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تایپ کردن باعث آرتروز دست مى شود؟پیش بینى افزایش تولید گندم و جو در استانسرنوشت ساخت فصل چهارم «شهرزاد»بوى بنزین 2500 تومانى مى آید 3 مبارزه نفسگیر مدعیان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

براى چربى سوزى 
بهترچه زمانى باید 

ورزش کرد

یک اصفهانى مى رود، یک اصفهانى مى آید
2

8
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«شپش» را به عنوان 
رنگ غذا به مردم مى دهند

دردسرهاى یک سلبریتى

3 کارگر اصفهانى 
در میان 11 کارگر 

نمونه کشورى
5

تکلیف 
کرسـى بالتکلیف 

در ابـهام 
انتخاب شــهردار براى گلپایگان به یک موضوع 
پیچیده تبدیل شده اســت. این شهر از 29 بهمن 
سال پیش تا امروز همچنان بدون شهردار اداره 

مى شود. 
بعد از آنکه شوراى شهر گلپایگان روز 29 بهمن ماه 
تصمیم گرفت پاسخ نامه استاندارى و دادگسترى 
که یک ماه پیش از آن به این شــورا رسیده بود را 
با برکنار کردن محمدامین جمالى، شهردار وقت 
گلپایگان بدهد، این شــهر تا امروز درگیر چالش 

انتخاب شهردار بوده است. 
4

22 اشتباه شهرسازى در اصفهان اشتباه شهرسازى در اصفهان
چرا شهرهاى استان در معرض خطر هجوم سیالب هاستچرا شهرهاى استان در معرض خطر هجوم سیالب هاست
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تغییر قریب الوقوع در حوزه نمایندگى ولى فقیه در امور حج و زیارت 

ساالر عقیلى براى 
«برادرجان» مى خواند

یاران دایى و منصوریان امروز به مصاف هم مى روند

 جدال اسطوره هاى 98 در سال 98
 تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان در تک دیــدار معوقه هفته 

هجدهم رقابت هاى لیگ برتر میزبان تیم سایپاست.
تک دیدار معوقه هفته هجدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال 
جام خلیج فارس  امروز سه شــنبه 10 اردیبهشــت ماه برگزار 
مى شود و در آن ذوب آهن اصفهان از ساعت 17 در ورزشگاه 

فوالدشهر میزبان...
6
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

استاندار اصفهان در خواست
 شوراى شهر گلپایگان را قبول مى کند؟

تسلیت روحانى 
در پى درگذشت 

مـادر
 شهیدان خانعلى

این قاب خاکسترى نفس هاى آخرش را مى کشد
کنایه مهراب قاسمخانى به تلویزیون:

2

انتقادهاى تند دبیر شوراى راهبردى الگوى پیشرفت 
اسالمى از تغییر دادن ذائقه مردم 

کرسـ5
د
انتخاب شــهر
پیچیده تبدیل
سال پیش تا

مى شود. 
بعد از آنکه شور
تصمیمگرفت

که یک ماه پیش
با برکنار کردن
گلپایگان بدهد
انتخاب شهرد

آگهى مزایده شماره 98/01

بانک کارآفرین شعبه مطهرى اصفهان

بانک کارآفرین در نظر دارد، ملک مازاد مشروحه ذیل را در شهرستان اصفهان به صورت (شش دانگ) با شرایط پرداخت نقد/ قرارداد اجاره به شرط تملیک از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.
شرایط و نحوه شرکت در مزایده:

1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5٪ مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهى مى باشد که مى بایست توسط متقاضى به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده (قابل پرداخت در تمامى شعب بانک 
کارآفرین) واریز و اصل رسید آن را با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابى تحویل نمایند.

2- متقاضیانى که جهت دریافت اسناد مزایده به صورت حضورى به بانک مراجعه مى کنند مى بایست فیش واریزى به مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب 9- 651- 01 بنام امور مالى بانک واریز نمایند.
3- بانک در قبول یا رد، یک یا تمامى پیشنهادات مختار است.

4- کلیه امالك مربوطه با وضع موجود و شرایط روز ملک به فروش مى رسند و بانک تعهدى از بابت هرگونه طرح احتمالى امالك (مطروحه از جانب شهردارى) و اخذ پایانکار جدید نخواهد داشت و 
خریدار شخصاً مسئول مى باشد.

5- در مواردى که سهم الشرکه به صورت مشاعى واگذار مى گردد، بانک هیچگونه مسئولیتى در قبال افراز سهم مشاعى و اخذ سند تفکیکى ندارد و خریدار شخصاً مسئول مى باشد.
6- در خصوص امالك عدم تخلیه (داراى متصرف)، بانک هیچگونه مسئولیتى در خصوص تخلیه ندارد و مسئولیت کامل رفع تصرف و تخلیه متصرف به عهده خریدار مى باشد.

شرایط پرداخت بهاى مورد معامله:
1- نقد: 50٪ بهاى مورد معامله ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعالم نتایج بازگشایى پاکات و مابقى ثمن معامله پس از اخذ استعالمات مربوطه از مراجع ذیربط و همزمان با انتقال قطعى مورد معامله و تحویل 

ملک به خریدار در دفتر اسناد رسمى دریافت مى گردد.
2- قرارداد اجاره به شرط تملیک:

گروه الف) قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت 50٪ بهاى مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 50٪ به صورت اقساط 24 ماهه با نرخ ٪18
گروه ب) قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت 40٪ بهاى مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 60٪ به صورت اقساط 36 ماهه با نرخ ٪20
گروه ج) قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت 30٪ بهاى مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 70٪ به صورت اقساط 48 ماهه با نرخ ٪22

در شرایط مساوى بودن قیمت پیشنهادى، تقاضاى نقدى براى کلیه امالك در اولویت مى باشد.
• متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر از وضعیت مورد واگذارى، بازدید و دریافت برگه شرایط مزایده مى توانند از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک هفته به "شعبه مطهرى اصفهان" واقع در: اصفهان، 

خیابان مطهرى غربى، حدفاصل پل شیرى و فلزى پالك 106 با شماره تلفن هاى 3- 32353001- 031 مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتى بانک به نشانى www.karafarinbank.ir اقدام فرمایند.
• متقاضیان مى بایستى پیشنهادات خود را به آدرس: تهران، صندوق پستى 4659- 15875 و یا حضوراً به نشانى ساختمان مرکزى بانک کارآفرین تا تاریخ اعالمى تحویل و رسید دریافت نمایند.

قیمت پایه مزایده اعیان (مترمربع)عرصه (مترمربع)کاربرىنوعآدرسردیف
وضعیت اموالتوضیحات(ریال)

1
اصفهان- مشتاق سوم- پل شهرستان- خیابان جى 

شیر- خیابان سروستان- خیابان بوستان- کوى نسترن- 
اولین منزل دست راست

قدرالسهممسکونىآپارتمان
132/23 همکف و 

زیرزمین منفى یک 
(به صورت مکمل)

4/363/590/000
47/70 مترمربع از 

مساحت واحد به صورت 
سالن مکمل واقع در 
زیرزمین مى باشد

داراى سند 
و تخلیه
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یاران دایى

 جدال اس
 تیم فوتب
هجدهم
تک دید
جام خلیج
مى شود و
فوالدشه

قلعه نویىقلعه نویى
 این عادت هایش را  این عادت هایش را 
ترك کندترك کند

مطالعاتى وجود دارد که نشان مى دهد 
بهترین زمان روز براى ورزش کردن با 

هدف چربى  سوزى و عضله سازى 
چه وقت است اما زمان تنها یکى از

 عواملى است که بر عملکرد تمرینى تان ...
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على الریجانى در هشتمین همایش سیاست هاى پولى 
و چالش هاى بانکدارى و تولید گفت: ما بعد از مناقشــه 
طوالنــى ده دوازده ســاله مذاکره کردیــم و به تفاهم 
رســیدیم که همه هم قبول کردند اما موجودى عجیب 
و غریب ســرکار آمد که زیرش زد و از تفاهم خارج شد. 
البته که او هر روز از توافقات بین المللى خارج مى شــود. 
یک چیزى در مغز آنهاست که به نظر مى رسد ضایعه اى 
در عرصه بین المللى در حال رخ دادن است. البته که چون 
در برخى شــرکت ها نفوذ دارند فشار مى آورند که کارى

 نکنند.
وى افزود: بر این اســاس برخى سهل اندیشى مى کنند 

و مى گویند مذاکره کنید. مذاکره بــا این فرد اصًال معنا 
ندارد، او 12 موضوع را گفته است که اولین آن پاك کردن 
صورت مسئله است، یعنى غنى سازى و موضوع هسته اى 
را رها کنیم. هر چیزى زمان دارد و موضوع مذاکره زمان 

فعلى نیست.
رئیس مجلس تأکید کرد: این اشتباه راهبردى است که 
کســى فکر کند در زمان فعلى با این موجود خطرناك 
که تصمیم گیرى هایى را در منطقه اندیشیده است باید 
مذاکره شود. آنها باید بفهمند که با حریف سخت طرف 
هستند و بعد سرشان به سنگ بخورد چون تا این اتفاق 

نیافتد ول  کن نیستند.

در حالى رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس خبر از عدم 
تصمیم گیرى در خصوص افزایش قیمت بنزین در جلسه 
شوراى عالى هماهنگى اقتصادى قوا داد که جدیدترین 
اخبار تأیید نشده حاکى از تغییر نرخ بنزین به رقم 2500 
تومان در آینــده نزدیک مى دهــد. در جدیدترین اخبار 
شنیده شده، قیمت 2500 تومان با سهمیه 60 لیتر در ماه 
گمانه زنى ویژه در خصوص تصمیم دولتمردان است. اما 
برخى نیز هنوز بر قیمت احتمالى 1500 تومان با سهمیه 

40 لیتر در ماه پافشارى مى کنند.
این در حالى اســت که نمایندگان مجلس، نظر دیگرى 
داشــته و افزایش قیمت بدون گذر از صحن بهارستان 

را غیرمحتمل مى دانند. در این خصــوص على بختیار 
عضو کمیسیون انرژى مجلس نیز اخیراً اظهار کرده بود: 
مجلس در سال 98 تصمیمى در خصوص افزایش قیمت 

بنزین یا سهمیه بندى آن اتخاذ نکرده است.
از ســویى دیگر محمدرضا پور ابراهیمى، یکى دیگر از 
نمایندگان مجلس مى گوید فعًال در مورد ســناریو هاى 
سهمیه بندى بنزین صحبتى نمى کنم اما به نظر مى رسد 
عزم دولت در افزایش قیمت و سهمیه بندى بنزین جدى 
بوده و تصمیمات نهایى نیز به زودى اعالم مى شود. در 
هرصورت اخبار تأ یید نشده حاکى از آن است که قیمت 

نهایى بنزین تا امروز مشخص خواهد شد.

گفتگو با آمریکا فعًال
 اشتباه است

بوى بنزین 2500 تومانى 
مى آید

جلد 16هم آمد
  برنا | مراسم رونمایى از شانزدهمین جلد کتاب 
خاطرات روزنوشت آیت  ا... هاشمى رفسنجانى با عنوان 
«سردار سازندگى»، خاطرات سال 1375 برگزار شد. در 
این مراسم محسن هاشمى با تأکید بر اینکه دقیقاً عین 
عبارات دستى پدرش در کتاب مى آید و تنها موارد جزیى 
کوچکى کـه مربوط به مسـائل امنیتى مى شـود از این 
کتاب حذف شده اند، گفت: تا به حال مقام معظم رهبرى 
نظراتى درباره این کتاب مطـرح نکرده اند و ما هنوز 20 

دفتر دیگر در اختیار داریم که باید به موقع چاپ کنیم.

کارتخوان در دفتر زنگنه؟!
  تابناك | رئیس دفتـر رئیس جمهـور پیرامون 
اظهارات یکـى از نمایندگان مجلس مبنى بر اشـاره به  
دسـتگاه کارتخوان در اتاق بیژن زنگنه وزیر نفت براى 
دیدار با وى گفـت: اصًال چنین چیزى نیسـت. محمود 
واعظى با تأکیـد بر اینکه زنگنه سال هاسـت وزیر نفت 
اسـت، ادامه داد: باید مدال صداقت و درستکارى  به این 
فرد داد. او در جایى زندگى مى کند کـه  همه امکانات و 

همه چیز دستش است اما توانسته خودش را نگه دارد.

واکنش کویت به 
بسته شدن تنگه هرمز

  ایسنا| خبرگزارى «کویت» گزارش داده است 
که معاون وزیر امور خارجه کویت اظهار کرده است که 
کویت نگرانى هایى درباره تهدید بسته شدن تنگه هرمز 
از سوى ایران دارد. خالد جارا...، درباره احتمال بسته شدن 
تنگه هرمز از سـوى ایران ابراز نگرانى کرده و گفت که 
امیدوار است این کشور بتواند خود را از تنش ها حفظ کند.

هیئت کره شمالى 
عازم ایران شد

خبرگزارى رسمى کره شمالى گزارش    تابناك |
داد که معاون وزیر خارجه این کشـور بـه همراه هیئتى 
عازم سـوریه و ایران شـدند. این هیئت دیپلماتیک روز 
شنبه هفته جارى، پایتخت کره شـمالى را براى سفر به 
کشـور هاى فوق الذکر ترك کردند و قرار است در ادامه 
سفر خود به آذربایجان و مغولستان نیز سفر داشته باشند. 
هنوز جزییات بیشـترى درباره هدف این سـفر و برنامه 

کارى آن منتشر نشده است.

تن به این ذلت نمى دهیم
سردار قاسم سلیمانى، فرمانده نیروى    انتخاب |
قدس سپاه پاسداران گفت: دشمن مى خواهد با فشارهاى 
اقتصادى مـا را به میز مذاکره بکشـاند که ایـن مذاکره 
مصداق تسلیم است اما مردم ما هوشیار و هوشمندند و 
معتقدند مذاکره در شرایط کنونى با دشمن، تسلیم شدن 

محض است و قطعاً تن به این ذلت نمى دهیم.

احضار کاردار آمریکا 
  تابناك | در اقدامى کم سابقه، وزارت امور خارجه 
عراق کاردار آمریکا در بغداد را احضار و یادداشت اعتراض 
به وى تسلیم کرد. سفارت آمریکا در بغداد یک بار چند 
روز پیش و بـار دیگر نیز همزمـان با چهلمین سـالروز 
پیروزى انقالب اسالمى، پست هایى توهین آمیز نسبت 
به جمهورى اسالمى را در شبکه هاى اجتماعى رسمى 

خود منتشر کرده بود.

ترامپ سراغ جنگ نمى رود
سـیدمحمد صـدر،  عضـو مجمـع    جماران |
تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سخنان اخیر «وزیر 
امور خارجه» درباره اقدامات تیم «ب» و احتمال موفقیت 
آن تیم در ایجـاد یک درگیرى نظامى بـا ایران گفت: با 
شـناختى که از ترامپ دارم،  از آنجا کـه  اقتصاد براى او 
بسیار مهم و زیربنایى بوده و از هزینه هاى یک جنگ تمام 
عیار نظامى نیز به خوبى باخبر است، بعید به نظر مى رسد 
که تحت تأثیر گروه«ب» قرار گیرد. به ویژه اینکه شروع 
یک جنگ تمـام عیار باید حتماً بـه تصویب کنگره این 
کشور برسد. بنابراین بسیار بعید است که کنگره با شروع 

یک جنگ تمام عیار با ایران موافقت کند.

خبرخوان
ورود بدون کنکور

بر اساس اعالم سازمان سنجش    ایمنا |
تاکنون بیش از7000نفر در رشــته هاى بدون 
کنکور پذیرش مهرماه امسال ثبت نام کرده اند. 
ثبت نام و انتخاب رشته براى شرکت در پذیرش 
دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلى آزمون 
سراســرى مهرماه ســال 1398 دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالى موضوع قانون سنجش 
و پذیرش دانشجو در دانشــگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالى در حال انجام است. ثبت نام در این 

کدرشته ها تا 6 شهریور 98 ادامه دارد.

از تهران به آنکارا با قطار 
  چمدان | مدیرعامل راه آهن کشور در 
مذاکره با همتاى ترکیه اى خود از آمادگى ایران 
براى شروع به کار خط ریلى تهران-آنکارا و جابه 
جایى مسافر از ماه جوالى (تیر و مرداد) خبر داد. 
سعید رسولى افزود:  قطار مسافرى تهران-آنکارا 
بعد از ماه رمضان نهایى مى شود و مشکل امنیت 
تردد قطارهاى مســافرى ایــران و ترکیه حل 

شده است.

مردم چقدر تلویزیون 
مى بینند؟

  ایسنا| نظرســنجى هایى کــه مرکز 
افکارسنجى دانشجویان ایران (ایسپا) در اسفند 
ماه سال 97 انجام داده، گویاى آن است که زنان 
به طور متوسط در شبانه روز 131 دقیقه و مردان 
95 دقیقه تلویزیون تماشا مى کنند. بدین ترتیب 
با اســتناد به نظرســنجى صورت گرفته تأیید 
مى شود که زنان به طور متوسط بیش از مردان 

تلویزیون تماشا مى کنند.

دیدار با دولت آبادى
  ایرنا | نویسنده رمان هاى مشهور ایرانى، 
محمود دولت آبادى در تاالر خوارزمى دانشگاه 
شــیراز با مردم دیدار کرد، برایشــان داستان 
خواند و از خــود و کتاب هایش، وطنش و مردم 
گفت. دولت آبادى در جمع دانشجویان و ادبیات 
 دوستان حاضر با خواندن داستان هاى «طریق 
بســمل شــدن» و نیز «بیروِن در» سالن را در 
سکوتى عجیب فرو برد، به گونه اى که کمترین 
حرکتى بیشــترین صدا را ایجاد مى کرد.  سیل 
طرفدارانش پشت در هاى سالِن پر ایستاده بودند 
و براى آمدن سر و صدا به راه انداخته بودند که 
دولت آبادى سخنانش را قطع کرد و گفت: درها 
را بگشایید، بگذارید این جوان ها بیایند داخل. تا 
ساعاتى بعد جمعیت مشتاق نشسته و ایستاده، 
سرپا و تکیه به دیوار زده در سکوت به سخنانش 

گوش فرا دادند.

رتبه اول تخطى از 
سرعت مجاز 

  ایسنا| مدیر کل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى سیستان و بلوچســتان گفت: تخطى 
از سرعت مجاز و نداشــتن جاده هاى دوطرفه 
از مهمتریــن عوامل تصادفــات در جاده هاى 
سیســتان و بلوچستان اســت و این استان در 
این زمینه رتبه اول کشــور را به خود اختصاص 

داده است.

همسریابى با درآمدزایى!
نام یک سایت همسریابى    آفتاب  نیوز |
به نام «ن» یکى دو روزى اســت که در میان 
ترندها (کلمات پرجســتجو) در گوگل فارسى 
است. سایتى که خود را یک سایت همسریابى 
دائم و موقت معرفى کرده و تقریبًا ســازوکارى 
مشابه سایت هاى قبلى همسریابى دارد اما با یک 
تفاوت که در این سایت امکان کسب درآمد وجود 
دارد! در این ســایت گفته شده که براى معرفى  
ســایت به هر خانم 300 تومان و براى معرفى 

به هر آقا 250 تومان به هر فرد داده خواهد شد!

چند روزى است که در شبکه هاى اجتماعى خبر استعفاى 
حجت االسالم و المسلمین ســید على قاضى عسکر از 
نمایندگى ولى فقیه در امور حج و زیارت و سرپرســتى 
حجاج مطرح مى شود. خود قاضى عسکر روز جمعه هفته 
پیش در حاشــیه همایش متمرکز آموزشى- توجیهى 
زائران حج استان تهران، درباره شایعه استعفایش گفته 
بود: «حدود 38 سال است در حوزه حج و زیارت فعالیت 
مى کنم و حدود ده سال اســت که نماینده ولى فقیه و 
سرپرست حجاج ایرانى هستم. مدت سه سال است که 
از رهبر معظم انقالب خواهش کرده ام تا فرد دیگرى را 
براى این ســمت در نظر بگیرند. تا امروز انجام وظیفه 
کرده ام و تا زمانى که نظر مقام معظم رهبرى باشد دراین 
ســمت باقى خواهم ماند و اگر همین فــردا هم اطالع 

بدهند، خوشحال مى شوم.»
حجت االسالم و المسلمین قاضى عسکر متولد 5 خرداد 
1333 در اصفهان است. او از سال 1388 تا کنون نماینده 
ولى فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانى 
است. به جز این، امامت جمعه موقت اصفهان و عضویت 
در شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه نیز در کارنامه قاضى 
عسکر به چشم مى خورد. او در دوران سرپرستى اش بر 
حجاج ایران و به خصوص از زمانى که رابطه سیاســى 
ایران و عربســتان رو به تیرگى گذاشت، همواره سعى 
مى کرد با آرام کردن فضا، مقوله حج را از درگیرى هاى 
سیاسى دو کشور خارج کند. همین تالش ها بود که باعث 
شد در اوج وخامت روابط بین ایران و عربستان، مراسم 

حج همچنان با حضور حجاج ایرانى برگزار شود. 

حاال آنطور که خبرگــزارى حوزه خبــر داده، گویا قرار 
است حجت االســالم و المسلمین «ســید عبدالفتاح 
نواب» جایگزین حجت االســالم و المسلمین سیدعلى 
قاضى عسکر در نمایندگى ولى فقیه در امور حج و زیارت 

شود. جالب اما این است که ســید عبدالفتاح نواب هم 
اصفهانى است. او متولد ســال 1336 در شهرضاست و 
تا کنون چند سال نمایندگى بعثه مقام معظم رهبرى در 
کشور عربستان و مسئولیت امور روحانیون حج و زیارت را 

بر عهده داشته  است. نواب هم اکنون عهده دار مسئولیت 
دبیرخانه شوراى عالى حوزه هاى علمیه کشور است.

به نوشته  خبرگزارى حوزه، مراسم تودیع و معارفه این دو 
اصفهانى به زودى برگزار خواهد شد.

تغییر قریب الوقوع در حوزه نمایندگى ولى فقیه در امور حج و زیارت 

یک اصفهانى مى رود، یک اصفهانى مى آید 

چند روز بعد از انتشــار ویدیویى از یــک روحانى که به 
احداث کافى شاپ، کارواش و هایپر مى در کنار مصالى 
شهر اصفهان اعتراض مى کرد، حاال خبرگزارى حوزه، 
متن اظهارات دبیر شــوراى راهبردى الگوى پیشرفت 
اسالمى را منتشر کرده که به ســاخت سیتى سنتر در 
این شهر ایراد گرفته اســت. البته حجت االسالم على 
کشــورى شــهرهاى دیگر را هم از تیغ انتقاداتش بى 
بهره نگذاشته چون معتقد است کسانى به دنبال تغییر 
ذائقه مردم به سوى کنوانسیون هاى بین المللى و غربى 

هستند.

■مباحث تراریخته که به نوعى وارداتى غرب اســت، 
سالمت جامعه را با خطر رو به رو کرده، به عنوان مثال 
در مبانى بخش رنگ به منابعى دست پیدا کرده ایم که 
این رنگ ها، «شپش» هستند که به عنوان رنگ غذا به 

مصرف مردم مى رسانند.
■طبــق تحقیقات خیلــى از غذاها و مواد آرایشــى و 
بهداشــتى حالل نیســتند و بوى الکل از آنها به مشام 

مى رسد و بى رویه وارد کشور مى شوند.
■در گذشته مکاسب توســط روحانیون و علما در بازار 
براى کسبه بیان مى شد، ولى امروز از این خبرى نیست؛ 
بازار به دست «اماکن» افتاده که تنها دستور مى دهد و 

هیچکس عمل نمى کند.
■زمانى علما نظام ســازى مى کردند بــه طورى که 
مدارس علمیه و حوزه ها در محل کســب و کار و بازار 
احداث مى شــدند اما امروز زنجیره بازار با حوزه علمیه 

قطع شده است.
■در برخى شهرها سیتى سنتر (مجتمع تجارى، تفریحى 
و توریستى) درســت کرده اند و مراکز شهر که داراى 
بافت فرهنگى و دینى است را خالى مى کنند این اقدام 
مدیران، موجب مى شود که قلب شهر که نشان از هویت 
فرهنگى، دینى و مذهبى اســت صرفًا به مرکز تجارى 
تبدیل شــود. این خطر، شــهرهایى چون مشهد، قم و 

اصفهان را تهدید مى کند.
■متأســفانه در شــهرى ماننــد قم نماهــاى رومى 
ساختمان ها بر نماهاى اسالمى در ساختمان ها، غلبه 
پیدا مى کند و یا دست هایى به دنبال این است که این 
شهر مذهبى و پایگاه اصلى انقالب اسالمى را به شهرى 
تجارى تبدیل کنند و کم کم کلمه «زائر»  را حذف و به 

جاى آن از «توریست» استفاده مى کنند. 
■شــهرى در مرکز ایران [قزوین] را به عنوان پایلوت 
برنامه جهانى مســکن ملل متحد قرار داده اند، اگر این 
نقشه آنها جواب دهد، اختیار مسکن ایران به دست آنها 

خواهد افتاد.

انتقادهاى تند دبیر شوراى راهبردى الگوى پیشرفت اسالمى از تغییر دادن ذائقه مردم 

«شپش» را به عنوان رنگ غذا به مردم مى دهند

سهیل سنایى

مانى مهدوى

مهناز افشــار هر بار بــا اظهار نظرهــاى جنجالى اش 
ســروصداى زیادى به پا مى کند و هر موضوعى که در 
توییتر مطرح مى کند واکنش موافقــان و مخالفان را بر 
مى انگیزد و جدل هــاى توییترى پیرامون آن موضوع تا 
مدت ها ادامه دارند. این بار گویا دردسر تازه اى گریبانگیر 
این ســلبریتى محبوب کشور شده؛ دردســرى از نوع 
هشتگ «محاکمه_مهناز_افشار.» که یک طرف آن به 

کشته شدن طلبه همدانى ارتباط پیدا مى کند. 
ماجرا از انتشــار یک ویدیو پس از قتــل طلبه همدانى 
در فضاى مجازى آغاز شــد. در این ویدیو شــخصى با 
ابراز خرســندى از این اقدام ضارب، ســخن از توییتى 
مى گوید که چند روز قبل از حادثه منتشــر شده بود و در 
آن یک روحانى، زنان ایرانى را به صیغه شدن با نیروهاى 
حشدالشعبى که براى کمک به سیل زدگان خوزستانى 
آمده  بودند، تشــویق مى کرد. توییتى که در یک اکانت 
جعلى با یک عکس جعلى منتشر شده بود و چند روز بعد 
هم صاحب واقعى عکس که یک روحانى اهل مازندران 
اســت در ویدیویى در اینســتاگرام اعالم کرد که اصًال 

حساب توییترى ندارد!
مهناز افشار نیز که پس از انتشار ویدیویى درباره نیروهاى 
حشدالشعبى به نژادپرستى متهم شده بود، اکانت جعلى 
را مالك قرار داد و در توییتى دیگر خواســتار آن شد که 
در مقابل آنچه درباره زنان ایرانى گفته شــده، واکنش 
نشان داده شود.  هرچند افشار پس از آن اعالم کرد که 
نمى دانسته این اکانت جعلى است اما همین موضوع سبب 
واکنش رسانه هاى اصولگرا شد که اقدام وى را نوعى از 
شایعه پراکنى و نفرت افکنى قلمداد کرده و کشته شدن 

طلبه همدانى را بى ارتباط با ســخنان وى ندانند. در پى 
این ماجرا، هشــتگ «محاکمه مهناز افشار» به یکى از 
هشــتگ هاى داغ فضاى مجازى تبدیل شد و کسانى 
که چندان دل خوشــى از این بازیگر و اظهارنظرهایش 
نداشتند، در توییتر و اینســتاگرام با مجرم خواندن وى و 
تعبیر اقدامات او به عنوان اقداماتى در جهت سلب امنیت 
عمومى خواستار محاکمه وى شدند. دیروز بعدازظهر هم 
معاون قوه قضاییه ضمن تایید این که مهناز افشار نسبت 
به باز نشر توئیتى اقدام کرده که مربوط به منافقین بوده 
است، از باز شدن پرونده در این باره خبر داد.  این در حالى 
است که این حواشــى تاکنون با واکنشى از سوى مهناز 
افشــار رو به رو نبوده است اما بعید اســت او که یکى از 
فعال ترین ســلبریتى ها در فضاى مجازى به حســاب 
مى آید، به سکوتش در این باره ادامه دهد. افشار نشان 
داده که حاضر نیست چنین گرفتارى هاى مجازى اى را 

با چیز دیگرى عوض کند! 

«مهراب قاســم خانى»، یکى از ســلبریتى هاى فعال 
در فضاى مجازى به تازگى با انتشــار پستى در صفحه 
شخصى اش در اینســتاگرام به انتقاد از وضعیت امروز 

تلویزیون پرداخته است. 
او که 20 ســال پیش فعالیــت جدى خــود را در این 
«جعبه جادویــى» با مهــران مدیرى آغاز کــرد و تا 
چندین سال به همراه برادرش «پیمان» از ستون هاى
طنزنویسى رســانه ملى به حســاب مى آمدند، در این 
پســت، عالوه بر مقایســه برنامه هایى که در گذشته 
از این رســانه پخش مى شــد با شــرایطى که اکنون 
صداو سیما به آن دچار شده اســت، تلویزیون ایران را 
به قابى خاکســترى تشــبیه کرده که در حال احتضار 
اســت: «بچه که بــودم، تلویزیون پر بــود از جذابیت 
و هیجــان. موســیقى و تصویــر. تازگى و ســلیقه. 
خاطره مى ســاخت. میخکــوب مى کــرد. معتادش 
مى شدى. توى هر ســنى. از هر قشــرى. واقعًا جعبه 
جادویــى بــود... اآلن دیگه نــه تصویر توشــه، نه 
موســیقى. نه تازگــى داره، نــه ســلیقه. االن دیگه 
خاطره نمى ســازه. میخکــوب نمى کنــه. دیگه نه 
جعبه اســت، نه جادویــى. االن یه قاب خاکســتریه 
که گوشــه خونــه هامــون داره نفســاى آخرشــو 

مى کشه...»
چند سالى اســت که برادران قاسمخانى از سوى صداو 
سیما ممنوع الفعالیت اعالم شــده اند تا جایى که حتى 
هنگام بازپخــش آثار آنهــا از این رســانه تیتراژ این 
ســریال ها حذف مى شــود. مجموعه «دزد و پلیس» 
که این روزها از شبکه آى فیلم پخش مى شود به این 

وضعیت دچار شــده و از قضا مهراب قاسمخانى نسبت 
به این عمل واکنش نشــان داده و در یک اســتورى 
نوشــته: «خب اســم منو دربیارید. بقیه چــه گناهى 

کردن؟»
این هنرمند که عالوه بر نویســندگى سابقه فعالیت در 
عرصه هاى بازیگرى و کارگردانى هم دارد، در صفحه 
شــخصى اش در اینســتاگرام عالوه بر واکنش نشان 
دادن نسبت به مسائل روز جامعه، هر از گاهى فیلم ها، 
سریال ها و کتاب هاى خوبى نیز  معرفى مى کند و آنها 
را با نزدیک به دو میلیون دنبال کننده اى که در این پیج 

دارد به اشتراك مى گذارد. 
او در پى نوشت پســت انتقادى اش درباره رسانه ملى 
عکس هایى از کارتون ها و ســریال هایى که در قدیم 
از تلویزیون ایران پخش مى شد را به نمایش گذاشته و 
خطاب به فالوورهایش نوشته: «اگه اینا رو یادتونه، پیر 

نیستید. دم مرگید.»

مى خواهند مهناز افشار را محاکمه کنندکنایه مهراب قاسمخانى به تلویزیون:

دردسرهاى یک سلبریتىاین قاب خاکسترى نفس هاى آخرش را مى کشد
سمانه جهانگیرىمرضیه غفاریان
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کشف گازوئیل قاچاق  
فرمانده انتظامى شهرستان نایین ازکشف 30 هزار لیتر 
گازوئیل قاچاق در این خطه از یک دستگاه تریلر تانکردار 
خبرداد. سـرهنگ ایرج کاکاوند گفت: محموله سوخت 
قاچاق از اسـتان اصفهان براى حمل به سمت مرزهاى 
جنوبى کشـور بارگیرى شـده بود که یک شـنبه شب با 
تالش مأموران پلیس آگاهى کشـف و ضبط شـد. وى 
افزود: مأموران انتظامى هنگام گشـتزنى در جاده نایین 
به یزد به تانکر حامل سـوخت قاچاق مشـکوك و پس 
از توقـف خودرو و بررسـى مدارك متوجـه قاچاق بودن 

محوله تانکر شدند.

چهارباغ، مصوبه کشورى دارد
مدیرکل میراث فرهنگى اسـتان اصفهـان در خصوص 
طرح محور میانه چهارباغ عباسـى، اظهـار کرد: کلیات 
طرح محور میانه چهارباغ عباسـى از ابتداى چهارباغ در 
میدان امام حسـین(ع) تـا خیابان آمادگاه مصوب شـده 
است و جزییات طرح نیز در تهران بررسى و این جزییات 
نیز مصوب شده اسـت. فریدون اللهیارى افزود: طرح با 
جزئیات آن کامًال مشخص است و بر اساس همان، همه 
امور پیش مى رود. اگر کسى برخالف مصوبات گفته شده 
پیش برود جلوى آن گرفته مى شود اما امروز همه چیز بر 

اساس مصوبات در حال پیگیرى است.

کمک 1000 طلبه به سیل زدگان 
سرپرسـت اداره کل فرهنگـى و تبلیغـى دفتـر تبلیغات 
اسـالمى اصفهان گفت: بیـش از 1000 نفـر از طالب 
و روحانیـون حوزه هاى علمیه اسـتان اصفهـان در کنار 
نیروهاى امدادى، ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
به کمک هموطنان سیل زده شتافته و همچنان مشغول 
فعالیت جهادى هستند. حجت االسالم و المسلمین حامد 
اهتمام در گفتگو با «تسنیم» افزود: طالب اصفهانى که 
به صـورت جهادى در امدادرسـانى سـیل زدگان حاضر 
بوده اند را شناسایى کرده و همایش تکریم از آنها با عنوان 

اجتماع طالب و روحانیون جهادى برگزار مى شود.

جایگزینى چمن ها به 
چمن مقاوم به کم آبى

بیش از 200 هزار مترمربع از وسعت چمن هاى کالنشهر 
اصفهان با چمن مقاوم به کم آبى جایگزین شـده است. 
شهردار اصفهان گفت: پارسال این وسعت از چمن هاى 
این کالنشهر جایگزین چمن مقاوم به کم آبى شده است. 
قـدرت ا... نـوروزى افـزود: هدفگـذارى جایگزینـی 
چمن هاي مقـاوم بـراي امسـال  520 هـزار مترمربع و 
براي سـال آینده حـدود 936 هزار مترمربـع پیش بینى 
شده است. وى گفت: هدف کلی توسعه فضاهاي سبز با 

گونه هاي مقاوم با محوریت توسعه پایدار است.

دانشگاه کاشان چهارم شد
بر اساس اعالم نظام رتبه بندى 2019، دانشگاه کاشان 
در میان دانشـگاه هاي کشـور در جایگاه نهم و در میان 
دانشـگاه هاي جامع کشـور در جایگاه چهار کشور قرار 
گرفت. 12 دانشـگاه از ایران در سـال 2019 حد نصاب 
امتیـاز بـراى ورود و ارزیابـى بـه ایـن نظـام رتبه بندى 
داشـته اندکه دانشـگاه کاشـان در سـال 2019 بـراى 
نخستین بار در این نظام رتبه بندى در جایگاه 654 جهان 

قرار گرفته است.

کمک به 
آسیب دیدگان حوادث طبیعى 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان گفت: از ابتداى 
سـال جارى تاکنـون 50 وقف از سـوى واقفان نیک 
اندیش براى کمک به سـیل زدگان، زلزلـه زدگان و 
امامزادگان در سـامانه ایـن اداره کل به ثبت رسـیده 
است.  حجت االسالم رضا صادقى اظهار کرد: ارزش 
وقف هاى جدید بالـغ بر 200 میلیارد ریال اسـت که 
از این میزان بالغ بـر ده میلیارد ریال بـراى کمک به 
سـیل زدگان وقف شـده اسـت. وى افزود: این اداره 
کل سـه محمولـه بـه ارزش دو میلیـارد ریـال براى 
سیل زدگان استان هاى لرسـتان و خوزستان ارسال

 کرده است. 

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان با 
ارائه گزارشــى از زکات جمع آورى شده در سال گذشته 
گفت: سال گذشــته بیش از 29 میلیارد تومان زکات و 

کفارات در استان جذب شد. 
محمدرضا متین پور اظهار کرد: از این مبلغ سه میلیارد 
تومان زکات واجب، 13 میلیــارد و 700 میلیون تومان 
زکات مســتحبى، ده میلیارد تومان زکات فطریه و دو 
میلیارد و 500 میلیون تومان کفارات بوده اســت. وى 
ادامه داد: 85 درصد زکات جمع آورى شده در استان براى 
کمک به محرومین و 15 درصد آن در کارهاى عمرانى 

هزینه شده است. 

مدیر کل کمیته امداد اســتان اصفهان افزود: دو میلیارد 
و 600 میلیون تومان از زکات جمع آورى شــده در این 
استان در سال گذشــته هزینه تأمین جهیزیه براى افراد 
نیازمند، 200 میلیون تومان براى هزینه درمان 848 نفر، 
صد میلیون تومان براى تأمین لــوازم التحریر و کمک 
تحصیلى به 942 نفر دانش آموز و دانشجوى نیازمند و دو 
میلیارد و 500 میلیون تومان براى ساخت و ترمیم 333 
واحد مسکونى محرومین هزینه شده است.  وى با بیان 
اینکه 15 میلیارد و 500 میلیون تومان از مبلغ یاد شــده 
هزینه معیشت 197 نفر نیازمند شده است، گفت: چهار 

میلیارد تومان نیز در سایر موارد هزینه شده است. 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان گفت: بیانیه 
گام دوم انقالب اسالمى بیانیه اى حکیمانه است و دانشگاه 
در عملیاتى کردن آن باید به طور جهادى وارد عمل شود.

احمد آذین در جلسه کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب 
که در دانشگاه آزاد اسالمى اســتان اصفهان برگزار شد، 
اظهار کرد: چهار دهه از عمر انقالب گذشته و اکنون وارد 
دهه پنجم و دوران تمدنسازى شده ایم و در این 40 سال 
دشمنان به ویژه آمریکاى جنایتکار با حربه هاى مختلف 
از جمله جنگ، تحریم اقتصادى، ترور و امثال اینها، سعى 
در ضربه زدن به این انقالب داشــته اند که هرگز موفق 
نبوده اند و عصبانیت سران این کشور به دلیل شکست هاى 

متعدد در این چهار دهه است. وى افزود: در عملیاتى کردن 
مباحث گام دوم انقالب نیز باید دانشــگاهیان پیشــگام 
باشــند؛ چراکه دانشــگاه نماد فرهیختگى جامعه بوده و 
تزریق امید، انگیزه و نشــاط در جامعه بر عهده دانشگاه 

است. 
آذین یادآور شــد: پرهیز از هرگونه شــعارزدگى و انفعال 
در عملیاتى کردن گام دوم انقالب و اســتفاده از استادان 
به عنوان تربیت کنندگان دانشــجویان باید در درجه اول 
اهمیت قرار داشته باشــد؛ چراکه دانشجویان به استادان 
خود نگاه الگویــى دارند و بســیارى از آموزه ها را از آنان 

فرامى گیرند.

دانشگاه باید براى تحقق بیانیه 
گام دوم، جهادى عمل کند

جمع آورى 29 میلیارد تومان 
زکات در یکسال

انتخاب شهردار براى گلپایگان به یک موضوع پیچیده 
تبدیل شده است. این شهر از 29 بهمن سال پیش تا امروز 

همچنان بدون شهردار اداره مى شود. 
بعد از آنکه شوراى شهر گلپایگان روز 29 بهمن ماه تصمیم 
گرفت پاسخ نامه استاندارى و دادگسترى که یک ماه پیش 
از آن به این شورا رسیده بود را با برکنار کردن محمدامین 
جمالى، شهردار وقت گلپایگان بدهد، این شهر تا امروز 

درگیر چالش انتخاب شهردار بوده است. 
برکنارى شــهردار گلپایــگان به بررســى پرونده مالى 
شهردارى بهارستان در ســال 95 مربوط مى شد که نام 
جمالى به عنوان معاون شهردار بهارستان هم در پرونده 
ذکر شده بود. با مسکوت ماندن موقت این پرونده، جمالى 
به عنوان شهردار جدید گلپایگان مشغول کار بود تا دى 
ماه سال گذشته که استاندارى و دادگسترى در نامه هایى 
خطاب به شــوراى این شهر خواســتار انتخاب شهردار 
جدید براى گلپایگان شدند. اعضاى شوراى شهر هم به 
این درخواست گردن نهادند و با انتخاب سرپرست براى 

شهردارى، شهردار گلپایگان را از سمتش عزل کردند.
بعد از پایان تعطیالت طوالنى نوروز، اعضاى شــوراى 
شهر گلپایگان در جلســه بعد از ظهر روز یک شنبه 25 
فروردین ماه 98 رأى به شــهردارى محمدرضا توسلى 
که در آن زمان فرماندار بویین میاندشــت بود دادند. اما 

حکم شهردار جدید گلپایگان به تأیید استاندار اصفهان 
نرســید و همزمان، پرونده او براى صدور حکم رسمى 
فرماندارى اش بر بویین میاندشت در وزارت کشور دنبال 
 شــد. این اتفاق همین چند روز پیش افتاد و محمدرضا 
توسلى با پیشنهاد استاندار اصفهان و موافقت وزیر کشور، 
رسماً به فرماندارى این شهر رسید. به این ترتیب گلپایگان 

بار دیگر با خأل انتخاب شهردار مواجه شد.
اما آنطور که از گزارش ها بر مى آید، ظاهراً شوراى شهر 
گلپایگان خیال کوتاه آمدن از انتخابش را  ندارد و خواستار 
رایزنى براى حضور توســلى در ســاختمان شهردارى 
این شهر شده است. ســخنگوى این شورا در گفتگویى 
که «باشــگاه خبرنگاران جوان» با او انجام داده اســت 
گفته: «مطابــق قانون اگرکارمندى به عنوان شــهردار 
انتخاب شده و انتصاب وى تا مراحل نهایى دنبال شود، 
دستگاه هاى دولتى مى بایست همکارى کرده و کارمند 

مذکور را به شهردارى مأمور کنند.»
معناى حرف مسعود اسکندرى این اســت که استاندار 
اصفهان باید با انتخاب شــوراى شهر گلپایگان کنار آید 
و فرد دیگرى را براى فرماندارى بویین میاندشت در نظر 
بگیرد. اما آیا عباس رضایى حاضر مى شود به درخواست 
شوراى شــهر گلپایگان پاســخ مثبت دهد؟ گفته هاى 
سخنگوى شورا حاکى از آن است که استاندار به هر حال 
باید این کار را انجام دهد: «گلپایگان سه ماه است که از 

وجود شهردار محروم اســت بنابراین با توجه به شرایط 
خاص شهردارى این شهر، در صورت مخالفت با انتصاب 
محمدرضا توسلى به عنوان شــهردار گلپایگان نه تنها 
فرصت قانونى شوراى اسالمى این شهر به منظور انتخاب 
شهردار به پایان مى رســد بلکه حواشى نیز در قبال این 

مسئله دامنه دار خواهد شد.»
عباس رضایى، اســتاندار اصفهان روز گذشــته در پیام 
تبریکى که به مناســبت فرا رسیدن روز شــوراها صادر 
کرد، این نهاد را مردمى ترین دســتگاهى دانســت که 
از بطن مــردم برخاســته و به گفتــه او نقــش مؤثر و 
ارزنده اى در بهبود کیفى امور جارى جامعه و کشــور ایفا 
کرده اســت. پیام اســتاندار حاوى تعریف و تمجیدهاى 
فراوانى از نهاد شورا بود اما بعید است نظر او با نظر شوراى 
شهر گلپایگان در انتخاب توسلى به عنوان شهردار آن شهر

 همراستا شود. 
به استناد محتواى پیام دیروز استاندار، رضایى به جایگاه 
و کارکرد شوراى شهر اعتقاد دارد اما نشانه اى در دست 
نیست که او بپذیرد انتخاب شــهردار براى یک شهر، در 
رابطه اش با وزارت کشور خللى ایجاد کند. براى عباس 
رضایى، اتوریته استاندارى بر هرچیز دیگرى ارجح است 
مگر در این میان عامل سومى وجود داشته باشد که همه 
معادالت را به هم بزند و فرماندار بویین میاندشــت را بر 

کرسى شهردارى گلپایگان بنشاند. 

استاندار اصفهان در خواست شوراى شهر گلپایگان را قبول مى کند؟

تکلیف کرسى بالتکلیف در ابهام  با توجه به بارندگى هاى امســال پیش بینى مى شود 
تولید گندم و جو در اســتان اصفهــان 20 درصدى 

افزایش داشته باشد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: در سال زراعى جارى میزان بارندگى کوهرنگ 
2126 میلیمتر گزارش شده اســت که معادل سال 
زراعى 72-71 گزارش شده و شرایط تقریباً مناسبى را 

براى کشاورزى فراهم کرده است.
محمودرضا افالکى افزود: در مناطق گرم استان که 
شامل شهرستان هاى کاشان، اردستان، نطنز، نایین 
و خور و بیابانک است 3863 هکتار زمین زیر کشت 
گندم رفته است و 15 هزار و 557 تن تولید پیش بینى 

مى شود.

وى گفــت: مناطــق معتــدل اســتان نیز شــامل 
شهرستان هاى اصفهان، شاهین شهر و میمه، تیران و 
کرون، شهرضا، دهاقان، فالورجان، نجف آباد، مبارکه، 
لنجان و خمینى شهر با 19 هزار و 930 هکتار کشت گندم 
آبى و 28 هزار و 131 هکتار کشت گندم تأخیرى، پیش 

بینى مى شود 218 هزار و 628 تن گندم برداشت شود.
افالکى گفت: امسال در استان 65 هزار و 239 هکتار 
گندم آبى، 26 هزار و 15 هکتار گندم دیم زیر کشت 
گندم رفته است و پیش بینى مى شود 309 هزار و 134 

تن گندم برداشت شود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزى افزود: پیش بینى 
مى شــود 187هزار و 700 تن جو از کشت 43 هزار و 

636 هکتار آبى و 5665 هکتار دیم تولید شود.

پیش بینى افزایش تولید گندم و جو در استان

سهیل سنایى

با تالش و همکاري کارشناســان دفتر مهندسى و 
تعمیرات ابزار دقیق نیروگاه اصفهان، براي اولین بار 
 Card MC۱ ،861 کارت الجیک سیستم بیلی
طراحی و ساخته شد و تست آزمایشــی خود را به 
مدت چهار ماه با موفقیت پشت سرگذاشت و آماده 

تولید انبوه شد. 
بــه گــزارش روابط عمومــى شــرکت مدیریت 
تولید بــرق اصفهــان، سیســتم الجیــک بیلی 
 SSI 861 داراي دو نــوع کارت الکترونیکــی

Card و Card MC۱ اســت کــه اولی کارت 
ورودي و دیگــري کارت پردازشــگر اســت. 
گفتنى اســت تعداد کارت هاى MC۱   250 عدد 
اســت که در حال حاضر یدکی ندارد و با این اقدام، 
نیاز واحد به این کارت به طور کامل برطرف شــد. 
عالوه بر این تســت هاي فنــی الزم براي گرفتن 
تأییدیه استاندارد انجام شده است که شامل مواردي 
مانند مقاومت در برابر نویز،  تحمل لرزش، رطوبت 

و دماي باالست.

ساخت یک نوع کارت الکترونیکى
 در نیروگاه اصفهان

شهردار شهرضا از آسفالت بخشى از معابر پنج محله 
حاشیه اى و بافت شهرى این شهر خبر داد.

حبیب قاسمى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: طرح 
بازآفرینى پهنه هاى نابسامان میانى، بافت تاریخى 
و سکونتگاه هاى غیررسمى در محالت خمینى آباد، 
اسالم آباد، شهرك طالقانى، حکیم قشقایى و شهید 
چاووشى و نیز بافت شــهرى با پیشینه روستایى در 

محالت جرم افشار و منوچهرآباد به صورت مشارکتى 
با اداره راه و شهرسازى، انجام مى شود.

وى با اشاره به اجراى عملیات زیرسازى براى آسفالت 
معابر خاکى محالت خمینى آباد و شهرك طالقانى، 
تصریح کرد: حدود 30 هزار متر از عملیات عمرانى این 
بخش انجام شده است،  همچنین آسفالت بخشى از 
معابر خاکى شهرك طالقانى که پیش از این عملیات 

زیرسازى آن انجام شده نیز در حال انجام است.
شهردار شهرضا با اشاره به آغاز لکه گیرى معابر اصلى 
این شهر، خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزى انجام 
شده پس از خرید قیر در هفته هاى آتى اجراى آسفالت 

در سطح شهر به صورت پیوسته اجرا مى شود.
قاســمى از راه اندازى اکیپ امانى پخش آســفالت 
باهدف کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از امکانات 
موجود در شهردارى خبر داد و افزود: اجراى روکش 
آسفالت معابرى که ساکنان آنها حق همیارى خود را 

پرداخته اند نیز اجرا مى شود.

آسفالت معابر محالت حاشیه اى شهرضا

رئیــس اداره مؤسســات کارآمــوزي آزاد و 
مشارکت هاي مردمی استان اصفهان از ارائه بیش 
از 14میلیون نفر ســاعت آموزش هاي مهارتی در 
آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد استان طی سال 

گذشته خبر داد.

حسین مصلی نژاد گفت: در سال گذشته، 14 میلیون 
و 502 هزار  و 720 نفر ســاعت در قالب 13 هزار و 
98 دوره آموزشی در آموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد 
استان اصفهان اجرا شد که 67 هزار و 997  نفر دوره 

ثبت شده است.
وى بیان کرد: این آموزش ها در بخش هاي خدمات، 
صنعت، فرهنگ و هنر و کشــاورزي در 40 رشــته 
آموزشــی در قالب 797 حرفه مهارتی به متقاضیان 

ارائه شده است.
رئیــس اداره مؤسســات کارآمــوزي آزاد و 
مشارکت هاي مردمی عنوان کرد: در استان اصفهان 
1279 آموزشــگاه داراي مجوز بوده که 51 درصد 
تعهدات آموزشــی اداره کل را اجرا مــی کنند که از 
این تعداد 1141 آموزشــگاه در حوزه بانوان و 138 

آموزشگاه در حوزه برادران فعالیت آموزشی دارند.

ارائه 14 میلیون نفر ساعت آموزش 
در بخش غیردولتی 

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از برگزارى هفتمین 
المپیاد آماده ویژه دانش آموزان دادرس در این استان خبرداد.

به گزارش روابط عمومى جمعیت هالل احمر اســتان اصفهــان، حیدر على 
خانبازى اظهار کرد: هفتمین مرحله المپیاد آماده ویژه تیم هاى منتخب دادرس 
شهرستان هاى استان در روز هاى چهارشنبه ویژه خواهران و شنبه ویژه برادران 

به میزبانى شهرستان دهاقان  برگزار مى شود.
وى گفت: دانش آموزان پس از گذراندن آموزش هاى طرح ملى دادرس (دانش 
آموز آماده در روزهاى سخت) در مسابقات آمـــاده (المپیـــاد مهـارت هـاى 

امـدادى دادرسان هالل احمرى ) به رقابت با یکدیگر مى پردازند.
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان  در پایان خاطرنشان کرد: 
در هفتمین مرحله استانى المپیاد آماده بیش از 800 دانش آموز هالل احمرى از 

شهرستان هاى سطح استان حضور خواهند داشت.

حضور 800  دانش آموز هالل احمرى 
در المپیاد آماده

در بیست و هفتمین آیین نکوداشت اعضاى هیئت علمى نمونه کشورى که با حضور 
وزیر علوم برگزار شد، از دکتر قاسم مصلحى استاد دانشکده مهندسى صنایع دانشگاه 
صنعتى اصفهان به عنوان استاد نمونه کشور تجلیل شد. در این مراسم 13 عضو 

هیئت علمى نمونه کشورى معرفى و تجلیل شدند.
دکتر قاسم مصلحى استاد پایه 33 رشته مهندسى صنایع دانشگاه صنعتى اصفهان، 
از جمله اعضاى هیئت علمى نمونه کشــور بود که در این آیین مورد تجلیل قرار 
گرفت. این استاد برجسته دانشگاه صنعتى اصفهان ضمن ارائه و انتشار ده ها مقاله 
علمى پژوهشى و هدایت صدها رساله و پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلى، 
عضویت در هیئت تحریریه مجله روش هاى عددى در مهندسى دانشگاه صنعتى 
اصفهان، مجله مهندسى صنایع دانشــگاه تهران، نشریه پژوهش هاى مهندسى 
صنایع و سیستم هاى تولید دانشگاه بوعلى سینا و انجمن مهندسى صنایع ایران و نیز 
عضویت در هیئت تحریریه مجله رشد فناورى، مرکز رشد رویش را درکارنامه دارد.

استاد دانشگاه صنعتى
استاد نمونه کشور شد
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بازیگر ســریال «شــهرزاد» گفت: ساخت فصل 
چهارم سریال «شــهرزاد» به طور کامل منتفى 

شده است. 
پرویز فالحى پور، بازیگر تلویزیون و تئاتر در 
خصوص فعالیت هاى اخیــر خود در عرصه 
بازیگرى گفت: به تازگى دو سریال را با احمد 
معظمى کار کرده ام. یکــى از آنها «مرگ 
خاموش» اســت که آماده پخش شده و به 
احتمال فراوان بعد از مــاه مبارك رمضان 
پخش مى شود. به جز این کار در حال حاضر 
فیلمبردارى اثرى دیگر براى شبکه آى فیلم 
را باز هم به کارگردانى احمد معظمى پشت 

سر مى گذارم.

بازیگر سریال «کهنه ســرباز» با اشــاره به نزدیک شدن به ماه 
مبارك رمضان اضافه کرد: من همیشــه به بازى در سریال هاى 
مخصوص ماه رمضان و یا محرم و صفر عالقه دارم اما امســال 
متأسفانه ســریالى را براى این دو ماه تا به امروز قرارداد نبسته ام. 
اگر متن خوبى پیشنهاد شــود بدون شک بازى در آن را براى این 

ماه ها مى پذیرم. 
وى با تأکید بر عالقه خود براى بازى در ســریال هاى مناسبتى 
افزود: سال هاى متمادى است که براى همه مردم جا افتاده که در 
ایام ماه مبارك رمضان و یا محرم و صفر تعدادى ســریال روتین 
پخش مى شود. اتفاقًا اســتقبال مخاطبان از این سریال ها به طور 

معمول به شدت زیاد است.
بازیگر سریال «شهرزاد» در همین راستا اذعان کرد: این سریال ها 
معموًال متناسب با حال و هواى آن ماه ساخته مى شوند و به همین 

دلیل رابطه خوبى با مخاطب برقرار مى کنند. شاید یک مخاطب در 
طول سال سریال نبیند اما معموًال آثار این ماه هاى عزیز را از دست 
نمى دهد. البته از این نگذریم که اکثریت سریال هاى اینچنینى با 

کیفیت خوبى ساخته مى شوند. 
وى درباره مناسبتى نامیدن این ســریال ها از سوى برخى ادامه 
داد: از نظر من اسم گذاشتن روى هر چیزى بد است و برخى با نام 
مناسبتى دادن به این سریال ها شاید مى خواهند از درجه آنها کم 
کنند. در صورتى که این سریال ها نه تنها از لحاظ کیفیت آثارى 

خوبى بوده اند بلکه در ساخت بسیار سخت تر پیش مى روند.
بازیگر سریال «شب دهم» درباره همین موضوع افزود: خود من 
سابقه بسیار لذت بخشى از بازى در سریال هاى ماه محرم و صفر 
دارم که به «شب دهم» بر مى گردد. این سریال شاید بارها و بارها 
از شبکه هاى مختلف بازپخش شده اما مردم هنوز هم آن را نگاه 

مى کنند. این نشان دهنده موفقیت اثرى با کیفیت در ماه رمضان 
و یا محرم و صفر است. 

وى در همین راســتا اضافه کــرد: به همین دلیل من احســاس 
مى کنم که اگر ســریالى با کیفیت ساخته شــود ماه رمضان و یا 
محرم و صفر زمان بسیار خوبى براى پخش آن خواهد بود. «شب 
دهم» یکى از نمونه هاى موفق در این زمینه است. ما سریال هاى 
زیادى را داریــم که در آن برهه زمانى بــه موفقیت هاى فراوانى 

رسیده اند.
فالحى پور در خصوص ســاخت فصل چهارم سریال «شهرزاد» 
خاطرنشان کرد: ســاخت فصل چهارم سریال «شهرزاد» به طور 
کامل منتفى شده است. تا آنجایى که من شنیده و مى دانم حسن 
فتحى در فکر ســاختن «شهرزاد» نیســت و به دنبال داستان و 

سریالى دیگر است تا آن را تولید کند.
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سرنوشت ساخت فصل چهارم «شهرزاد»

 فیلم سینمایى «لتیان» به کارگردانى على تیمورى با حضور بازیگرانى 
چون پریناز ایزدیار، امیر جدیدى، سارا بهرامى و... بعد از سپرى کردن 

مراحل فنى به سینماها مى آید.
فیلم ســینمایى «لتیان» به کارگردانى على تیمــورى و تهیه کنندگى 
مجید مطلبى اواخر سال گذشته با حضور چهره هاى سرشناس سینما 
جلوى دوربین رفت و این روزها در حال ســپرى کردن مراحل فنى و 

تدوین است.
ســاخته جدید على تیمورى با حضور بازیگران سرشناس سینما چون 
پریناز ایزدیار، امیر جدیدى، ســارا بهرامى و... جلوى دوربین رفت و به 
زودى آماده نمایش مى شود. على تیمورى، کارگردان این فیلم سینمایى 
با انتشــار پســتى خبر از آغاز مراحل فنى و تدوین این فیلم سینمایى

 داد.
فیلم سینمایى «لتیان» اواخر سال گذشــته جلوى دوربین رفت و این 
روزها تدوین فیلم توســط محمدرضا مویینى در حال انجام است و به 

زودى صداگذارى و ساخت موسیقى فیلم آغاز مى شود.
امیر جدیدى، پریناز ایزدیار، سارا بهرامى، حسن معجونى، ستاره پسیانى 
و علیرضا ثانى فر بازیگران «لتیان» را تشکیل مى دهند.  امیر جدیدى و 
پریناز ایزدیار قبًال در فیلم سینمایى «هت تریک» با هم همبازى بودند 

که این فیلم مورد استقبال هوادارانشان واقع شد.

تصویربردارى فصل 3 ســریال «بچه مهندس» بــه کارگردانى على 
غفارى اوایل خرداد ماه آغاز خواهد شــد و بازیگــران جدیدى در این 

سریال حضور خواهند داشت.
پیش تولید فصل ســوم ســریال «بچه مهندس» به کارگردانى على 
غفارى و تهیه کنندگى سعید سعدى به روزهاى پایانى نزدیک مى شود 

و تصویربردارى از اوایل خرداد ماه آغاز خواهد شد. 
هنوز بازیگر نقش «جواد جوادى» انتخاب نشده است و گروه در حال 

بازنگرى در نگارش متن هاى این سریال هستند.
در فصل یک و دو این سریال بازیگران مشترکى حضور داشتند که بنا 
به فاصله زمانى بین این دو فصل، گریم شــده بودند. اما براى فصل 3 
«بچه مهندس» همه بازیگران جدید هستند و هیچ بازیگر مشترکى با 

فصل هاى قبلى در این فصل حضور ندارد. 
داســتان ســریال «بچه مهندس» بــه کارگردانى علــى غفارى و 
تهیه کنندگى ســعید ســعدى در تاریخ معاصر و در ســه فاز کودکى، 

نوجوانى و جوانى شخصیت اصلى مطرح مى شود.
پرویز پورحسینى، بهاره رهنما، اندیشه فوالدوند، بهناز جعفرى، افشین 
نخعى، سلمان فرخنده، ســیاوش چراغى پور، فرزین محدث، سوگل 
طهماسبى، عباس جمشیدى فر و حمید شریف زاده از بازیگرانى هستند 
که هم در فاز یک و هم در فاز 2 حضور دارند که در کنار آنها بازیگران 
دیگرى هم به کار پیوسته اند. پیش از این سیما تیرانداز، على اوسیوند، 
نسرین نکیســا، مهران نائل، صحرا اســداللهى،فرج ا... گلسفیدى و 
سیامک اشعریون هم به این سریال اضافه شده بودند و مانى رحمانى  

نقش نوجوانى جواد را بازى مى کند.

«بچه مهندس 3» 
با بازیگران جدید مى آید

پریناز ایزدیار با «لتیان» 
به سینما مى آید 

به تازگى جدیدتریــن تصاویر از حضور 
«کیانو ریــوز» بازیگر مطرح ســینماى 
هالیوود که سه گانه جاودانه «ماتریکس» 
را در کارنامه دارد در فیلم سینمایى «جان 

ویک 3» منتشر شده است.
سومین نسخه از فیلم ســینمایى «جان 
ویک» به کارگردانى «چاد استاهلسکى» 
با نام فرعى «پارابلوم» 17 ماه مى 2019 
اکران بیــن المللى خود در ســینما هاى 
آمریــکاى شــمالى را آغــاز خواهــد

 کرد.
عالوه بر «کیانو ریــوز»، «هلى برى»، 
«آنجلیکا هاستن»، «روبى رز»، «جیسون 
مانــزوکاس»، «الورنس فیشــبورن»، 
«جیســون کورن»، «لنــس ردیک»، 
«رابرت مک شین»، «استفانى ماکاروا» 
و «آشــیا کیت دیلون» در ایــن فیلم به 

ایفاى نقش پرداخته اند.
نسخه سوم «جان ویک» یک فیلم اکشن 
مهیج آمریکایى، به نویسندگى «دریک 
کولستاد» و کارگردانى چاد استاهلسکى 
است که دنباله اى بر فیلم «جان ویک 2» 

در سال 2017 به شمار مى رود.
پس از تسویه حساب با روس ها در قسمت 
اول فیلم، حاال که «ویــک» به زندگى 
عادى خود بازگشته، سر و کله «سانتینو 
د. آنتونیو»، برادر سردسته مافیاى ایتالیا 
از راه مــى رســد و وى از «ویــک» به 
علت داشتن نشــان تعهد مى خواهد که 
ِدینش را ادا کند و از «ویک» مى خواهد 
خواهرش که سردسته مافیاست را به قتل 

برساند.
«جان ویک» امتناع مى کند و «سانتینو» 
در واکنشى عجوالنه خانه «ویک» را به 
آتش مى کشد. حال غول درونى «ویک» 
بیدار شده و او ابتدا به دنبال اداى دین (که 
در دنیاى آدمکش ها یک رســم اســت) 
نســبت به «سانتینو» و ســپس انتقام از 

وى است.
حال در «جان ویک 3» ادامه این روایت 
دنبال مى شــود. «ویک» به دلیل بر هم 
زدن قوانین از سوى مافیا مجرم شناخته 
شده و براى کشتن وى مبلغ هنگفتى در 
نظر گرفته شده است. «ویک» که از این 
جریان با خبر شــده از دست قاتالن فرار 
مى کند اما به دنبال راهى براى پایان این 

وضعیت است.

همزمان با ادامه تصویربردارى سریال «برادر جان» به کارگردانى محمدرضا 
آهنج، نوشته سعید نعمت ا... و تهیه کنندگى محمدرضا شفیعى، ساالر عقیلى 

موسیقى تیتراژ پایانى این سریال را با ترانه اى از حسین غیاثى خواند.
فرید سعادتمند که سابقه آهنگسازى سریال هایى چون «نفس»، «ارمغان 
تاریکى»، «پروانه» و قطعات پرطرفدارى مثل چه بگویم را داشته و همچنین 
همکارى هاى موفقى را با ساالر عقیلى به ثبت رسانده، چندى است ساخت 

موسیقى سریال «برادر جان» را آغاز کرده است.
«برادر جان» محصول گروه فیلم و ســریال شبکه 3 ســیما، ملودرامى 
اجتماعى مذهبى اســت که براى پخش از شبکه 3 ســیما در ماه مبارك 

تولید مى شود.رمضان ســال 98 تهیه و 
عبارت انــد از  على بازیگران این سریال 

، نصیریان، حســن  ى ز ا شــیر ر پو
آفرین عبیســى، حســام منظــور، 

سعید چنگیزیان، 
کامــران تفتــى، 
سجاد افشاریان، ندا 
جبرئیلى، نسیم ادبى، 
مــارال فرجاد، شــیوا 
ابراهیمى، آرش فالحت 
محبوبــه  پیشــه، 
صادقــى، علــى 
آهنــج، جلیل 
فرجاد و لعیا 

زنگنه.

جایزه 
14 میلیون دالرى براى 

سر بازیگر مطرح 
هالیوود

ساالر عقیلى 
براى «برادرجان» مى خواند

نسخه نمایش خانگى فیلم سینمایى «سوفى و 
دیوانه» ساخته مهدى کرمپور از امروز سه شنبه 
دهم اردیبهشت توسط «تصویرگستر پاسارگاد» 
در شبکه نمایش خانگى توزیع مى شود و در شبکه 
«نماوا» به صورت آنالین قابل تماشا خواهد بود.

«ســوفى و دیوانه» درامى عاشــقانه است که 
فیلمنامه آن توسط مهدى سجاده چى و مهدى 
کرمپور به نگارش درآمده و پس از عاشقانه «پل 
چوبى»، پنجمین فیلم کرمپور در مقام کارگردان 

است که از ساختارى متفاوت برخوردار است.

امیر جعفــرى و به آفریــد غفاریــان بازیگران 
اصلى این فیلم هســتند و بازیگــران دیگرى 
چون محمدرضا شــریفى نیا، سیامک صفرى، 
الهه حصارى و ســعید امیر ســلیمانى در آن به 
ایفاى نقش پرداخته انــد. همچنین رضا یزدانى 

در این فیلم به عنوان بازیگر حضور دارد و دومین 
همکارى خود با کرمپور را پس از اپیزود «تهران 
ســیم آخر» از فیلم «طهران تهــران» تجربه 
مى کنــد. «ســوفى و دیوانه» محصــول خانه 

همایش است.

«سوفى و دیوانه» با بازى امیرجعفرى  از امروز در شبکه خانگى

رامبد جوان و «جناب خان» و دیگر عوامل «خندوانه» 
براى همدردى و اداى دین با مردم ایران به مناطق سیل 

زده سفر کردند.
تهیه کننده برنامه «خندوانه» حضور عوامل این برنامه 
در مناطق ســیل زده را، اداى دین این برنامه به مردم 
شریف ایران دانست و افزود: با سفر به استان خوزستان 
در بین مردم سیل زده حاضر شدیم و قرار است در این 
ســفر آیتم هاى ویژه اى را با حضور مــردم حادثه دیده 
ضبط کنیم تا از آن در 15 برنامه «قاچ» اســتفاده شود. 
رامبد جوان و «جناب خان» و عوامل برنامه در این سفر 
تالش کردند تا با کاهش آالم مردم گرفتار سیل براى 
دقایقى لبخند را روى لبانشــان بنشانند و دلشان را شاد

کنند. 
سید على احمدى اظهار کرد: این 15 قسمت بخشى از 

تعهد 70 قسمت برنامه «قاچ» بود که قرار است مطابق 
با کنداکتور شبکه نسیم در نیمه اردیبهشت ماه امسال، 
در ماه مبارك رمضان پخش شــود. وى گفت: این 70 
برنامه «قاچ» با مشارکت سازمان جمعیت هالل احمر با 
هدف آگاهى بخشى درباره مخاطرات طبیعى مانند زلزله 

و سیل تولید شده است.
تهیه کننده «خندوانه» با توجه به شــعار سال، تشویق 
به تولید و مصــرف تولیدات داخلــى را از اولویت هاى 
ساخت سرى جدید این برنامه برشمرد و گفت: در تولید 
برنامه هاى آینده «خندوانه» اهتمام ویژه اى به این هدف 
مى شــود و از حضور کار آفرینان موفق کشور نیز بیشتر 
اســتفاده خواهیم کرد. احمدى افزود: به امید خدا بعد از 
ماه صفر فصل جدید «خندوانه» را روى آنتن شــبکه 

نسیم خواهیم داشت.

 فصل جدید «خندوانه» کى پخش مى شود؟

3اجتماعى مذهبى اســت که براى پخش از شبکه 3 ســیما در ماه مبارك
تولید مى شود.8رمضان ســال 98 تهیه و 

عبارت انــد از  علىبازیگران این سریال 
ىنصیریان، حســن ز ا شــیر ر پو
آفرین عبیســىحســام منظــور، 

سعید چنگیزیان
تفتــى کامــران
ند سجاد افشاریان،
جبرئیلى، نسیم ادبى
مــارال فرجاد، شــیو
ابراهیمى، آرش فالحت
محبوبــه پیشــه، 
صادقــى، علــى
آهنــج، جلیل
فرجاد و لعی

زنگنه.

جواد نوروزبیگى تهیه کننده ســینما از اکران فیلم ســینمایى 
«زهرمار» در عید فطر با اندکى تغییرات خبر داد.

جواد نوروزبیگى تهیه کننده ســینما در گفتگویى درباره اکران 
فیلم ســینمایى «زهرمار» به کارگردانى ســیدجواد رضویان 
گفت: در نظر داریم این فیلم را در عید فطر به نمایش بگذاریم و 
به نظرم زمان خوبى براى نمایش این اثر است ضمن اینکه این 
فیلم با تغییرات بسیار کوچک نسبت به آن نسخه اى که در سى 
و هفتمین جشنواره فیلم فجر، به نمایش درآمد، اکران مى شود. 
وى با اشــاره به فیلم دیگرش با نام «مهمانخانــه ماه نو» به 
کارگردانى «تاکفومى تسوتســویى» که محصول مشــترك 
ایــران و ژاپن اســت، عنــوان کرد: مــا در تالشــیم تا این 
فیلم را در تابســتان به نمایــش بگذاریم البتــه تالش هایى 
هم بــراى اکــران همزمان ایــن فیلــم در ایــران و ژاپن 
کرده ایــم ولى این امر بســتگى به مناســبات کشــور ژاپن

 دارد.

نوروزبیگــى در پایان اظهــار کرد: براى یــک فیلم دیگر هم 
درخواست پروانه ســاخت داده ایم که هنوز موفق به دریافت 

آن نشده ایم.
در خالصه داستان «زهرمار» آمده است: «رضا دفتردار میانسال 
که به تازگى به تهران نقل مکان کرده است، رهى همکالسى 
سال هاى دور خود را مى بیند که هنوز کینه اى قدیمى از او دارد. 
در شــرایطى که رضا تالش مى کنــد از او دلجویى کند، رهى 
دسیســه اى طراحى مى کند و رضا را در گرفتارى بزرگى اسیر 
مى کند.» در این اثر ســیامک انصارى، شبنم مقدمى، شقایق 
فراهانى، علیرضا استادى، رضا رویگرى، برزو ارجمند، حسین 

محب اهرى و سیامک صفرى به ایفاى نقش پرداخته اند.
در «مهمان خانه ماه نو» هم بازیگران ایرانى مانند مهناز افشار، 
الله مرزبان، نســیم ادبى، على شــادمان و مریم بوبانى بازى 
مى کنند همچنین «ماساتوشى ناکاسه» و «اى اکو کوبایاشى» 

بازیگران ژاپنى این اثر هستند.

نسیم ادبى، بازیگر سینما و تلویزیون در فیلم سینمایى «گواهى 
امضاء» به کارگردانى شهرام اسدزاده نقش اول زن را ایفا مى کند.

در فیلم سینمایى «گواهى امضاء» که به نویسندگى و کارگردانى 
شهرام اسدزاده و با بازى امیر آقایى چندى پیش کلید زده شد، 
نسیم ادبى نقش مقابل امیر آقایى را با نام «محبوبه» ایفا مى کند، 
این دومین همکارى نسیم ادبى و شــهرام اسدزاده بعد از فیلم 
«طاقباز» است. «گواهى امضاء» روایت متقاطع و پیچیده اى 
اســت از یک شــبانه روز از زندگى «فریبرز» و «محبوبه» که 
تصادف دختر بچه پنج ساله شان با نام «تینا» با اتومبیل گروه 
فاســدان، آنها را ســر راه زوج دیگرى به نام هاى «اشکان» و 
«ندا» قرار مى دهد. در میان این هیاهو و درگیرى ها هر کس به 
فکر نجات زندگى خود از یک چند ضلعى تعقیب و گریز است تا 

گواهى براى تار و پود افکار خود به دست آورد.

حامد همایون، خواننده موســیقى پاپ، بــه خبر ممنوع 
التصویــر شــدنش در صــدا و ســیما واکنش نشــان

 داد.
حامد همایون که گویا به علت تمجیــد از بهروز وثوقى 
و رفتن به ســر مزار یک خواننده زن پیش از انقالب در 
لس آنجلس در صدا و سیما ممنوع التصویر شده است، در 

پستى اینستاگرامى، این خبر را تأیید کرد. 
حامد همایون نوشــت: «تشــکر ویژه از صدا و سیماى 
عزیز که تا به امروز، هرآنچه از دستمان برمى آمد را بدون 
هیچ گونه چشمداشــت مالى انجام دادیم؛ ازحذف عادل 
فردوسى پور و چهره هاى محبوب این مردم تا ممنوع شدن 
صدا و تصویر من. روز به روز درحال پیشــرفت هستید، 

تبریک ویژه منو بپذیرید. »

«زهرمار» جواد رضویان تغییر مى کند

نسیم ادبى 
همبازى امیر آقایى شد  

واکنش حامد همایون به 
ممنوع التصویرشدنش
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 تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در تک دیدار معوقه هفته هجدهم رقابت هاى لیگ برتر میزبان 
تیم سایپاست.

تک دیدار معوقه هفته هجدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس  
امروز سه شنبه 10 اردیبهشت ماه برگزار مى شود و در آن ذوب آهن اصفهان 

از ساعت 17 در ورزشگاه فوالدشهر میزبان تیم فوتبال سایپا است.
  دیدارى که کســب امتیاز کامل و پیروزى در آن با توجه به فاصله تک 

امتیازى دو تیم از اهمیت باالیى براى آنها برخوردار است.
شاگردان منصوریان در حالى آماده این دیدار حساس مى شوند که 
هفته گذشته تراکتورسازى را شکست داده و با 33 امتیاز در رده 
هفتم جدول رده بندى قرار گرفته اند. ذوب آهن در این 
دیدار باید مقابل سایپایى به میدان برود که 
در پنج هفته گذشته بردى به دست 
نیاورده و تنها سه مساوى کسب 
کرده و دو بار نیز تن به شکست 

داده است.
ذوب آهــن در آرمانى تریــن 
شــرایط خود مقابــل تیم على 
دایى قرار مى گیــرد. تیم متحول 
شــده منصوریان بیش از 13 بازى 
اســت که در رقابت هاى لیگ برتر 
و لیگ قهرمانان آســیا شکســتى 
نداشته و آخرین باخت آنها به هفته 
هفدهم لیگ برتر مقابل استقالل 

برمى گردد.
سبزپوشان اصفهانى در هر دو فاز 
هجومى و دفاعى از آمادگى کاملى 

برخوردار هستند و شرایط خوبى دارند. رشید مظاهرى بار دیگر به روزهاى اوج خود بازگشته و 
آمادگى باالى او در کنار نظم دقیق خط دفاعى ذوب آهن از ارکان اصلى موفقیت هاى اخیر این 

تیم است.
ذوب آهن در کمربند میانى وضعیت خوبى دارد و زوج حدادیفر و بوحمدان با آمادگى باالى خود، 
نقش پررنگى در نظم دادن به میانه میدان ذوبى ها ایفــا مى کنند. دوندگى باالى هافبک هاى 
ذوب آهن و جنگندگى بى امان آنها بدون شک نقطه اتکاى منصوریان براى بازى مقابل ساپیاست. 
فاز تهاجمى آرمانى ترین نقطه قوت سبزپوشان است. ذوب آهن که در نیم فصل نخست به علت 
معضل گلزنى، امتیازات زیادى را از دست داده بود، این روزها با اوج گیرى دوباره مطهرى و حسینى 
در کنار حضور مؤثر اوساگوآنا از خط حمله پویا و زهردارى برخوردار شده است و مهاجمان این تیم 

از قدرت برندگى باالیى بهره مى برند.
در آن سو سایپا همیشه جزو تیم هاى قلدر لیگ بوده و حضور دایى در رأس کادر فنى این تیم، توان 

جنگندگى و قلدرى آنها را افزایش داده است.
قدرت هجومى سایپا در نیم فصل دوم نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است. از دست دادن زهیوى 
و ترابى در نیم فصل، توان خط حمله ســایپا را پایین آورده است اما با وجود این، حضور دشتى و 

عباسیان در کنار آرمان رمضانى خط حمله سایپا را خطرناك مى کند.
بازى سایپاى دایى چندان مبتنى بر بازى ســازى روى زمین، پاسکارى هاى متعدد و حمالت 
تدریجى نیست. سیستم دلخواه دایى، بازى مستقیم بوده و با توجه به مدافعان بلندقامت و تنومند، 
مهاجمان باهوش و سرزن، در کنار وینگرهاى دریبل زن و خالقى که در اختیار دارد، در اجراى 

این سیستم موفق است.
ذوب آهن در مقابل سایپا کار ســختى را پیش رو دارد. انگیزه باالى نارنجى پوشان در کنار توان 
تهاجمى خوب و قدرت بدنى باالى بازیکنان این تیم، کار را براى شاگردان منصوریان سخت 
مى کند اما از طرف دیگر ضعف مدافعان این تیم در برابر توپ هاى سریع و خط میانى قدرتمند 

سبزپوشان مى تواند ورق را به نفع این تیم برگرداند.
این بازى را مى توان نبرد وینگرهاى دو تیم دانست. جایى که عباسیان و دشتى در مقابل حسینى و 
مطهرى قرار مى گیرند. باید منتظر ماند و دید این نبرد به نفع کدام تیم رقم خواهد خورد. دیدارى 
که هدایت هر دو تیم را چهره هاى اسطوره تیم ملى ایران در جام جهانى 98 فرانسه برعهده دارند.

 جدال اسطوره هاى  جدال اسطوره هاى 9898 در سال  در سال 9898
ذوب آهن 

در مقابل سایپا کار 
سختى را پیش رو 
دارد. انگیزه باالى 

نارنجى پوشان در کنار 
توان تهاجمى خوب 
و قدرت بدنى باالى 
بازیکنان این تیم، 

کار را براى شاگردان 
منصوریان سخت 

مى کند اما از طرف دیگر 
ضعف مدافعان این تیم 
در برابر توپ هاى سریع 

و خط میانى قدرتمند 
سبزپوشان مى تواند 

ورق را به نفع این تیم 
برگرداند

احمد جمشیدى، سخنگوى باشــگاه ذوب آهن گفت: تاکنون هیچ تصمیمى بر اینکه آذرى مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن نباشد، گرفته نشده است.

احمد جمشیدى در گفتگویى، درباره مصاحبه اخیر ســعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن و اینکه او 
در صحبت هایش به نوعى تلویحًا به جدایى از ذوب آهن اشــاره کرده، گفت: تاکنون هیچ تصمیمى بر 
اینکه ایشان مدیرعامل باشگاه ذوب آهن نباشد، گرفته نشده است. من نمى دانم آذرى در مصاحبه خود 
چه گفته اما از لحاظ هیئت مدیره درباره مدیرعامل باشگاه و تغییر این پست تصمیمى گرفته نشده و من 

این موضوع را تکذیب مى کنم.
وى افزود: با آذرى صحبت مى کنم تا ببینم جریان چیست، چراکه تاکنون نه ما با او صحبتى در این باره 

داشتیم و نه او با ما حرفى زده است.
سخنگوى باشــگاه ذوب آهن راجع به عملکرد خوب تیم فوتبال ذوب آهن در نیم فصل دوم مسابقات، 
عنوان کرد: وضعیت تیم بسیار عالى است و [سه شنبه (امروز)] باید مقابل سایپا (دیدارى معوقه از هفته 
هجدهم) بازى کنیم. مى خواهیم در بازى هاى باقیمانده لیگ نیز به پیروزى برسیم تا با کسب رتبه ششمى 
لیگ را به پایان ببریم. وضعیت تیم در نیم فصل دوم خیلى بهتر شده و در لیگ قهرمانان آسیا نیز ما بهترین 
عملکرد را در بین نمایندگان ایران داشته ایم. امیدوارم ذوب آهن سه بازى لیگ و دو بازى آسیا را با موفقیت 

پشت سر بگذارد تا خودش را براى فصل آینده به خوبى آماده کند.

کانون هواداران پرسپولیس از تماشاگران این تیم خواست براى تشویق آنها فردا چهارشنبه به ورزشگاه یادگار 
امام (ره) تبریز نروند.

هفته گذشته و در جریان دیدار پرسپولیس - سپاهان در ورزشگاه آزادى حواشى زیادى رخ داد که بخش اعظمى 
از آن مربوط به سکوها و درگیرى تماشــاگران دو تیم بود که کار به مصدومیت چند نفر از تماشاگران و عوامل 
اجرایى بازى کشید. این اتفاقات به قدرى سرو  صدا کرد که هنوز با گذشت چند روز در مورد آن صحبت مى شود 

و واکنش هاى مختلفى به همراه داشته است.
در همین راستا باشگاه پرسپولیس که باید خودش را آماده دیدار حساس با تراکتورسازى در تبریز کند در آستانه 

این دیدار موضع عجیبى گرفته است و عمًال اعالم کرده هیچ سهمى از سکوهاى ورزشگاه یادگار نمى خواهد.
رئیس کانون هواداران این باشگاه بیانیه اى در سایت رسمى منتشر کرده که در بخشى از آن آمده است:

«پیش قدم شدیم و اعالم مى کنیم تا بهبود شرایط کنونى، کانون هواداران پرسپولیس از اعزام هوادار و لیدر به 
تبریز خوددارى  کند و از هواداران فهیم تبریزى پرسپولیس هم درخواست مى کند؛ براى مدیریت صحیح، بازى 

پیش رو در مقابل تراکتورسازى را از پاى گیرنده هاى خود به تماشا بنشینند.»

هیچ سهمى از ورزشگاه تبریز نمى خواهیم

با آذرى 
صحبت 
مى کنیم

دست از این 
لجبازى ها 
بردارید

آخر سیاه بازى!

 ماجراهــاى بازى جنجالى پرســپولیس و ســپاهان 
نقطه پایانى ندارد. هر دو تیم حاال وارد بازى شــکایت 
شــده اند. ابتدا پرســپولیس اعالم کرد که از سیاوش 
یزدانى شکایت مى کند. بعد باشگاه سپاهان در اقدامى 
تالفى جویانه تصمیم به شــکایت از علیرضا بیرانوند 
گرفت. باشگاه پرسپولیس اعالم کرد به مدارك جدیدى 
دست پیدا کرده و از کى روش استنلى شکایت مى کند. 
اما ســپاهان در اقدامى عجیب اعالم کــرد از برانکو 
ایوانکوویچ شکایت خواهد کرد. روابط عمومى باشگاه 

سپاهان اعالم کرده از برانکو، ســرمربى کروات تیم 
پرسپولیس به کمیته اخالق و همینطور کمیته انضباطى 
شکایت کرده و دلیل آن را رفتار پرخاشگرانه برانکو در 
هنگام سوت پایان بازى و هل دادن اعضاى کادر فنى 

سپاهان اعالم کرده است.
تصاویر نشان مى دهند که برانکو در پایان بازى رفتار 
پرخاشــگرانه بروز داده اما کسى که توسط برانکو هل 
داده شد فریبرز محمودزاده، ناظر بازى بود. خود محمود 
زاده هم اعالم کــرده که همه اتفاقات بــازى را بنا به 

وظیفه اش گزارش خواهد کرد. ایــن موضوع طبیعى 
است و مخالفى هم ندارد اما عجیب این است که باشگاه 

سپاهان به این دلیل از برانکو شکایت کرده!
ســازمان لیگ هم در این باره گفته است رفتار برانکو 
با ناظر بازى ارتباطى به باشــگاه سپاهان ندارد و خود 
این سازمان آن ماجرا را پیگیرى خواهد کرد! مشخص 
اســت که عوامل هر دو باشــگاه وارد بــازى بچگانه 
لجبازى شــده اند و به همین دلیل تصمیمات عجیبى 

مى گیرند!

اخیراً امیــر قلعه نویى در مصاحبــه اى رادیویى درباره 
اتفاقات روى ســکوها در بازى پرسپولیس و سپاهان 
حرف هاى جالبــى زده بود. او خطاب بــه هواداران و 
تماشــاگران گفته بود: «این فحاشى ها را به من انجام 
بدهید ولى به سمت یکدیگر سنگ پرتاب نکنید. به من 
فحش بدهید اما به مردم آسیب نزنید. اینها برادران شما 
هستند. همه ما با یکدیگر برادر هستیم.» حاال همین 

حرف هاى او با واکنش جالبى از سوى محمد مایلى کهن 
روبه رو شده است. مایلى کهن که در یکى دو هفته اخیر 
دوباره فعال شــده و به قلعه نویى هم طعنه زده است 
این بار هم کنایه هاى جالبى به ســرمربى سپاهان زده 
و در پاسخ به سئوالى درباره واکنش خود به شعارهاى 
سکوها گفته است: «من اشتباه کردم! من هم باید همه 
را ســیاه مى کردم! در زمان مسابقه همه کار مى کردم، 

عامل اصلــى تحریک خودم مى شــدم و با حرکت 
دست همه کارى انجام مى دادم و فرداى پس 

از آن مى گفتم چرا همدیگر را با ســنگ 
مى زنید؟ خوب نیست، به من فحش 

بدهید اما همدیگر را با ســنگ 
نزنید. این آخر سیاه بازى 

است!» 

ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان قرار است در 
هفته جارى لیست بازیکنانش را براى فصل آینده به این 
باشگاه ارائه کند.  تیم فوتبال ذوب آهن در نیم فصل دوم 
لیگ برتر و در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا عملکرد 
خوبى با علیرضا منصوریان داشــته است و مسئوالن 
باشگاه در نظر دارند همکارى شان را با این مربى در فصل 
بعد نیز ادامه دهند. از همین رو مقرر شده است منصوریان 
در هفته جارى لیســت بازیکنــان ورودى و خروجى 

مدنظرش براى فصل آینده را به باشگاه ارائه کند.

سرمربى باتجربه ســپاهان عادت بدى دارد و به نظر
 مى رسد که قصدى براى ترك کردن آن ندارد.

  امیر قلعه نویى را باید یکى از بهترین مربیان تاریخ فوتبال 
ایران دانست. قلعه نویى که االن در سپاهان مربیگرى 
مى کند پر افتخارترین مربى تاریخ لیگ برتر است. او 
هدایت هر تیمى را که برعهده مى گیرد با تغییرات زیادى 
که در آن مى دهد تیمش را به یکى از شانس هاى اصلى 

کسب عنوان قهرمانى تبدیل مى کند.
ســپاهان فصل قبــل از نامزدهاى ســقوط به لیگ 
پایین تر بود اما در فصل جارى از مدعیان اصلى کسب 
عنوان قهرمانى است. سرمربى سپاهان یک عادت بد 
دارد که با وجود آنکه تجربه بسیار باالیى دارد اما به هر 

دلیلى که باشد آن را ترك نمى کند.
قلعه نویى بعــد از آنکه تیمش به پیروزى دســت پیدا 
مى کند در نشست خبرى عادت دارد که به فوتبال تبریک 
بگوید و به احتمال خیلى زیاد از سرمربى تیم حریف هم 
مثل دیدار برابر سایپا تعریف و تمجید کند و گاهى اوقات 
هم این موفقیت تیمش را به امدادات غیبى ربط مى دهد.
اما این مربى باتجربه بعد از آنکه تیمش تن به شکست 
مى دهد معموًال از زمین و زمان سخن به میان مى آورد. 
او اگر در نشست خبرى حاضر شود از دست هاى پشت

 پرده اى مــى گوید که مى خواهند امیــر قلعه نویى را 
به زمین بزنند. او در جریان بــازى در همان ابتدا روى 
صحنه هایى که ممکن است که هیچ تأثیرى بر روند 
بازى نداشته باشند به شدت خود را عصبانى مى کند و به 
داور بازى اعتراض مى کند تا به نوعى او را در ادامه تحت 
تأثیر قرار دهد و این را به مرات و کرات تکرار کرده است.

قلعه نویى در فصل جارى یک عادت دیگر را شایع داده و 
آن اینکه خودش به نشست خبرى نمى رود و دستیارش 
را مى فرستد و یا اینکه زمان پرواز تیمش به گونه اى است 

که او به نشست خبرى نرسد.
او بعد از شکســت ترجیح داده که در نشســت خبرى 
حاضر نشــود  البته در دیدار برابر استقالل خالف این 
هم صدق کرد و قلعه نویى بعد از شکست با شجاعت 
تمام در نشســت خبرى بعد از بازى خودش را مقصر 
این شکســت اعالم کرد و بعید نیست که این به دلیل 
آن باشد که حریف او در این دیدار استقالل باشد؛ تیمى 
که او به آن عالقه زیادى 
دارد و بعید نیست که در 
پایان فصل هم به آبى 
پوشان ملحق 

شود.

آ

لیست علیمنصور 
این هفته ارائه مى شود

یاران دایى و منصوریان امروز به مصاف هم مى روند

 من 

 باره 

ات،
هفته
شمى
رین
قیت

برى ر رجیح ز ب و
حاضر نشــود  البته در دیدار برابر استقالل خالف این 
هم صدق کرد و قلعه نویى بعد از شکست با شجاعت 
تمام در نشســت خبرى بعد از بازى خودش را مقصر 
این شکســت اعالم کرد و بعید نیست که این به دلیل 
آن باشد که حریف او در این دیدار استقالل باشد؛ تیمى 
که او به آن عالقه زیادى 
دارد و بعید نیست که در 
پایان فصل هم به آبى 
پوشان ملحق 

شود.

نظ ه د دىدا اهانعادت ه اتج

قلعه نویى این 
عادت هایش را ترك کند

به فاصله ســه هفته مانده به اتمام 
رقابت هاى لیگ برتر هنوز چهره تیم قهرمان 
و تیم هایى که سهمیه آسیایى مى گیرند مشخص نشده 
است. پرسپولیس به نوعى خرج خودش را در صدر جدول جدا 
کرده و با 56 امتیاز به یک حاشیه امنیت رسیده، اما به هر حال چهار 
تیم دیگر همچنان دنبال پرسپولیس هستند تا در این سه هفته پایانى از 
آخرین بخت هاى خود براى قهرمانى و البته کسب سهمیه استفاده کنند. با 
هم نگاهى به سه بازى باقیمانده پنج تیم باالى جدول مى اندازیم و برنامه این 

بازى ها را مرور مى کنیم.
*بازى هاى باقیمانده پرسپولیس:

تراکتورسازى تبریز – پرسپولیس
پرسپولیس – ماشین سازى تبریز
پارس جنوبى جم – پرسپولیس

*بازى هاى باقیمانده استقالل:
استقالل – استقالل خوزستان
صنعت نفت آبادان – استقالل

استقالل – سپیدرود رشت

*بازى هاى 
باقیمانده سپاهان:
سپاهان – ماشین سازى

پدیده – سپاهان
سپاهان- استقالل خوزستان

*بازى هاى باقیمانده تراکتورسازى:
تراکتورسازى – پرسپولیس

تراکتورسازى – پارس جنوبى جم
فوالد خوزستان – تراکتورسازى

*بازى هاى باقیمانده پدیده:
سایپا- پدیده

پدیده – سپاهان
ماشین سازى 

– پدیده 3 مبارزه 
نفسگیر 
مدعیان
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه سیزده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده کالسه 
960751 ج/13 له خانم مریم عربى با وکالت سودابه نوروزى علیه آقاى حمیدرضا پایا مبنى بر مطالبه 150 
عدد سکه بهار آزادى و 100 مثقال طال که در روز مزایده ارزیابى مى گردد و سایر مطالبات بابت محکوم 
به در تاریخ 98/3/6 ساعت 12/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 
18 جهت فروش اتومبیل سمند LX به شماره انتظامى 131ن43- ایران 13 که توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان- پارکینگ فجر- مراجعه و از 
اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى 
در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یکماه پرداخت 
واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: سوارى سمند LX- به 
شماره 131 ن43 ایران 13- رنگ سفید- مدل 1391- شماره موتور 0013036- شماره بدنه 516121 
موتور و گیربکس خاموش بود- دربهاى وسیله بسته بود شماره موتور و شاسى رویت نگردید- الستیک 
ها 20٪ سالم بودند- برابر اعالم خواهان وسیله از 14 ماه پیش توقیف شده است قیمت پایه کارشناسى 
وسیله با توجه به  وضعیت آن در بازار روز امروز (با توجه به نوسانات قیمت) جهت فروش به صورت مزایده 
حدوداً مبلغ 330/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 445471 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى 

اصفهان /2/197
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704002004000758/1 شــماره بایگانى پرونده: 9706520/2 شماره  ابالغیه: 
139805102004000230 تاریخ صدور: 1398/01/26 آگهى ابالغ اجرائیه پرونده کالسه: 9706520- 
بدینوسیله آقاى حســین احمدى شــاپورآباد فرزند عباس بدهکار پرونده که برابر گزارش مامور ابالغ 
مربوطه نشانى شما: اصفهان، ملک شهر رباط دوم کوى 25 مجتمع ساسان مورد شناسایى واقع نگردیده 
و بســتانکار نیز آدرس دیگرى معرفى ننموده ابالغ مى گردد که برابر سند رهنى شماره 122833 مورخ 
95/04/30 تنظیمى در دفترخانه شماره 4 اصفهان، بستانکار بانک کشاورزى مبادرت به صدور اجرائیه 
کالســه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 11/800/000/000 ریال بابت اصل و مبلغ 1/820/220/691 
ریال بابت ســود و مبلغ 280/950/371 ریال بابت دیرکرد تا تاریــخ 97/09/07 و از این تاریخ تا زمان 
تســویه کامل بدهى روزانه مبلغ 8/401/558 ریال و حق الوکاله بدهکار مى باشید که خسارت تاخیر تا 
روز پرداخت نیز طبق مفاد سند رهنى به آن اضافه مى گردد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد 
رسمى مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس 
از انتشار آگهى در روزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب مى گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون 
اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 86/11/29 نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام ننمائید بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامى مورد وثیقه عبارت است 
از 99/11383 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت 
ارزیابى و با برگزارى مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتى اقدام خواهد شد و جز آگهى 
مزایده آگهى دیگرى منتشــر نخواهد شد. م الف: 446306 اســدى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /2/199
اخطاریه 

شــماره پرونده: 139404002145000009/2 شــماره بایگانى پرونده: 9400899/2 شماره ابالغیه: 
139805102004000198 تاریــخ صدور: 1398/01/24 آگهى اخطاریــه پرونده 9400899- بدین 
وسیله به آقایان بدینوسله به آقایان احمد مصطفائى و مهدى مصطفائى به نشانى اصفهان- خ عبدالرزاق 
اول- کوچه حمام شیخ بهائى- پ 26 بدهکاران پرونده کالسه 9400899 این اداره که برابر گزارش مامور 
ابالغ مربوطه آدرس شما مورد شناســایى واقع نگردیده ابالغ مى گردد که: بازگشت به اعتراض بانک 
کشاورزى به وارده شماره 20040112102 مورخ 1396/10/16 راجع به ارزیابى شش دانگ پالك ثبتى 
شماره 6/1377 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان موضوع سند رهنى شماره 31589 مورخ 1389/03/30 
تنظیمى دفتر اسناد رسمى شماره 70 کوهپایه بدین وسیله به آگاهى مى رساند ملک مذکور مجدداً توسط 
آقایان احمدرضا احمدى، مسعود پورفوالدى و محسن حمیدى اصفهانى به مبلغ 9/400/000/000 ریال 
ارزیابى گردیده و اقدام بعدى پرونده، آگهى مزایده و سپس ادامه عملیات اجرایى میباشد. م الف: 446305 

اسدى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/200
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003005203/1 شماره بایگانى پرونده: 9707308/1 شماره آگهى ابالغیه: 
139803802003000014 تاریخ صدور: 1398/01/27 ابالغ اجرائیه چک- بدین وسیله به آقاى سید 
على نائب پور فرزند سید حسن به شناسنامه شــماره 34399 صادره اصفهان و کدملى 1282271415 
متولد 1340/08/01 ساکن اصفهان خیابان احمدآباد کوى خواجه نظام الملک، (2 شرکت کارتن گستر به 
شماره ثبت 19680 و شناسه ملى 10260405657 به آدرس اصفهان خیابان احمدآباد، ابالغ مى شود که 
بانک پارسیان شعبه دکتر نوربخش اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 200340010540304 مورخ 
1387/05/02 جهت وصول مبلغ 7/813/000/000 ریال بابت اصل و مبلغ 1/762/741/233 ریال بابت 
سود و مبلغ 24/404/761/380 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/04/10 بانضمام خسارت 
تاخیر روزانه به مبلغ 7/476/949 ریال از تاریخ 1397/04/10 تا روز وصول علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به کالسه 9707308 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1397/11/14 
مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 446303 رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  /2/201

مزایده (نوبت اول)
واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 962733 جلسه مزایده اى در روز 
دوشنبه مورخ 1398/3/6 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم 
له و به جهت فروش یک دستگاه خودروى سوارى پراید مدل 1383 به رنگ سبز، یگانه سوز (بنزینى) به 
شماره موتور 00693982 و شماره شاسى s 1412283224785 به شماره انتظامى 599 هـ 61 ایران 
43 خودرو تصادفى بوده و عقب آن  خسارت کلى دیده باطرى خودرو مستعمل و الستیک ها مستعمل و 
زیر و بند عقب خسارت کلى دیده و قیمت خودرو بدون لحاظ بیمه نامه تعیین گردیده و بیمه نموده خودرو 
مذکور با خریدار مى باشد. که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 30/000/000 ریال ارزیابى 
گردیده است، در محل اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به 

مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از خودرو مورد نظر واقع در پارکینگ انتظامى زرین شهر دیدن نموده و 
سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده 
فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت 
نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت ودر صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز 

پرداخت نمایند. م الف: 447100 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /2/221
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى حسین جمالى  دادخواستى به مبلغ مبنى بر انتقال 
سند خودرو 543/43 هـ 42 بطرفیت آقاى مهدى رحیمى- سعید شیرمحمدى- رحمت اله مقصودى- 
حمید عسگرى- ابراهیم غالمى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 98- 133در شعبه 
چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 
98/3/22 ساعت 9 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 445596 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /2/222
مزایده اموال منقول

شــماره : 972551- اجراى احکام شــعبه اول دادگاه  حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
972551  اجرائى  موضوع علیه شــرکت تولیــدى پلى اتیلن  ادمــان و له آقاى مرتضــى حمزه زاده 
قهدریجانى  در تاریخ 1398/03/07 به منظور فروش 2200کیلوگرم پلى اتیلن شــامل 100 کیلوگرم
 HMC   RP 100 Nپتروشیمى جم و مقدار 1000 کیلوگرم CRP 100 Nپتروشیمى مارون و 1100 
کیلوگرم LL209AA  پتروشیمى امیرکبیر جمعا به ارزش 250/000/000 ریال  از ساعت 10 الى 11 
صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 318 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده 
توسط کارشناس رسمى دادگســترى جمعا به مبلغ 250/000/000 ریال ارزیابى شده است. مزایده از 
قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى 
مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد 
قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و درصورت برنده 
شدن فى المجلس ما به التفاوت تا ده درصد از قیمت پیشنهادى را به حساب مذکور واریز و فیش آن را 
ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد  م/الف : 446911 

اجراى احکام مدنى فالورجان / 2/214 
اجرائیه

شماره اجرائیه 9810423653300023 - شــماره پرونده 9709983653300306 - شماره بایگانى 
شعبه970319 - تاریخ تنظیم 1398/02/02-  مشخصات محکوم له /محکوم لهم  بانک مهر اقتصاد با 
مدیریت عاملى جواد تک روستا به نشانى اصفهان-پل آذر-ابتداى خیابان توحید-بعد از تاالر فرشچیان-

پالك 3 مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم -1- پریسا شاه مرادى فرزند ابوالقاسم مجهول المکان 
2-  مهدى جعفرى افجدى فرزند نوروز به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان فالورجان -فالورجان 
–افجد-خیابان ابوریحان -مجتمع مسکونى شــهید باهنر- پالك 9 -مشخصات نماینده یا قائم مقام 
قانونى محکوم له/محکوم لهم  مریم ناصرى اصفهانى فرزند عباس به نشــانى اصفهان -شهرســتان 
فالورجان- شهر فالورجان -خیابان طالقانى -طبقه فوقانى بانک قوامین –واحدشرقى دفتر وکالت/ 
وکیل بانک مهر اقتصاد با مدیریت عاملى جواد تک روستا  محکوم به:  بسمه تعالى  به موجب درخواست 
اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه9709973653300680 محکوم علیه محکوم 
است به:  پرداخت تضامنى مبلغ دویست و یازده میلیون و هفتصد وچهار هزار و هفتصدو هشتادو نه ریال 
(وجه چک به شماره 627583-1396/2/30) بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسى برابر تعرفه 
قانونى (هزینه دادرســى به مبلغ 7/341/668 ریال و حق الوکاله به وکیل به مبلغ 6/280/914 ریال) و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از 
سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشــد در مقابل دریافت الشه چک، در حق محکوم له و 
پرداخت نیم عشــر در حق صندوق دولت. م الف 444052 على صادقیان - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه 

عمومى حقوقى فالورجان/ 2/215 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسیدگى- شماره : 97/2372 ش 1 ح – نظر به اینکه آقاى علیرضا رضائى 
بطرفیت على اصغر کارگرى به خواسته انتقال سند تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى 
ارجاع و به کالسه 97/2372 ثبت و براى روز شنبه مورخ 98/03/18  ساعت 9/15 وقت رسیدگى تعیین 
گردیده است و   خوانده مجهول المکان معرفى نموده است  به تقاضاى خواهان و دستور شورا به استناد  
ماده 73 ق . آ . م مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى جرید االنتشار رسمى درج و آگهى و از خوانده 
دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى فالورجان و اعالم نشانى  
و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمایم براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف 
شــعبه اول حقوقى فالورجان جهت رسیدگى حاضر شــود ، در غیر اینصورت این آگهى به منزله ابالغ 

محسوب مى شود . م الف 442429 شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى فالورجان/ 2/216 
ابالغ رأى

دادنامه- شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان -خواهان آقاى غالمرضا خرمى فرزند پرویز به نشانى 
زندان شهرســتان لنجان - خوانده آقاى قربانعلى صفرى کلیشادى فرزند محمدتقى نشانى فالورجان 
خ بسیج بلوار بعثت ك13 پالك 2 - خواســته اعســار از پرداخت یکجاى محکوم به موضوع دادنامه 
189/95-190 به میزان 130/000/000 ریال گردشکار- خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى 
در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه به تصــدى امضاکننده زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا - دادخواست آقاى غالمرضا خّرمى فرزند پرویز به طرفیت آقاى قربانعلى صفرى کلیشادى فرزند 
محمدتقى به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به و تقســیط آن به مبلغ 130/000/000 ریال موضوع 
پرونده 189/95-190 نزد اجراى احکام قطع نظر از این که خوانده حضور ندارد و با شهادت شهود تعرفه 
شده خواهان موداى گواهى گواهان ، صحت ادعاى خواهان تایید مى گردد. با توجه به اظهارات وى که 
مدعى است مدت 4 سال در بازداشت بسر مى برد. و داراى پرونده هاى متعدد به شرح مدارك (حدود یک 
صد پرونده چک) ضمیمه دادخواست مى باشد. شورا نظر به اینکه خواهان فاقد امکان الزم براى پرداخت 
محکوم به مى باشــد و مدت طوالنى در بازداشت بســر مى برد و اینکه عاجز از تودیع پیش پرداخت در 
اقساط است از این رو دعوى مطروح را قابل اجابت تشخیص به استناد ماده 1 و 2 و 23 قانون اعسار حکم 
به اعسار خواهان و تقسیط محکوم به ماهیانه یک میلیون ریال پس از آزادى از زندان و اشتغال به کار در 

آمد زا در حق خوانده صادر مى گردد این راى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در 
محاکم محترم تجدید نظر فالورجان مى باشد. م الف 442434 سید رسول سادات - قاضى شعبه اول 

شوراى حل اختالف فالورجان/2/217 
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1085/97 دادنامه-19/98-98/01/25مرجع 
رسیدگى شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد خواهان: امیرحسین چترایى –  نشانى : 
نجف آباد – خ دلگشا- خ ابوالقاسمى – ك- چهارده معصوم – پ 108- وکیل خواهان : امین سبحانى  
نشانى: نجف آباد-خ 17 شهریور –نبش تقاطع خ 22 بهمن دفتر وکالت آ- قدیرى خواندگان: 1- بهنام 
بهاءلو هوره 2- ابراهیم شمسى نشــانى: 1- مجهول المکان 2- کهریزسنگ خ امام کوچه 16 پ 5 ك 
پ 8586154894 موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 94554-96/12/25 عهده بانک تجارت 
جمعا به مبلغ20/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى امیرحسین چترایى با وکالت 
امین سبحانى سبحانى به طرفیت آقایان : 1- بهنام بهاءلوهوره 2- ابراهیم شمسى  به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خواندگان داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خواندگان دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانسته و حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 1/650/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 96/12/25 لغایت اجراى حکم که 
توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 

باشد.447559/م الف، على زارع قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه ششم/ 2/223
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 1087/97 دادنامه 97/12/25-1175/97 
مرجع رسیدگى شعبه ششم شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد خواهان: امیرحسین چترایى 
نشانى نجف آباد – خ دلگشا- خ ابوالقاسمى – ك- چهارده معصوم – پ 108 – وکیل خواهان : امین 
سبحانى  نشانى: نجف آباد-خ 17 شــهریور –نبش تقاطع خ 22 بهمن دفتر وکالت قدیرى خواندگان: 
1-امان اله بلدى مجهول المکان 2- ســعادت شهیدى نشــانى: نجف آباد –مجاهدجنوبى –کوچه 
حافظ-پالك 6 موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به شــماره 636743-93/12/10 عهده بانک ملى 
جمعا به مبلغ100/000/000ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت 
مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى امیرحسین چترایى با 
وکالت امین سبحانى سبحانى به طرفیت آقایان: 1- امان اله بلدى2-سعادت شهیدى  به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خواندگان داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خواندگان دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و 
ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 230/000 تومان به عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 97/11/16لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى 
نجف آباد مى باشد.447561/م الف، على زارع قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 

ششم/ 2/224
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1083/97 دادنامه 1176/97-97/12/25 مرجع 
رسیدگى شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد خواهان: امیرحسین چترایى – وکیل 
خواهان : امین سبحانى  نشانى: نجف آباد-خ 17 شهریور –نبش تقاطع خ 22 بهمن خوانده: 1- شهرام 
بلدى مجهول المکان 2- سعادت شهیدى نشــانى: نجف آباد –مجاهدجنوبى –کوچه حافظ-پالك 
6 موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به شــماره 812678-94/10/5 جمعا به مبلغ150/000/000ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى امیرحسین چترایى با وکالت امین سبحانى سبحانى به طرفیت صادر 
کننده ظهر نویس 1- شهرام بلدى2-سعادت شهیدى  به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 
گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خواندگان 
داشــته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خواندگان دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
سه میلیون ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 97/11/16(اقامه دعوا) لغایت اجراى حکم که 
توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 

باشد.447565/م الف، على زارع قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه ششم/2/225 
حصروراثت 

محمد باقر کدخدائى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 706 به شرح دادخواست به کالسه 176/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طیبه جمشیدیان قلعه 
سفیدى بشناسنامه 28 در تاریخ 98/1/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1. صدیقه کدخدائى ش ش 13 ، 2. محمود کدخدائى  ش ش 546 ، 3. بتول 
کدخدائى ش ش 843 ، 4. محمد باقر کدخدائى نجف آبادى ش ش 706 (فرزندان 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. 447658/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 2/226
ابالغ رأى

 راى شورا- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد. کالسه پرونده 1220/97 دادنامه 98/1/24-51/98 
مرجع رسیدگى شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد (امیر آباد) خواهان: محرم صابرى  نشانى: 
فیروزآباد روبه روى تاکســى تلفنى فیروز پالك 9 خوانده: 1- على پور بى باك 2- محمد طاها براتى  
نشانى: 1- شهرك آزادگان –بلواربسیج-خ شفق-11 کد پستى 8513947661 2- مجهول المکان، 
خواسته: الزام به انتقال ســند رسمى گردشکار: پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى محرم صابرى  به طرفیت خواندگان 1- على 
پور بى باك 2- محمد طاها براتى بخواسته الزام به انتقال سند خودرو پراید نقره رنگ به شماره انتظامى 
878و 26-ایران 53و هزینه دادرسى شــورا از توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات خواهان و 
قولنامه ارائه شــده فى ما بین خواهان و خوانده ردیف اول مورخه 95/5/21 کــه داللت بر احراز رابطه 
حقوقى فى مابین مى نماید و با عنایت به استعالم مورخه 97/11/3 که موید بر مالکیت خوانده ردیف دوم 
مى نماید و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى در جلسه حاضر نگردیده اند و الیحه اى در دفاع 
از خویش ارائه ننموده اند لذا شورا باســتناد ماده 220-221-222 قانون مدنى و ماده 198  قانون آیین 
دادرسى  حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى 
اتومبیل فوق الذکر به نام خواهان و محکومیت خوانده ردیف اول  به پرداخت مبلغ دویست و بیست هزار 
تومان بابت هزینه دادرسى و پرداخت هزینه هاى نقل و انتقال سند اتومبیل فوق الذکر در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره نسبت به خواندگان غیابى و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى در 
این شورا وسپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 

باشد.447799/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه پنجم /2/227
 مزایده اموال منقول

 اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 4548/97 
اجرائى موضوع علیه: محسن سلیمانى فرزند نریمان و له ســید محمد میریان فرزند على اکبر در تاریخ 
98/2/23 به منظور فروش:1- تعداد 6 کارتن 24 عددى به تعداد 144 عدد المپ LED 35 واتى با سرى 
آلومینیومى ساخت شرکت پاك نور هر عدد به قیمت 500/000 ریال -2- تعداد 2 کارتن 24 عددى به 
تعداد 48 عدد المپ LED 25 واتى آك با سرى آلومینیومى هر عدد 350/000 ریال - از ساعت 10 الى 
11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى مجتمع شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان در 
طبقه دوم برگزار نماید. اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 88/800/000  
ریال ارزیابى شده اســت. متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از 
موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانى میتوانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل  ده درصد قیمت ارزیابى شده را همراه داشته باشند. و در صورت انصراف برنده 
مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 447707 مدیر اجراى احکام حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان فالورجان/ 2/228 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى 139803902120000002 تاریــخ آگهــى 1398/02/04 شــماره پرونــده 
139704002120000415 آگهى مزایده پرونده اجرائى کالسه 9700603 تمامت شش دانگ یک باب 
خانه مسکونى تحت پالك ثبتى 65 فرعى مجزى شده از پالك9 اصلى واقع در جولرستان بخش 9 ثبت 
اصفهان به مساحت 289 متر مربع به آدرس کرسگان جولرستان روبروى مخابرات کوچه شهید مطهرى 
12 که سند مالکیت آن در صفحه 194 دفتر 363 امالك ذیل شماره 52068 سابقه ثبت و صدور دارد و 
حدود و مشخصات آن عبارت است از شــماًال به طول هاى 0/75 متر و 0/10 متر و 13/40 متر دیوارى 
است به کوچه شرقًا به طول 19/45 متر دیواریست اشتراکى با پالك 9 اصلى جنوبًا به طول 12/90متر 
دیوارى است در امتداد جاى جوى غرباً اول به طول 14/20متر درب و دیوارى است به کوچه دوم به طول 
هاى0/25 متر و 3/48متر و 1 متر و 2/27 متر دیوارى است به کوچه و حقوق ارتفاقى له و علیه ندارد و 
طبق اعالم کارشناسان رسمى دادگســترى مورد مزایده به صورت منزل مسکونى در حال سکونت به 
مساحت 289 متر مربع  عرصه و حدود 225 متر مربع اعیانى با اسکلت باربر نماى خارجى آجر نماى داخلى 
رنگ کارى سیستم خنک کننده کولر آبى سیستم گرمایش بخارى گازى و داراى انشعابات آب و برق و گاز 
شهرى مى باشد ملکى آقاى محمد حفیظى درچه فرزند کریم به شمار شناسنامه 2 صادره فالورجان متولد 
1334/01/03 داراى کد ملى 1111594171 ساکن روستاى جولرستان مقابل مخابرات کوچه مطهرى 
12 پالك 69 که طبق سند رهنى شماره 21575-1395/07/05تنظیمى دفتر اسناد رسمى شماره 270 
فالورجان استان اصفهان در رهن بانک سپه شعبه کلیشاد و سودرجان قرار گرفته است از ساعت 9 الى 12 
روز سه شنبه  مورخ 1398/02/31 در محل اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان واقع درخیابان فردوسى  
جنب بانک کشاورزى از طریق مزایده به فروش مى رســد و مزایده از مبلغ 2/670/000/000 ریال( دو 
میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون ریال) شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود الزم به 
ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از این که رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم 
عشر و حق مزایده وصول مى گردد ضمنًا طبق اعالم بستانکار مورد مزایده تا تاریخ1399/01/12 تحت 
پوشش بیمه ملت میباشــد لذا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در تاریخ 
1398/02/10درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. تاریخ 
انتشار 1398/02/10 تاریخ مزایده 1398/02/31 م الف: 447938 محسن اسماعیل زاده - مدیر واحد 

اجراى اسناد رسمى فالورجان /2/229 

رئیس جمهورى در پیامى درگذشت حاجیه خانم بى بى جان 
باقرى، همسر سردار شهید حاج محمدعلى خانعلى و مادر 

شهیدان کاظم و صالح خانعلى را تسلیت گفت.
حســن روحانى در پیامى با تسلیت درگذشت مادر و همسر 
شــهیدان واالمقام خانعلى زفره، تأکید کرد: مادرانى چنین 
صبور و فداکار کــه با پیروى از اهل بیــت (ع)، زینب گونه 
عزیزترین ســرمایه هاى زندگى خویش را براى استقالل، 
عزت و اقتدار ایران اســالمى نثار مى کنند؛ الگویى تابناك 

براى جامعه و به ویژه بانوان به شمار مى آیند.
متن پیام حجت االسالم حسن روحانى به این شرح است:

«درگذشــت حاجیه خانم بى بى جان باقرى زفره، همسر 

بزرگوار سردار شــهید حاج محمد على خانعلى زفره و مادر 
شــهیدان واالمقام کاظم و صالح خانعلى زفره، موجب تأثر 
و تألم خاطر شد. مادرانى چنین صبور و فداکار که با پیروى 
از اهل بیت (ع)، زینب گونه عزیزترین سرمایه هاى زندگى 
خویش را براى استقالل، عزت و اقتدار ایران اسالمى نثار 
مى کنند؛ الگویى تابناك براى جامعه و به ویژه بانوان به شمار 
مى آیند. اینجانب مصیبت وارده را به مردم شهیدپرور استان 
اصفهان به ویژه خانواده محترم این مرحومه تسلیت مى گویم 
و از درگاه ایزد مّنان براى ایشان رحمت واسعه و همجوارى با 
شهیدان گرانقدرش و براى عموم بازماندگان صبر و سالمتى 

مسئلت دارم.»

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: ستاد 
معین بازسازى استان اصفهان احداث 1170  و تعمیرات 
2804 واحد مســکونى را در شهرستان پلدختر به عهده 

گرفته است.
منصور شیشــه فروش با اشاره به بازســازى واحدهاى 
مسکونى شهرى و روستایى تخریب شده ناشى از حوادث 
غیرمترقبه اظهار کرد: اســتان اصفهان به عنوان استان 
معین در بازسازى واحدهاى مسکونى سرپل ذهاب استان 
کرمانشاه در زلزله 21 آبان ماه ســال 96 و نیز بازسازى 
واحدهاى مسکونى آسیب دیده ناشى از سیل فروردین ماه 
در شهرستان پلدختر استان لرستان ارائه خدمت مى کند.

وى افزود: بنیاد مسکن از آبان ماه سال 96 با تشکیل ستاد 
بازسازى در شهر سرپل ذهاب تا امروز نسبت به بازسازى 
تعداد 3415 واحد مســکونى با پیشــرفت 75 درصد، 
تعمیرات 11 هزار و 724 واحد مســکونى با پیشــرفت 

98 درصد و مقاوم سازى 835 واحد مسکونى اقدام کند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى استان با بیان اینکه 
ستاد معین بازسازى از فروردین ماه در شهرستان پلدختر 
استان لرستان تشکیل شده گفت: قرار است تعداد 3974 
واحد مسکونى شهرى و روستایى آسیب دیده از سیل را 
به تعداد 1170 واحد مسکونى احداث و تعمیرات 2804 

واحد را به اتمام برساند.

تسلیت روحانى در پى 
درگذشت مادر شهیدان خانعلى

آخرین آمار خانه سازى 
اصفهان در غرب و جنوب

تهدید روستاهاى گلپایگان
یک عضو شوراى بخش شهرستان گلپایگان گفت: بیش 
از 80 درصد روستاهاى پایین دست این شهرستان فاقد 
آب هستند، سـفره هاى زیرزمینى از بین رفتند و قنوات 
خشک شده اند. در گذشته همیشه در رودخانه گلپایگان 
به صورت فصلـى آب جارى بود، سـفره هاى زیرزمینى 
غنى از آب مى شد و قنات ها در تمام روستاها آب داشتند.  
رحمت ا... حاج ناصرى در گفتگو با «ایسنا» با بیان اینکه 
حوضه آبریز شهرسـتان گلپایگان حق این مردم است، 
اضافه کرد: روسـتاهاى شهرسـتان دارد از بین مى رود، 
البته هر زمانى انتخابات باشـد براى آن کارهایى انجام 
مى دهند. هیچکدام از مسـئوالن خدمتى به روستاییان 

نکردند فقط شورایى ها را سپر بالى مسئوالن کردند.

ارتقاى درجه شهردارى خورزوق 
شـهردار خورزوق گفت: عبدالرضا رحمانـى فضلى، وزیر 
کشـور در نامـه اى بـه اسـتاندار اصفهـان ارتقـاى درجه 
شـهردارى خورزوق را ابالغ کرد. محمدرضا احتشام زاده 
افزود: در بخشـى از متن این ابالغیه آمده است که درجه 
شهردارى خورزوق 7 اعالم مى شود. درجه شهردارى ها 
بر مبناى جمعیت، امکانـات، درآمد و بودجـه هاى جارى 
و عمرانـى تعییـن مـى شـود و باالتریـن درجـه (12) به 
شهردارى هاى تهران، شیراز، تبریز، مشهد و اصفهان تعلق 
گرفته است. تعیین درجه شهردارى هاى جدیدالتأسیس و 
ارتقاى درجه شـهردارى ها،  بر مبناى سـه شاخص درآمد 
مستمر و خالص شهردارى، جمعیت شهر و موقعیت شهر 

از لحاظ تقسیمات کشورى صورت مى گیرد.

خبر

رئیس اداره طرح هاى توسعه شهرى و معمارى اداره کل راه و 
شهرسازى اصفهان گفت: استان به دلیل واقع شدن در اقلیم 
خشک و نیمه خشک دچار و وقوع بارش هاى شدید و رگبارى، 

به شدت در معرض خطر هجوم روان آب ها و سیالب هاست.
على هنردان در گفتگو با «ایرنا» با اشــاره به اســتقرار بیشتر 
شهرهاى اســتان در کنار رودها و حوضه  هاى آبریز افزود: دو 
اشتباه رایج شهرسازى باعث شده شهرهاى استان دفاع پذیرى 

پایینى در مقابل سیالب ها داشته باشند.
وى اشتباه نخست در شهرسازى را مربوط به ساخت و توسعه 
شهرها در حاشیه رودخانه  ها از جمله رودخانه زاینده رود دانست 
و اظهار کرد: دلیل عمده این اقدام سهولت عملیات ساختمانى 
در نواحى مسطح مجاور کنار رودها و رودخانه ها و ارزش افزوده 
ناشى از تغییرکاربرى اراضى کشاورزى همچنین دسترسى به 

آب و برخوردارى از منظر طبیعى رودخانه بوده است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: البته این اقدام مسبوق به گذشته 
شهرهاى تاریخى اســتان نبوده و بر اساس اسناد، در گذشته 
همواره شاهد حفظ حریم و بستر رودخانه همچنین وجود اراضى 
کشــاورزى حد فاصل رودخانه و ساخت و سازهاى شهرهاى 

تاریخى بوده ایم.
وى ادامه داد: اما در سال هاى اخیر به بهانه خشکسالى و با هدف 
سوداگرى و کسب سود شاهد تالش برخى اشخاص حقیقى و 
حقوقى براى کاهش حریم هاى طبیعى و همچنین عدم نظارت 
کافى و اعمال قانون بر روى ساخت و سازهاى غیر قانونى در 

حریم رودخانه ها هستیم.
هنردان اضافه کرد: اشتباه دوم که به تأثیر شهرسازى در جریان 
آب هاى سطحى مربوط مى شــود و در اوایل قابل پیش بینى 

نبود، رشد شهرى و احداث سطوح سخت مانند ساختمان ها، 
خیابان ها و پارکینگ  ها بر روى اراضــى و خاك هاى تقریبًا 
نفوذپذیر اســت که این اقدام باعث مى شود مقدار زیادى آب 
ناشى از بارندگى و ذوب برف نتواند از طریق زمین جذب شود و 

به آب هاى زیرزمینى بپیوندند.
وى خاطرنشــان کرد: در نتیجه آب حاصله در گودها و نواحى 
پست شهرى انباشته شده و باعث سرعت گرفتن جریان آب به 

سمت نواحى کم ارتفاع و پایین دست شهرها مى  شود.
رئیس اداره طرح هاى توسعه شهرى و معمارى اداره کل راه 
و شهرســازى اصفهان اظهار کرد: مطالعات کاربرى اراضى 
در طرح هاى توسعه شهرى استان نشان مى  دهد بر اثر رشد 

ساخت و سازهاى شهرى و پوشش آسفالت خیابان  ها بیش از 
60 درصد سطوح شهرى به سطوح نفوذناپذیر تبدیل شده اند و 
این موضوع ضمن افزایش خطر ســیل خیزى باعث افزایش 
در بارگیرى نیتروژن و در نتیجه آلودگى و کاهش کیفیت آب 

شهرهاى استان شده است.
این اســتاد دانشــگاه یادآور شــد: با ایجاد تراکم  هاى توسعه و 
از طرفى کاهش سطح اشــغال ســاختمان ها مى  توان زمینه 
نفوذپذیرى اراضى شهرى را فراهم کرد. وى ادامه داد: همچنین 
به جاى اســتفاده از ســطوح ســخت و نفوذناپذیر مانند بتن و 
آسفالت  مى  توان در ضوابط طرح  هاى توسعه شهرى استفاده از 
پوشش  هاى سبز و آسفالت هاى با قابلیت جذب آب را پیشنهاد داد. 

چرا شهرهاى استان در معرض خطر هجوم سیالب هاست

2 اشتباه شهرسازى در اصفهان
نمایشگاه عکس «قاب هاى همدلى» با همکارى 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان، گالرى «اکنون» 
و حمایت فصلنامه عکاسى تا فردا یازدهم اردیبهشت 

در گالرى «اکنون» برگزار مى شود.
مدیر فرهنگسراى رسانه مى گوید:  نمایشگاه عکس 
«قاب هاى همدلى» شامل 35 عکس برگزیده از آثار 
جمعى از برترین عکاسان ایران از جمله آریا جعفرى، 
آیتاى شــکیبافر، امین رحمانى، ایمان حامى خواه، 
حسن غفارى، خشایار جوانمردى، روزبه روزبهانى، 
ساتیار امامى، سمانه اصغرى، سهیل زندآور، فرزام 
صالح و محمدعلى نجیب است که در حادثه سیل 

اخیر در استان هاى سیل زده ثبت شده است.
فاطمه شــفیعى با بیان اینکه در بین این عکاسان، 
هم عکاس خبــرى و هم عــکاس هنرى حضور 
دارند، گفت: این عکاســان با حضور در سه منطقه 
سیل زده آق قال گلستان، لرستان و خوزستان اقدام 
به عکاســى کرده اند. ویژگى بارز کار این عکاسان 
این است که آنها به طور مستمر و طوالنى مدت در 
استان هاى گلستان، لرســتان و خوزستان مشغول 

عکاسى بوده اند. 
وى با بیان اینکه شــمارى از این عکس ها بسیار 

تکان دهنده است که هر بیننده اى را تحت تأثیر قرار 
مى دهد، تصریح کرد: این آثار با همکارى هالل احمر 
به فروش گذاشته شده و عواید فروش این عکس ها 

صرف کمک به سیل زدگان خواهد شد.
مدیر فرهنگسراى رسانه تأکید کرد: تاکنون حدود 
سه میلیون تومان عکس به فروش رسیده که کل 
این مبلغ به حساب هالل احمر واریز شده تا صرف 

کمک به سیل زدگان شود. 
مدیر فرهنگسراى رسانه تأکید کرد: آیتاى شکیبافر، 
یکى از عکاســانى که عکس هایش در نمایشگاه 
اصفهان در معرض دید قــرار دارد، کارگاهى تحت 
عنوان «عکاسى بحران، تجربه زیسته یک عکاس» 

را در اصفهان برگزار مى کند. 

نمایشگاه عکس از مناطق سیل زده 
تا فردا ادامه دارد

رئیس شوراى اسالمى شاهین شهر و میمه گفت: 
روزانه40 هزار نفر از سمت شاهین شهر به اصفهان 
تردد مى کنند که به دلیل هزینه هاى باالى اتوبوس 
و حمل و نقل عمومى بهتر است در احداث خط مترو 

در این مسیر تسریع کرد. اسماعیل فرهادى تصریح 
کرد: از شهردار اصفهان درخواست راه اندازى خط 
مترو اصفهان-شاهین شــهر را دارم چرا که تعداد 

ترددکنندگان در این مسیر باالست.

مترو اصفهان-شاهین شهر احداث شود
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آگهى تغییرات
شرکت آجر شــهریار ســفال اصفهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 19509 و شناســه ملى 
10260403961 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1397/11/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : - 
جمشید مظاهرى تیرانى کدملى 5499358923 
بســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، اعظم 
السادات گلستانه کدملى 1280890037 بسمت 
نایب رئیس هیئت مدیــره و على مظاهرى تیرانى 
کدملــى 1270000721 بعنــوان عضو هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند.کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات و تعهدآور شرکت و 
اوراق عادى و ادارى و قراردادها و عقود اسالمى با 
امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. ضمناً 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره مى باشد. 
- محمدرضا حافظى صفت کدملى 1288408420 
و ساغرسادات مرتضویان کدملى 1289249792 
بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. - ترازمالى 
سال 95 به تصویب رســید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (446937)

آگهى تغییرات
شــرکت کارگزارى مبین ســرمایه سهامى 
خاص به شماره ثبت 36528 و شناسه ملى 
10860222183 به اســتناد نامه شــماره 
122/37863 مورخ 1397/05/15 سازمان 
بورس و اوراق بهادار و صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى سالیانه مورخ 1397/02/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهاى مالى 
سال مالى منتهى به 1396/12/29 به تصویب 
مجمع رسید. - موسســه حسابرسى دش و 
همکاران به شناسه ملى 10100171271 
به عنوان حسابرس و بازرس اصلى و موسسه 
حسابرســى کاربرد تحقیق به شناسه ملى 
10260103000 به عنوان بازرس على البدل 
براى مدت یک سال مالى انتخاب گردیدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر 
آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(446930)

براى چربى سوزى بهتر
 چه زمانى باید ورزش کرد

مطالعاتى وجود دارد که نشان مى دهد بهترین زمان روز 
براى ورزش کردن با هدف چربى  سوزى و عضله سازى 
چه وقت است اما زمان تنها یکى از عواملى است که 
بر عملکرد تمرینى تان اثــر مى گذارد. عوامل دیگرى 
مانند شدت و مدت زمان ورزش نیز نقش بسیار مهمى 
دارند و نباید از آنها غافل شد. شاید شما هم بخواهید 
در کمترین زمان ممکن ورزش انجام دهید و بیشترین 
نتیجه و چربى سوزى را داشــته باشید. در این مطلب 
شما را با بهترین زمان ورزش براى چربى سوزى آگاه 

مى کنیم.
بهترین زمان تمرین براى چربى سوزى، صبح است. 
وقتى صبح ها ورزش مى کنید بدن شما تمایل بیشترى 
براى چربى سوزى دارد، به دو دلیل: پایین بودن سطح 
قند خون، بدن را مجبور مى کند به دنبال منابع دیگرى 
براى تأمیــن انرژى بگردد، بنابرایــن از ذخایر چربى 
به عنوان سوخت استفاده مى کند. میزان هورمون هایى 
که چربى سوزى را تسریع مى کنند (مانند کورتیزول) 

صبح ها باالتر است.
فواید ورزش صبحگاهى

نتایج تحقیقات نشان داده اســت کسانى که صبح ها 
ورزش مى کننــد، تمایــل بیشــترى بــه پیگیرى 
تمریناتشــان دارند و بهتر مى توانند به برنامه  ورزشى 
خود پایبند بمانند و براى مدت طوالنــى آن را ادامه  

بدهند.

براى بعضى ها ورزش کردن در صبح راحت تر اســت 
چون بعد ازظهرها خســته اند و تمایلــى به تمرین و 

ورزش ندارند.
معایب ورزش صبحگاهى

ورزش صبحگاهى ممکن است براى بدن کار سخت 
و استرس  برانگیزى باشــد و بنابراین براى هر کسى 
مناسب نیست. بسته به ســطح هورمون هایتان شاید 
جزو کسانى باشــید که ورزش صبحگاهى براى تان 

بسیار سخت باشد.
ورزش شدید صبحگاهى ممکن است به جاى چربى 
سوزى باعث از دست رفتن عضالت شود. اگر با معده  
خالــى ورزش کنید و تمرینات ســنگین انجام دهید، 
احتمال اینکه بدنتان براى تأمین انرژى مورد نیازش 
ســراغ بافت هاى عضالنى برود زیاد است. به همین 
دلیل مهم اســت که قبل از ورزش صبحانه  کاملى از 

پروتئین میل کنید.
اگر قبل از خوردن صبحانه ورزش کنید، به این دلیل 
که سطح انرژى تان پایین است نمى توانید شدت الزم 

را در انجام تمرینات داشته باشید.
بهترین زمان تمریــن از نظر عملکرد، 

بعدازظهر است
اگر بعدازظهرها ورزش کنید عملکرد بهترى خواهید 
داشت. مطالعات گوناگونى عملکرد افراد را در ورزش 
صبح  و بعدازظهر مورد تحلیل و بررسى قرار دادند. نتایج 

مطالعات نشان داد جلســاتى که بعدازظهرها برگزار 
مى شد از نظر عملکرد ورزشى، استقامت و قدرت نتایج 
بهترى دربرداشــت. افراد شرکت کننده گزارش دادند 
که واکنش بدنشان بعدازظهرها بهتر از صبح هاست و 

مى توانند تمرینات بیشترى انجام بدهند.
براى شــما، بهترین زمان تمرین براى 

چربى سوزى چه وقت است؟
مطالعات و تئورى هاى گوناگون مفید است و مى توانید 
براى کسب آگاهى درباره بهترین زمان تمرین  از آنها 
بهره ببرید اما باید بدانید تشخیص بهترین زمان براى 
شما به عهده  شخص شماســت. در این بخش درباره  
نکاتى صحبت مى کنیم کــه در این تصمیم گیرى به 

شما کمک مى کنند:
ســعى کنید صبح ها کمى ورزش هوازى انجام دهید 
(مثًال 10 دقیقه پیاده روى) و ببینید نتیجه چگونه است 
و چه حسى دارید. اگر فکر مى کنید مى توانید براى مدت 
طوالنى انجامش دهید، سعى کنید دوى آهسته را هم 

به مدت سه تا پنج دقیقه به برنامه تان اضافه کنید.
اگر با معده  خالى ورزش کردید و احســاس خستگى 
یا ضعف داشــتید، اول صبحانه بخورید و بعد ورزش 
کنید. سعى کنید یاد بگیرید چطور قند خونتان را با غذا 

کنترل کنید.
مى توانید تمرینات صبــح و بعدازظهر را با هم ترکیب 
کنید تا نتایــج بهترى بگیرید. مثــًال مى توانید صبح 

یک جلسه  10 دقیقه اى ورزش هوازى داشته باشید و 
بعدازظهر هم یک جلسه  20 دقیقه اى تمرین سنگین. 
 (EPOC) این شیوه بر مصرف اکسیژن بعد از ورزش
اثر مى گذارد و به شما کمک مى کند تا کالرى بیشترى 

بسوزانید.
هیچ وقت بدون خوردن یــک صبحانه  کامل، ورزش 
سنگین نکنید. چون همانطور که گفته شد ممکن است 

بافت عضالنى تان را از دست بدهید.
یادتان باشــد که ورزش شدید و ســنگین در ساعات 
انتهایى بعدازظهر روى خوابتان تأثیر منفى مى گذارد. 
پس بهتر است دستکم چهار ســاعت قبل از رفتن به 

رختخواب ورزش کنید.
ورزش کردن براى ســالمتى و کاهش وزن اضافى 
اهمیت دارد و شما باید بخشى از روزتان را به ورزش 
کردن اختصاص دهید، چه صبح و چه بعدازظهر. بعضى 
افراد صبح ها را ترجیح مى دهند چون انگیزه بیدار شدن 
پیدا مى کنند و در طول روز پرانرژى تر هستند اما براى 
همه اینطور نیست. بررسى کنید ببینید ورزش کردن 
در چه زمانى از روز براى شــما مناسب تر است و چند 
هفته به آن پایبند بمانید تا نتیجه اش را ببینید. در پایان 
فراموش نکنید که طبق توصیه دپارتمان ســالمت 
ایاالت متحده آمریکا، بزرگساالن باید در هفته 150 
دقیقه فعالیت بدنى هوازى با شدت متوسط یا 75 دقیقه 

ورزش با شدت باال انجام بدهند.

التهاب تاندون ها یا تاندونیت مشکل شناخته شده اى 
است که معموًال در حروف نگار ها بروز مى کند. درد، 
تورم و محدودیــت حرکات که تا ســاعد ادامه پیدا 
مى کند نیز از عالیم این ناراحتى است. التهاب تاندون 
مى تواند به اعصاب مجاور خود فشار بیاورد و باعث 
کرختى یا سوزن سوزن شدن اندام شود. ممکن است با 
حرکات دست و انگشتان نیز صداهایى احساس شود.
اســتراحت دادن به عضو مبتال درمان اصلى است 
اما اگر این کار جــواب نداد، مى تــوان از داروهاى 
ضدالتهاب، کمپرس گرم یا ســرد و ماســاژ کمک 

گرفت.
طوالنى شدن التهاب مى تواند چسبندگى یا عارضه 
برگشت ناپذیر بدهد بنابراین توصیه مى شود شخصى 
که مبتال شــد، دیگر این کار را ادامــه ندهد. تایپ 
آهســته تر و با خم نکردن انگشــتان نیز تأثیرى در 
بهبود تاندونیت ندارد زیرا این کار باعث فشار بیشتر 

به مفاصل مجاور مى شود و عوارض جانبى دیگرى 
مى تواند ایجاد کند.

آرتروز درمان کامل نــدارد و فقط مى توان با رعایت 
بعضى نکته هــا مثل کم کردن فشــارهاى کارى و 

ورزش مناسب، از پیشرفت آن کاست.
هر فرد بــا توجه به طول قد و شــرایط بدن به میز و 
صندلى خاصى نیاز دارد و باید تناسب میز و صندلى را 
از جهت ارتفاع و تسلط به میز کار تنظیم کرد به طورى 
که در حالت نشسته، آرنج در حد 90 درجه خم شده و 
ساعد موازى و همسطح با میز باشد و ران ها در سطح 
افقى قرار گیرد. براى این کار ممکن اســت به یک 
زیرپایى نیاز باشــد. در حالى که آرنج روى میز است، 
باید به راحتى بتوانید از صفحه کلید استفاده کنید، لبه 
فوقانى مانیتور باید همسطح چشــم ها باشد. به این 
ترتیب لپ تاپ براى تایپ کردن مناســب نیست و 

احتمال بروز آرتروز گردن را افزایش مى دهد.

تایپ کردن باعث آرتروز دست مى شود؟

محققان استرالیایى به تازگى دریافته اند که تنش و استرس مى تواند به افزایش وزن بیشتر منجر شود؛ بنابراین زمانى که 
ما استرس داریم نسبت به مواقع عادى و بدون تنش کالرى بیشترى از یک ماده خوراکى جذب مى کنیم. حتى با اینکه 

در هر دو موقعیت از یک ماده خوراکى یکسان مصرف کنیم.
این مطالعه نشان مى دهد که استرس مى تواند یک مسیر مولکولى را فعال کند و فرآیندهاى متابولیک بدن را تغییر دهد. 

به این ترتیب افزایش وزن فرد نسبت به زمان آرام بودن وى بیشتر مى شود.
پس مصرف غذاهاى پرکالرى به هنگام استرس جذب کالرى را بیشتر مى کند که این حقیقت به ما هشدار مى دهد وقتى 

استرس داریم خوراکى پرکالرى مصرف نکنیم.

وقتى خوردن و آشامیدن ممنوع است

محمدتقى انوشــه، متخصص تغذیه درباره ساعات 
مناســب براى دریافت کالرى روزانه و تأثیر آن در 
کنترل وزن اظهار کرد: دریافت مقدار کالرى روزانه 
تأثیر زیادى بر کنترل وزن دارد اما عامل مهم دیگرى 
در حفظ وزن ایده آل تأثیر دارد که ســاعت دریافت 
کالرى است. وى ادامه داد: براى مثال متخصصان 
تغذیه پیشنهاد مى کنند که تا دو ساعت بعد از انجام 
فعالیت بدنى وعده غذایى اصلى دریافت نکنید چرا که 
معموًال بعد از انجام ورزش و فعالیت فیزیکى جذب 
کالرى توســط بدن افزایش پیدا مى کند و دریافت 
حجم زیادى از کالرى در این بــازه زمانى مى تواند 

منجر به افزایش وزن شود.
این متخصص تغذیه تصریح کــرد: از دیگر نکات 
مهمى که براى دریافت کالــرى روزانه باید در نظر 
بگیرید آن است که در ســاعات کاهش فعالیت باید 
مقدار کالرى دریافتى خود را کاهش دهید؛ معموًال 
در همه افراد با نزدیک شــدن به انتهاى روز میزان 
فعالیت بدنى کاهش پیدا مى کنــد پس باید میزان 
کالرى دریافتى را با نزدیک شــدن بــه انتهاى روز 
کاهش دهیم. انوشه بیان کرد: بنابر قاعده ذکر شده 

بهترین زمان براى دریافــت کالرى وعده صبحانه 
اســت چرا که شــروع فعالیت روزانه بعد از خوردن 
صبحانه آغاز مى شود و دریافت مقدار مناسبى کالرى 
مى تواند شما را براى کار روزانه آماده کند؛ همچنین 
بهتر است وعده شام که در ساعات پایانى روز مصرف 
مى شود، سبک تر و مدتى قبل از استراحت شبانگاهى 
باشد. وى درباره ساعات مناسب براى خوردن شام 
اظهار کــرد: بهترین زمان براى وعده شــام حدود 
ساعت 19 تا 20 شب است، مصرف وعده شام در این 
زمان ریسک ابتال به چاقى را در شما کاهش مى دهد 
و اگر بعد از مصرف وعده شــام و پیش از خوابیدن 
احساس گرسنگى کردید مى توانید با مصرف میان 

وعده خواب راحت ترى داشته باشید.
این متخصص تغذیه تشریح کرد: میان وعده ها در 
رژیم غذایى از اهمیت بســیارى برخوردار هستند و 
مصرف آنها مى تواند مانع از دریافت ناگهانى حجم 
زیادى از کالرى شود. استفاده از سبزیجاتى مثل کلم 
و هویج مى تواند میان وعده مناسبى براى روز و یک 
واحد میوه و یا یک لیوان شــیر مى تواند میان وعده 

مناسبى قبل از خواب شما باشد.

آنچه درباره صبحانه و شام باید بدانید 

اگر تا به امروز بادام تلخ را در برنامه غذایى و تغذیه اى خود نگذاشته اید، متأسفانه باید بگوییم خواص یک دانه پرخاصیت را از دست داده اید. 
در پزشکى و طب سنتى از روغن بادام تلخ براى رفع گرفتگى عضالت، رفع تورم و درد و البته محصوالت زیبایى پوست و مو استفاده مى شود. امروزه صابون، نرم کننده و لوسیون هاى 

زیادى با روغن بادام تلخ تهیه شده و در بازار به راحتى در دسترس است. علت آن هم تأثیر بیشتر روغن بادام تلخ نسبت به بادام شیرین است.
پس اگر گاهى فقط به صورت یک عدد بادام تلخ مزه در میان بادام هاى شیرینتان میل کردید در همین حد کافى است. تلخى آن اجازه نمى دهد تا زیاد از آن بخورید و سم وارد بدنتان شود. 
سعى کنید از خواص آن به صورت روغن استفاده کنید. روغن بادام تلخ را از فروشگاه هاى معتبر بخرید. در صورتى که براى تان امکان دارد به مغازه هایى رجوع کنید که جلوى خودتان با 
روش پرس سرد روغن آن را تهیه مى کنند. چون روغن بادام تلخ به دلیل کم بودن میوه آن بسیار گران است و خیلى ها آن را با روغن دانه هلو و زردآلو مخلوط مى کنند که خطرناك است.

روغن این بادام رایحه بسیار تندى دارد و تلخى از بوى آن کامًال قابل تشخیص است.

بادام تلخ؛ خطرناك اما سودمند

نتایج یک تحقیق نشان مى دهد، گوشت قرمز گوسفند و گوساله تا 50 روز قابلیت نگهدارى در فریزر را دارد.
پژوهشگران مى گویند: براى هر ماده غذایى فریزرى بهترین زمان مصرف، حداکثر تا قبل از رسیدن به نصف زمان مورد 

نظر براى نگهدارى آن در فریزر است.
این مطالعه که توسط محققان توسط انجمن تولیدکنندگان گوشت انگلیس صورت گرفته تأکید مى کند، بسته بندى هاى 

گوشت باید با دقت بیشترى انجام شود.
عالوه بر این، الزم است است نظارت بر فروشگاه ها بیشتر شود تا از تعویض تاریخ گوشت هاى بسته بندى شده جلوگیرى 

به عمل آید.

گوشت را تا 50 روز بعد مصرف کنید!



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

ممکن است ناگهان مرگ بر شــما هجوم آورد و گفتگوهایتان را 
خاموش و جمعیت شــما را پراکنده و نشانه هاى شــما را نابود و 
خانه هاى شــما را خالى کند و میراث خواران شــما را برانگیزد 
تا ارث شــما را تقســیم کنند، آنان یا دوســتان نزدیک هستند که 
به هنگام مرگ نفعى نمى رسانند، یا نزدیکان غمزده اى هستند که 

موال على (ع)نمى توانند جلوى مرگ را بگیرند.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد بر اســاس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 2 قانون تشکیل شرکت هاى آب و فاضالب 
مصوب سال 1369، و ماده 27 الحاق برخى مواد به قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت (2) تکمیل تأسیسات فاضالب شهر گلپایگان و گوگد را 
در ازاى تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربرى معین و با حجم مشخص براى دوره زمانى محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، 

به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصرى از پروژه:

- موضوع پروژه: تأمین مالى، احداث و بهره بردارى تأسیسات فاضالب شهر گلپایگان در ازاى واگذارى بخشى از پساب حاصله به روش بیع متقابل
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

- دوره احداث: 3 (سه) سال                                    - دوره بهره بردارى تجارى: با ارائه مدل مالى                               - محل اجرا: استان اصفهان. شهر گلپایگان
ب- شرایط کلى براى سرمایه گذارى:

- سرمایه گذار حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى قابل قبول، تأمین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
- تاریخ، مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده: سرمایه گذاران واجد شرایط مى توانند جهت دریافت اسناد ارزیابى سرمایه گذارى در طرح به وب سایت 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به آدرس www.abfaesfahan.ir مراجعه نمایند.
- محل و زمان تحویل مدارك درخواستى: مهلت تحویل اسناد ارزیابى تکمیل شده، تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 98/02/21 محل تحویل دبیرخانه 

معامالت شرکت اتاق 292 مى باشد.
- تاریخ بازگشایى: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/02/22

- بدیهى است پس از بررسى مدارك ارزیابى که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل مى شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات 
قراردادى دعوت به عمل خواهد آمد.

- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنى یا مالى سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى فراخوان شناسایى سرمایه گذار
تأمین مالى، احداث و بهره بردارى تأسیسات فاضالب شهر گلپایگان در ازاى واگذارى 

بخشى از پساب حاصله (بیع متقابل)«مزایده شماره 1/3- 1- 98»

نوبت دوم

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار:98/02/10

ستاد گرامیداشت هفته کارگر استان اصفهان، در مراسم ویژه اى از کارگران 
نمونه استانى و ملى، واحدهاى اقتصادى نمونه و نفرات برتر مسابقات قرآنى 
کارگران در جشنواره امتنان از نخبگان جامعه با حضور معاون وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتماعى و استاندار اصفهان با اهداى لوح تجلیل کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى در جشنواره 
امتنان از نخبگان جامعه کارگرى اســتان اصفهان که در تاالر نگین نقش 
جهان سپاهانشهر و با شرکت تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادى، کارگران، 
تشــکل هاى کارگرى، مسئوالن اســتان و نمایندگان اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى و... برگزار شده بود با تبریک روز و هفته کارگر گفت: استان 
اصفهان در حوزه تولید، صنعت، خدمات و معدن متفاوت تر از دیگر استان ها 
بوده و مدعى این امر آن است که در بین 11 کارگر نمونه کشورى، سه نفر آنان 

از استان اصفهان هستند.
نصرا... بازوند افزود: در روز و هفته کارگر بایــد 80 درصد برنامه ها در اختیار 
تشکل هاى کارگران و سخنرانى آنها و بیان خواسته هایشان باشد که متأسفانه 
جاى گفتمان کارگران دراین ایام کمرنگ شده است و باز هم مسئوالن در 
اینگونه مراسم سخنرانى مى کنند. وى با بیان اینکه براى تحقق روند تولید 
باید برنامه ریزى هاى خوبى صورت پذیرد، گفت: حوادث سیل در ابتداى سال 
در برخى استان ها، موجب از دست دادن شغل برخى کارگران شد و تک تک 
ما باید در بازسازى مناطق سیل زده تالش کنیم و همه آنها تحت پوش بیمه 

بیکارى قرار مى گیرند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى، تحریم هاى آمریکا را، هم تهدید و هم 
فرصت خواند و اظهار کرد: تقویت ظرفیت ها، امکان رونق صادرات، توجه به 
مؤلفه هاى بهره ورى از فرصت ها در تحریم و البته قاچاق کاال و ارز، نوسانات 
ارزى، محدودیت ورود مواد اولیه و... نیز مى تواند تهدید به شمار آید و آسیب 

به اقتصاد باشد.
بازوند سیاستگذارى دولت و مجلس و مســئوالن و ارتقاى کیفیت تولید و 
مشارکت مردم را نیز اضالع یک مثلث براى دستیابى به رونق تولید برشمرد. 

■■■
استاندار اصفهان نیز در این مراســم، روز و هفته کارگر را تبریک گفت و بر 
بازخوانى خواسته هاى کارگران تأکید کرد و افزود: دو دیدگاه براى کار و تالش 

متصور است که یکى مبتنى بر نگاه اسالم و سیره اهل بیت(ع) است که در 
آن سه رکن کارگر، کارفرما و دولت تعریف شده است، که اگر هر کدام نادیده 

گرفته شوند تعالى شکل نخواهد گرفت.
عباس رضایى، کارگر را ستون فقرات اقتصاد کشــور خواند و افزود: هر سه 
ضلع این مثلث باید با هم تعامل داشته و هماهنگ باشند تا تعالى حاصل شود.

وى در توضیح دیدگاه دوم گفت: دیدگاه دوم اما غرب گرایانه و مبتنى بر تفکر 
غربى نسبت به جامعه کارگرى است که در آن بهره بردارى و بهره ورى یک 

طرفه از کارگر مدنظر است.
رضایى ادامه داد: براى تحقق رونق اقتصادى به صورت واقعى، الزم اســت 

بیش از پیش به کارگر و مسائل کارگرى توجه شود.
■■■

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان هم با اشاره به اینکه قرار بود 25 درصد 
اقتصاد کشور به بخش تعاونى واگذار شود، گفت: اگر از ابتداى انقالب اسالمى، 
هر سال نیم درصد اقتصاد کشور به بخش تعاونى واگذار مى شد امروز بسیارى 
از مشکالت برطرف شده بود. این در حالى است که تاکنون در خوشبینانه ترین 

حالت این میزان به 6 درصد رسیده است. 
حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوى الرگانى اظهار کرد: عدم امنیت 
شغلى کارگران، قراردادهاى موقت سفید امضا و... از مشکالت بوده که باید در 

این راستا تجدیدنظر شده و اگر قانون کار نیاز به اصالح دارد، پیگیرى شود.
وى آمادگى نمایندگان اســتان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى را براى 

پیگیرى مسائل کارگرى اعالم کرد.
■■■

حمیدرضا فوالدگر، دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
هم مسائل اقتصادى را از اولویت هاى کشور برشمرد و گفت: بهترین راه براى 
برون رفت از مشکالت و رکود تورمى، رونق تولید است و رونق تولید مى تواند 

چرخ اقتصاد و اشتغال را به حرکت درآورد.
■■■

فاطمه ســعیدى، نماینده مبارکه در مجلس شــوراى اسالمى و سخنگوى 
کمیسیون اقتصادى مجلس نیز اظهار امیدوارى کرد رونق تولید را کارگران با 

تالش هاى بى وقفه، محقق سازند.

وى با خطاب قرار دادن کارگران گفت: باید در شرایط موجود با ایجاد امید از 
این گردنه سخت به خوبى عبور کنیم.

■■■
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان نیز به عنوان میزبان این 
جشنواره گفت: به همت ستاد بزرگداشت هفته کارگر، در این هفته در استان 
اصفهان 400 برنامه، 30 جشن کارگرى و برنامه هاى متنوع ورزشى، همایش 

و مسابقات در سطح استان اصفهان برپا شد.
محسن نیرومند در خصوص انتخاب کارگران و واحدهاى نمونه در سال 97 
هم گفت: از آبان ماه 97 براى ثبت نام کارگر نمونه و واحد نمونه فراخوان شد 
که حدود 4300 نفر ثبت نام کردند ولى 3000 نفر آنان به دلیل واجد شرایط 
نبودن از لیست خارج شدند و از بین حدود 1300 نفر داراى شرایط پس از داورى 
هشت نفر به عنوان کارگر نمونه و دو واحد نمونه انتخاب شدند. این در حالى 
است که براى اولین بار سه کارگر نمونه از استان اصفهان در بین 11 کارگر 
نمونه کشور قرار دارند. وى ادامه داد: 300 نفر نیز در مسابقات قرآنى کارگرى 
در رشته هاى مختلف شرکت کرده بودند که از 12 نفر برگزیده تجلیل خواهد 
شد. همچنین در این مراسم قرار است از دو مدیر که بهبودیافتگان از اعتیاد را 

به کار گرفتند تجلیل شود. 
■■■

احمدى، رئیس کانون انجمن هاى صنفى کارگرى اســتان اصفهان هم به 
مسائل و مشــکالت کارگرى اشــاره کرد و گفت: بدون نیروى کار مفید و 
متخصص، نمى توان به رونق تولید رسید. بنابراین مسئوالن باید در تقویت 

جامعه کارگرى از نظر خرید و... توجه کنند.
وى حفظ امنیت شغلى، بهره گیرى از نیروهاى کار بومى، توجه به درمان و... 

را از خواسته  هاى کارگران برشمرد.
در پایان این مراســم، بیانیه اى از مطالبات کارگران به مناسبت روز کارگر و 
هفته کارگر در 13 ماده قرائت شد که جلوگیرى از رشد تورم و نظارت بر کاالها 
و تعرفه هاى پزشکى، توجه ویژه به نخبگان، توسعه و تجهیز مراکز درمانى و 
راه اندازى بیمارستان میالد، محدودیت در صدور مجوز کار براى اتباع خارجى، 
توسعه تشکل هاى کارگرى و شوراهاى اسالمى کار، کاهش نرخ سود بانک 
براى تولید، عدم دست اندازى به منابع و ذخایر ســازمان تأمین اجتماعى و 

پرداخت بدهى دولت به سازمان تأمین اجتماعى و... از آن جمله بود. 

در مراسم تجلیل از نخبگان کار و تولید عنوان شد

3 کارگر اصفهانى در میان 11 کارگر نمونه کشورى
نخستین داشبورد مدیریتى شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران در منطقه اصفهان طراحى و 

ساخته شد.
کارشناس اطالعات مدیریت شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان با بیان اینکه 
طراحى و ساخت این داشــبورد در طول یکسال 
گذشته اجرا شــده، گفت: هدف اصلى طراحى و 
ساخت این داشبورد بررســى عملکرد منطقه در 
بخش هاى فنى، عملیاتى، مخابراتى و ســتادى 

است.
مازیار ایران نژاد با بیان اینکه داشبوردهاى مدیریتى 
معموًال از مجموعه اى از عناصر گرافیکى تشکیل 
شده اند و به منابع مختلف بانک هاى اطالعاتى 
موجود در ســازمان ها متصل هستند، گفت: این 
داشــبوردها همچون داشــبورد اتومبیل که در 
کمترین زمان وضعیت عملکــرد اتومبیل را براى
تصمیم گیرى مناســب راننده نمایش مى دهد، 
هســتند. وى افزود: این برنامه با بهترین عناصر 
گرافیکى، براى برجسته سازى اهداف مورد نظر 
مصورسازى شــده و با وجود این سامانه بررسى و 
پایش تجهیزات و دســتگاه ها و سایر فرایندهاى 
موجود در منطقه در بخش هاى مختلف امکانپذیر 

شده است.
ایران نژاد گفت: همچنین در این سامانه یکسرى 
شــاخص هاى عملکردى با تجزیــه و تحلیل از 
اطالعات موجود تعریف شده که مشخص کننده 

عملکرد منطقه در دوره هاى مختلف زمانى است.
کارشناس اطالعات مدیریت شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان افزود: با بهره 
گیرى از این برنامه، مســئوالن منطقه مى توانند 
تصمیم گیرى و عکس العمل به موقع براى بهبود 

فرایند هاى تحت پایش این برنامه داشته باشند.

ساخت داشبورد 
مدیریتى خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران

ساسان اکبرزاده

شــرکت توکابتن(ســهامى خاص) در نظــر دارد یک دســتگاه لودر
 120 شــانتویى مدل SL50W-3  به فروش برســاند. متقاضیان محترم 
مى توانند در تاریخ شنبه 1398/02/14 از ساعت 8 صبح لغایت 13 بعداز ظهر 
جهت بازدید و همچنین دریافت مدارك شرکت در مزایده به آدرس:  اصفهان 
- مبارکه - مجتمع فوالد مبارکه جنب درب زرین شهر مراجعه نمایند. ضمنًا 
جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 09133079150 آقاى محمد کردنژاد 

تماس حاصل فرمائید.
شرکت توکا بتن

آگهى مزایده عمومى


