى کلیه را 
افزایش مى دهد.
درد مفاصل

تورم و درد مفاصل یکى از شایع ترین عوارض جانبى مصرف بیش از حد 
گوجه فرنگى است. این محصول سرشار از سوالنین است که این ترکیب 
موجب انباشت کلســیم در بافت ها مى شود. مقادیر بیش از حد موجب 

التهاب و بدن درد مى شود.
بازگشت اسید معده

گوجه فرنگى سرشار از اسید سیتریک و اســید مالیک است. انباشت 
بیش از حد این مــواد در معده مى تواند موجب ســوزش ســردل و 
بازگشت اســید معده به مرى شــود زیرا افزایش اســید معده براى 
تجزیه غذاى مصرفى صــورت مى گیرد. به افرادى که از اســترس 
گوارشى یا بیمارى بازگشت اســید معده به مرى رنج مى برند توصیه 
مى شــود تا از مصرف گوجه فرنگى بیش از دوز توصیه شده در هفته

 پرهیز کنند.
لیکوپنودرمى

لیکوپن رنگدانه اى کاروتنوئیدى در گوجه فرنگى، توت ها و میوه هاى 

دیگر است. این ماده سالمت قلب را بهبود مى قرمز رنگ 
بخشد و از انسان در برابر ســرطان قلبى عروقى محافظت مى کند. اما 
زمانى که میزان مصرف گوجه فرنگى شــما بیش از حد است، مقادیر 
زیادى لیکوپن وارد بدن مى شود که ممکن است به تغییر رنگ پوست 

منجر شود.
واکنش هاى آلرژیک

گوجه فرنگى سرشار از هیستامین هاست که این ترکیبات سیستم ایمنى 
را براى حمله به تهدیدات خارجى فعال مى کنند. مصرف بیش از حد مواد 
غذایى سرشار از این ترکیب ابتال به راش هاى پوستى را به همراه دارد و 
موجب واکنش هاى آلرژیک مى شود. براى افرادى که از نظر پزشکى به 
میوه آلرژى دارند، ممکن است عالیمى مانند عطسه، تورم زبان، دهان و 

صورت و حتى تحریک گلو و تنگى نفس شکل بگیرند.
مسمومیت

برگ هاى گوجه فرنگى براى بدن انســان ســمى هســتند. مصرف
 برگ هاى گوجه فرنگى مــى تواند به تحریک شــدید گلو و دهان، 
استفراغ، سرگیجه، اسهال، سردرد، اسپاسم هاى خفیف و براى افرادى 

که به گوجه فرنگى آلرژى دارند حتى به مرگ منجر شود.

یک متخصص تغذیه ضمن اشاره به برخى عادات تغذیه اى 
نامناسب در ماه رمضان که نهایتاً منجر به چاقى یا الغرى در 
برخى روزه داران مى شود، در عین حال تأکید کرد که ورزش 

و تحرك در ماه رمضان نباید فراموش شود.
برلیانت بزرگمهر با بیان اینکه تغذیه نامناسب 
در ماه رمضان باعث افزایش وزن در یک عده 
و کاهش وزن در عده اى دیگر مى شود، گفت: 
دو تصور غلط در زمینه تغذیه در این ماه وجود 
دارد. دسته اول کسانى هستند که پرخورى 
مى کنند و دسته دوم کسانى هستند که اقدام 
به حذف برخى وعده هــاى غذایى به ویژه 

سحرى مى کنند.
بزرگمهر ادامــه داد: پرخورى در وعده افطار 
و حذف وعده ســحرى دو علــت عمده در 
بروز مشکالت گوارشــى شناخته مى شوند. 
از آنجایى که سحرى اصلى ترین وعده غذایى 
در ماه مبارك رمضان است، حذف این وعده 

سبب کاهش قند خون و در نتیجه سردرد، سرگیجه و بى حالى 
در طول روز مى شود.

وى در ادامه با اشــاره به کاهش وزن برخى افراد در این ماه 
گفت: کم غذا خوردن و ضعیف شــدن بدن یکى از عواملى 
است که سبب بروز بیمارى هاى عفونى مانند سرما خوردگى 

در افراد مى شود.

وى در عین حال بر پرخورى نکردن در وعده سحرى تأکید 
کرد و افزود: البته منظور ما مطلقاً پرخورى نیســت. یکى از 

توصیه هاى جدى ما براى مصرف مواد غذایى در وعده سحر 
استفاده نکردن از غذاهاى چرب و شور است؛ چراکه باعث 
دفع آب زیادى از بدن مى شوند. همچنین بهتر است در این 

وعده کمتر از غذاهاى گوشتى استفاده شود.
این کارشناس تغذیه در خصوص افطار نیز 
گفت: توصیه جدى ما این است که افراد به 
هیچ عنوان روزه خود را با آب سرد باز نکنند؛ 
چراکه آســیب جدى به معده وارد مى شود. 
بهترین نوع افطار خوردن چاى یا شیر ولرم 

به همراه نان و پنیر است.
بزرگمهر گفت: استفاده از میوه و سبزیجات 
بین ساعت افطار تا سحر و نیز نوشیدن آب 

کافى از ابتال به یبوست جلوگیرى مى کند.
وى با بیان اینکــه ورزش و تحرك در ماه 
رمضان نباید فراموش شود، گفت: استراحت 
مداوم در این مــاه کمک به افزایش ابتال به 
فشار خون و چاقى مى کند. بنابراین توصیه 
مى کنیم روزه داران از پیاده روى و تحرك در ساعات خنک 

روز غافل نشوند.

با توجه به شیوع چاقى و زندگى کم تحرك، شیوع بیمارى  هاى مزمن کبدى رو به افزایش 
است. مطالعات اخیر نشان مى دهد پیروى از یک الگوى فعالیت بدنى منظم، مرگ و میر 
ناشى از بیمارى هاى کبد و به ویژه سیروز کبدى را کاهش مى دهد. سیروز به التهاب شدید 

کبد گفته مى شود که مهترین عامل بروز سرطان کبد است.
محققان دانشکده پزشکى هاروارد و بیمارستان عمومى ماساچوست با بررسى عادت هاى 
ورزشى بیش از 117 هزار نفر به مدت 26 سال دریافتند پیاده روى و تمرین هاى قدرتى در 
کاهش آمار مرگ و میر بیمارى هاى کبد به ویژه سیروز مؤثر است. تمرکز تمرینات قدرتى 

بر انقباض عضالت و افزایش قدرت، استقامت و اندازه عضالت است.
کبد با 1/36 کیلوگرم وزن، بزرگ ترین ارگان داخلى بدن است که بیش از 500 عملکرد 
حیاتى را کنترل مى کند. مهمترین وظیفه کبد، فیلتر کردن خونى اســت که از دستگاه 
گوارش وارد کبد مى شود و قرار است در سراسر بدن جریان یابد. تمام مواد سمى و مضر 
خون در کبد جدا مى شوند. کبد با تولید صفرا، چربى غذا را تجزیه کرده و آن را تبدیل به 

انرژى مى کند. ذخیره قند بدن نیز به عهده کبد است.
تولید و سنتز عناصر مهم پالسماى خون و ذخیره برخى مواد مغذى از جمله ویتامین ها و 
آهن نیز به عهده کبد است. سم زدایى، تنظیم هورمون، سنتز پروتئین، هضم غذا و تجزیه 

سلول هاى قرمز خون نیز از مهمترین وظایف کبد به شمار مى آیند.

مراحل اولیه بیمارى هاى کبد هیچ عالیمى ندارند؛ بنابراین کوچک ترین نشانه نیز باید 
جدى گرفته شود. زرد شدن پوست و چشم، شکم درد مزمن، تورم شکم، خارش مداوم 
پوست، ادرار تیره، مدفوع کمرنگ یا خونى، خستگى، تهوع، کبود شدن پوست و از دست 

دادن اشتها، مهمترین عالیم بیمارى هاى کبد هستند.

چسالمتسالمت

دیگر است. این ماده سالمت قلب را بهبود مى قرمز رنگ در بدن انباشته مى شــود و احتمال تشکیل سنگ هاى کلیه را گوجه فرنگــى فواید 

اگر زیاد گوجه فرنگى مى خورید...
نوشابه از آن دسته از نوشیدنى هایى است که مصرف 
آن جز ضرر چیز دیگرى براى بدن انسان ندارد؛ در حال 
حاضر مصرف این نوشــیدنى در کشورهاى مختلف 
جهان رو به کاهش است اما در کشور ما مصرف نوشابه 
روز به روز افزایش مى یابد و اغلب مردم بدون آگاهى 
از ضررهاى این نوشیدنى به مصرف آن مى پردازند؛ از 
طرفى در اکثر نوشــابه ها ماده اى به نام کافئین وجود 
دارد تا مردم نسبت به مصرف نوشابه اعتیاد پیدا کنند و 
کافئین موجود در نوشابه برخالف قهوه و چاى خیلى 
سریع جذب بدن نیز مى شود لذا افراد نسبت به مصرف 

آن اعتیاد پیدا مى کنند.
بر اساس این گزارش، مصرف باالى نوشابه احتمال 
مبتال شــدن افراد به پانکراس و دیابــت را افزایش  
مى دهد؛ از طرفى کافئین موجود در نوشــابه ادرارآور 
است لذا مصرف بیش از حد نوشابه موجب خشک شدن 
بدن مى شــود و نمى گذارد که مواد مغذى جذب بدن 
شوند؛ همچنین مصرف نوشابه خطر ابتالى افراد به 

سرطان ریه و خون را افزایش مى دهد.
بر همین اســاس، افزایــش وزن بدن، پوســیدگى 
دندان، کاهش سطح کلســیم بدن، چرب شدن کبد، 
بیمارى هاى قلبى، سردرد، آسم و افزایش فشار خون از 

دیگر مضرات مصرف نوشابه است.
بر اســاس این گزارش، موارد ذکرشده تنها بخشى از 
مضرات نوشابه است لذا آگاهسازى مردم از مضرات 
این نوشــیدنى خطرناك امرى ضرورى است که باید 

مورد نظر مسئوالن و رسانه ملى قرار بگیرد.

چشم، نباید تار ببیند، داشــتن دید مبهم تا حد زیادى 
مى تواند ناخوشایند باشد و باعث ایجاد ترس در افراد 
شــود. مهم نیســت که این تارى دید خود را به چه 
صورت در شما نشــان مى دهد، این مهم است که در 
اسرع وقت چشم پزشــک را در جریان مشکل خود 
قرار دهید تا هرچه سریع تر دلیل این اشکال را بررسى 
و درمان کند. چشم پزشکان اینطور بیان مى کنند که 
مى توان دالیل کلى را براى تارى دید برشمرد و یک 
تســت کامل اپتومترى مى تواند براى یافتن دلیل آن 

کمک کننده باشد. 
بــراى آگاهــى بیشــتر، در ایــن مطلــب، بــه 
برخــى از رایــج  تریــن دالیل تــارى دید اشــاره 

خواهیم کرد:
1. ممکن است دلیل تارى چشمتان این باشد که شما 

نیازمند تجویز یک عینک یا لنز جدید هستید.
2. شاید تارى چشــم هایتان به علت آستیگماتیسم 

بودن است.
3. ممکن است دچار خشکى چشم باشید که بینایى تان 

را کاهش داده است.
4. بیمارى چشــم صورتى که التهاب یا عفونت، الیه 
ملتحمه چشــم را تحریک کند، مى تواند دید مه آلود 

ایجاد کند.
5. شاید دچار کراتیت (التهاب قرنیه) ناشى از عفونت 

یا آسیب باشید.
6. اگر دچار دیابت هســتید، تارى دید مى تواند نشانه 

افزایش بسیار زیاد قند خون باشد.

با آب سرد افطار نکنید
شیره انگور یکى از مواد بسیار مفید در فصل سرما براى 
تقویت بدن براى مقابله با سرما و ویروس هاى مختلف 
است. مصرف این ماده در فصل سرما که بدن احتیاج 
به گرما دارد براى همه افراد توصیه مى شــود چرا که 

مصرف شــیره انگور موجب باال رفتن 
حرارت بدن مى شــود و بدن را در برابر 

سرما مقاوم مى کند.
بر اســاس این گزارش، فواید شــیره 
انگور مانند خرما مى ماند و مصرف آن 
موجب تســکین دردهاى رماتیسمى 
و امراض شــریانى و وریدى مى شود؛ 
خون سازى و پاك سازى بدن نیز از فواید 
دیگر این ماده مفید اســت. همچنین 
دفــع اوره و مقــدارى از اســیدهاى 
غیرمفید بــدن و پاك ســازى روده و 
معده نیز از فواید این ماده محســوب

 مى شود.
براى از بین بردن ورم هایى که بر اثر ضربه به وجود 
آمده است، مصرف شــیره انگور توصیه مى شود؛ از 

طرفى طبق گفته متخصصان طب سنتى، افرادى که 
بعد از انجام عمل جراحى ضعیف شده اند، اگر روزانه 
شیره انگور مصرف کنند بدن خود را به حالت عادى 
برمى گردانند و از تضعیف بدن در برابر سرما جلوگیرى 

خواهند کرد. شیره انگور به دلیل داشتن ویتامین هاى 
A و B ماده اى مناسب براى برطرف کردن نفخ شکم 

اســت، لذا خوردن آن بعد از وعده هاى غذایى توصیه 
مى شود.

بر همین اســاس، افرادى که مزاج گرمى دارند نباید 
بیش از حد شیره انگور مصرف کنند، چرا که مصرف 
بیش از حــد این ماده بــراى این افراد 
موجب زدن جوش مى شــود اما درمان 
آن هم خوردن میوه تازه است؛ از طرفى 
این مــاده کالرى زیــادى دارد، لذا اگر 
افراد کم تحرك بیش از حد از این ماده 
استفاده کنند، وزنشان باال خواهد رفت 
و عــوارض قندى نیز خواهد داشــت. 
همچنین این ماده براى افراد دیابتى نیز

 مضر است.
بر اســاس این گــزارش، مصرف این 
ماده هم مفید و هم مضــر خواهد بود 
و نکته قابل تأمل این اســت که افراد 
کم تحرك نباید از این ماده اســتفاده 
کنند چــرا کــه بیمارى هــاى متعــددى را در پى 

خواهد داشت.

پاك سازى معده با مصرف شیره انگور 

مصرف نوشابه 
بدن را خشک مى کند 

چرا چشم هایم
 تار مى بیند

از کبدتان غافل نشوید
نتایج یک بررسى جدید نشان داده، شدت بروز بیمارى ها در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است.

بدن براى پیش بینى تکرار ریتم هاى خواب، متابولیسم و دیگر فرایندهاى فیزیکى به نشانه هایى مانند نور و 
هورمون ها واکنش نشان مى دهد.

طبق این گزارش، به طور معمول حمالت قلبى در انسان ها در صبح زود رخ مى دهد و تحقیقات نشان داده که 
حمله قلبى در صبح شدیدتر از شب است؛ این موضوع به این دلیل است که مونوسیت ها (نوعى از گلبول هاى 
سفید خون) در شب در بافت قلبى حضور دارند و در طول روز در خون هستند، در نتیجه حفاظت از قلب در صبح 
کاهش مى یابد. از طرفى، عفونت هاى انگلى نیز به ساعات مختلف شبانه روز بستگى دارد. موش هاى آلوده به 
انگل دستگاه گوارش، عفونت ها را در صبح سریع تر از شب سرکوب مى کنند. همچنین عالئم آلرژیک نیز به 

روز وابسته است و عموماً در نیمه شب و اوایل صبح تشدید مى شوند.

حمله قلبى چه ساعتى رخ مى دهد؟

بسیارى از خانم ها به دنبال انواع و اقسام مدل هاى روز 
غربى به سراغ روش هاى زیبایى مى روند که سالمت آنها 

را به خطر مى اندازد.
یکى از روش هــاى زیبایى که بین غربى ها بســیار مد 
شده کاشت ناخن با ژل اســت، چرا که این کاشت هاى 
ناخن مقاوم هســتند و ماندگارى دارند و در تمام مدت 
براق هستند اما عوارض جبران ناپذیرى به سالمت وارد 
مى کنند که از جمله آن مى توان به عفونت، پیر شــدن و 

سرطان پوست اشاره کرد.
متخصصان پوســت توصیه مى کنند که تا حد امکان از 
کاشت ناخن اجتناب شــود. به توصیه این متخصصان 
خانم هایى که با ژل ناخن مى کارند باید از دستکش هایى 

که قسمت ناخن آنها بریده شــده است و کرم هاى ضد 
آفتاب استفاده کنند تا خطر تابش اشعه UVA به پوست 
دست کاهش پیدا کند. همچنین تالش کنند که بیش از 
20 دقیقه دســت خود را زیر اشعه UVA براى خشک 
کردن ژل ناخن قرار ندهند. هر چند اغلب کرم هاى ضد 
آفتاب براى محافظت در برابر اشعه آفتاب تولید و تست 
شــده  اند و براى محافظت پوســت در برابر المپ هاى 

LED داراى اشعه UVA آزمایش نشده اند.
از طرفى اســتون  و مواد ریموو کننده کاشت هاى ناخن، 
براى از بین بردن ژل مورد اســتفاده قرار مى گیرد که به 
شدت به ناخن ها آســیب وارد مى کند و به همین دلیل 

کاشت ناخن  با ژل خطراتى را به دنبال دارد.

کاشت ناخن، ممنوع

خواهد داشت.خ شکم 
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آگهى تغییرات 
شــرکت نوید بافت کســرى سهامى 
خاص به شماره ثبت 59640 و شناسه 
ملــى 14007255472 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1397/04/16 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
براى درج آگهى هاى شرکت انتخاب شد. 
- ترازنامه سود و زیان شرکت منتهى به 
سال 96 به تصویب مجمع رسید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (473668)

آگهى تغییرات 
شرکت گروه مهندسى توان آزما بتن سهامى خاص به شماره ثبت 38120 و شناسه ملى 10260557170 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اکبر هادى عابدینى به شماره ملى 1283943311 بسمت رئیس هیئت مدیره - محسن جعفرى 
به شماره ملى 1285770331 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - محمود قنوات پور به شماره ملى 6629789857 بسمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره تا تاریخ 99/3/13 انتخاب شدند. علیرضازنگنه کدملى 1950524396 به عنوان قائم مقام و معاون مدیرعامل تعیین شد و تمامى 
اختیارات قانونى مدیرعامل را دارا مى باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى 
با امضاء رییس هیات مدیره آقاى اکبر هادى عابدینى و قائم مقام و معاون مدیرعامل آقاى علیرضا زنگنه همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (473698)



هــر کــس بــه چیــزى عشــق نــاروا ورزد نابینایــش مى کنــد و قلبــش را 
بیمــار کــرده، بــا چشــمى بیمــار مى نگــرد و با گوشــى بیمــار مى شــنود. 
خواهش هاى نفس پرده عقلش را دریده، دوستى دنیا دلش را میرانده است، شیفته 
بى اختیار دنیا و برده آن است و برده کســانى است که چیزى از دنیا در دست 
دارند. دنیا به هر طرف برگردد او نیز بر مى گردد و هر چه هشدارش دهند 

موال على (ع)از خدا نمى ترسد.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز شانزدهم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ َوفِّْقنى فیِه لُِمواَفَقهِ اْالَْبراِر، َوَجنِّْبنى فیِه  ُمراَفَقَه اْالَْشراِر، َوآِونى فیِه 

بَِرْحَمتَِک اِلى داِرالَْقـراِر، بِاِلـِهیَّتَِک یا اِلـَه الْعالَمیَن.
خدایا موفقم دار در این روز به همراهى کردن با نیکان و دورم دار در آن از 
رفاقت با اشرار و جایم ده در آن بوسیله رحمت خود به خانه قرار و آرامش 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىبه معبودیّت خود اى معبود جهانیان.

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در چهاردهمین جشنواره روابط عمومى 
استان اصفهان موفق شد با کسب باالترین امتیاز در 9 محور تخصصى، به عنوان 

روابط عمومى سرآمد انتخاب شود.
در چهاردهمین جشنواره انجمن فرهنگى روابط عمومى هاى استان اصفهان 151 
اثر از دستگاه هاى اجرایى، سازمان ها، نهادها و شرکت هاى دولتى وخصوصى 
مورد ارزیابى کّمى و کیفى قرار گرفت در این جشنواره عملکرد روابط عمومى ها 
در محورهاى تخصصى نوآورى و فعالیت هاى پیشرو، برنامه ریزى و ارزیابى اثر 
بخشى، تحقیق و پژوهش، اطالع یابى و افکارسنجى، روابط عمومى دیجیتال، 
ارتباطات رسانه اى، محتواســازى، رویدادپردازى و مسئولیت اجتماعى ارزیابى 

شدند.
مدیر روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در چهاردهمین جشنواره 
انجمن فرهنگى روابط عمومى هاى استان اصفهان با بیان اینکه بى توجهى مدیر 

دستگاه ها به روابط عمومى ها باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعى مى شود،گفت: 
اگر مدیر دستگاهى به روابط عمومى توجه نداشته باشد باعث از بین رفتن سرمایه 
اجتماعى خواهد شــد، امرى که اکنون گریبانگیر بســیارى از دستگاه ها شده

 است.
بنى طبا افزود: در دنیاى امروز بحث روابط عمومى و ارتباطات که ورد زبان همه 
شده داراى چهار چالش عمده است و اگر دقت کنیم مشکالت روابط عمومى هاى  
استان اصفهان ناشى از این مسائل مى شود. مسائل ساختارى، آموزشى، نیروى 
انسانى، تخصص، حرفه اى و فرهنگى از جمله موضوعاتى است که در این رابطه 

مغفول مانده است. 
مدیر روابط عمومى آبفا اصفهان با اشاره به اینکه دانش روابط عمومى ها همواره 
باید ارتقا یابد و مــا باید به آموزش اهمیت دهیم اظهار کــرد: در رابطه با نیروى 
انسانى و ظرفیت هایى که در این بخش وجود دارد باید تفکر کنیم به گونه اى که 

با آموزش هاى مستمر زمینه ارتقاى آنها را فراهم کنیم.
بنى طبا تصریح کرد: زمانى که دنیاى امروز را مرور مى کنیم متوجه مى شــویم 
که بحث فرهنگ هم اهمیت ویژه اى دارد شــکوفایى فرهنگى با در نظر گرفتن 
سازوکارهاى اساسى میسر مى شــود که در این میان  نقش روابط عمومى بسیار 

حائز اهمیت است .
وى ادامه داد: مشــکل اساسى اینجاســت که اگر مدیران الیق و شایسته براى 
هدایت بخش روابط عمومى انتخاب نشوند نمى توان انتظار روابط عمومى پویایى 
را داشــت به این علت که مدیر روابط عمومى باید به جمیع خدمات حوزه کارى 

سازمان خود اشراف داشته باشد.
بنى طبا تأکید کرد: اگر این اشــرافیت وجود نداشته باشــد جامعه هدف، مردم 
و حتى ســازمان مربوطه آســیب خواهند دید. مدیر روابط عمومى آبفا اصفهان 
گفت: متأسفانه در اســتان اصفهان انسجام درســتى بین فعاالن بخش روابط 

عمومى وجود ندارد به عنوان مثال در زمینه کمبود آب جلســات انسجام بخشى 
از سوى مدیریت ارشــد استان که دفتر  روابط عمومى اســتاندارى باشد  برگزار 
نشــده و از ظرفیت هایى که پیرامون  این موضوع وجود دارد اســتفاده نشــده 

است.
وى بیان کــرد: به نظر مى رســد در قالب برگزارى کارگــروه هاى تخصصى و 
همایش هاى انســجام بخشــى با حضور فعاالن روابط عمومى، اصحاب رسانه 
و اعضــایNGO  ها سیاســت هایى واحدى با هدف رفع چالش هاى پیش رو در  

مدیریت استان در دستور کار قرار گیرد.
بنى طبا در پایان تصریح کرد: ضعف در سیســتم هاى ســخت افــزارى، نرم 
افزارى و مغز افزارى از دیگر موضوعاتى اســت که در سازمان هاى دولتى و غیر 
دولتى وجود دارد و از دیگر چالش هایى اســت که دســتگاه  ها باید به آن واقف 

باشند.

در چهاردهمین جشنواره روابط عمومى استان صورت گرفت

 کسب عنوان روابط عمومى سرآمد توسط شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  

«1100 دســتگاه اتوبوس شــرکت واحد اتوبوســرانى 
شــهردارى اصفهان در قالب 102 خط و 2000 ایستگاه، 
روزانه 550 هزار مســافر را در شــهر اصفهــان جابه جا 
مى کنند. این در حالى اســت که روزانه یکصد دســتگاه 
اتوبوس سامانه یک و 2 تندرو نیز نسبت به جابه جایى 105 
هزار مسافر اقدام مى کنند که با توجه به انتظارات از حمل و 

نقل عمومى، وظیفه ما بسیار سنگین است.»
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شهردارى اصفهان 
با بیان این مطلب، به تغییرات انجام شــده اشــاره کرد و 
گفت: در 1/5 سال گذشته در حوزه هاى مختلف با هدف 
افزایش بهره ورى، کارآمدى و رضایتمندى مردم در حوزه 
برنامه ریزى خطوط، مالى، فنــى و... 40 درصد تغییرات 
صورت گرفت که نتیجه ارزیابى ها، نشان از بهبود رضایت 
مردم از شــرکت واحد اتوبوسرانى شــهردارى اصفهان

 دارد.
قــدرت ا... افتخارى افــزود: علیرغــم افزایش خدمات، 
هزینه هاى پرسنلى و فرســودگى ناوگان اتوبوسرانى، در 
سال جارى یک درصد افزایش جابه جایى مسافر را داشتیم. 
همچنین کاهش سه میلیون لیتر گازوئیل در سال، اصالح 
40 درصد از 102 خط اتوبوسرانى در طول سال 97 از دیگر 
اقدامات در راستاى افزایش بهره ورى، رضایتمندى مردم، 

کاهش زمان سفر و... بوده است.

ایجاد 10 خط جدید
وى گفت: ده خط جدید در خیابان هــاى کمتر برخوردار 
همچون خیابان هاى آل بویه، دهنو، امام رضا(ع) و پوریاى 
ولى به خطوط اضافه شــد تا مردم به ناوگان اتوبوسرانى 
دسترسى داشته باشند و تردد کنند که قبًال در آنها خطوط 

وجود نداشت.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شهردارى اصفهان 
اظهار کرد: کاهش زمان انتظار مســافر در ایستگاه ها در 
گذشته از متوســط 15 دقیقه به 12 دقیقه رسید که سعى 
مى شود در سال جارى به ده دقیقه کاهش یابد و نسبت به 
نصب تابلوى زمانبندى در ایستگاه ها با همکارى مدیران 
نواحى شهردارى اقدام شــود تا مسافران از زمان حرکت 
اتوبوس آگاه باشند که این مى تواند رضایتمندى مسافران 

را فراهم کند.

کمک به کاهش مصرف روغن
افتخارى گفت: با بهره گیرى از کمک مراکز دانش بنیان، 

میزان مصرف روغن در 200 دســتگاه اتوبوس، کاهش 
یافته که در نظر است این تعداد به 500 دستگاه اتوبوس 
در سال جارى برســد، همچنین از فیلتر کاهش مصرف 
ســوخت که آن هم در مجموعه دانش بنیان در اصفهان 

طراحى شده استفاده مى کنیم.

چند برابر شدن قیمت اتوبوس
وى با بیان اینکه امروز قیمت یک اتوبوس معمولى 1/5 
میلیارد تومان اســت در حالى که در ســال 95 اتوبوس 
B.R.T، 650 میلیون تومــان بود، گفت: مــا راهى جز 
بازسازى اتوبوس هاى فرسوده نداریم و دراین راستا امروز 
یک سوم 130 دستگاه اتوبوس فرسوده که در قلعه شور 
به دلیل سالیق مدیریتى و... متوقف شده بود را بازسازى 
کرده و یا در حال بازســازى داریم. این در حالى است که 
سال گذشته 40 دستگاه اتوبوس بازسازى شده و چندین 
دســتگاه اتوبوس دیزلى با کمتر از یکصد میلیون تومان 

بازسازى شدند که پنج سال هم پشتیبانى دارند.

مینى بوس ها مى آیند
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شهردارى اصفهان 
همچنین از بازسازى صد دســتگاه اتوبوس تا پایان سال 
جارى خبر داد و افزود: یکى از برنامه هاى شــرکت واحد 
اتوبوسرانى شهردارى اصفهان، تزریق مینى بوس هاى 

شهرى به ناوگان اتوبوسرانى است.
وى خاطر نشــان کرد: مینى بوس هاى شــرکت واحد 

اتوبوسرانى شــهردارى اصفهان در نقاطى که کم عرض 
بوده و امکان تــردد اتوبوس وجود ندارد، تــردد کرده و 
مسافران را جابه جا مى کنند که در مرحله اول 35 دستگاه 
مینى بوس شهرى از مهرماه ســال جارى به کارگیرى 

مى شوند که کامًال استاندارد است.

آموزش به رانندگان
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شهردارى اصفهان 
اظهار کرد: ما آمــوزش ها براى راهبــرى اتوبوس را به 
دو برابر افزایش داده ایم تا تصادفــات را کاهش دهیم و 

تخلفات احتمالى را کمتر کنیم.

احداث 5 پایانه
افتخارى مى گوید: در اصفهان بازســازى خطوط همراه 
با احداث پنج پایانه درون شهرى همراه بوده که عملیات 
عمرانى سه پایانه پاسداران در بهارستان غربى، پایانه صفه 
و پایانه اندیشــه در مجاورت پل یزدآباد آغاز شده و پیش 
بینى مى شود تا پایان تابستان سال جارى راه اندازى شود. 
همچنین در دو پایانه کاوه و صمدیه نیز اقداماتى صورت 

گرفته و پایانه کاوه آزادسازى شده است.
وى اضافه کرد: پایانه هاى شــهرى از توقف اتوبوس در 
حاشــیه خیابان ها جلوگیرى مى کند و در این پایانه ها 

خدمات مختلفى ارائه خواهد شد. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شهردارى اصفهان 
معتقد است با ارائه خدمات مختلف و با تغییرات انجام شده 

در سال 97، تعداد مســافران قطار شهرى هم 40 درصد 
افزایش یافته است.

درباره قیمت کرایه اتوبوس
افتخارى با اشــاره به قیمت کرایه اتوبوس هم گفت: از 
ابتدا قرار بود یک سوم هزینه کرایه را دولت، یک سوم را 
شهردارى و یک سوم را مسافر پرداخت کند که متأسفانه 
از سال 92، هزینه یارانه دولتى در خرید اتوبوس و قیمت 
بلیط پرداخت نشد. این در حالى اســت که امروز کمتر از 
یک چهارم قیمت کرایه از مردم دریافت مى شود و بقیه را 
شهردارى مى پردازد و هزینه سوار و پیاده شدن یک مسافر 

بدون در نظر گرفتن مسافت، حدود 2400 تومان است.
افتخارى گفت: در سال 96، بیست و دو نوع کرایه داشتیم 
که همواره مشکالتى به همراه داشــت که این تعداد در 
سال 97به 11 نوع و امروز در سال 98 به هفت نوع کاهش 
دادیم و امید است با ساماندهى پایانه صفه و حذف خطوط 

موازى، کرایه ها نیز کاهش یابد.

راهکارى براى کاهش تنش
وى از انعقاد قرارداد با یک شرکت براى اصالح پرداخت 
الکترونیکى و سیستم مکانیابى اتوبوس خبر داد و گفت: 
کلیه دستگاه هاى کارتخوان و باجه ها تغییر خواهد کرد 
و در سیستم جدید به منظور از بین بردن تنش بین راهبر 
و مســافر در صورت خالى بودن کارت اتوبوس، مسافر 
مى تواند بدون اینکه کارتش شــارژ داشــته باشد سوار 

اتوبوس شــود و بعد از شــارژ، این میزان کسر مى شود. 
همچنین اعطاى کارت هاى تخفیــف دار و یا رایگان با 

همکارى دستگاه هاى مرتبط امکانپذیر مى شود.

هزینه خنک شدن
 مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شهردارى اصفهان با 
بیان اینکه نصب هر کولر در اتوبوس 150 میلیون تومان 
هزینه دارد، گفت: امروز 60 درصــد اتوبوس ها به کولر 

مجهزند و سعى مى کنیم بقیه را تجهیز کنیم. 
وى در عین حال از مشکالت موجود در شبکه معابر شهرى 
و عدم دارا بودن عرض مناســب براى تردد اتوبوس گله 
کرده و خواستار اصالح طراحى فضاى سبز و عرض شبکه 
شد و گفت: از شهردارى هاى نواحى مى خواهم نسبت به 

قطع کردن شاخه هاى زائد در خیابان ها اقدام کنند. 

یک ابداع جدید براى معلوالن
  مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شهردارى اصفهان 
اظهار کرد: اولین اتوبوس مجهــز مخصوص جانبازان و 
معلوالن را در سال گذشــته براى اولین بار در کشور در 
اصفهان با 15 ویلچر، تخت تاشو براى معلولین و هشت 
دستگاه کپسول اکسیژن آماده و سرویس دهى کردیم و 
امروز نیز در اختیار بنیاد شهید است. این در حالى است که 
همزمان دو دســتگاه اتوبوس معلوالن از طریق بخش 
خصوصى در اختیار سازمان هاى مردم نهاد قرار مى گیرد 

که در حال آماده سازى است.

افتخارى اضافه کرد: در 250 دستگاه اتوبوس هم قابلیت 
اســتفاده از ویلچر وجود دارد و راهبــران آنها، آموزش 
دیده اند. وى از مدیران شــهرى خواست تا موانع سامانه 
تندرو را رفع کرده و گیت مناسب براى معلوالن ایجاد کنند 

تا خطوط B.R.T براى معلوالن هم قابل استفاده باشد.

کارکردن با چنگ و دندان
وى با بیان اینکه افزایش 100 تــا 400 درصدى قیمت 
قطعات لوازم یدکى و الســتیک مواجهیم، گفت: قیمت 
الستیک پنج برابر شده و ما در سال گذشته 1000 حلقه 
الستیک خریدیم و بین اتوبوس هاى بخش دولتى و غیر 
دولتى توزیع کردیم و اگر براى ســال هاى آینده در این 
زمینه فکرى نشود نمى توانیم در ســطح شهر اتوبوس 
فعال داشته باشــیم و باید دولت کمک کند چرا که هیچ 
شهردارى اى در کشور قادر به خرید اتوبوس 1/5 میلیارد 
تومانى نیســت و ما امروز بــا چنگ و دندان، سیســتم 

اتوبوسرانى شهر را اداره مى کنیم.

اتوبوس هاى بخش خصوصى بیشــتر 
مى شود

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شهردارى اصفهان 
گفت: امــروز 60 درصد اتوبوســرانى دولتى و 40 درصد 
خصوصى اســت و بر اســاس مصوبات وزارت کشــور، 
شهردارى و شوراى اسالمى شهر، باید 40 درصد بخش 

خصوصى به 75 درصد برسد.
افتخارى افزود: در حال حاضر شش شرکت اتوبوسرانى 
متعلق به بخش خصوصى است که باید مجموعه تحت 
نظر خود را اداره کنند و ما وظیفه داریم مابه التفاوت هزینه 
و درآمد را به آنها پرداخت کنیم و در ســال گذشته براى 
اولین بار ده میلیارد تومان به بخش خصوصى یارانه داده 
شد ولى ما در بخش دولتى معوقه نداریم و حقوق کارکنان 

اتوبوسرانى به موقع پرداخت مى شود.
وى از سعه صدر رانندگان بخش خصوصى قدردانى کرد 
ولى گفت: شرکت هاى بخش خصوصى اتوبوسرانى باید 
پاسخگوى مطالبات مجموعه خود باشــند. مدیرعامل 
شــرکت واحد اتوبوسرانى شــهردارى اصفهان از ایجاد 
ایســتگاه ویژه مکانیزه در اصفهان هم خبر داد و افزود: 
این ایســتگاه ها در صورت طراحــى و تصویب، اجرایى 
خواهد شــد و جالب اســت بدانیــد امــروز 90 درصد 
مسافران ما دائمى هســتند که امید است به 100 در صد

 برسد.        

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان با اشاره به اینکه  قیمت یک اتوبوس معمولى 1/5 میلیارد تومان  شده است:

راهى جز بازسازى اتوبوس ها نیست
ساسان اکبرزاده


