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 مهمترین عامل 
ابتال به

کبد چرب

رهن نایاب است، اجاره سر به آسمان گذاشته
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پیامک هاى وسوسه کننده 
خرید از بانه، سود یا ضرر؟

علت تیراندازى دیروز 
در خیابان نیکبخت

قرار بود 
مرکز سینماى ایران به 
اصفهان منتقل شود
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عید فطر

 در اصفـهان با  
5 فیلم خبرساز

امروزه کبد چرب تبدیل به یک بیمارى فراگیر در 
کشورمان شده است که دلیل عمده این امر، رعایت 

نکردن تدابیر تغذیه اى همچنین عدم آشنایى مردم با 
عوامل پیدا و پنهان ابتال به کبد چرب است. 

برخالف آنچه برخى تصور مى  کنند که دالیل ایجاد...

همزمان با عید ســعید فطر از 15 خرداد پنج فیلم 
سینمایى جدید در ســینماهاى سراسر کشور به 
نمایــش درمى آیــد از میــان این پنــج فیلم دو 
فیلم «زهرمــار» و «مــا همه باهم هســتیم» 
کمدى اجتماعى و ســه فیلم «دختر شــیطان»، 
«سرخپوســت» و  «شــبى که ماه کامل شــد» 

اجتماعى هستند.
فیلم هاى ســینمایى «زهرمار» بــه کارگردانى 
ســیدجواد رضویان، «ما همه باهم هســتیم» به 
کارگردانى کمــال تبریزى، «سرخپوســت» به 

کارگردانى نیما جاویدى...
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روزى روزى 10001000 تُن زباله در شهر اصفهان جمع مى شود تُن زباله در شهر اصفهان جمع مى شود
6

علت بى ضابطه شدن قیمت ها در بازار رهن و اجاره اصفهان چیست؟

منتظر برنامه هاى علیمنصور
مدیران باشــگاه ذوب آهن از علیرضــا منصوریان خواســته اند تا 

برنامه اش براى فصل آینده را ارائه دهد.
ذوب آهن اصفهان که در نیم فصل اول لیگ برتر نتایج خوبى کسب 
نکرده بود، با حضور علیرضا منصوریان شرایط مطلوبى پیدا کرد و نه 
تنها در لیگ برتر خودش را به نیمه باالى جدول رده بندى رساند که در 

لیگ قهرمانان آسیا نیز جواز حضور در مرحله حذفى را به دست آورد.
در چنین شرایطى ...
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در صفحه 4 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اکران هاى جدید، از «دختر شیطان» تا «زهرمار»

فشار خون
 600 هزار نفر 

در شهرستان اصفهان 
اندازه گیرى مى شود

در قالب یک طرح بزرگ؛

 کمتر از 100 واحد صنفى اجازه عرضه قلیان دارند
مدیر بازرسى اصناف استان اصفهان:
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مبادا شاه ماهى طالیى رامبادا شاه ماهى طالیى را
 تور کنند! تور کنند!

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدماتى آسیانو اصفهان (سهامى خاص) شماره ثبت 23736 و شناسه ملى 10260445391 دعوت 
مى گردد در جلسه مجمع عمومى عادى در ساعت 9 مورخ 98/03/29 که در محل قانونى شرکت به آدرس اصفهان- خیابان آب 250 روبروى 

 هایپر مى شرکت آسیانو- کدپستى 8164717454- تلفن 36642670 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

1- انتخاب بازرسان 2- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 3- تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى سال 97 و کلیه موضوعاتى که در صالحیت مجمع 
عمومى عادى مى باشد.

هیئت مدیره

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى شرکت خدماتى آسیانو اصفهان 
(سهامى خاص) شماره ثبت 23736 و شناسه ملى 10260445391

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم
آگهى برگزارى مناقصه عمومى

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/03/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/03/26

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

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

(داخلى 384)
نام روزنامه: نصف جهان

تاریخ انتشار: 1398/03/12

شماره 
محل تأمین موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین (ریال)مبلغ برآورد (ریال)اعتبار

10/756/542/260537/827/000جارىعملیات بهره بردارى منطقه برخوار80- 1- 98

عملیات رسیدگى به حوادث آب 81- 1- 98
26/504/620/8961/325/231/000جارىمنطقه لنجان
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کامران تفتى: 
نفس کشیدن

هم 
در کنار 

على نصیریان
 تجربه است

شهردارى کلیشاد و سودرجان به استناد ردیف بودجه مصوب سال مالى 1398 به شماره 523301019 و مصوبه شماره 1936 /98/5 شوراى اسالمى شهر؛ در 
نظر دارد؛ پروژه «لکه گیرى و آسفالت معابر سطح شهر» با مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

حامد اخگر- شهردار کلیشاد و سودرجان

آگهى مناقصه مرحله اول
نوبت اول

م الف: 487461

زمان بازگشایىآخرین مهلت تحویل اسنادمهلت اخذ اسنادمبلغ اعتبار

1398/03/121398/03/291398/03/30 الى 2/700/000/0001398/03/28 ریال

- شهردارى در رد و قبول پیشنهادات مختار مى باشد.
- سایر شرایط در اسناد مناقصه موجود مى باشد.

با توجه به اینکه در جلسه نوبت اول مجمع عمومى عادى که در تاریخ 98/03/10 برگزار 
گردید، تعداد حاضرین در جلسه به حد نصاب  نرسید، از کلیه اعضاء کانون بازنشستگان 
نیروگاه هاى استان اصفهان دعوت به عمل مى آید رأس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 
98/03/24 در جلسه نوبت دوم مجمع عمومى عادى که در سالن مجتمع فرهنگى نیروگاه 
اصفهان واقع در ابتداى اتوبان ذوب آهن بلوار شفق (خیابان نیروگاه) تشکیل مى گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس
2- تعیین میزان حق عضویت اعضاء

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
4- انتخاب هیأت مدیره و بازرس

هیأت مدیره کانون بازنشستگان نیروگاه هاى استان اصفهان

آگهى دعوت نوبت دوم
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0202جهان نماجهان نما 3505یک شنبه  12 خرداد  ماه   1398 سال شانزدهم

براى اکثــر افــرادى که تلفن همــراه دارنــد، پیامک 
عرضه محصــوالت بازارچه هاى مــرزى به خصوص 
کولرگازى ارسال مى شود که جاى سئوال دارد قیمت این 
محصوالت و خدمات پس از فروش آنها چگونه تعیین و 

ارائه مى شود.
تماس با یکى از افرادى که پیامک فروش کولرگازى به 
صورت گسترده منتشر کرده بود حکایت از آن دارد که این 
فرد سه برند براى عرضه دارد که مدعى است هر سه برند 
تولید یا از قطعات تولیدى کشور مادر است. این فروشنده 
در رابطه با نصب و خدمات پس از فروش نام یک شرکت 
در تهران را اعالم مى کند و مدعى است این شرکت فرایند 

نصب و ارائه خدمات پس از فروش را انجام مى دهد. 
على جمالى، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
صنایع برودتى، تهویه و لباسشویى درباره این نوع فروش 
مى گوید: 90 درصد شرکت هاى ارائه دهنده خدمات پس 
از فروش و گارانتى در حوزه تعمیرات لوازم صنایع برودتى 
تهویه مطبوع که به ارائه خدمــات محصوالت وارداتى 
خارج از شــبکه شــرکت هاى واردکننده مجاز فعالیت 

مى کنند، قانونى و مورد تأیید نیستند.
وى ادامه داد: در حال حاضر بــه دلیل وجود کارت هاى 
گارانتى تقلبى مشــکالت بســیارى در این صنف براى 

مشتریان و فروشندگان ایجاد شده است.

معاون برنامه ریزى و توسعه منابع آموزش و پرورش از ورود 
حدود 18 هزار معلم جدید به مدارس از مهر 98 خبر داد.

على الهیار ترکمن گفت: روال بازنشســتگى فرهنگیان 
مطابق سنوات قبل اســت و در صورت تمایل اشخاص و 
نیاز دستگاه با رعایت شرایط سنى، همکاران مى توانند تا 35 

سال ادامه خدمت دهند.
معــاون برنامه  ریزى و توســعه منابــع وزارت آموزش  و 
پرورش با بیان اینکه ساماندهى نیروى انسانى براى مهر 
98 شروع شده است، گفت: شمار فارغ التحصیالنى که به 
ما مى پیوندند، حق التدریس ها، رسمى و پیمانى ها، سرباز 
معلم ها و خرید خدماتى ها نیز مشخص است و بر اساس 

سازوکارها به تفکیک هر استان جلساتى برگزار و موارد را 
مطرح مى کنیم که با بررسى هاى انجام شده براى مهرماه 
98 امسال، 18 هزار ورودى دانشجو معلم و ماده 28 و 3500 
سرباز معلم خواهیم داشت. او افزود: بر اساس تمهیدات در 
نظر گرفته شده در مهرماه با کمبود نیرو مواجه نخواهیم شد. 
معاون برنامه ریزى و توســعه منابع اضافه کرد: ســال 
گذشته به دلیل کمبود نیروى انسانى در برخى مناطق، 
معاونان و مدیران مدارس را ملزم به تدریس کرده بودیم 
که امسال مدیران مدارس از الزام به تدریس خارج شدند 
و امیدواریم در ادامه کار بتوانیم معاونــان را نیز از این 

طرح خارج کنیم.

پیامک هاى وسوسه کننده 
خرید از بانه، سود یا ضرر؟

18 هزار معلم جدید از مهر به 
مدارس مى آیند

واردات 2 میلیاردى 
میکروفون 

  میــزان| آمار مقدماتى گمــرك از تجارت 
خارجى سال 97 نشان مى دهد که در این مدت 
بیش از 56 ُتن میکروفون و پایه آن از شــش 
کشــور دنیا وارد ایران شــده که موجب خروج 
بیش از دو میلیارد تومان شــده اســت. گفتنى 
اســت واردات از کشــور هاى اتریش، امارات 
متحده عربى، ترکیه، چک، جمهورى کره و چین 

صورت گرفته که چین در صدر است.

چند درصدمان 
سیگارى اند؟

  تابنــاك| رئیس مرکز تحقیقات پیشگیرى 
و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکى شهید 
بهشتى، از دخانیات به عنوان اولین علت قابل 
پیشــگیرى از مرگ و میر نام بــرد و گفت: 12 
درصد جامعه ســیگار مى کشند که اگر مصرف 
قلیان را نیز به آن اضافه کنیم، این آمار به حدود 

20 درصد مى رسد.

آگهى  فروش مشروب در 
«دیوار»!

  رکنا| رئیس پلیس فتا پایتخت نســبت به 
درج آگهى و فروش مشروبات الکلى در سایت 

«دیوار» واکنش نشان داد. 
ســرهنگ تورج کاظمى اظهار کرد: از نظر ما 
«دیوار» سایتى اســت که بستر هاى مجرمانه 
را فراهم کرده اســت. افرادى که مى توانند از 
درج چنین آگهى هایى در ســایت «دیوار» و یا 
هر سایت دیگرى جلوگیرى کنند خود مدیران 
سایت ها هستند اما متأســفانه مدیران سایت 
«دیوار» نســبت به جلوگیرى از انتشار و درج 
آگهى هاى خالف مقررات کشورى خوددارى 
و بستر هاى تخلف را براى افراد سودجو فراهم 
مى کنند و هر اتفاقى نیز رخ دهد این افراد باید در 

قبال جرائم پیش آمده پاسخگو باشند.

هک سایت تأمین اجتماعى
  ایلنا| اواخر روز نهم خرداد، سایت سازمان 
تأمین اجتماعى براى مدتى از دسترس کاربران 
خارج شد. البته بعد از مدتى دوباره این سایت به 
حالت اول خود بازگشت اما هنوز سازمان تأمین 
اجتماعى در این رابطه توضیحى نداده اســت. 
هک شدن سایت ســازمان کاربران را نگران 

امنیت اطالعات بیمه اى خود کرد.

انتقام مى گیرم 
  رویداد24| مسعود استاد، برادر میترا استاد 
در مطلبى که در اینستاگرام خود منتشر کرده، 
نوشته انتقام خون خواهرش را خواهد گرفت. او 
همچنین با انتشار تصاویرى از خواهرش قول 
داده در روزهاى آینــده، ناگفته هاى میترا را به 
گوش همگان خواهد رســاند. مسعود استاد در 
این مطلب از افراد رذل و پستى گفته که براى 

میترا دسیسه قتل چیده اند.

عروس «حال به هم زن»!
  باشــگاه خبرنــگاران جوان|«دونالد 
ترامپ»، رئیــس جمهور آمریــکا در مصاحبه 
با روزنامه «ســان»، «مگان مارکل»، همسر 
«شــاهزاده هرى» (پســر ولیعهد انگلیس) و 
عروس «ملکه الیزابــت» را «حال به هم زن» 

خواند! 
وى در آستانه سفر خود به انگلیس در مصاحبه 
با این روزنامه انگلیسى اعالم کرد: نمى دانستم 
مارکل در دوره رقابت هــاى انتخاباتى 2016 
آمریکا مــن را «تفرقه انداز» و «زن ســتیز» 
خوانده است. من این را نمى دانستم. چه بگویم؟ 

نمى دانستم او اینقدر حال به هم زن است.

آنچه نجفى نداشت
  دیده بان ایران| محسن آرمین، فعال سیاسى در 
یادداشتى نوشت: نجفى هرچه بود به عنوان یک فرد تمام 
شد... چه خوب نوشته بود یکى از دانشجویانش که نجفى 
قربانى توانمندى هاى خارق العاده و اعتماد به نفس کاذب 
خود شد. او همیشه فکر مى کرد با توانایى هاى خدادادى 
هر اتفاق و جریانى را در زندگى خود مى تواند مدیریت و 
 MIT کنترل کند. اما به گمانم این نابغه شــاگرد اول
قربانى دو چیز شد: چیزى که داشت وچیزى که نداشت. 
اعتماد به نفس کاذبى که داشت و شجاعت و قاطعیتى 
که نداشت. شجاعت پایان دادن قاطعانه به مسیر خطایى 

که آغاز کرده بود و نقطه سر سطر.

اقدام عجیب
  انتخــاب| علیزاده طباطبایــى، وکیل محمدعلى 
نجفى با انتقاد از فیلمى که صداوســیما از صحنه ورود 
نجفى به پلیس آگاهى پخش کرد، گفت: صداوســیما 
فیلمى پخش کرد که نشان مى داد دکتر نجفى وارد دفتر 
رئیس پلیس مى شــود و همه به صف ایستاده و احترام 
مى گذارند. این فیلم مربوط به زمانى اســت که نجفى 
شــهردار بود و براى بازدید به پلیس آگاهى رفته بود و 
صداوسیما آن را به جاى لحظه بازداشت پخش کرد که 
جاى تأسف دارد. این موضوع باعث تخریب دکتر نجفى 
شد. ما خواســتیم از خبرنگارى که این کار را کرده بود 

شکایت کنیم اما دکتر نجفى قبول نکرد.

اگر شجریان آزاد باشد...
  خبرآنالیــن| حســین مظفر، مهمان برنامه هفته 
پیش «دستخط» بود. او که سابقه نمایندگى و وزارت را 
در کارنامه خود دارد از جمله گفت: جناب رئیس جمهور 
عده اى از افراد، نمایندگان احزاب، برخى از شخصیت ها 
و افراد مستقل را دعوت کرده بود، مثًال مهمترین دغدغه 
یکى از برادرانى که از مجموعه دوستان اصالح طلب بود، 
این بود که اگر آقاى شجریان آزاد باشد و خواننده باشد، 

این خیلى مسائل کشور را حل مى کند.

باز هم سعید طوسى
  عصر ایران| محمود صادقى عصر پنج شنبه با انتشار 
تصویر نامه درخواست بازبینى پرونده سعید طوسى به 
رئیس قوه قضاییه نوشت: «پیرو درخواست تعدادى از 
پدران نوجوانان قرآنى و باتوجه به رویکردهاى امیدبخش 
رئیس محترم قوه قضاییه، از ایشــان درخواست کردم 
دستور دهند پرونده مربى صوت و لحن مورد بازبینى و 

رسیدگى مجدد قرار گیرد.»
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رژیم کره شمالى فرستاده ویژه «اتمى» خود به ایاالت متحده 
آمریکا براى هدایت نشست و مذاکره نافرجام «کیم جونگ 
اون»، رهبر کره شمالى و رئیس جمهورى آمریکا در هانوى 

ویتنام را اعدام کرده است!
روزنامه «چوســون ایلبو» کره  جنوبى به نقل از یک منبع 
آگاه در کره شمالى نوشت: «"کیم هیوك چول" به همراه 
چهار مدیر وزارت امور خارجه کره شمالى در فرودگاه میریم 
پیونگ یانگ در ماه مارس (اسفند-فروردین) گذشته اعدام 
شدند. این افراد متهم به جاسوسى براى ایاالت متحده آمریکا 
شــده بودند.» نشســت هانوى، دومین نشست بین «کیم 
جونگ اون» و «دونالد ترامپ» که در تاریخ 8 و 9 اســفند 
سال گذشته برگزار شــد، بى ثمر بود و سران این دو کشور 

به توافقى نرسیدند.
روزنامه «چوســون ایلبو» همچنین نوشته است که «کیم 
یونگ چول» که مرد دست راستى رهبر کره شمالى شناخته 
مى شد و پیش از نشست هانوى همتاى «مایک پمپئو»، وزیر 
امور خارجه آمریکا بود به اردوگاه کار اجبارى و بازآموزى در 

نزدیکى مرز چین فرستاده شــده است. از سوى دیگر طبق 
نوشته این رســانه کره جنوبى، مقام هاى کلیدى دیگر که 
با کیم یونگ چول همکارى مى کردند پس از این نشست، 
در انظار عمومى دیده نشــده اند. روزنامه «چوسون ایلبو» 
همچنین نوشت که «کیم جونگ هایه» یکى از مقام هاى 
همکار با کیم یونگ چول و «ســین هایه یونگ»، مترجم 
نشست هانوى هم بازداشت شــده اند و در اردوگاه زندانیان 

سیاسى نگهدارى مى شوند.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان اظهار کرد: شغل 
اصلى من روضه خوانى حضرت اباعبدا... الحســین(ع) 
است و این شــغل براى من باعث افتخار است، از سال 
1370 در آمــوزش و پرورش مشــغول به کار شــدم، 
زمانى که از حقوق همکاران خود در آن ســازمان دفاع 
مى کــردم از طرف برخــى از مســئوالن و همکاران 
پیشنهاد و درخواست حضور در انتخابات شورا را داشتم 

و حقیقتًا تالش و قصدم این بود که از حقوق ملت ایران 
و مخصوصًا حوزه انتخابى خود در شهرســتان  و استان 

اصفهان دفاع کنم.
حجت االسالم سید ناصر موسوى الرگانى در گفتگو با 
«صاحب نیوز» بیان کرد: برچســب هاى سیاسى که به 
شهرستان زده بودند باعث به حاشیه رفتن آن شده بود. 
در طول سه دوره اى که خدمتگزار بودم تالشم دفاع از 
حقوق مردم بود و هدفم سوءاستفاده از جایگاه نبوده است 
چون رسمًا اعالم کردم اگر در کل دنیا شخصى اطالع 
داشت که مکان و یا ســهامى از شرکتى به نام من است 
وکالت محضرى براى فروش آن به همان شخص داده 
تا نصف آن را براى خود و نصف دیگر را براى شهرستان 

فالورجان خرج کند.
وى افزود: در این سه دوره خدمتگزارى در روستا زندگى 
کردم و هنوز هم در روستا هســتم و زندگى ام تغییرى 

نکرده است.

در چند روز گذشته برخى از رســانه ها در کنار پرداختن 
به ضیافت هــاى تلویزیونى و دســتمزدهاى آنچنانى 
برخى از بازیگران و فوتبالیســت ها براى حضور در این 
برنامه ها،  نام برنامه «شوتبال» شــبکه نسیم را آوردند 
که بشار رسن بازیکن پرســپولیس، ُهمام طارق بازیکن 
استقالل، على علیپور بازیکن پرسپولیس، گادوین منشا 
بازیکن اســتقالل و... هرکدام براى اینکه در مســابقه 
«شوتبال» شرکت کنند نفرى ده میلیون تومان دستمزد 
گرفته اند. مقــداد مؤمن نژاد، تهیه کننــده این برنامه در 
گفتگویى با «تسنیم» پرداخت این دستمزدها را تکذیب 
کرد و گفت: چنین دســتمزدهایى صحت ندارد؛ چرا که 
اصًال چنیــن بودجه اى را نداریــم و نمى توانیم پرداخت 
کنیم. ما به مهمانانمان چه فوتبالیســت و بازیگر و چه 
مردمى که به عنوان شرکت کننده در برنامه حضور دارند 
کارت هدیــه مى دهیم. تا به امروز هــم باالترین کارت 
هدیه اى که عمدتًا به بازیگران داده شــده،  پنج میلیون 

تومان بوده است. 
تهیه کننده برنامه «شــوتبال» در پاسخ به شبهه اى که 

براى حضور بیرانوند دروازه بان پرسپولیس در این برنامه 
مطرح شده که گویا دستمزد 50 میلیون تومانى پیشنهاد 
داده و از آنجایى که برنامه توانایى پرداخت چنین مبلغى را 
نداشته نهایتاً به برنامه نیامده است، خاطرنشان کرد: اصًال 
اینطور نیست. بیرانوند به دلیل مشغله هایش در بازى هاى 
لیگ نتوانست به «شوتبال» بیاید و اصًال به بحث دستمزد 
و این حرف ها نرسید. حتى با شجاع خلیل زاده هم صحبت 
کردیم او هم درگیر بازى هاى لیــگ بود و ربطى به این 

مبالغ ندارد.

آیت ا... سید احمد علم الهدى در جلسه تفسیر سوره احزاب 
در مهدیه مشهد گفت: همانطور که زن بى عفت موجب 

فساد است، مردان بى عفت هم باعث فساد مى شوند.
نماینده ولى فقیه در خراسان رضوى ادامه داد: اینکه یک 
زن باحجاب با یک فرد نامحرم بگو و بخند داشــته باشد 
و دل بدهد و قلوه بگیرد حرام و بى عفتى اســت و اینکه 
مردان بازوها و ســینه و یقه باز خود را به نمایش بگذارند 

و لباسى بپوشــند که موجب تحریک زن ها شوند هم بى 
عفتى شمرده مى شود که به خصوص در مجالس فامیلى 
این موارد بیشتر رخ مى دهد. وى گفت: متأسفانه گاه حتى 
در خانواده هاى به ظاهر متدین هــم حجاب و عفاف به 
درستى رعایت نمى شــود. آیت ا... علم الهدى افزود: در 
برخى برنامه هاى صدا و سیما هم مى توان به جاى استفاده 
از بانوان از گویندگان مرد استفاده کرد و الزم نیست حتمًا 

یک خانم، گوینده و مجرى برنامه باشد.
نماینده ولى فقیه در خراســان رضوى گفــت: حتى در 
شــب هاى قدر عکس هایى از برخى بانوان منتشــر شد 
که بدون حجاب و با موى پریشــان و صورت باز در حال 
مراسم احیا هستند که این دهن کجى به اسالم، قرآن و 
مراسم احیاســت. وى اضافه کرد: مال مردم خورى و بى 
حجابى هر دو بد است اما مال مردم را مخفیانه مى خورند 
ولى بى حجابى تظاهر به جنگ با خــدا و دهن کجى به 

دین او است.

فرمانده ســپاه محمد رســول ا...(ص) تهران با اشاره به 
برگزارى سى امین ســالگرد ارتحال امام خمینى(ره) در 
روز سه شنبه، از استقرار سامانه پدافند هوایى «هاگ» در 

اطراف حرم امام خمینى(ره) خبر داد.
ســردار محمدرضا یزدى گفت: این مراسم از ساعت 16 
چهارده خرداد در حرم امام(ره) آغاز و با حضور مقام معظم 
رهبرى و سایر مسئوالن از ساعت 17 و 30 دقیقه به طور 

رسمى آغاز مى شود و تا پیش از افطار پایان مى یابد.
فرمانده قرارگاه شــهید فهمیده با بیــان اینکه «امنیت 
مراســم ارتحال امام خمینى(ره) را از ســر مرزها تأمین 
خواهیم کرد» افزود: در پوشش 10 کیلومترى اطراف مرقد 
امام(ره) این امنیت فشرده تر مى شود و هر رفت و آمدى 
تحت نظر خواهد بود. تا امروز هیچ اتفاق امنیتى نیافتاده و 
گزارشى از سوى نهادهاى امنیتى مسئول ارائه نشده است 
اما دستگاه هاى امنیتى، نظامى و انتظامى آماده برخورد با 

هرگونه تهدید احتمالى هستند.

وى تصریح کرد: به کسانى که ممکن است تصور کنند 
مى تواند اخاللى در نظم و امنیت مراســم امسال داشته 
باشند توصیه مى کنم که وقت خود را هدر ندهند؛ چراکه 
نیروهاى امنیتى با اقتدار بــا هر موردى برخوردى جدى 

خواهند داشت.
فرمانده ســپاه محمد رســول ا...(ص) تهران با اشــاره 
بــه مأموریت قــرارگاه پدافند هوایــى در تأمین امنیت 
هوایى مراســم ارتحال امام راحل(ره) خاطرنشان کرد: 
سامانه هاى پدافند هوایى و موشــک هاى «هاگ» در 
اطراف حرم آمــاده برخورد با هرگونه تهدیداتى اســت. 
علت حضور قرارگاه پدافند هوایى و سیستم هاى جنگ 
الکترونیک، مبارزه با ریز پرنده ها به دلیل احتماالتى بوده 
که پیش بینى شده است. تاکنون گزارشى از پرواز این نوع 
پرنده ها نداشتیم اما با استقرار ســامانه هاى پدافندى، 
عالوه  بر تأمیــن امنیت، توانمنــدى و توانایى خود را در 

معرض نمایش خواهیم گذاشت.

استقرار موشک هاى «هاگ» 
در اطراف حرم امام(ره)

فرمانده سپاه تهران: امنیت مراسم سالگرد ارتحال امام خمینى(ره) را از سر مرزها تأمین خواهیم کرد

دادستان عمومى و انقالب قزوین از صدور کیفرخواست 
یکى از معاونان دانشگاه علوم پزشکى قزوین به همراه 

چهار متهم دیگر این پرونده خبر داد.
محمد قاسمى در تشریح جزییات این پرونده گفت: پس 

از انجام تحقیقات محرز شد که چهار متهم این پرونده 
که از پرسنل دو داروخانه در شهر هاى قزوین و بویین 
زهرا بودنــد، همگى به اتهام جعل تعداد بى شــمارى 
حواله هاى شیرخشک و کالهبردارى از طریق استفاده 
از حواله هاى مجعول تحت تعقیب قضایى قرار گرفتند.

قاســمى تصریح کرد: بر اســاس کارشناسى صورت 
گرفته در این پرونده مجموعًا مبلغى بالغ بر 32 میلیارد 
ریال از طریق دو داروخانه مذکور کالهبردارى صورت 

پذیرفته است.

وى در تشریح اقدامات این متهمان اظهار کرد: هر دو 
داروخانه شیرخشک هاى یارانه اى را از شرکت پخش 
کننده دریافت و در قبــال آن حواله هایى که از طریق 
مراکز بهداشــت قزوین و حومه در اختیار خانواده هاى 
نیازمند و واجد شرایط براى تهیه شیرخشک نوزادان قرار 
مى دادند، شبیه سازى کرده و با درج مهر هاى ساختگى 
مراکز بهداشــت در ظهر این برگه ها به دانشگاه علوم 
پزشــکى قزوین به عنوان حواله هایى که از خانواده ها 
گرفته اند، تحویل مى دادند و شیر خشک ها را در بازار به 

قیمت آزاد مى فروختند.
قاسمى در ادامه افزود: حواله هاى جعل شده در نهایت به 
معاونت مذکور تحویل داده شده و عوامل زیر مجموعه 
این معاونــت وظیفه تحویل گرفتــن حواله هاى ارائه 
شده از سوى داروخانه هاى عامل را داشته در حالى که 
هیچگونه آموزشــى ندیده و توجیه نبوده اند و حواله ها 
با مهر هاى ســاختگى برخى مراکز بهداشت تحویل 
شده که اساســًا چنین مهر هایى براى آن مرکز وجود 

نداشته است.

دست داشتن معاون دانشگاه 
علوم پزشکى قزوین در 

تبانى شیرخشکى!

علم الهدى: دل و قلوه دادن زن با یک نامحرم
 بى عفتى است

کره شمالى مذاکره  کننده ارشد اتمى خود را
 اعدام کرد!

از روضه خوانى امام حسین(ع)
 تا حضور در مجلس 

«شوتبال» دستمزد نجومى نمى دهد!
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حمایت 7000 خّیر از ایتام 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
پیرامون افزوده شــدن تعداد دیگرى نیکوکار به چرخه 
حمایت از فرزندان نیازمند کمیته امداد گفت: بیش از 7000 
نیکوکار اصفهانى با ثبت نام در طرح اکرام ایتام و فرزندان 

محسنین به جمع حامیان پیوستند. 
محمدرضا متین پور افزود: 300 پایگاه جذب حامى توسط 
کمیته امداد استان در شب هاى قدر بر پا شده بود. عالوه بر 
این 150 پایگاه ویژه نیز در روز 21 ماه مبارك و مصادف با 
سالروز شهادت امام على (ع) برپا شد و نیکوکاران اصفهانى 
با مراجعه به این پایگاه ها از 7000 فرزندان محسنین و ایتام 

که حامى نداشتند حمایت کردند.

انتصاب فرماندار برخوار
عبدا... بنهرى، با پیشنهاد استاندار اصفهان و تأیید وزیر 
کشور، به ســمت فرماندار شهرســتان برخوار منصوب 
شد. وى از دى 97 با حکم دکتر عباس رضایى، استاندار 

اصفهان سرپرستى فرماندارى برخوار را عهده دار بود. 

ساخت سامانه توانبخشى
در دانشگاه خمینى شهر

سامانه توانبخشى مبتنى بر واقعیت مجازى در دانشگاه آزاد 
خمینى شهر طراحى و ساخته شده است. این سامانه داراى 
قابلیت فرایند توانبخشى بیماران سکته مغزى وآسیب هاى 
نخاعى با استفاده از محیط مجازى است. با به کارگیرى 
این طرح، درد ناشى از انجام فرایند توانبخشى در بیماران 
مبتال به عارضه سکته مغزى، آسیب هاى نخاعى، آتروفى  
و گرفتگى هاى عضالنى به میــزان قابل توجهى کم و 

نشانه هاى بهبود در بیمارى سریع تر آشکار مى شود.

محفل اُنس با قرآن کریم 
نخستین برنامه طرح «شــب هاى روشن اصفهان» به 
محفل انس با قرآن کریم با عنــوان «به باال نگاه کن» 
اختصاص داده شــد. معاون شــهردار و رئیس سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان با اشاره به 
برگزارى این برنامه در گذر فرهنگى چهارباغ، تزریق نشاط 
معنوى به فضاى شهر را از وظایف این سازمان در ایامى 
چون ماه مبارك رمضان دانست. محمد عیدى خاطرنشان 
کرد: همانطور که پیشینیان ما متناسب با انگاره هاى دینى 
شهروندان، شهرى زیست پذیر ایجاد کردند، ما نیز با اجراى 
چنین برنامه هایى به زیست پذیرى شهر در حیات معنوى 

خود کمک مى کنیم.

جارى شدن سیل در نطنز
کارشناس اداره هواشناسى نطنز گفت: بر اثر بارش شدید 
باران در جمعه شب، سیالب در خیابان ها و رودخانه هاى 
نطنز جارى شد. حمیدرضا اســالمى افزود: بارش باران 
در مدت زمان کوتاهى در نطنز به 11/5 میلیمتر رســید 
که باعث جارى شدن ســیالب و آب گرفتگى معابر شد. 
کارشناس هواشناسى نطنز گفت: با بارش رخ داده میزان 
بارش ها در سال زراعى در نطنز به 248 میلیمتر رسیده که 

رشد حدود 45 درصدى داشته است.

پیش بینى کاهش تولید پسته 
رئیس اداره تولیدات گیاهى و دامى جهاد کشاورزى آران 
و بیدگل گفت: با وجود افزایش 30 تا 40 درصدى تولید 
امسال پسته در آران و بیدگل در مقایسه با پارسال اما میزان 
تولید این محصول باغى 60 درصد کمتر از سال پربارى 
پیش بینى شده است. هادى یغماییان افزود: بارندگى شدید 
بهاره در زمان گردافشانى، ریزش تگرگ و سرما زدگى در 

ماه هاى گذشته از دیگر عوامل کاهش تولید پسته است.

200 اتوبوس 
خصوصى مى شود ؟

واگذارى 200 دســتگاه اتوبوس به همــراه 400 نفر از 
راهبران سازمان اتوبوسرانى شهردارى اصفهان به بخش 
خصوصى در هفتاد و نهمین جلســه علنى شوراى شهر 
بررسى مى شود. این جلســه امروز یک شنبه 12 خرداد 

برگزار مى شود.

خبر

مدیر آبفا شهرستان اردستان گفت: مشترکان اردستانى 
بیش از یــک میلیارد تومان به شــرکت آب و فاضالب 

بدهى دارند. 
سید عباس شــریعت مدار اظهار کرد: با توجه به اینکه 
اعتبارات تملک دارایى آبفا تخصیص زیادى نداشته است 
اکثر پروژه هایى که انجام شده از بودجه هاى سرمایه اى 
و بحران استان صورت گرفته است. مدیر آبفا شهرستان 
اردستان با بیان اینکه در این شهرستان بیش از 15 هزار 
انشعاب آب و فاضالب وجود دارد، گفت: از ابتداى سال 
97 تاکنون بیش از 280 انشعاب آب و تعداد 77 انشعاب 
فاضالب به متقاضیان واگذار شده است. همچنین حدود 

7 کیلومتر اجراى شــبکه آب و حدود 7 کیلومتر اصالح 
شبکه انجام شده است.

وى با بیان اینکه اداره آبفا عالوه بر شهرهاى اردستان، 
زواره و مهاباد بیش از 30 روستا را تحت خدمات آبرسانى 
قرار داده اســت، گفت: هم اکنون بالغ بر 80 روســتا در 
شهرستان آبرسانى سیار انجام مى شود و جمعًا جمعیتى 
بالغ بر 40 هزار نفر را تحت پوشش قرار دادیم. شریعت 
مدار با بیان اینکه مشترکان اردستانى بیش از یک میلیارد 
تومان به شرکت آب و فاضالب بدهى دارند، افزود : اگر 
بخواهیم خللى در خدمات رسانى پیش نیاید شهروندان 

این بدهى را باید وصول کنند.

مدیــرکل میــراث فرهنگــى اصفهان گفــت: طرح 
«پنج شنبه ها با صنایع دستى» با هدف رونق تولید و ارائه 
صنایع دستى به عموم مردم با شــرایط ویژه فروش، به 

شکل پایلوت در اصفهان اجرایى مى شود.
فریدون اللهیارى با بیان اینکه در شهر اصفهان و با تمرکز 
در میدان امام خمینى(ره) حدود 67 فروشگاه نشان اعتماد 
دریافت کردند، ابراز کرد: با هماهنگى هاى به عمل آمده 
در نخستین پنج شنبه از هر ماه در فروشگاه هاى مذکور، 
صنایع دســتى با 10 درصد تخفیف ارائه مى شــود و در 
فاکتورهاى فروش «پنج شنبه ها با صنایع دستى» ثبت 
مى شود. وى تصریح کرد: هر دو ماه یک بار هم در اولین 

پنج شنبه، فروشگاه هاى مجازى صنایع دستى که داراى 
نشان اعتماد ملى هستند در طرح «پنج شنبه ها با صنایع 

دستى» شرکت خواهند کرد.
وى افزود: ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى به منظور تقویت ارزش هاى فرهنگى و رونق 
تولید و اشتغالزایى، ایده هاى متنوع را در قالب طرح هاى 
مختلف اجرا کرده که یکى از این طرح ها «پنج شنبه ها 
با صنایع دستى» اســت که به صورت پایلوت در شهر 
اصفهان اجرایى مى شود که کمک به رونق تولید و فراهم 
 سازى زمینه آشــنایى مردم با هنرهاى سنتى ایرانى از 

اهداف مهم این طرح است.

پنج شنبه ها صنایع دستى را 
ارزان تر بخرید

مشترکان اردستانى یک میلیارد 
تومان به آبفا بدهى دارند

مســئول فراهم آورى اعضاى پیوند مرکز آموزشى درمانى 
الزهرا(س) گفت: از ابتداى اردیبهشــت ماه تاکنون اهداى 
اعضاى چهار مورد مرگ مغزى در استان اصفهان، جان 13 

انسان را نجات داد.
مریم خلیفه سلطان در گفتگو با «فارس» در اصفهان با اشاره به 
اینکه یکى از این انسان هاى آسمانى، خیرالنساء بابامیرى 55 
ساله بود که به علت خونریزى مغزى در بیمارستان الزهرا(س) 
بسترى شده بود، در ادامه افزود: پس از اعالم رضایت خانواده، 
در روز چهارم اردیبهشت ماه، وى تحت عمل جراحى برداشت 
عضو قرار گرفت، کلیه ها و کبد وى براى پیوند به شیراز منتقل 
شد. وى با بیان اینکه حسین جعفرى 40 ساله دومین مورد 
مرگ مغزى در اردیبهشت ماه بود که در حادثه ترافیکى دچار 
مرگ مغزى شده بود، تصریح کرد: وى در بیمارستان امین 
بسترى بود و پس از اعالم رضایت خانواده براى بررسى و تأیید 
مرگ مغزى به بیمارستان الزهرا(س) منتقل شد و در روز چهارم 
اردیبهشت ماه تحت عمل جراحى برداشت عضو قرار گرفت 
که کلیه ها در بیمارستان خورشید و الزهرا(س) و قلب وى در 

بیمارستان چمران پیوند و کبد به شیراز منتقل شد.
خلیفه سلطان در ادامه از دو مورد مرگ مغزى از ابتداى خرداد 
ماه تاکنون خبر داد و اعالم کرد: صفر عسکرى 35 ساله که 
در اثر ایســت قلبى دچار مرگ مغزى شده بود، پس از اعالم 
رضایت خانواده، از بیمارستان شهید مطهرى فوالدشهر به 
بیمارستان الزهرا(س) منتقل شــد و در روز پنجم خرداد ماه 
دوکلیه و کبد وى برداشته شد و کلیه ها در همین بیمارستان 

پیوند و کبد وى به شیراز منتقل شد.
مســئول فراهم آورى اعضاى پیوند مرکز آموزشى درمانى 
الزهرا(س) معین توکلى 9 ماهه ســاکن دهــق را دومین و 
کوچک ترین اهداکننده عضو در ماه جارى دانست و در پایان 
خاطرنشان کرد: این نوزاد در اثر تصادف دچار مرگ مغزى و 
در بیمارستان امام حسین(ع) بسترى شده بود و پس از اعالم 
رضایت خانواده به بیمارســتان الزهرا(س) منتقل شد و روز 
هشــتم خرداد  ماه تحت عمل جراحى برداشــت عضو قرار 
گرفت، کلیه ها و کبد وى براى پیوند به بیماران لیست انتظار 

به شیراز منتقل شد.

کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان با 
اشاره به تداوم ناپایدارى هاى جوى طى امروز در استان 
گفت: از روز دوشــنبه(فردا) تا پایان هفته، جوى آرام بر 

استان اصفهان حکمفرما خواهد شد.
رضا کریمیان با اشــاره به تــداوم ناپایدارى هاى جوى 
ضعیف تر در مقایسه با روزهاى گذشته در استان اظهار 
کرد: براین اساس امروز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب 
افزایش ابر، گاهى بارش هاى رگبارى همراه با رعد و برق 

و وزش باد تقریبًا شدید تا شدید به ویژه در نیمه شمالى 
استان پیش بینى مى شود.

وى افزود: از روز دوشنبه  تا پایان هفته، جوى تقریبًا آرام 
بر اســتان اصفهان حکم فرما خواهد شد و تا پایان هفته 
آسمان به صورت صاف تا قسمتى ابرى، گاهى وزش باد  
پیش بینى مى شود. به گفته کارشناس مسئول پیش بینى 
هواى اســتان اصفهان دماى هوا تا 2 درجه سانتیگراد 

افزایش خواهد داشت.

حدود 97 درصد درآمدهاى مالیاتى پارســال اســتان 
اصفهان وصول شد. مدیرکل امورمالیاتى استان اصفهان 
گفت: پارســال بیش از 6700 میلیارد تومان مالیات در 
استان اصفهان وصول شده که از این میزان سهم اصناف 
استان 5 درصد بوده است. بهروز مهدلو با بیان اینکه سال 
1395، ســى و پنج درصد صاحبان مشاغل گروه سوم 
(اصناف با درآمدهایى تعریف شده متغیر در هرسال) فرم 

خوداظهارى خود را ارســال کردند، افزود: این میزان به 
51درصد در ارسال خوداظهارى هاى سال 1396 رسید. 
وى با پیش بینى اینکه امســال حدود 80 درصد اصناف 
فرم خوداظهارى ســال 1397 را ارسال کنند، گفت: در 
صورت تحقق این میزان 60 درصد مأموران مالیاتى وقت 
خود را براى  مشــاغلى بگذارند که در امور مالیات نیاز به 

رسیدگى بیشتر یا فرار مالیاتى دارند.

راننده متخلف پس از تیراندازى مأموران پلیس در 
خیابان نیکبخت اصفهان متوارى شد.

خبرگزارى «صداوســیما» پیــش از ظهر دیروز 
گزارش داد که مردى پس از خروج از دادگسترى 
اصفهان و در حال مشــاجره با همســرش با یک 
دستگاه سوارى سمند پس از حرکت با دنده عقب، 
با موتورســیکلت برخورد کرد و راکــب آن را زیر 
گرفت. همچنین این راننده متخلف پس از  آن با 
حرکت در خالف جهت به عابرى برخورد کرد اما 
عابر صدمه ندید. این راننده  با تیراندازى مأموران 
پلیس متوارى شد. راکب مصدوم موتورسیکلت هم 
باحضور به موقع مأموران اورژانس به بیمارستان 

شریعتى منتقل شد.
در این بــاره مدیر روابــط عمومــى اورژانس و 
فوریت هاى پزشکى اســتان اصفهان هم دیروز با 
خبرگزارى «فارس» گفتگو کرد و جزئیات بیشترى 
از این حادثه را اعالم کرد. به گفته عباس عابدى، 
ســاعت 10 و 58 دقیقه صبح دیــروز در خیابان 
نیکبخت اصفهان برخورد خودرو با موتورسیکلت 
منجر به مصدومیت سه سرنشین موتور شد. خودرو 
پس از حادثه متوارى شد و یک مرد 31 ساله، زن 
80 ساله و مرد 50 ســاله که دچار حادثه شدند به 
بیمارستان کاشانى انتقال پیدا کردند، حال عمومى 

مصدومان خوب بوده و شرایط وخیمى ندارند.
عابــدى در واکنش بــه اینکه برخى شــاهدان 
اعالم کرده بودند خودرو بــا عابران برخورد کرده 
گفت: اینطور نبوده و هر ســه  مصدوم سرنشــین 

موتورسیکلت بوده اند.

افرادى که این روزها در اصفهان به دنبال اجاره مسکن 
در تکاپو هستند با دو اتفاق همزمان رو به رو هستند که 
یکى از آنها افزایش اجاره بهاست و دیگرى نایاب شدن 
رهن کامل خانه. برخى مشاوران امالك معتقدند هر چند 
حجم معامالت در سال جارى پیشرفت قابل مالحظه اى 
نداشته و بازار خرید و فروش مسکن فعًال راکد است  اما 
با روند رو به رشد تورم و نوســانات شدید ارزى امسال 
شاهد افزایش تصاعدى، غیرمنطقى و سرسام آور نرخ 

اجاره بها در بازار اصفهان هستیم.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالك اصفهان در این باره
 مى گوید: در حال حاضر قیمت هاى مســکن و اجاره 
بهاى منتشر شــده در بازار و فضاى مجازى نرخ هاى 
واقعى نیســتند و توســط افــراد غیرمتخصص تعیین 

شده است.
رسول جهانگیرى پیرامون اینکه آشــفتگى قیمت ها 
در بازار مسکن به تبع نوسانات شــدید بازار ارز شکل 
گرفته اســت اظهار کرد: پس از تغییرات و نوســانات 
ارزى در بحث ساخت  و ساز و قیمت تمام شده مسکن 
افزایش قیمت هــا عجیب و غریب بــوده اما این دلیل 
نمى شود که ســیرصعودى و بدون ضابطه 100، 200 
و حتى 300 درصدى در برخى از بخش هاى مســکن

 داشته ایم.
وى درباره کمیابى رهن کامل مسکن در شهر اصفهان، 
افزود: نرخ سود بانکى زمانى که کاهش مى یابد رغبت 
مالکان به رهن کاهش یافته و میزان کرایه را افزایش 
مى دهند این اتفاق با افزایش نرخ سود بانکى برعکس 
شــده و رغبت مالکان و صاحبان خانه به رهن بیشتر 

مى شود.
رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان با بیان اینکه 
پیک اجاره بها از خردادماه آغاز و تا پایان شهریور ادامه 
دارد و این دوره زمانى بورس شده و شاهد موج افزایش 
اجاره بها هستیم گفت: در حال حاضر قیمت هاى مسکن 

و اجاره بهاى منتشــر شــده در بازار و فضاى مجازى 
نرخ هاى واقعى نیستند و توســط افراد غیرمتخصص 
تعیین شده اســت. وى با بیان اینکه افزایش قیمت ها 
در بازار مسکن به تبع نوســانات ارزى شکل  گرفته و 
مالکان نباید به این قیمت ها توجه داشته باشند، اظهار 
کرد: از مالکان مسکن درخواست داریم که قیمت هاى 
تصاعدى که در بازار مســکن به صورت غیرمنطقى و 

بى ضابطه افزایش داشته را در مبحث اجاره بها و رهن 
دخالت ندهند زیرا زندگى مستأجران واقعًا تغییر آنچنانى 

نکرده و حقوق ها آنقدر رشد نداشته که تأثیرگذار باشد.
وى با اشــاره به اینکه در حال حاضــر تقاضاى رهن و 
اجاره بها افزایش نداشــته و شرایط فعلى خیلى مناسب 
نیســت، بیان کرد: در ایــن وضعیت مالــکان باید از 
مستأجران حمایت کنند و چنانچه اخالقیات و روحیات 

مستأجر با آنها مرتبط اســت در دفاتر مشاوران امالك 
قراردادها را با لحاظ درآمدها تمدید کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان با بیان اینکه 
در ســال هاى اخیر الگوى اجاره مسکن در کشور تغییر 
کرده است، گفت: زمانى اجاره دادن مسکن براى مالکان 
به عنوان کمک هزینه زندگى تلقى مى شد، اما در حال 
حاضر براى این افراد شــغلى درآمدزا حساب مى شود. 

وى ادامه داد: البته این موضوع به دلیل افزایش ساالنه 
قیمت  رهن و اجاره اســت که باید بــراى این افزایش 
بى رویه ضمانت اجرایى در نظر گرفته شود، چرا که در 

این مورد وعده هاى مکرر کفایت نمى کند.
جهانگیرى درباره اینکه سالیانه 10 تا 20 درصد براساس 
نرخ تورم در جامعــه قیمت اجاره بهــا و رهن افزایش 
مى یابد، اظهار کرد: اینکه مى گویند مشــاوران امالك 
باعث افزایش قیمت ها مى شــوند به صورت موردى را 
رد نمى کنم اما کلیت دالالن بازار، صنوف و دیگر اقشار 
هستند که در سایر بخش ها فعالیت مى کنند و ناخواسته 

در این زمینه وارد مى شوند.

میزان باالى اجاره بها به نســبت درآمد 
مردم

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان هم در 
مورد بازار خرید و فروش، رهن و اجاره مســکن گفت: 
در سال هاى گذشــته به دلیل رکود بازار مسکن، مردم 
هنوز تصمیمــى براى خرید خانه نگرفتــه و مجبور به 
اجاره نشینى هستند که این افزایش تقاضا موجب رشد 

قیمت اجاره بها نیز شده است.
احمد توال پیرامون اینکه میزان اجاره بها به نسبت درآمد 
مردم بسیار باالست و این شرایط را براى خانه دار شدن 
آنها مشکل مى کند اظهار کرد: مردم همچنان در انتظار 
کاهش قیمت هستند و اجاره نشینى را ترجیح مى دهند.
وى بیان کــرد: بــازار مســکن اصفهــان در حالى

 دچار رکود تورمى شــده که از یک سو شاهد افزایش 
قیمت مصالح ساختمانى هستیم و از سوى دیگر با رکود 
در مسکن رو به رو هستیم با توجه به قیمت هاى تمام 
شده به طور طبیعى هزینه هاى ســاخت به مرور زمان 
افزایش مى یابد و ســازندگان کمتر تمایل به ساخت و 
ساز خواهند داشت که بازار اشتغال و عرضه را کاهش 

مى دهد. 

رهن نایاب است، اجــاره سر به آسمان گذاشته
علت بى ضابطه شدن قیمت ها در بازار رهن و اجاره  اصفهان چیست؟

سرپرست وقت فرماندارى اصفهان روز پنج شنبه هفته گذشته در دومین جلسه 
کارگروه تخصصى ســالمت و امنیت غذایى شهرستان اصفهان که در تاالر 
اجتماعات فرماندارى و با حضور مسئوالن و اعضا برگزار شد، گفت: افراد باالى 
30 سال در طرح بسیج ملى کنترل فشار خون که با هدف شناسایى بیشتر این 
افراد داراى فشار خون باال، زنان باردار و بیماران کلیوى از 27 اردیبهشت تا 15 
تیر ماه 98 در سطح کشور عملیاتى شده، با مراجعه به پایگاه هاى بهداشتى، 
مراکز خدمات جامع سالمت روستایى و شهرى، پایگاه هاى سیار، کلینیک هاى 
درمانى و... از میزان فشار خون خود اطالع یافته، تا در صورت دارا بودن فشار 

خون باال، نسبت به درمان، اقدام کنند.
فریبرز امیــرى تأکید کرد: دســتگاه هاى اجرایى جمعیت محور در ســطح 
شهرستان اصفهان نیز مى توانند با آموزش چند ساعته تعدادى از پرسنل خود 
با خرید دستگاه فشار خون، جمعیت هدف دســتگاه اجرایى را بیش از پیش، 
ترغیب به شــرکت در این طرح کنند. همچنین جمعیت هالل احمر با اعزام 
نیروهاى داوطلب و دستگاه هاى خدماتى از طریق قبوض، مى توانند در این 
راستا اطالع رســانى و کمک کنند. وى افزود: کنترل ســالک نیز در مناطق 
مختلف شهرستان اصفهان در دستور کار کارگروه تخصصى سالمت و امنیت 

غذایى بوده و اقدامات خوبى در این زمینه انجام شده است. 
دبیر کارگروه تخصصى ســالمت و امنیت غذایى نیز گفت: امروز 70 کانون 
سالک در شهرستان اصفهان تحت پوشــش مرکز بهداشت شماره یک قرار 

دارند که تاکنون اقدامات مؤثرى براى کنترل سالک صورت گرفته است.

حمید ترك زاد افزود: در شــوراى بهداشــتى، نمازگزاران، روحانیون اعزامى 
به مناطق شرق اصفهان، در مورد بیمارى ســالک آموزش داده شدند، تا این 

آموزش ها به مردم انتقال یابد.
کارشناس مبارزه با بیمارى هاى غیر واگیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان 
نیز با ارائه گزارشى در مورد فشار خون باال در افراد گفت: در سال 96، از 380 
هزار مورد مرگ و میر در کشور، 312 هزار مورد به علت بیمارى هاى غیر واگیر 

بوده، که مهمترین عامل این بیمارى ها، فشار خون باالست.
حمزه احمدى اظهار کرد: 97 هزار مورد مرگ و میر از 380 هزار مورد مرگ و 
میر در سال 96، به طور مستقیم در اثر فشار خون باال در افراد بوده است. این 
در حالى است که سالیانه 100 هزار سکته مغزى در کشور اتفاق مى افتد و فشار 
خون باال احتمال سکته قلبى را سه برابر افزایش مى دهد. وى ادامه داد: همه 

اینها، ضرورت مداخله در بحث فشار خون را یادآور مى شود.
کارشناس مبارزه با بیمارى هاى غیرواگیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان 
اذعان کرد: امروز متأسفانه 40 درصد افراد داراى فشار خون باال، از این بیمارى 
که قاتل خاموش است اطالع ندارند و از 60 درصد افراد که از فشار خون باالى 

خود مطلع هستند 20 درصد از دارو استفاده مى کنند.
احمدى با اشاره به اجراى طرح بسیج ملى کنترل فشار خون از 27 اردیبهشت 
تا 15 تیر ماه سال جارى در کشــور که در دو مرحله اجرایى مى شود، گفت: 
شناسایى بیماران داراى فشــار خون باال و اطالع رسانى به بیماران کلیوى و 
زنان باردار و اطالع رسانى به مردم در خصوص عوامل خطر به گروه هدف که 

جمعیت باالى 30 سال است از اهداف طرح بوده است.
وى با بیان اینکه در شهرســتان اصفهان فشــار خون 600 هــزار نفر باید 
اندازه گیرى شود از دستگاه هاى اجرایى شهرستان اصفهان خواست تا نسبت به 
معرفى یک یا دو نفر از مجموعه خود براى آموزش و اقدامات اولیه اندازه گیرى 

فشار خون اقدام کنند.
کارشناس مبارزه با بیمارى هاى غیر واگیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان 
افزود: در بازه زمانى اجراى طرح بسیج ملى کنترل فشار خون باال، افراد باالى 
30 سال مى توانند با حضور در پایگاه هاى سالمت، مرکز خدمات جامع سالمت 
و پایگاه هاى سیار، نسبت به میزان فشار خون خود مطلع شوند و از بروز فشار 
خون باال، پیشگیرى  کنند. همچنین افراد مى توانند از 17 خرداد ماه سال جارى 
با مراجعه به سایت salamat.gov.ir و اندازه گیرى فشار خون خود و ثبت 

آن و پاسخ به سئواالت، در این طرح شرکت کنند.

فشار خون 600 هزار نفر در شهرستان اصفهان اندازه گیرى مى شود
ساسان اکبرزاده

علت تیراندازى دیروز
 در خیابان نیکبخت

هواى اصفهان در تعطیالت پیش رو چگونه است؟4 انسان آسمانى جان 13 نفر را نجات دادند

وصول 97 درصد درآمدهاى مالیاتى



0404فرهنگفرهنگ 3505 سال شانزدهمیک شنبه  12 خرداد  ماه   1398

یکى از کسانى که از سینما و تلویزیون کنار گذاشته شده    
است نامش غالمحسین لطفى است که خودش هم 
نمى داند چرا فراموش شده و از او خبرى نمى گیرند. 
البتــه که با پخش ســریال «آیینــه» دهه 60 و 
خاطرات دهه اول انقالب براى بســیارى تداعى 
مى شــود و البته قدرت کارگردانى لطفى هم به 
چشم مخاطب مى آید. که با آن ابزار کم و تجهیزات 
ضعیف گذشته چنین اثر درخشانى براى تلویزیون رقم 
خورد؛ امروز خأل آن نــوع پرداخت به حوزه خانواده 

احساس مى شود.   
یا وقتى نقش غالمحســین لطفى به عنوان باجناق 
«ماشاءا...»-حمید لوالیى- «خانه به دوش» روى آنتن 
مى رود به قدرت بازى او پى برده مى شود که 
چقدر جاى این تالش ها و دلسوزى ها در 

ارائه بهترین بازى ها خالى است.
غالمحسین لطفى سال هاست دیگر 
در ســریال ها و فیلم هاى سینمایى 
حضور نــدارد. بازیگر و کارگردانى 
که وقتى سال 64 سریال «آیینه» را 
ساخت روز دوشنبه ها هنگام پخش، 
خیابان ها خالى از رفت و آمد مى شد. 
کارى که در 13 قسمت تولید شد و به 
سرى هاى بعد هم رسید. کارى که به قول 
غالمحســین لطفى، کارگردان این سریال 

چندین بازیگر را توانست معرفى کند.
غالمحسین لطفى را شــاید مخاطبین 
بیشــتر بــه «جیب برهــا به بهشــت 
نمى روند» و «خانه به دوش» بشناســند 
اما او، هم خالــق «آیینه»، «پاکباخته» و 
«سرخپوست ها» است و هم کارهاى به 
یادماندنى چون «دلیران تنگســتان»، 
«محلــه برو بیــا»، «پــول کثیف»، 

«پژمان» و «بچه هاى نســبتًا بد» را براى تلویزیون بازى کرده و در 
سینما هم او را بیشتر به «سرب» مسعود کیمیایى، «پرده آخر» واروژ 
کریم مسیحى، «مرد آفتابى» همایون اسعدیان،  «بازیگر» محمدعلى 
سجادى و «خفگى» فریدون جیرانى مى شناسند. سریال «ما فرشته 

نیستیم» فلورا سام هم آخرین کار تلویزیونى او به شمار مى رود.
او این روزها در قزوین زندگى مى کند و شــش ســال است که در کار 
تلویزیونى و سینمایى حضور نداشته است. غالمحسین لطفى در این باره   
گفت: «من دوست دارم باشم چون دکتراى بازیگرى و کارگردانى دارم. 
سال ها در خدمت هنر این مملکت بوده ام و از هیچ کوششى براى به بار 
نشستِن یک نقش و کاراکتر، دریغ نکرده ام. اما این روزها با من تماس 
نمى گیرند و پیشنهادى نمى دهند. انگار که یادشان رفته روزى بازیگر 
و کارگردان بوده ایم. ناگفته نماند آکتور را هیچکس نمى تواند فراموش 
کند و کارنامه اش همیشه جلوى دید همگان است. من نیستم شاید براى 
این است که در محور باندبازى هاى برخى قرار ندارم؛ هرگز براى نقش و 
کار به کسى مراجعه نکردم و هرگز به روابط خاص هم آشنایى نداشتم.»

لطفى با اشاره به سریال «آیینه» خاطرنشان کرد: «قطعاً  اولین سریال 
پربیننده بعد از انقالب،"آیینه" باشد که مســیر پرداختن به کارهاى 
خانوادگى را نیز هموار کرد. واقعًا مى توانم بگویم دوشــنبه ها که این 
سریال از تلویزیون پخش مى شد همه خیابان ها تعطیل مى شدند. ولى 
چرا امروز نمى توانند خانواده ایرانى بسازند و سبک زندگى خودمان را 
نشان دهند. چون هیچ تحقیق و پژوهشى ندارند و برخى از مدیران هم 
از روى رابطه با ساخت یک اثرى موافقت مى کنند نه اینکه به جوانب 
مختلف آن کار بیاندیشند و نهایتاً مردم نظاره گر "خانواده ایرانى" باشند. 
مشکل تلویزیون و فقدان جذابیت و تأثیرگذارى برنامه ها و سریال ها 
به همین نکته برمى گردد که خانواده هاى ایرانى در محور پرداخت ها، 

ُگم شده اند.»
وى با انتقاد از واسطه هایى که باعث شده اند هنرمندان اصیل ما فراموش 
شوند، تأکید کرد: «مهمانى هاى شبانه و نقش فروشى حقیقت دارد. اما 
در هیچ کداِم رسم هاى امروزى براى گرفتن نقش حضور نداشته ام و َتن 
به هر کارى نداده ام براى اینکه بازیگرى کنم و یا کارى بسازم. چون 
یکسرى از واسطه هایى هستند که خودشان ذینفع هستند و اصرار دارند 
یک عده خاصى باشند. این عده یا پول مى دهند صاحب نقش شوند و یا 

هر نقشى را بازى مى کنند. اما من همیشه دوست داشتم نقشى را بازى 
کنم که اوًال در آن اصالت هنر وجود داشته باشد و ثانیًا مردم هم از آن 

نقش لذت ببرند.» 
لطفى با بیــان اینکه اصًال عدالتــى در پخش نقش نیســت، گفت: 
«نقش هایى به برخى واگذار مى شود که اصالً  لیاقت بازیگرى ندارند 
و این کار را بلد نیستند؛ فقط سناریو را حفظ مى کنند و جلوى دوربین 
قرار مى گیرند. من روِح ایفاى نقش را در آنها نمى بینم چون با دانش و 
درونمایه هاى این هنر، بیگانه اند. اصًال عدالتى در پخش نقش نیست 
و زمانى اینطور نبود. من جاى تلویزیون بودم یک لیستى از بازیگران 
و هنرمندان جلوى خودم مى گذاشتم و با شناسنامه و کارنامه اى که از 
هنرپیشه ها سراغ داشــتم به کارگردان ها مى گفتم همه این بازیگران 
کاربلد باید سالى یکى دو کار حتمًا داشته باشند. نه اینکه برخى از این 
تهیه کنندگان بودجه را از تلویزیون مى گیرند و بنابر رابطه، هنرپیشه را 
انتخاب مى کنند و این است که آرام آرام، کاربلدها و حرفه اى ها کمرنگ 

مى شوند.»
بازیگر و کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون در پاسخ به اینکه به 
برنامه هاى «دورهمى» و «خندوانه» هم دعوت نشدید، تأکید کرد: 
«گاهى اوقات به برنامه هاى تلویزیونى دعوت شــدم اما هیچ وقت 
ناراحت نشدم چرا به "دورهمى" نرفتم. چون یادم مى آید در سریال 
"نود شــب" مهران مدیرى بازى مى کردم آرام آرام نقشم کمرنگ 
شد. آن رفتار غیرتخصصى همیشــه در ذهنم باقى ماند. روزى که 
مرجانه گلچین به این برنامه رفت اسم هر هنرمندى که مى آمد به 
"دورهمى" دعوت مى شــد. نامم آمد ولى فکر کنم مهران مدیرى 
براى دعوت بــه برنامه هم مثل روزهاى بازیگــرى در فیلمش، با 
من لج کرد. البته از صمیم قلب خوشــحال شــدم که هیچ وقت به 
"دورهمى" دعوت نشدم. البته این اتفاق در "خندوانه" هم افتاد؛ 
که نقش روابط در اینجا هم پررنگ مى شود. خیلى از بازیگران دیگر 
هم دعوت نشدند که حرف هاى مهمتر و جدى ترى را مى توانند براى 
مخاطبین عالقه مند به هنر و دوستان و همکاران خودشان داشته 
باشــند. اما در دعوت مهمانان هم یک عده همیشــه حضور دارند 
و انگار همیشه اینها دِم دستشان اســت و آنها مهمان برنامه هاى 

تلویزیونى هم مى شوند.»

همزمان با عید سعید فطر از 15 خرداد پنج فیلم سینمایى جدید در 
سینماهاى سراسر کشور به نمایش درمى آید از میان این پنج فیلم 
دو فیلم «زهرمار» و «ما همه باهم هستیم» کمدى اجتماعى و سه 
فیلم «دختر شیطان»، «سرخپوست» و  «شبى که ماه کامل شد» 

اجتماعى هستند.
فیلم هاى سینمایى «زهرمار» به کارگردانى سیدجواد رضویان، «ما 
همه باهم هستیم» به کارگردانى کمال تبریزى، «سرخپوست» به 
کارگردانى نیما جاویدى، «شبى که ماه کامل شد» به کارگردانى 
نرگس آبیار و «دختر شیطان» به کارگردانى قربان محمدپور از روز 
15 خرداد و همزمان با عید سعید فطر در سینماهاى سراسر کشور 

اکران مى شود.
«زهرمار»

 «زهرمــار» اولین تجربه 
کارگردانــى ســیدجواد 
رضویان در مقام کارگردان 
است که به تهیه کنندگى 
جواد نوروزبیگى ســاخته 
شده اســت. در این فیلم 
بازیگرانى همچون ســیامک انصارى، سیامک صفرى، شقایق 
فراهانى، برزو ارجمند، نســیم ادبى و حسین محب اهرى حضور 
دارند. «زهرمار» یک کمدى اجتماعى است و در خالصه داستان آن 
آمده است: «رضا مردى که امروز به عنوان یک فرد ارزشى شناخته 
مى شود گذشته اى دارد که او را رها نمى کند و همین گذشته براى 
او ایجاد دردســر مى کند.» پخش فیلم توسط شرکت سینمایى 
«نمایش گستران» انجام مى شــود. «زهرمار» در جشنواره فیلم 

فجر به نمایش درآمد و با استقبال مخاطبان همراه شد.
«دختر شیطان»

قربان محمدپــور بعد از 
ســاخت فیلم «ســالم 
بمبئــى»، دومیــن فیلم 
خــود را در هند بــه نام 
«دختر شــیطان» ساخته 
است. «دختر شیطان» با 
همکارى بازیگران هندى و ایرانى و با حضور حمید فرخ نژاد، ایشا 
گوپتا، جکى شروف، گلشن گروور، سیمران میشکروتى، محمدرضا 
شریفى نیا و فردین حفیظى جلوى دوربین رفته و محمدپور عالوه بر 

کارگردانى تهیه کنندگى فیلم را نیز برعهده دارد.
«سرخپوست»

«سرخپوســت» بــه کار 
گردانــى نیمــا جاویدى 
و تهیه کنندگــى مجیــد 
مطلبى ساخته شده است 
و دومین اثر جاویدى بعد 
از ملبورن اســت. داستان 
این فیلم به دهه 40 بازمى گردد ســال 1347، یک زندان قدیمى 
در جنوب ایران به دلیل مجاورت با فرودگاِه در حال توسعه  شهر 
در حال تخلیه اســت. «ســرگرد نعمت جاهد»، رئیس زندان به 
همراه مأمورانش در حال انتقال زندانیان به زندان جدیدند... نوید 
محمدزاده، پریناز ایزدیار، مانى حقیقى، ســتاره پسیانى، حبیب 

رضایى و آتیال پسیانى به عنوان بازیگر در فیلم حضور دارند.
«شبى که ماه کامل شد»

«شبى که ماه کامل شد» 
بــه کارگردانــى نرگس 
آبیــار و تهیه کنندگــى 
محمدحسین قاسمى پنج 
جایزه از جشنواره فیلم فجر 
در ســال گذشته به دست 
آورد. فیلم روایت دختر جوانى از مناطق جنوب شهر تهران است 
که درگیر عشق جوانى شهرستانى مى شود این در حالى است که 
دختر به دالیلى مجبور به مهاجرت از ایران است که در این مسیر 
برادرش با او همراه مى شود، اما در میانه راه اتفاقاتى براى آنها رقم 
مى خورد. الناز شاکردوســت، هوتن شکیبا، فرشته صدرعرفایى، 
پدرام شــریفى، امین میرى، بانیپال شومون، شبنم مقدمى، فرید 
سجادى حسینى و آرمین رحیمیان بازیگران اصلى فیلم «شبى که 

ماه کامل شد»، هستند.
«ما همه باهم هستیم»

«ما همه باهم هســتیم» 
بــه کارگردانــى کمال 
تبریــزى و تهیه کنندگى 
رضا میرکریمى به ماجراى 
ســقوط یــک هواپیما 
مى پردازد. داســتان فیلم 
در بسترى کمدى روایت مى شــود و ماجراى سقوط یک هواپیما 
همراه با مسافرانى اســت که رازهاى مختلفى دارند؛ رازهایى که 
قرار نیست تا ابد پنهان بمانند. محمدرضا گلزار، مهران مدیرى، 
مهناز افشار، لیال حاتمى، ویشکا آسایش، جواد عزتى، هانیه توسلى، 
پژمان جمشیدى، مانى حقیقى، سروش صحت، حسن معجونى، 
مهران غفوریان، نادر فالح، سیروس گرجستانى، على شادمان، 
رضا ناجى، سیاوش چراغى پور، سام نورى، فرزین محدث، بهادر 
مالکى، یدا... شادمانى، مهدى حسینى نیا، شیرین آقارضاکاشى، 
بهزاد قدیانلو، اشپیتیم آرفى، لیدا فتح اللهى، شیوا بلوچى و دانیال 

کاظمى بازیگران اصلى فیلم هستند.
وضعیت اکران در اصفهان

در همین حال سید مصطفى حســینى، مسئول سینماهاى حوزه 
هنرى استان اصفهان درباره زمان اکران این فیلم ها در اصفهان 
گفت: «ما همه با هم هستیم»،  «سرخپوست»، «شبى که ماه کامل 
شد»، «زهرمار»، «آقاى سانسور» و «دختر شیطان» فیلم هاى 
سینمایى هستند که در فهرست اکران عید فطر قرار گرفته اند و از 

پنج شنبه 16 خرداد ماه در سینماها اکران خواهد شد.

اکران هاى جدید، از «دختر شیطان» تا «زهر مار»

عید فطر در اصفهان
 با 5 فیلم خبرساز

غالمحسین لطفى از بى عدالتى در سینما و تلویزیون مى گوید

چرا خالق مجموعه «آیینه» به «خندوانه» و «دورهمى» نرفت

کامران تفتى، بازیگر ســینما وتلویزیون از نقش خود 
در سریال رمضانى «برادرجان» و تجربه همکارى با 

بازیگران این مجموعه تلویزیونى سخن گفت.
بازیگر ســریال «برادر جان» در خصوص قصه این 
سریال و اثرگذارى آن بر مردم گفت: «برادر جان» قصه 
برادرى و از جنس زندگى مردم است. از داغ دل هایى 
حرف مى زند که شــاید برخى از مردم با آن دست به 
گریبان بوده و هستند. وى افزود: حق الناس موضوع 
به شدت مهمى است که سعید نعمت ا... به خوبى آن 

را روایت کرده است. با دیدن این سریال شاید داغ دل 
خیلى ها تازه شــود، اما نکته اى که از آن مهمتر است، 
تأثیر و تلنگرى است که این ســریال مى تواند روى 

مخاطب بگذارد.
مجرى ســابق برنامه «وقتشه» تشــریح کرد: تیم 
بازیگرى و عوامل پروژه دســت به دست هم دادند تا 
به بهترین نحو این ماجرا را روایت کنند. شــاید بار ها 
این موضوع در دیگر ســریال ها گفته شــده باشد اما 
معتقدم که نحوه ارائه آن بیش از تکرار داستان مى تواند 

مخاطب را با خود همراه کند و قــدرى آنها را به فکر 
فرو ببرد.

این بازیگر درباره تجربه همکارى با بازیگران باتجربه 
و جوان این سریال گفت: در این ســریال بازیگران 
توانمندى حضــور دارند که به شــدت از قرار گرفتن 
در کنار آنها لذت بردم. خوشــحالم که با چنین تیمى 
مهمان خانه هاى مردم شــدم. نفس کشــیدن کنار 
اســتاد على نصیریان هم تجربه محسوب مى شود و 
حســن پورشــیرازى هم که نیازى به تعریف ندارند. 

آنقدر دوست داشتنى و حرفه اى هستند که به دانش 
هنرى ام مى افزایند. وى افزود: دیگر بازیگران و حتى 
بازیگران تازه کارى هم که در کار حضور داشــتند، با 
جدیت به فکر بهتر شدن و کســب تجربه بودند. من 
در کنار تک تک آنها زندگى کردم. این ســریال یک 
بازیگر کوچک هم داشت؛ پسر بچه اى که نقش فرزند 
«منیژه» را بازى مى کند و به خوبى از عهده آن بر آمده 
اســت. او انرژى فوق العاده اى دارد و من از بازى اش 

بسیار لذت بردم.

کامران تفتى: نفس کشیدن هم در کنار على نصیریان تجربه است
د که به دانش 
زیگران و حتى 
ور داشــتند، با 
جربه بودند. من 
 ســریال یک 
که نقش فرزند

هده آن بر آمده 
ن از بازى اش 

یکى از کسانى که از سین
است نامشغالمحس

نمى داند چرا فراموش
البتــه که با پخش
خاطرات دهه اول
مىشــود و البته
چشم مخاطب مى آ
ضعیف گذشته چنین
خورد؛ امروز خأل آن
احساس مى شود.   
وقتى نقش غالمح یا
«ماشاءا...»-حمید لوالی
مى رود به قدر
چقدر جا
ارائه به
غالمح
در س
حض
که
ساخ
خیابا
ک کارى
سرى هاى
غالمحســ
چندین بازی
غالمحس
ب بیشــتر
نمى روند
هم اما او،
«سرخپوس
یادماندنى
«محلــ

چرا خالق مجموعه «آیی

جلسه ارزیابى نخستین نمایشگاه صنعت سینماى اصفهان با حضور اعضاى شوراى سیاستگذارى این 
نمایشگاه و همچنین جمعى از کنشگران صنعت سینما در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزى برگزار شد.

در این جلسه اکبر خامین، کارگردان، تهیه کننده و نویسنده سینما گفت: اواخر دهه 60 مبحثى در سینما 
پیش آمد که مرکز سینماى این مملکت به اصفهان منتقل شود اما تنها مشکل فقدان دو البراتوار بود. 
این درحالى است که شهر ما یک موزه است و لوکیشن هاى بســیار مرتبط با هرچهار فصل را دارد و 

لوکیشن ها در اصفهان کافى است تا بتواند مرکز سینماى ایران باشد.
خامین ادامه داد: هیچ اقدامى براى جذب سرمایه گذار خارجى نشده است چرا که ما همیشه نسبت به 
خارجى ها سوءظن داریم درحالى که شاید هدف آنها براى کار کردن و همیارى باشد. مذاکره به معناى 

چشم بسته اعالم کردن نیست.

قرار بود مرکز سینماى ایران به اصفهان منتقل شود 
على آهنج، بازیگر سریال «برادر جان» در خصوص این 
ســریال گفت: من با پروژه «برادرجان» با کمال افتخار 
همکارى کردم و نقشى که سال ها منتظرش بودم از طریق 
آقاى نعمت ا... به من پیشنهاد داده شد. من هم که آگاه به 
توانایى هاى ایشان در نویسندگى بودم با کمال میل قبول 
کردم. وى با بیان اینکه نقش «مهراب» را بازى کردم و 
از انتخاب این نقش خیلى راضى هســتم، گفت: چون با 
بزرگان این عرصه نظیر آقاى آهنج و شــفیعى همکارى 
کردم، در این پروژه در کنار عزیزانى مثل استاد نصیریان 

و دیگر بازیگران درجه یک ســریال «برادرجان بودم» و 
این موضوع افتخارى است که نصیب هر کسى نمى شود.

این بازیگر درباره قصه ســریال عنوان کرد: قصه سریال 
«برادرجان» از دل جامعه آمده اســت و به همین دلیل 
بر دل مردم جامعه نشسته و پرمخاطب ترین سریال ماه 
رمضان شده اســت. آهنج اظهار کرد: ما در حال حاضر 
ادامه این ســریال را در تهران فیلمبــردارى مى کنیم، 
تمام شــخصیت هاى قلم آقاى نعمت ا... در این سریال 
خاکسترى هستند و هر کســى خودش را جاى آن نقش 

بگذارد ممکن اســت به خودش حق بدهد. این سریال از 
قاب بندى و میزانسن خوبى برخوردار است و تمام عوامل 
این پروژه مثل یک خانواده در کنار هم زحمت کشیده اند.

دفاع بازیگر تلویزیون از «برادر جان»

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آییننامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى 

فاقد سند رسمى
 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى-  برابر راى شماره 139760302035000236 هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى على زنگنه فرزند عبدالرســول بشماره شناسنامه 
925 صادره از اصفهان در یک باب ساختمان تجارى نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ ، ششدانگ به مساحت 18 / 258 متر مربع به پالك 301 اصلى 
جهت تجمیع پالك 81767 فرعى از 301 اصلى واقع در بخش 16 خریدارى 
مع الواسطه از مالک رسمى خانم نیمتاج افسر مشیر فاطمى ، محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد . نوبت اول : 12 / 3 / 98 و نوبت دوم 27 /98/03م الف :481169 

محمد على فالح تفتى قائم مقام رییس واحد ثبتى شاهین شهر/ 3/185 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آییننامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى

هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى- برابر راى شماره 139760302035000238 هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى عبدالرســول زنگنه فرزند على بشماره شناسنامه 
390 صادره از آبادان در یک باب ساختمان تجارى نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ ، ششدانگ به مساحت 18 / 258 متر مربع به پالك 301 اصلى 
جهت تجمیع پالك 81767 فرعى از 301 اصلى واقع در بخش 16 خریدارى 
مع الواسطه از مالک رسمى خانم نیمتاج افسر مشیر فاطمى ، محرز گردیده 

است لذا به منظور اطالع عموم مراتبدر دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در 
صورت انقضایمدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد . نوبت اول : 12 / 3 / 98 و نوبت دوم 27 /98/03م الف : 480874 

محمد على فالح تفتى قائم مقام رییس واحد ثبتى شاهین شهر /3/187 
مزایده اموال منقول

شماره : 296/98 - اجراى احکام شــوراى حل اختالف حقوقى فالورجان در 
نظر دارد در پرونده شماره 296/98  اجرائى موضوع علیه آقاى ابوالفضل حیدرى 
کاویانى و له امین اهللا یزدانى با وکالت آقاى اســماعیل ابوالحســنى در تاریخ 
98/03/26بمنظور فروش : 1- 393 متر لوله 125 استاندارد 6 بارمستعمل هر 
متر 138/000 ریال 2- 450 متر لوله 90 درجه دو مســتعمل هر متر 42/000 
ریال 3- 1200 عدد شیر 16 به تیپ درجه دو هر عدد 5/000 ریال  از ساعت 10 
الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتراجراى احکام مجتمع شوراى حل اختالف 
فالورجان دفتر اجراى احکام طبقه دوم برگزار نمایــد . اموال موضوع مزایده 
توسط اتحادیه صنف مربوطه به مبلغ 79/134/000 ریال ارزیابى شده است . 
متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى احکام 
از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمناً 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 همراه داشته باشند و در صورت انصراف برنده 
ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف :  485218 مدیر احراى 

احکام شوراى فالورجان / 3/190 
مزایده اموال غیر منقول

شــماره : 972001- اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شماره اجرائى  972001 اجرائى موضوع علیه سعید هدایت کلیشادى فرزند 
على و له فروزان سادات امامى فرزند ســید على در تاریخ 1398/04/04 به 
منظور فروش پنج دانگ مشاع از کل شــش دانگ یک باب منزل مسکونى 
در حد دوطبقه و انبارى واقع در فالورجان – کلیشــاد – کمربندى شــهید 
باهنر روبروى حســینیه کوچه شهید فتاحى کد پســتى 8456133357 و8 

به مســاحت 180 متر مربع عرصه و 285 مترمربع اعیان داراى انشــعابات 
شهرى آب و برق و گاز ملکى آقاى محکوم علیه فوق  که داراى سابقه ثبتى 
به شماره نمى باشد و ملک مذکور مشاع مى باشــد و متعلق به حق غیر مى 
باشد/ نمى باشد  از ســاعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى 
احکام حقوقى فالورجان اتاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 2/958/333/330 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 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 فیش آن را ارائه درصورت برنده شدن 
فى المجلس ما به التفاوت تا ده درصد از قیمت پیشــنهادى را ایداع نمایند و 
در صورت انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت پیشــنهادى در 
مهلت مقرر ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد  م/الف : 485979  

اجراى احکام حقوقى فالورجان  /3/191 
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 19/98- اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان در نظر 
دارد در پرونده شماره 19/97 اجرائى  موضوع علیه اکبر جعفرى فرزند اسداهللا  
و له نبى اله جعفرى فرزند صفرعلى در تاریخ 1398/03/25 به منظور فروش 
سه دانگ مشاع از شش دانگ مشاع طبقه همکف یک باب منزل مسکونى 
(دوطبقه) با انشعابات آب و برق و گاز مشترك و راه ورودى مشترك واقع در 
شهر کلیشاد خ کمربندى شهید باهنر پالك 56 ملکى اکبر جعفرى که داراى 
سابقه ثبتى به شماره نمى باشد و ملک مذکور مشــاع مى باشد و متعلق به 
حق غیر نمى باشد  از ســاعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى 
احکام حقوقیشوراى حل اختالف شماره شهرســتان فالورجان طبقه دوم 
برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 1/600/000/000 ریال ارزیابى شده است . 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 پیشــنهاد 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 همراه داشته باشــند و در صورت انصراف برنده ده درصد 
ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد  م/الف : 482887 اجراى احکام شوراى 

حل اختالف فالورجان/ 3/192 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیرحســین چترایى دادخواســتى به خواســته بــه پرداخت مبلغ 
16/303/500 ریال به طرفیت خوانده على احمدى به شــوراى حل اختالف 
شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 98/174 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/4/12 ساعت 
15/00 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه  از تاریخ 
نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.483345/ 

م الف شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد /3/193
 اخطار اجرایى

شماره 1905/97 ش 2ح تاریخ 98/03/007 مشخصات محکوم علیه: ریحانه 
اسماعیلى فرزند على مجهول المکان  مشخصات محکوم له : نجمه شیرازیفرزند 
سید باقر فالورجان گارماسه خ بوعلى کوچه استقالل پ9  محکوم به : بموجب 
رأى شــماره 25/98 تاریخ 98/01/17 حوزه فالورجان شــوراى حل اختالف 
شهرستان فالورجان که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ صد و هشتاد و هفت 
هزار تومان بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
97/11/10 تا زمان اجراى حکم و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت. ماده 
34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد صریحًا اعالم 
نماید.  م الف 483067  قاضى شوراى حل اختالف فالورجان شعبه دوم /  3/189 



ورزش 05053505 سال شانزدهمیک شنبه  12 خرداد  ماه   1398

مدیران باشــگاه ذوب آهــن از علیرضا منصوریان خواســته اند تا 
برنامه اش براى فصل آینده را ارائه دهد.

ذوب آهن اصفهان که در نیم فصل اول لیگ برتر نتایج خوبى کسب 
نکرده بود، با حضور علیرضا منصوریان شــرایط مطلوبى پیدا کرد و 
نه تنها در لیگ برتر خودش را به نیمه باالى جدول رده بندى رساند 
که در لیگ قهرمانان آســیا نیز جواز حضــور در مرحله حذفى را به 

دست آورد.

در چنین شــرایطى بحث اصلــى دربــاره ذوب آهن بــه ماندن 
یا نمانــدن علیرضــا منصوریان برمى گــردد. ســرمربى موفق 
ذوبى ها که براى ماندگارى در تیم سبزپوش اصفهانى اعالم آمادگى 
کرده باید در جلسه هیئت مدیره باشــگاه درباره اش تصمیم گیرى

 شود.
مدیران ذوب آهن از منصوریان خواسته اند تا برنامه اش براى فصل 
آینده را به آنها ارائه دهند تا با بررسى برنامه هایش درباره این مربى 

تصمیم گیرى شــود. البته با توجه به نتایجى که منصوریان با ذوب 
آهن گرفت، شانس ماندن او در این تیم زیاد اســت و احتماًال باید 

شاهد تمدید منصوریان با ذوب آهن باشیم.
ذوب آهن اگرچه احتماًال چند مهره کلیدى اش را در نقل و انتقاالت 
از دســت مى دهد، اما برخى ســتاره هایش نیز برمى گردند و قطعًا 
مسئوالن باشگاه باید تیم قدرتمندى را براى فصل ببندند تا در لیگ 

قهرمانان نیز نتایج مطلوبى بگیرند. 

آراء انضباطى دیدار سپاهان-پرسپولیس بعد از فینال جام حذفى از سوى کمیته 
انضباطى اعالم خواهد شد.

 در این دیدار پر حاشیه شاهد برخوردهاى زننده اى از سوى بازیکنان  بودیم که 
این برخوردها تنش هایى را روى سکوها به همراه داشت و در پایان با تنش هاى 
به وجود آمده روى سکوها تماشاگران زیادى آسیب دیدند که متأسفانه یکى از 
تماشاگران که از هلند براى تماشاى این بازى به اصفهان آمده بود بینایى یکى 

از چشم هایش را از دست داده است و شاید مجبور به تخلیه چشم خود شود!
کمیته انضباطى با توجه به عکس هاى مخابره شده از مصدومیت تماشاگران 
و از آنجایــى که معتقد 
است رفتارهاى داخل 
زمین این چالش ها را 
به همراه داشت قصد 
برخورد قاطع و شدید 
با بازیکنــان خاطى را 
دارد و قرار است رأى 
نهایى در روزهاى آتى و 
بعد از فینال جام حذفى 
صادر شود. البته با توجه 
به آسیب زدن به ماشین خبرنگاران، ماشین هاى اورژانس اصفهان و... پرونده 
ابعاد دیگرى هم خواهد داشت که در هفته هاى آتى بررسى و رأى مربوط به آنها 
هم صادر خواهد شد. در جریان این بازى کى روش استنلى با سروش رفیعى 
درگیرى فیزیکى پیدا کرد که این درگیرى منجر به اخراج هر دو بازیکن از سوى 
داور بازى شد. همچنین سیاوش یزدانى بازیکن تیم سپاهان با شجاع خلیل 
زاده درگیرى پیدا کرد که الفاظ به کار برده شده از سوى مدافع تیم سپاهان 
بازتاب گسترده اى در فضاى مجازى داشت. همچنین ادعاهاى امیر قلعه نویى 
هم در دست بررسى است و به همین منظور پرونده اى در کمیته اخالق تشکیل 
شده است. امیر قلعه نویى در پایان بازى گفت یکى از داوران دیگر داوران را 

تحت تأ ثیر قرار مى دهد و نتایج بازى ها مهندسى شده است.

در انتظار یک رأى جنجالى

سوپر جام و دوباره سپاهان-پرسپولیس؟ محاله!

مربى برزیلى تیم فوتبال ذوب آهن مى گوید 
با کارهایــى که در آکادمى این باشــگاه صورت 

مى گیرد ذوب آهن در پرورش دروازه بان خودکفا مى شود. 
ژوزه مندس که زمانى به عنوان دروازه بان تیم سرخپوشان    وارد 

ایران شد، بعد از خداحافظى از دنیاى دروازه بانى وارد عرصه مربیگرى 
شد. او درباره آینده کارى اش مى گوید: براى سال دیگر باید ببینیم خدا چه 

مى خواهد. اینجا راضى هستم. دوســت دارم با خانواده ام به ایران برگردم. فکر 
مى کنم این اتفاق رخ بدهد چون کادر فنى گفته است بمانم. وى افزود: از زمانى که وارد 
ایران شــدم، کل تیم به من کمک کرد تا فارسى حرف بزنم. هر بازیکن یک کلمه 

به من یاد مى داد و کم کم زبان فارسى را یاد گرفتم. ایرانى ها با من خیلى گرم 
برخورد کردند. براى همین حتى خانــواده ام از زندگى در ایران راضى 

هستند. یک دختر 9 ساله دارم که مى گوید اینجا خانه من است. 
هر موقع به برزیل مى روم مى گوید بابا ِکى به خانه من بر 

مى گردى! او غذاى ایرانى مى خورد و خیلى این کشور 
را دوست دارد.

ذوب آهن یکى از خبرسازترین باشگاه هاى لیگ برتر در امر نقل و انتقاالت بوده 
است. طى روزهاى گذشته رشید مظاهرى دروازه بان ذوبى ها از این تیم خداحافظى 
کرد و حاال با پایان قرارداد چند ستاره دیگر مثل محمدرضا حسینى شایعات درباره 

جدایى آنها نیز جدى تر از قبل به گوش مى رسد.
در این شــرایط مدیران ذوب آهن در صدد هســتند تا بتوانند بــراى فصل آینده 
که تنها نماینده ایران در دور حذفى لیگ قهرمانان آســیا نیز به شمار مى روند تا 
حد امکان ســتاره هاى خود را حفظ کنند و با شــرایط خوبى مسابقات را استارت 

بزنند.
در چنین شرایطى اما مسئله اى که نمى گذارد ذوب آهن خیلى بابت جدایى برخى 
بازیکنان نگران باشد، بازگشت سربازانى است که طى دو سال گذشته به تیم هاى 
نظامى داده اند. دانیال اسماعیلى فر، احسان پهلوان و مهدى مهدى پور سه بازیکن 
سرباز سرشناسى هستند که در تراکتورسازى توپ مى زدند و با اعالم صریح سعید 

آذرى رضایتنامه شان براى هیچ تیمى صادر نمى شود. 
از ســوى دیگر مجتبى حقدوست و حسین ســنگرگیر که براى گذراندن خدمت 

سربازى راهى فجرسپاسى و نیروى زمینى تهران شده بودند نیز براى فصل جدید 
به جمع سبزپوشان اصفهانى برمى گردند.

بازگشــت این پنج  بازیکن ســرباز تا حدى مى تواند شــرایط را براى ذوب آهن 
در فصل آینده بهبود ببخشــد. بى تردید ایــن نفرات با توجه بــه تجربه اى که 
در فوتبال ایران کســب کرده اند مى توانند به ذوب آهن کمک شــایانى انجام 
دهند و جاى خالى ســتاره هایى کــه قصد جدایــى از ذوب آهن را کــرده اند، 

پر کنند.

دخترم مى گوید
 ایران خانه من است!

همه یک طرف، ســنگربان طالیى پوشان 
یک طرف. دروازه بانى که چهارشنبه گذشته 
در مستطیل ســبزرنگ ورزشگاه نقش 
جهان اگرچه روى یک اتفاق گل خورد 
و اگرچه در آخریــن دقیقه بازى موفق 
نشد گل بزند، اما گل کاشت. او در این 
شــب یک «نامبر وان» به تمام معنا 
بود، از تمام بازیکنان یک سر و گردن 
سرتر بود؛ چه از لحاظ اخالق و چه از 

نظر بازى.
پیام نیازمند در بازى اخیر زردپوشان دیار 
نصف جهان مقابل سرخپوشان پایتخت 
تحت تأثیر حواشــى بازى قرار نگرفت، نه 
بــه داورى اعتراض کرد و نه بــا بازیکنان 
حریف درگیر شد. این گلر جوان در شب سیاه 
طالیى ها تنها به وظیفــه اش عمل کرد؛ 
حراست از چارچوب دروازه سپاهان. و چه 
خوب از پس آن برآمد که اگر با بدشانسى 
مواجه نمى شــد و در آخرین دقایق بازى 
توپ کم جــان بازیکن حریف با اشــتباه 
هم تیمى اش به تــور دروازه طالیى ها 
نمى چسبید و یا اگر بخت یارش مى شد 
و در واپسین ثانیه هاى آن نبرد جنجالى، 
ضربه سرى که به ســمت سنگر رقیب 
شلیک کرد توسط هم پستى سرخپوشش 
مهار نمى شد، امکان داشــت نتیجه بازى 
تغییر کنــد و شــبى خاطره انگیــز براى 
عالقه مندان زردهاى اصفهان رقم بخورد. 
خاطره اى که به قول بیرانوند دفع پنالتى رونالدو 
را هم از اذهان پاك مى کرد. اما بدشانسى گریبان 
پیام و هم تیمى هایش را گرفت و بخت با آنها یار نبود 
و «حسرت» بر دل سنگربان طالیى پوشان و یارانش 

باقى ماند؛ حسرت کسب یک جام. 
اما به جــرأت مى تــوان گفت که این گلر 24 ســاله 
طالیى ها در این حسرت بر دل مانده کمترین نقش را 
داشت. پیام نیازمند در 30 بازى لیگ هجدهم بازیکن 
ثابت زردپوشان بود و حتى یک مسابقه را هم از دست 
نداد. او عنوان بهترین گلر این فصل از مسابقات لیگ 
برتر را از آن خود کرد و از این لحاظ حتى از سنگربان 

شــماره یک تیم ملى هم ســبقت گرفت. در کارنامه 
نیازمند در فصل جارى فقط یک کارت زرد به چشم مى 
خورد و این خود نشان از اخالق حرفه اى سنگربان ملى 
پوش سپاهان دارد. تمامى اینها از جمله ویژگى هایى 
است که یک گلر باید داشته باشد تا سرمربى بتواند به 
او اطمینان کند و با سپردن سنگر تیمش به او خیالش از 

بابت چهارچوب دروازه راحت باشد.
از آنجا که یارگیرى سپاهان در پست هاى مختلف براى 
فصل هجدهم صحبت بحث ما نیست، به ذکر همین 
بســنده مى کنیم که طالیى ترین انتخاب ســکاندار 
طالیى پوشان براى این فصل از رقابت هاى لیگ برتر 
همین پیام نیازمند بوده است. بازیکنى که به خواست 
ژنرال از تیم پیکان به سپاهان پیوست و بازى به بازى 
اوج گرفت تا جایى که درخشــش  وى چشم سرمربى 
تیم ملى را هم خیره کــرد و به عنوان تنها ســهمیه
 اصفهانى ها براى بازى هاى آسیایى به تیم ملى ایران 
فراخوانده شــد. هرچند پیام نیازمند در سایه بیرانوند 
هرگز فرصت بازى در تیم ملى را پیدا نکرد اما پوشیدن 
لباس تیم ملى در این سن کم بر تجربه هاى او افزود و 
حاال نیازمند به گلرى تبدیل شده که قرار گرفتنش در 
دروازه طالیى پوشان پس از مدتها خیالى آسوده براى 
هم تیمى ها، سرمربى و طرفداران پرشمار این تیم را از 

این نظر به ارمغان آورده است.
اما نباید از این نکته هم غافل شــد که درخشش این 
ستاره طالیى در چهارچوب دروازه سپاهان همانطور 
که باعــث خاطرجمعى هوادارانش مى شــود موجب 
خاطرخواهى رقبا هم مى شود. رقبایى که همواره دندان 
تیز کرده اند براى شکار چنین صیدهاى چشم نوازى. 
پیام نیازمند گفته یکسال دیگر با سپاهان قرارداد دارد 
اما تجربه ثابت کرده صیــادان ماهر دنیاى فوتبال که 
سابقه دیرینه اى در صید شاه ماهى هاى طالیى دارند، 
کارى به قرارداد و این حرف ها ندارند. آنها بل دند کجا 
تور بگســترانند و چطور دانه بریزند و شکارشان را به 
دام بیاندازند. پس سپاهانى ها! لطفًا این روزها حسابى 
حواستان به این شاه ماهى باشد مبادا فردا روزى او هم 
مثل «رشید» سبزقامتان ناگهان با پیام خداحافظى اش 
غافلگیرتان کند و دستتان را در پوست گردو بگذارد، که 
دیگر کارى از دستتان برنمى آید جز اینکه بگویید «آن 
سفر کرده که صد قافله دل همره اوست / هرکجا هست 

خدایا به سالمت دارش»!     

مبادا شاه ماهى طالیى را
 تور کنند!
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بازى هاى آسیایى 
به تیم ملى ایران 
فراخوانده شد

آنقدر مى گوییم تا گوش شنوایى پیدا شود
عبدالکاظم دریساوى

سعید سرفراز

مرضیه غفاریان

منتظر برنامه هاى علیمنصور

 هیجان و افت و خیزهاى باورنکردنى در ذات و  همراه فوتبال 
است. فوتبال یعنى هیجان و شور و تالش و امید و ناامیدى 
و فرصت شناسى و از دســت دادن فرصت ها. این تعریفى 
خالصه از فوتبال است که در دیدارهاى حساس آن مى توان 
به وضوح  نظاره گر این ویژگى ها  بــود و با تمام وجود آن را 
دید و حس کرد. اما هولیگانیســم و خشونت و خشونتگرایى 
مستمر تماشــاگران مقوله اى غیرفوتبالى و تحمیل شده به 
فوتبال اســت. آنچه در پایان دیدار نیمــه نهایى جام حذفى 
(سپاهان-پرســپولیس) در اصفهان رخ داد  رفتارى فراتر از 
تأثیرات هیجانى فوتبال بود. خشــونت و تخریب و آســیب 
رسانى و تهدید و ضرب و شــتم گروهى، منشأیى دیگر به 
نام اجتماع و سیاســت و اقتصاد و فرهنگ داشته و دارد. در 
خالصه ترین تعریف خشــونت محصول سیاست و بازتاب 
معدل اخالق سیاسى و اجتماعى و شرایط اقتصادى و تربیتى 
و آموزشى و ادارى هر جامعه است. خشونت فراگیر تماشاگران 
در اصفهان و هزینه ها و آسیب هاى وارده را نباید در حد یک 
رویداد حاشیه اى فوتبال نگریست. این نوع خشونت ها که 
بارها در ورزشگاه هاى مختلف اتفاق افتاده است نشان دهنده 

نوعى خشم اجتماعى است. خشمى برخاسته از مجموعه روابط 
و مناسبات تبعیض گرانه موجود در جامعه. خشمى که نباید آن 
را نادیده گرفت و از آن عبور کرد. اما متأسفانه على رغم توصیه 
ها و تذکرات و تحلیل هاى آسیب شناسانه اهل فن  هیچگاه 
توجهى به این موضوع مهم نشده اســت زیرا در این دو سه 
دهه اساساً گوش شنوایى براى طرح ها و راهکارهاى اصالح 
گرانه و دلسوزانه وجود نداشته است. این هم نوعى رهاشدگى 
است البد! هیچ دردى باالتر و بزرگ تر از این نیست که فرد 
و جامعه و دردهاى مشترك به حال خود رها شوند. در فوتبال 
بیمار که اختیارش در دست هاى با نفوذ و اراده گر است ظاهراً 
سخن گفتن از اصالح گرى و اصالحات اساسى مسموع واقع 
نمى شود.  اما سخن را باید آنقدر گفت و تکرار کرد  تا باالخره 
گوش شنوایى پیدا شود. براى مهار این خشونت ها و تعدیل و 
تلطیف فضاى فوتبال و جامعه راهى به جز به رسمیت شناختن  
نیازهاى مبرم  وتحقق و عملى کردن   خواسته ها و نیاز هاى 
انباشته شده اجتماعى نیست. در غیر این صورت  حاشیه هاى 
دردآور و غم انگیز  اصفهان در ابعادى وسیع تر و ویرانگرتر  در 

جاى دیگرى  تکرار خواهد شد .

روزى که مدیران استقالل وینفرد شفر آلمانى را از استقالل 
اخراج مى کردند حتمًا مى دانســتند که این مربى قراردادى 
دو ساله با آبى پوشــان پایتخت دارد و هنوز یکسال دیگر از 
قراردادش با اســتقالل باقى مانده و اگر در مورد آن توافقى 
صورت نگیرد استقالل براى پرداخت سنگین مبلغ قرارداد با 

توجه به گرانى سرسام آور ارز دچار دردسر بزرگى خواهد شد.
هرچند همان زمان فتحى، مدیر عامل اســتقالل گفت که 
جدا شدن از شفر براى اســتقالل با کمترین بار مالى صورت 
خواهد گرفت و هواداران نگران این موضوع نباشند. این حرف 
فتحى با تردید بسیارى رو به رو شد مگر چنین چیزى ممکن 
است که شفر با کمترین بار مالى از استقالل بگذرد وقتى پاى 
پول فراوانى وسط باشــد و عالوه بر این نکته شفر به شدت 
از نحوه  کنار گذاشته شــدن از جمع آبى پوشان هم ناراحت و 

دلخور است. 
 وینفرد شفر براى مشخص شدن وضعیت قرارداد فصل آینده 
خود با استقالل چند روزى را در تهران بست نشست و با پیغام 
و پسغام براى مدیران استقالل خط و نشان مى کشید که از 
یک ریال از پولش گذشت نخواهد کرد اما آنچه در ظاهر امر 
پیدا بود مدیران استقالل براى این پیام ها چندان تحت فشار 
نبودند و مشغول رایزنى براى انتخاب سرمربى آینده تیم بودند.
اکنون در آستانه  انتخاب سرمربى جدید براى استقالل خبر 
توافق وینفرد شفر آلمانى با بنى  یاس امارات هم رسیده است 
خبرى که در این شــرایط مى تواند بهترین خبر ممکن براى 
استقالل و مدیران این تیم باشــد. اکنون شفر براى قانونى 
کردن قرارداد با تیم بنى  یاس حتماً به رضایت آبى ها نیاز دارد 
تا به عنوان یک مربى آزاد و بدون قرارداد با خیال آسوده روى 

نیمکت بنى  یاس امارات بنشیند.
جلب رضایت مدیران اســتقالل یعنى برداشــته شدن بار 
ســنگینى از دوش اســتقالل که دیگر نیازى نیست ترس 
شــکایت و پرداخت مبلغ قرارداد فصل آینده  شفر را داشته 
باشند. مگر اینکه در پس پرده اتفاقات دیگرى باشد که ظاهراً 

بعید است چنین موردى وجود داشته باشد.
 چون اگر این گونه بود شفر ررنگ تر از این حرف هاست که با 
یک قرارداد دیگر نان خود را در تهران آجر کند. البته تیم بنى 
 یاس از مدت ها قبل به دنبال شــفر است زمانى که استقالل 
براى برگزارى دیدار برگشت با الهالل در امارات به سر مى برد 
افرادى از طرف باشگاه بنى  یاس براى مذاکره به هتل محل 

اقامت استقالل آمده بودند.

با توجه به قهرمانى پرســپولیس در لیگ برتر اگر این تیم 
به مقام قهرمانى در جام حذفى هم برســد دیدار سوپرجام 
این دوره از رقابت هاى فوتبال ایران با مشــکالتى همراه 

خواهد بود.
 اگر پرسپولیس قهرمانى جام حذفى شود، آن وقت ماجراى 
سوپرجام فوتبال ایران بار دیگر با مشکالتى مواجه خواهد 
شد. اینکه در صورت قهرمانى سرخ ها در حذفى، آیا آنها باید 
با نایب قهرمان جام حذفى بازى کنند یا نایب قهرمان لیگ 
برتر خودش یک موضوع مهم است که هنوز به طور رسمى 
تکلیف آن مشخص نشده اســت. اما اگر قرار باشد نایب 
قهرمان لیگ برتر در سوپرجام شرکت کند بازهم باید شاهد 

یک بازى پرسپولیس و سپاهان دیگر باشیم.
سعید فتاحى مسئول برگزارى مسابقات سازمان لیگ این 
موضوع را یک معضل بزرگ دانسته و در این باره گفت: «با 
توجه به اتفاقاتى که در حاشیه دیدار نیمه نهایى جام حذفى 
بین پرسپولیس و سپاهان رخ داده برگزارى سوپرجام هم 
به معضلى جدید براى ما تبدیل شده است.» او افزود: «اگر 
ما بخواهیم این بازى را برگزار کنیم صحبت از این اســت 

که دیدار بین تیمى که در هر دو جام قهرمان شده با نایب 
قهرمان لیگ برتر باشــد که سپاهان اســت. تیمى که در 
همین بازى آخر همه دیدند چه شرایطى در متن و حاشیه 
بازى به وجود آمده بود. در این وضعیت اگر قرعه کشى کنیم 

و میزبانى به تیم اصفهانى بیافتد چه کار مى توان کرد؟»
او وضعیت را در حال حاضر نا مشخص دانسته و همه چیز را 
به جلسه با اعضاى هیئت رئیسه سازمان لیگ موکول کرد. 

اما اینکه فدراســیون فوتبال و مسئوالن برگزار کننده 
از برگزارى یک مســابقه تا این حــد واهمه دارند، 

خودش مى تواند جالب باشــد. به نظر مى رسد 
آنچه مى تواند تا حدودى مشــکالت عدیده 
فرهنگى فوتبال ایران را حل کند قاطعیت 

در تصمیمــات و حمایت از قانون از ســوى 
فدراسیون و توابعش است. فدراسیون در صورتى 

که سوپرجام بین پرسپولیس و سپاهان و براساس 
قرعه در اصفهان باشد باید این بازى را بدون مشکالت 

قبلى برگزار کند چون به نظر مى رسد فرار یا شانه خالى 
کردن اوضاع را خراب تر خواهد کرد.

مراقب تخلیه ذوب آهن باشید
احمد خلیلى

آس مثل بنى  یاس

مربى برزیلى ذوب آهن: 
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهــى: 139803902004000039 تاریخ آگهــى: 1398/02/11 شــماره پرونده: 
139704002004000193 آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى: 9701250 و 9701251- 
ششدانگ پالك شماره هشت فرعى از دوازده هزار و بیست و شــش اصلى به مساحت 222/6 
مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان باغ مشهد کوچه 3 (خدابخش) 
کوچه اقاقیا کوچه ستاره 2 انتهاى بن بســت ارکیده که سند مالکیت آن در صفحه 327 دفتر 70 
امالك به شماره ثبتى 10754 و با شماره چاپى 691174 ثبت و صادر شده است با حدود، شماًال: 
به طول نه متر و هشتاد و پنج صدم متر به پالك 12126/1 شرقا: به طول بیست و یک متر و پنجاه 
و پنج صدم متر پى است به پى باقیمانده 12026 باقیمانده جنوبا: اول به طول ده متر پى است به 
پى پالك نه فرعى دوم به طول نیم متر پى است به کوچه غربا: اول به طول سه متر و پنجاه صدم 
متر پى است به کوچه احداثى دوم به طول بیست متر و ده صدم متر پى است به پى پالك 7 فرعى. 
حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت چهار طبقه مسکونى مى 
باشد که در همکف 3 واحد پارکینگ مســقف و 6. 0- یک واحد مسکونى یک خوابه و در طبقات 
1 و 2 و 3 سه واحد مسکونى سه خوابه موجود مى باشــد کف حیاط و پارکینگ از سنگ پالك و 
نماى ساختمان ترکیب اجر و ســنگ پالك تراورتن سفید مى باشد پله ها از سنگ مرمریت کرم 
و دیوارهاى دستگاه پله سرامیک، نرده و حفاظ ها از جنس استیل و ساختمان داراى یک دستگاه 
اسانسور میباشد ساختمان مذکور داراى یک انشعاب اب مشترك و پنج کنتور برق مجزاست چهار 
کنتور گاز بصورت مجزا و درب حیاط بصورت ریلى اتوماتیک ریموت دار اســت مساحت عرصه 
222/6 مترمربع و اعیانى حدود 550 مترمربع مى باشد درب و پنجره هاى بیرونى UPVC است 
در طبقات 0/6- و اول و ســوم کابینت ها از جنس MDF، دیوارها اندود گچ و رنگ، سرویس 
هاى حمام و توالت با پوشش کاشى و سرامیک و سیستم گرمایش و سرمایش پکیج و کولر ابى و 
شیراالت ایرانى مى باشد در طبقه دوم از شیراالت خارجى کابینت از جنس MDF هاى گالس، 
پوشش دیوارهاى اشپزخانه از جنس کاشى و سنگ کربن، پوشش دیوارها و سقف اندود گچ و رنگ 
و کاغذ دیوارى و نبش دیوارها و دور درب ها با قاب بندى چوبى و سیســتم گرمایش و سرمایش 
پکیج و اسپیلت و کولر ابى و سرویس ها و اشپزخانه کاشى و سرامیک است ملکى آقاى محسن 
ناطقى که طبق اسناد رهنى شــماره 125863- 92/8/9 و 126285- 92/9/12 و 138105- 
94/11/25 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 21 اصفهان در رهن بانک کشاورزى شعبه 
جرقویه واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بســتانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 
روز چهارشنبه مورخ 98/4/12 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده 
مى شود. مزایده از مبلغ پایه نوزده میلیارد و پانصد میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/3/12 درج و منتشر مى 
گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناســه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره 
اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه 
تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى اســت. ضمناً برنده مزایده باید  مابقى مبلغ خرید را 
تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 455974 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /2/532
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003002209/1 شماره بایگانى پرونده: 9703109/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802003000076 تاریخ صــدور: 1398/02/31 آگهى ابالغ اجرائیه پرونده 
شماره 139704002003002209/1 – بدین وســیله به آقاى محمدجلیل سهیلیان اصفهانى 
فرزند محمدحسن به نشــانى اصفهان خ کاوه بعد از سه راه ملک شــهر بن بست یاس کدپستى 
8198874347 که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس شما شناسائى نگردیده است ابالغ مى گردد 
که خانم مریم اسامى اصفهانى فرزند محسن باستناد سند ازدواج شماره 5541 مورخ 1391/4/30 
دفترخانه ازدواج شــماره 105 اصفهــان جهت وصــول 1- کالم ا... مجید پانصــد هزار ریال 
2- مهرالسنه حضرت زهرا سالم ا... علیها 262/5 ریال 3- هزینه سفر مکه بیست میلیون ریال 
4- طاقه شال ترمه یک میلیون ریال 5- آئینه و شمعدان دو میلیون ریال 6- یکصد و ده شاخه گل 
مریم یک میلیون ریال 7- دویست و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادى 8- یکصد و ده مثقال طالى 
ساخته شده 18 عیار 9- بابت منزل مسکونى پانصد میلیون ریال مبادرت به صدور اجرائیه نموده 

و پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به شماره 139704002003002209 
در این داره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى 
گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت ده روز  نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف: 481709 رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/171
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139404001013003726/11 شــماره بایگانى پرونده: 9402311/2 شماره 
ابالغیه: 139805102004000673 تاریخ صدور: 1398/02/28 آگهى ابالغ اجرائیه کالســه: 
9402311- بدینوسیله به شرکت نوید گستران اســپادانا بدهکار پرونده کالسه فوق به نشانى 
اصفهان خیابان گلستان خیابان الهیه کوى امام على پالك 293 طبقه 2 کدپستى 8193984349 
که برابر گزارش مامور شــناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که که برابر ســند رهنى شــماره 
77979- 94/10/05 تنظیمى در دفترخانه شــماره 79 تهران، بستانکار بانک دى شعبه صادقیه 
تهران، مبادرت به صدور اجرائیه کالسه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 61/564/595/967 ریال 
تا 94/09/17 بدهکار مى باشید که خسارت تاخیر تا روز پرداخت روزانه مبلغ 56/385/810 ریال 
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 مصــوب 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 پالك 12563 فرعى از 67 اصلى بخش 11 تهران 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 منتشر نخواهد شد م الف: 481707 رییس اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/172
ابالغ  اخطاریه

شماره پرونده: 139704002003002963/1 شماره بایگانى پرونده: 9704105/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802003000078 تاریخ صدور: 1398/02/31 آگهى رونوشت ابالغ اخطاریه 
بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث- بدین وســیله به خانم ریحانه شریف زاده- آقاى حمید 
شریف زاده- آقاى حبیب شریف زاده به نشــانى: خانه اصفهان خیابان نوبهار شمالى ك گلستان 
فرعى 2 پ 20  که طبق گزارش مامور مربوطه ادرس شناســایى نگردیده است، ابالغ مى شود 
که نظر بمقررات ماده 74 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رســمى چون مطابق ورقه اجرائیه کالسه 
139705102003010309 صادره از طرف مهناز شیرانى بیدابادى باید ورثه آقاى بهرام شریف 
زاده فرزند مجید بابت مهریه بانضمام حقــوق دولتى تادیه نماید و امتنــاع از اداء دین نموده بر 
طبق نامه وارده شماره 3030968 مورخ 97/07/21 بستانکار معادل مبلغ126/000/000 ریال 
بابت رهن از مال مدیون نزد آقاى رمضانعلى محمدحســینى (موجر) است لذا بموجب این برگ، 
بدهى در نزد ایشان توقیف میشود که مطابق ماده 76 آئین نامه به صاحب آن ندهد و اال مسئول 
خســارت وارده بر متعهد له خواهد بود هرگاه بدهکار وجه نقد یا مالى نزد ایشان ندارد یا کمتر از 
میزان بازداشت شده دارد مطابق ماده 79 آئین نامه باید در ظرف 5 روز به اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان اطالع دهد و اال مسئول پرداخت وجه یا تســلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را 
وصول و آن مال را از ایشــان خواهد گرفت. لذا طبق ماده 19 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
مراتب از طریق نشر اگهى به شــما ابالغ مى گردد و این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و عملیات اجرائى علیه شما جریان خواهد یافت. م الف: 

481068 اسدى اورگانى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/173
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002129000035/1 شــماره بایگانى پرونده: 9800039 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802129000005 تاریخ صــدور: 1398/02/31 آگهى ابالغ اجرائیه پرونده 
کالسه 9800039 به آقاى محمد یزدانى- بدین وسیله به آقاى محمد یزدانى نام پدر: هیبت اله 
تاریخ تولد: 1341/07/03 شماره ملى 6209579221 شماره شناسنامه: 1044 به نشانى: ملک آباد 
ابالغ مى شود که بانک کشاورزى شعبه باغبادران به استناد قرارداد بانکى شماره 684371931، 
مورخ 1384/12/12 جهت وصول مبلغ 218/000/000 ریال (دویست و هجده میلیون ریال) تا 
تاریخ 1398/01/24 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى مبلغ 18/904ریال خسارت روزانه 
بانضمام حق الوکاله وکیل مربوطه، طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
کالسه 9800039 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/2/4 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 یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 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: 483038 مســئول واحد اجراى اسناد 

رسمى لنجان  /3/174
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- حسن عطائى دادخواستى به مبلغ بیست میلیون 
ریال بطرفیت صفرعلى موذنى  بیستگانى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 
144/98 در شعبه 6 ح ف حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى 
شود در روز مورخ 98/4/15 ساعت 9/15 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر 
شورا نسخه ثانى دادخواســت 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: 483369 شعبه ششم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /3/175
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواســت امین صدیقى به طرفیت ورثه مرحوم نظامعلى 
صدیقى قرار تحریر ترکه مرحوم نظامعلى صدیقى طى شــماره 39/98 در شوراى حل اختالف 
باغبادران صادر و وقت اجراى قرار ســاعت 16 مورخه 98/3/4 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا 
نماینده قانونى آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند 
تقاضا مى شود در موعد مذکور در محل این شــورا واقع در باغبادران به ادرس خ امام حسین(ع) 
حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 438849 هدایتى- رئیس 

شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبادران (مجتمع شماره یک)/  3/176
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000187 مورخ 98/02/28 آقاى على معمار به 
شماره شناسنامه 57 کدملى 1286259452 صادره از اصفهان فرزند اسداله نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 103/54 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5182- اصلى واقع در بخش 
3 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف فاطمه و حسین معمار و وراث على غالف گر واگذار 
گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/03/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1398/03/27 م الــف: 485982 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك مرکز ى اصفهان 

3/177/
حصروراثت 

عبدالعظیم اسرافیلیان نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 807 به شرح دادخواست به کالسه 
362/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صغرى قاسمى بشناسنامه 2271 در تاریخ 1359 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. غالمعلى قاســمى نجف آبادى ش ش 19484 ، 2. 
صفورا قاسمى نجف آبادى ش ش 400 ، 3. مریم قاسمى نجف آبادى ش ش 260 ، 4. عباسعلى 
قاسمى نجف آبادى ش ش 437 ، 5. محمدعلى قاسمى نجف آبادى ش ش 924 (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. 481170/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 3/179
 اخطار اجرایى

شماره 773/97 به موجب راى شــماره 1432 تاریخ 97/10/23 حوزه سوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- بتول بستانگر2- رضا جونبخش 
به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به محکومیت خواندگان بالســویه به پرداخت مبلغ 
هفتادمیلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهى عدم پرداخت 
97/3/8 تا زمان اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى از ناحیه مرکزى و پرداخت 2/165/000 

ریال بابت هزینه هاى دادرســى در حق خواهان و نیم عشــر دولتى.محکوم له: احمد قادرى با 
وکالت خانم خلیلى به نشانى: نجف آباد خ شــیخ بهائى جنوبى بن بست تاك 85177-17421 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 481223/م الف-شعبه سوم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 3/180
 حصروراثت 

سید حسین کاظمى شیخ شــبانى داراى شناسنامه شماره 808 به شــرح دادخواست به کالسه 
367/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
معصومه احمدى بشناسنامه 1461 در تاریخ 97/10/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. ســیده فاطمه کاظمى شیخ شبانى ش ش 16 ، 
2. سید محمد کاظمى شیخ شبانى ش ش 145 ، 3. مرضیه کاظمى شیخ شبانى ش ش 522 ، 4. 
سید حسین کاظمى شیخ شــبانى ش ش 808 ، (فرزندان متوفى)، 5. سید رمضان کاظمى شیخ 
شبانى ش ش 682 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 482132/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 

3/181
 حصروراثت 

حمید داورى نجف آبادى  داراى شناسنامه شماره 25634 به شرح دادخواست به کالسه 369/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فتح اله داورى 
نجف آبادى بشناسنامه 1022 در تاریخ 81/7/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اصغر داورى نجف آبادى  ش ش 838 ، 2. اعظم داورى 
نجف آبادى  ش ش 707 ، 3. سعید داورى نجف آبادى  ش ش 845 ، 4. حمید داورى نجف آبادى  
ش ش 25634 ، 5. وحید داورى نجف آبادى  ش ش 1625 ، 6. نجمه داورى نجف آبادى  ش ش 
4418 ،(فرزندان متوفى)، 7. گلنازرحیمى ش ش 978 (همسر متوفى )، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 483016/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 3/182
 حصروراثت 

حمید داورى نجف آبادى  داراى شناسنامه شماره 25634 به شرح دادخواست به کالسه 368/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گلناز رحیمى 
بشناسنامه 978 در تاریخ 93/10/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1. اصغر داورى نجف آبادى  ش ش 838 ، 2. اعظم داورى نجف 
آبادى  ش ش 707 ، 3. سعید داورى نجف آبادى  ش ش 845 ، 4. حمید داورى نجف آبادى  ش 
ش 25634 ، 5. وحید داورى نجف آبــادى  ش ش 1625 ، 6. نجمه داورى نجف آبادى  ش ش 
4418 ،(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. 483028/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 3/183
 حصروراثت 

ســیده زهرا عظیمى یانچشمه داراى شناســنامه شماره 3625 به شــرح دادخواست به کالسه 
363/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید نوراله عظیمى یانچشمه بشناســنامه 2617 در تاریخ 97/8/2 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. حوا بیگم عظیمى  ش ش 3487 
، 2. سید حسین عظیمى یانچشــمه ش ش 1245 ، 3. نصرت بیگم عظیمى یان چشمه ش ش 
745 ، 4. سیده زهرا عظیمى یانچشــمه ش ش 3625 (فرزندان متوفى)، 5. جمیله درعلى بنى 
ش ش 103 (همســر متوفى)، متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى نــدارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد484058/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد 

3/184/

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در شب هاى 
قدر بیش از 2500 نفر براى اهداى خون به مراکز انتقال 

خون استان مراجعه کردند.
مجید زینلى در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه در ســه 
شب قدر براى اهداى خون با اســتقبال خوبى از طرف 
اهداکنندگان رو به رو شــدیم، اظهار کرد: در شب هاى 
قدر بیش از 2500 نفر براى اهداى خون به مراکز انتقال 
خون اســتان مراجعه کردند که از این تعداد 2000 نفر 
موفق به اهداى خون شدند. وى با تأکید بر اینکه سازمان 
انتقال خون به اهداى مستمر خون نیاز دارد، چراکه خون 
و فرآورده هــاى خونى تاریخ انقضــاى محدودى دارد 

و نیاز به خون همیشگى اســت، اضافه کرد: بیشترین 
اهداى خون در شــب هاى قدر در مرکز خواجو و بعد از 
آن شهرستان کاشان بیشترین مراجعه کننده براى اهدا 

را داشته است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: از 2500 
واحد اهدایى خون حدود 5000 واحد انواع فرآورده هاى 
خونى نظیر سلولیز و پالسما تولید شده است که به مرور 
زمان و طبق نیاز در اختیار مراکز درمانى قرار مى گیرد. 
وى اظهار کرد: روز عید فطر مرکز خواجو تعطیل است  
اما بقیه روزهــا مرکز انتقال خون در شــیفت صبح باز 

خواهد بود.

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان از هزینه  80 
میلیارد تومانى ُرفت و روب معابر شهر اصفهان خبر داد.

حسین امیرى اظهار کرد: کارگران شهردارى اصفهان 
روزانه بیش از 1000 ُتن زباله را از ســطح شــهر جمع 
آورى مى کنند که بدون شــک تالش این انسان هاى 
شــریف، شــهر اصفهان را از لحاظ زیبایى و پاکیزگى 
در میان کالنشــهرهاى ایران ممتاز کرده اســت. وى 
افزود: حدود 2600 نفر از کارگران زحمتکش شهردارى 
اصفهان وظیفه نظافت مناطق 15 گانه شهر اصفهان را 

برعهده دارند.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: روزانه 

بیش از 45 میلیون مترمربع از معابر و گذرگاه هاى شهر 
اصفهان نظافت مى شــود و این حجــم از نظافت کار 
ساده اى نیست. وى با بیان اینکه با هزینه اى بالغ بر 80 
میلیارد تومان فقط رفت و روب معابر شهر اصفهان انجام 
مى شود، گفت: باتوجه به اینکه روزانه 220 میلیون تومان 
براى تنظیم معابر شهر اصفهان هزینه مى شود، مى طلبد 
که با رعایت مدیریت پسماند از سوى شهروندان، شاهد 

کاهش این هزینه در سطح مناطق 15 گانه باشیم.
امیرى اظهار کرد: همشهریان همواره در پاکیزگى شهر 
ســهم بســزایى ایفا مى کنند و با تمیز نگه داشتن شهر 

تالش مى کنند قدردان زحمات کارگران باشند.

2000 اصفهانى در
 شب هاى قدر خون اهدا کردند

روزى 1000 ُتن زباله 
در شهر اصفهان جمع مى شود

باالخره اصفهان داراى فرماندار شد
با حکم اســتاندار اصفهان و با تأیید وزارت کشور، پس از 
هفت ماه حسین سیســتانى به عنوان فرماندار اصفهان 

انتخاب شد. 
گفتنى اســت؛ پس از اســتعفاى  احمد رضوانى در سال 
97 فریبرز امیرى، سرپرســت فرماندارى اصفهان را به 

عهده داشت.

درخشش هنرمند نجف آبادى 
دانش آموز نجف آبادى در مسابقات نقاشى سازمان جهانى 
بهداشت اول شــد. اســدا... خاکى، معاون دانشگاه آزاد 
نجف آباد و رئ یس مرکز آموزشى و فرهنگى سما این واحد 
دانشگاهى گفت: شــرکت کنندگان از 22 کشور منطقه 
مدیترانه شرقى در این مسابقات حضور داشتند و فاطمه 
جوانمردى، دانش آموز سماى نجف  آباد موفق شد رتبه 

نخست را در گروه سنى 12 و 13 سال کسب کند.

مشارکت توریست ها در روز قدس
مدیر مدرســه علمیه ناصریه اصفهان گفت: با مشارکت 
دانش آموزان و دانشجویان گروه رسانه اى زیر پوشش این 
مدرسه علمیه، تعدادى تصویر و فیلم با موضوع روز قدس 
و مظلومیت مردم بى دفاع فلســطین براى گردشگران 
خارجى به نمایش گذاشته شــد. حجت االسالم اخوان 
افزود: همزمان با پخش این تصاویــر مصاحبه هایى با 
موضوع مرگ با عزت و زندگى با ذلت نیز از گردشگران 

براى پخش در فضاى مجازى از گردشگران گرفته شد.

خبر

مدیر بازرسى اصناف اســتان اصفهان گفت: در پروانه 
کســب متقاضیانى که از فروردین 97 به بعد درخواست 
ایجاد چایخانه را داشته اند عدم عرضه قلیان به صراحت 
اعالم شــده، یعنى این واحدها صرفًا مى توانند چاى و 

شربت عرضه کنند.
جواد محمدى فشارکى در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: 
در پروانه کســب متقاضیانى که از فروردین 97 به بعد 
درخواست ایجاد این واحد صنفى را داشته اند عدم عرضه 
قلیان به صراحت اعالم شــده، یعنى این واحدها صرفًا 

مى توانند چاى و شربت عرضه کنند.
مدیر بازرســى اصنــاف اســتان اصفهان ادامــه داد: 
پروانه هایى قبل از سال 96 صادر شــده که آن واحدها 
مطابق قانون اجازه عرضه قلیان را دارند که تعدادشــان 
زیر 100 واحد صنفى است، مدت اعتبار پروانه ها پنج و 
ده ساله است و در اعتبار همه این واحدها  سال 1402 به 

پایان خواهد رسید.
وى خاطرنشان کرد: رسیدگى به این موضوع وظیفه اداره 
نظارت بر اماکن پلیس و معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشکى است و بازرســى اصناف به دلیل تداخل صنفى 
صرفاً امکان جریمه واحدهاى متخلف را دارد و نمى تواند 
واحدى را پلمب کند اما اداره بهداشت مى تواند به دلیل 
رعایت نکردن دستورالعمل هاى بهداشتى این واحدها را 

با همکارى اداره نظارت بر اماکن پلمب کند.
محمدى فشــارکى تصریح کرد: باوجود اینکه اولویت 
بازرســى اصناف قلیان ســراها نیســتند اما واحدهاى 
متخلف را جریمه مى کنیم، به عنوان مثال اولویت در ماه 

رمضان نظارت بر واحدهاى عرضه گوشت سفید و قرمز، 
قنادى ها، میوه فروشــى ها و اجناسى هستند که در سبد 
کاالى مردم قرار دارند چراکه مجموعه هاى دیگر امکان 

برخورد با قلیان سراها را دارند.
مدیر بازرسى اصناف استان اصفهان تأکید کرد: به دلیل 

ضعف در قانون اگر یــک واحد صنفى را ده ها بار جریمه 
کنیم مى تواند پس از پرداخت جریمه ادامه فعالیت دهد و 
از آنجا که در این صنف پرداخت جریمه صرفه اقتصادى 

دارد، عمًال تغییرى شاهد نخواهیم بود.
محمدى فشارکى یادآور شد: مشکل از آنجایى شروع شد 

که مسئوالن بدون آماده سازى زیرساخت هاى فرهنگى 
در سال هاى 86 و 96 این واحدها را پلمب کردند، کسى 
موافق ترویج دود نیست اما مســئ والن احساسى عمل 
کردند و این موضوع نیاز جاى بحث و بررسى بیشترى 

دارد.

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: حریق انبــار ضایعات 
در بیمارســتان چمران با حضور ســریع و به موقع 

آتش نشانان اطفا شد.
فرهاد کاوه آهنگران در گفتگو با «ایمنا» با اشاره به 
حادثه آتش سوزى در بیمارستان چمران اصفهان 
اظهار کرد: این حادثه ساعت 12 و 5 دقیقه به ستاد 
فرماندهى آتش نشانى اصفهان گزارش شده است. 
وى با بیان اینکه براى امدادرســانى به این حادثه 
و با توجه به حســاس بودن مکان حادثه نیروهاى 
امدادى از ایستگاه هاى 5، 20  و 23  در محل حضور 
یافتند، تصریح کرد: نیروهاى امدادى پس از رسیدن 
به محل حادثه با آتش سوزى ضایعات در محوطه 
بیمارســتان رو به رو شــدند که در کمترین زمان 

ممکن این حریق اطفا  شد.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان ادامه داد: این حادثه خسارت 

جانى نداشت.

مدیر بازرسى اصناف استان اصفهان:

 کمتر از 100 واحد صنفى اجازه عرضه قلیان دارند
آتش سوزى

 در بیمارستان چمران
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درست است که بعد از یک هفته پرکار و پر استرس، هیچ چیزى به اندازه خواب و استراحت 
نمى تواند لذت بخش باشد اما باید بدانید که خوابیدن بیش از اندازه مى تواند تهدیدى 

براى سالمتى شما باشد.
یک مطالعه آمریکایى از دانشگاه کلرادو نشان مى دهد که خوابیدن بیش از اندازه و عادت 
به آن، براى سالمتى انسان خطرناك است. بر اساس این مطالعه خواب آخر هفته زیاد، 

براى کسانى که در طول هفته خواب کمترى دارند، به خصوص براى افراد زیر 40 سال 
و کسانى که شب ها دیر مى خوابند و صبح ها بسیار زود بیدار مى شوند، نه تنها جبران 

خواب محسوب نمى شود، بلکه خطرناك است.
مى دانیم که خواب ناکافى براى بدن ضرر دارد و خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى 
را افزایش مى دهد و سطح هوشــیارى را نیز کاهش مى دهد. اما، این بار موضوع زیاد 
خوابیدن افراد مطرح شده است، خوابى که بیشتر هشت ساعت و تا ظهر ادامه داشته باشد.
محققان آمریکایى مى گویند، این خواب به اندازه بى خوابى و کم خوابى براى بدن ضرر 
دارد. آنها معتقدند که خواب بیشتر از 9 ساعت در شــبانه روز، نیز مى توان خطر ابتال به 
بیمارى قلبى و عروقى را در مقایسه با افرادى که مدت خواب طبیعى دارند، افزایش دهد. 
این محققان بر روى بیش از سه میلیون نفر مطالعه و بررسى انجام داده اند و به این نتیجه 
رسیده اند که خواب شبانه بیش از ده ساعت، خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى را 
تا 30 درصد افزایش مى دهد. تحقیقات آنها نشان مى دهد که یک دوره خواب ده ساعته، 
با افزایش خطر مرگ ناشى از سکته مغزى با 56 درصد و افزایش خطر سکته قلبى با 49 

درصد همراه است.
محققان توصیه مى کنند درتمام روزهاى هفته، به یــک اندازه و نه زیاد و نه کم (حدود 

هفت تا هشت ساعت)، خواب منظمى داشته باشید تا سالمتى شما تأمین شود.

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه اى و صنایع غذایى کشور، 
گفت: نان، پنیر و دوغ مهمترین منابع دریافت نمک نهفته 

در سبد غذایى ایرانیان هستند.
هدایت حسینى اظهار کرد: متأسفانه سرانه مصرف نمک 
طعام روزانه در ایران بیش از دو برابر مقدار اســتاندارد 
جهانى اســت که براى اجتنــاب و پیشــگیرى از بروز 

بیمارى ها به ویژه پرفشــارى خون بایــد این فرهنگ 
تغذیه اى در کشور اصالح شود.

وى تأکید کرد: براى پیشگیرى و کنترل پرفشارى خون 
به هموطنان توصیه مى شــود از افزودن نمک به غذا از 
طریق نمکدان در سر سفره پرهیز کرده و حتى االمکان از 

محصوالت لبنى و نان کم نمک استفاده کنند.

دوچرخه سوارى با شدت باال براى چهار دقیقه هم مى تواند 
روند پیرى را کند ســازد. تمرینات کوتاه مدت با شدت باال 
باعث مى شود تخریب سلول ها در اثر گذر عمر روند عکس 
به خود بگیرد. بسیارى افراد فکر مى کنند بهترین ورزش این 
است که با دوچرخه، مسیرهایى طوالنى را بروند یا دستکم در 
باشگاه، نیم ساعت روى دوچرخه ثابت پدال بزنند اما تحقیقى 
که در آمریکا انجام شده نشان مى دهد که تنها چهار دقیقه 
رکاب زدن با سرعت باال، و پس از آن سه دقیقه رکاب زدن 
معمولى، اگر در هفته 12 بار تکرار شود کافى است. البته 90 

دقیقه پیاده روى روى تردمیل هم نیاز است.تمرینات 
با شدت باال و کوتاه مدت، بهتر از دوچرخه سوارى 
طوالنى در کاهش پیرى کمــک مى کنند. این 
تمرینات باعث مى شوند بیمارى هایى مانند نارسایى 
قلب یا ســرطان به تعویق بیافتد. این تمرینات 
همچنین باعث افزایش آمادگى جسمانى، کاهش 

چربى بدن و مبارزه با دیابت مى شود.

وقتى خیلى خسته هستید و حتى نمى توانید از جایتان بلند شوید 
وسوسه مى شوید از خیر دوش گرفتن بگذرید، اینطور نیست؟ اما 
باید بدانید که دوش گرفتن و حمام کردن نه تنها شادابتان مى کند 

بلکه شما را سالم و تندرست هم نگه مى دارد.
یک حمام گرم مى تواند خیلى از مشــکالت عضالنى را برطرف 
کند. دوش گرفتن تنش را از عضالت تحت فشــار برمى دارد و با 
ریلکس کردن آنها دردشان را تســکین مى دهد، انعطاف پذیرى 
عضالت را افزایش مى دهد و خســتگى بعد از تمرین و ورزش را 

از تن خارج مى کند.
غوطه ور شدن در آب، جریان خون را در بدن افزایش مى دهد و به 
تغذیه  سلول هاى آسیب دیده مخصوصًا در پاها کمک مى کند. با 
افزایش گردش خود، فشارخون کاهش مى یابد و عملکرد قلب 

نیز بهتر مى شود.

طبق یافته هاى علمى، افراد دیابتى که به مدت سه هفته هر روز 
20 تا 30 دقیقه در آب گرم غوطه ور بودند، قند خونشان به میزان 
13 درصد کاهش یافته بود. یکى از افراد شــرکت کننده توانسته 
بود با همین روش بعد از ده روز، دوز انسولین روزانه اش را تقریبًا 

18 درصد کاهش بدهد.
نه تنها حمام آب گرم فواید زیادى برایتان دارد بلکه حمام آب سرد 
نیز مفید است. مطالعه اى نشان داد گرفتن دوش آب سرد به طور 
مرتب مى تواند سیســتم رگى و لنفاوى را تحریک به تولید تعداد 
بیشترى از ســلول هاى ایمنى براى مبارزه با عفونت ها کند. در 

نتیجه احتمال بیمار شدن طى سال کمتر خواهد شد.
اگر مستعد افسردگى هســتید پس دوش آب سرد مى تواند واقعًا 
کمکتان کند. مطالعه اى نشــان داده قرار گرفتن در معرض آب 
سرد منجر به فعالسازى سیستم عصبى مى شود. زیرا میزان ماده  

شــیمیایى بتا اندورفین و نورآدرنالین را در خون افزایش مى دهد 
و در نتیجه از افسردگى کم مى کند. یک دوش یا حمام آب سرد، 
پیام هاى عصبى الکتریکــى از مغز ارســال مى کند که موجب 

تأثیرات ضدافسردگى خواهد شد.
مى توانید با دوش گرفتــن از اســترس ها و نگرانى هایتان رها 
شوید. مطالعه اى در ژاپن نشان داده میزان شاخص هاى استرس 
(کورتیزول و کروموگرانین) در افرادى که دوش گرفته بودند بعد 

از 60 دقیقه واقعًا کاهش یافته بود.
اگر زیاد عرق مى کنید، پس هرگز نباید از دوش گرفتن فرار کنید. 
تعریق راهى است که بدن ســموم را دفع مى کند. با روزانه دوش 
گرفتن، از بوى عرقتان کم شده و آب گرم، تمام سموم را از بدنتان 
دفع مى کند و ضمنًا باکترى هــا و ویروس ها را نیز از بین مى برد. 

همه  اینها معادل کاستن از تعداد عفونت ها در طى سال هستند.

دوش گرفتن پیش از خواب به کیفیــت خوابتان کمک مى کند. 
معلوم شده در برخى از افراد، دوش گرفتن حتى مى تواند بى خوابى 

را درمان کند.
وقتى آب سرد حمام روى تان مى ریزد، یک رفالکس ناخودآگاه 
صورت مى گیرد که وادارتان مى کند با یک مکث فورى، عمیق 
نفس بکشید. وقتى آب سرد به پوستتان مى رسد، فوراً نفستان را 
براى چند ثانیه حبس مى کنید و ســپس یک بازدم عمیق انجام 
مى دهید. این کار باعث باز شــدن ریه ها شده و دریافت اکسیژن 

را بیشتر مى کند.
دوش گرفتن با آب گرم یا آب ســرد مانند یک پروسه  پاکسازى 
پوســت عمل مى کند. زیرا حفره ها را باز مى کند، ســموم را دفع 
مى کند و پوست را نرم و لطیف مى کند. حمام کردن در آب نمک 

حتى مى تواند عالیم پیرى را کاهش بدهد.

براى کمک به سالمتى کلیه هاى کودکان حتماً چند نکته بهداشتى را مورد نظر قرار دهید. نوشیدن آب و آبمیوه 
طبیعى، مصرف حبوبات و سبزیجات، کم خوردن فســت فود، مصرف نکردن غذا هاى پرنمک، داشتن برنامه 
ورزشى منظم، مناسب و مداوم، پرهیز از نشستن طوالنى بدون داشتن فعالیت بدنى، رعایت تناسب در مصرف 
مواد نشاسته اى پروتئین و چربى در غذا، اعالم بیمارى هایى، چون فشار خون باال، دیابت، کلسترول باال و... در 

مراجعه به پزشک از جمله مراقبت هاى بهداشتى براى داشتن کلیه هایى سالم هستند.
باید توجه کرد که احساس سوزش در زمان ادرار و بدبو بودن ادرار، تغییر رنگ ادرار به قرمز یا قهوه اى، کم شدن 
حجم ادرار به طورى که با نوشیدن مایعات برطرف نشــود، ورم کردن اطراف چشم ها و پاها، بروز شب ادرارى، 
کم اشتهایى شدید، تهوع و استفراغ طوالنى بدون اسهال و تب، درد پهلوها، درد زیر شکم و... از جمله عالیمى 

هستند که مى توان با مشاهده آنها نسبت به داشتن بیمارى کلیوى مشکوك شد.

محققان به تازگى دریافتند، نوعى باکترى موجود در خاك داراى خاصیت ضد التهابى است و مى تواند به عنوان یک 
واکسن ضد استرس عمل کند. طبق این مطالعه، باکترى «مایکوباکتریوم واکه» مى تواند اسید چرب منحصربه فردى 

را تولید کند که داراى خاصیت ضد التهابى است.
این باکترى براى نخستین بار در سال 1990 در خاك نزدیکى سواحل دریاچه «کیوگا» در اوگاندا کشف شد. محققان 
در ابتدا، اثر این باکترى را بر روى سیستم ایمنى بررســى کردند و در مطالعات بعدى دریافتند که این باکترى داراى 

اثرات ضد افسردگى چشمگیرى است.
این مطالعات نشــان مى دهد که این باکترى نه تنها از شروع افســردگى جلوگیرى مى کند بلکه مى تواند 
به عنوان یک عامل محافظت کننده قبل از رویدادهاى اســترس زا به عنوان یک واکســن اســترس

 عمل کند.

امروزه کبــد چرب تبدیل بــه یک بیمارى 
فراگیر در کشــورمان شده اســت که دلیل 
عمده این امر، رعایت نکردن تدابیر تغذیه اى 
همچنین عدم آشنایى مردم با عوامل پیدا و 

پنهان ابتال به کبد چرب است. 
برخــالف آنچه برخــى تصــور مى  کنند 
کــه دالیل ایجــاد کبــد چــرب، عوامل 
بســیار پیچیده و خاصى اســت اما دالیل 
اصلى ابتال به کبد چــرب، رعایت نکردن 
تدابیــر بســیار ســاده  تغذیــه اى اســت 
کــه آگاهــى نســبت بــه آن، تأثیــرات
 بزرگى بر ســالمت افراد خواهد داشت؛ اما 

چطور؟!
آب یــخ، نخســتین و بــزرگ ترین علت 
نابودى کبد شــما محســوب مى شــود! 
نوشیدن مستمر و روزانه آب سرد، به شدت 
ســالمت کبد شــما را تهدید مى کند. چه 
بســیار افراد مبتال به کبد چــرب که حتى 
پس از مراجعه به پزشــک متخصص خود 
و آغــاز روند درمانــى، همچنــان دالیل 
ابتالى خود به این بیمــارى را نمى دانند و 
همچنان به نوشیدن آب یخ ادامه مى دهند!

نوشیدن آب یخ با شــکم خالى یا به صورت 
ناشــتا، اثرات مخرب بسیار شــدیدترى به 
همراه دارد، همچنین نوشیدن آب سرد و یخ 
پس از فعالیت هاى شدید بدنى و ورزشى از 

مهمترین دالیل ابتال به کبد چرب است.

آبى که در سطح روى ماســت قرار مى گیرد ماده اى 
پر خاصیت اســت که اغلب دور ریخته مى شود؛ این 
ماده داراى خاصیت ضد یبوست است و منبع پروتئین 
خوبى براى مشــکالت کلیوى محسوب مى شود، 
همچنیــن ســلول هــاى ایمنــى بــدن را فعال 
مى کند و در رشــد و تقویت اســتخوان مؤثر است 
و دشــمن ســلول هاى چربى اســت، عــالوه بر 
باکترى هاى اســید الکتیک موجود در آب ماست 

تازه، پروتئیــن موجود در آن به سیســتم ایمنى بدن 
قدرت مى بخشد.

کسانى که از یبوست رنج مى برند با خوردن آب ماست 
مى توانند این مشکل را رفع کنند؛ کافى است هر روز 

یک لیوان آب ماست بنوشند. 
با نوشیدن آب ماست اسید الکتیک و میکروب هاى 
موجود در آب ماســت، روده را بــه راحتى تحریک

 مى کند.

چند حرکت پیشنهادى
 براى پشت میزنشیــن ها

کارمندانى که مجبورند ساعت هاى طوالنى پشت میز کارشان بنشینند و در طول روز هم تحرك کمى دارند، به مرور زمان دچار خشکى بدن مى شوند. وقتى از این افراد سئوال مى کنى چرا 
تحرك کمى دارند، دالیل متعددى را بر مى شمارند از جمله نداشتن زمان کافى. اما اگر بدانند که در فاصله زمانى نه چندان دور، مشکالتى مانند بیمارى هاى قلبى و عروقى به سراغشان 
مى آید و خطر پوکى استخوان تهدیدشان مى کند و... شاید از کمترین زمان بهترین استفاده را بکنند و پشت میز کارشان حتى به حالت نشسته، چند حرکت کششى انجام دهند. در ادامه 

چند حرکت مناسب را براى این گروه با تصویر نمایش داده ایم.
زمان مناسب براى هر حرکت 10 شماره است. سعى کنید حرکات را به آرامى و از زمان کم 

شروع کنید و اگر احساس درد ناخوشایند و شدید داشتید با پزشک مشورت کنید.

به حالت نشسته روى صندلى، دست چپ خود 
را بر خالف جهت دور گردن بیاندازید و سر را 
در خالف جهت بچرخانید. با دســت دیگر به 
آرنج دست چپ کمى فشار بیاورید. با دست 

راست هم این حرکت را انجام دهید.

طــورى روى صندلى بنشــینید که کف 
پاهایتــان روى زمین قــرار بگیرد و هر 
دو دست را مطابق شــکل به هم قالب 
وکشش به ســمت جلو ایجاد کنید. آرنج 

دست ها صاف باشد.

دست هاى قالب کرده را مطابق شکل 
به سمت باال حرکت دهید و کششى به 

سمت باال داشته باشید.

دست چپ را از پشت ســر روى شانه 
مخالف قرار دهید و با دســت راســت 
روى آرنــج دســت چپ کمى فشــار 

بیاورید.

دســت راســت را به موازات شــانه 
روى قفســه ســینه قرار دهیــد و با 
دســت دیگر فشــار مختصرى وارد 

کنید.

دو دســت را از قسمت پشت سر قالب 
کرده و با سرمختصرى فشار وارد کنید. 
حرکات را با دســت مخالف هم انجام 

دهید.
.1 .2 .3 .4 .5 .6

مصرف طیف وسیعى از سبزیجات با رنگ هاى مختلف 
از سوى محققان توصیه مى شود چراکه سبزیجات داراى 
انواع مواد مغذى بوده و برخى ترکیبات فراتر از ویتامین ها 
و مواد معدنى هستند. اما محققان در تحقیقى به بررسى 
بهترین سبزیجاتى پرداختند که ارتباط قوى اى با کاهش 

ریسک ابتال به بیمارى هاى مزمن دارند.
بر همین اساس 47 نوع از سبزیجات براساس دارابودن 
17 ماده مغــذى معروف رده بندى شــدند. مواد مغذى 

شــامل ویتامین هاى A، C، D، E و K و بسیارى از 
ویتامین هاى گــروه B، همراه با مواد معدنى کلســیم، 
پتاسیم، آهن و زینک و به عالوه فیبر و حتى پروتئین بود. 
طبق این رده بندى، پنج سبزى اول به شرح زیر هستند: 
شاهى، کلم چینى (کاهو ژاپنى)، برگ چغندر، اسفناج و 
کوالرد سبز (نوعى کلم). در ادامه این لیست کلم کالى، 
شابانک (در نواحى کرمان مى روید)، کاهو برگ، بروکلى 

و کلم بروکسل قرار دارند.

 معرفى 5 سوپرسبزى مغذى

 فواید شگفت انگیز حمام کردن  فواید شگفت انگیز حمام کردن 

 خطرات باور نکردنى خوابیدن زیاد

 اما تحقیقى
تنها چهار دقیقه  ن مى دهد که
 پساز آن سه دقیقه رکاب زدن 
0کرارشود کافى است. البته 90

هم نیاز است.تمرینات 
 دوچرخه سوارى 
ک مى کنند. این 
 مانند نارسایى 
تمرینات 
 کاهش 

رآدرنالین را در خون افزایش مى دهد
ا کند. یک دوشیا ح

ا مغز

آب
پر خ

د ماده
خوبى

همچنیـ
مى کند و

دشــمن س و
باکترى هاى

 مهمترین عامل ابتال
 به کبد چرب

اساس این مطالعه خواب آخر هفته زیاد، براى سالمتىانسان خطرناك است. بر آن، به

محققان به تازگى دریافتن
واکسن ضد استرس عمل
تولید کند که داراى خاص را
این باکترى براى نخستین
در ابتدا، اثر این باکترى ر
اثرات ضد افسردگىچشم
این مطالعات نش
به عنوان یک

 واکسنى که در خاك است

 براى جوان ماندن 
تنها 4 دقیقه این ورزش را 

انجام دهید 
 کلیه هاى سالم چه نشانه هایى دارند؟

 3  محصول پر نمک در سبد غذایى ایرانى ها

آب  ماست را دور نریزید



همانا بهترین چیزى که انسان ها مى توانند با آن به خداى سبحان نزدیک 
شوند، ایمان به خدا و ایمان به پیامبر(ص) و جهاد در راه خداست، که 
جهاد، قله بلند اسالم و یکتا دانســتن خدا بر اساس فطرت انسانى است.

 بر پا داشتن نماز، آیین ملت اسالم و پرداختن زکات تکلیف واجب الهى و 
روزه ماه رمضان، سپرى برابر عذاب الهى است و حج و عمره، نابودکننده 

موال على (ع)فقر و شستشودهنده گناهان است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاى روز بیست و هفتم ماه مبارك رمضان:
اَللّـــُهمَّ اْرُزْقنى فیِه َفْضَل لَْیلَِۀ الَْقــْدِر، َوَصیِّْر ُاُمورى فیِه ِمَن الُْعْســِر اِلَى 
ْنَب َوالْــِوْزَر، یا رؤوفــًا بِِعباِدِه  الُْیْســِر، َواْقَبْل َمعاذیرى، َوُحــطَّ َعنِّى الذَّ

الّصالِحیَن.
خدایا فضیلت شــب قدر را در این ماه روزیم گردان و بگردان کارهایم 
را در آن از  ســختى به آســانى و عذرهایم را بپذیــر وگناهم را بریز 

اى مهربان به بندگان شایسته ات. 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در شــبکه خبــر در برنامه 
گفتگوى اقتصادى به شرایط صنعت فوالد کشور پرداخت 
و شرایط دستیابى ایران به رشــد متوازن در این صنعت را 

تشریح نمود .
مهندس یزدى زاده  گفت : در افق 1404 که براى توســعه 
تولید فوالد کشور در نظر گرفته شــده، قرار است به تولید 
ساالنه 55 میلیون تن برسیم. این عدد در سال 97  به حدود 
25 میلیون تن رسیده اســت. با توجه به طرح هاى توسعه 
تولید فوالد کشور،روند خوبى را در این بخش شاهد هستیم.

وى افزود : در فوالد خام ظرفیت ســازى هاى خوبى انجام 
شده و مستلزم این است که در زنجیره اى که از سنگ آهن 
دانه بندى (کنسانتره) شروع مى شود  ، این روند ادامه یابد و 

باید به صورت متوازن توسعه یابند. 
مدیرعامل شــرکت تصریح کرد : بایــد در معادنى که به 
اکتشاف رسیدند، بهره بردارى از آنها انجام شود . برخى در 
عمق هستند و نیاز به سرمایه گذارى دارند که امیدواریم با 
رویکرد ایمیدرو براى توسعه معادن کشور در سنگ آهن این 
توازن براى رسیدن به عدد 55 میلیون تن تولید فوالد که در 
کشور متصور اســت محقق گردد و رشد تولید نیز در همان 

چارچوب است. 
مهنــدس یــزدى زاده گفــت : در بخش هــاى مختلف 
موفقیــت هاى بســیارى داشــتیم اما در صنعــت فوالد 
خوشبختانه موفقیت ها چشمگیرتر بوده است. تا چند سال 
پیش وارد کننده فوالد بودیم اما امروز ایران به یک کشور 
صادر کننده فوالد تبدیل شده است.امروز در معادالت منطقه 
اى و جهانى ایــران مد نظر قرار مى گیــرد و این از برکات 
توسعه صنعت فوالد است که شاهد آن هستیم و این روند رو 

به رشد مرهون صادراتى شدن فوالد است.
وى گفت : صادرات رو به رشد است و امسال نیز نوید بخش 
رشد بهتر از سال گذشته اســت.  با وجود تحریم هایى که 
شــاهد هســتیم و فوالد را نیز در برگرفت ، اما عملکرد دو 

ماه گذشته تولید کنندگان فوالد بسیار مطلوب بوده است.
مدیرعامل ذوب آهن بیان کرد : توسعه صنعت فوالد به این 
دلیل مورد توجه قرار گرفته اســت که پتانسیل هاى خوبى 
در کشور مانند معادن خوب ســنگ آهن داریم که نیازمند 
سرمایه گذارى بیشتر اســت و از نظر شناسایى و اکتشافات 

نیز شرایط خوبى داریم.
وى اضافه کرد : یکى از اشــکاالتى که مى توان به صنعت 
فوالد وارد کرد این است که رشــد همگونى نداشته است . 
معادن ما به دالیل مختلف ،  درگیر راه اندازى صنایع پایین 
دست شــدند در صورتى که معادن باید بر روى توسعه خود 
، تمرکز مى کردند و تولید را از نظــر کمى و کیفى افزایش 
مى دادند. خوشــبختانه از حدود دو سال پیش حرکت هاى 
براى جلوگیرى از این موضوع آغاز شــده است و امیدواریم 

تداوم یابد.
یزدى زاده گفت :  اگر هر صنعتى در تخصص خودش توسعه 
یابد ،  قطعًا مى توانیم این امیدوارى را داشــته باشیم که در 
افق 1404 ظرفیت ســازى با نرخ بهره بردارى که مد نظر 

است محقق شود.
وى در ادامه به ضرورت توسعه زیر ســاخت ها پرداخت و 
گفت: نیازمند ســرمایه گذارى قابل توجهى در این بخش 
هســتیم. تولید کنندگان ظرفیت ســازى مى کنند اما باید 
در حوزه زیر ســاخت نیز حرکت هاى موازى مانند ساخت 
نیروگاه، توسعه خطوط ریلى ، توسعه بنادر و گمرکات انجام 
شود. یعنى کلیه زیرســاخت ها توسعه یابد تا در افق 1404 
به عدد 55 میلیون تن برسیم.  تمام این تولید در داخل قابل 
مصرف نیست و همزمان با افزایش تولید ، باید صادرات هم 

به همان نسبت افزایش دهیم.
عضو انجمن تولید کنندگان فوالد تصریح کرد : صنعت فوالد 
صادرات محور است و  لذا در شرایط کنونى نیز مى تواند به 
حرکت خودش ادامه دهد و حیات توســعه فوالد کشور به 
این امر وابسته است.  در سال گذشــته حدود 8 میلیون تن 
صادرات فوالد داشتیم و امسال  امیدوار هستیم این عدد از 
10 میلیون تن عبور کند. در زمینه محصوالت نهایى و نیمه 
ساخته مانند شمش و اسلب صادرات بسیار خوب بوده است.
مهندس یزدى زاده گفت : پتانســیل هاى خوبى در کشور 
وجود دارد. به عنوان مثــال ذوب آهن اصفهان تولید کننده 
ریل مى باشــد که محصول آن قابل صادرات اســت. اگر 
صادرکنندگان بیشــتر حمایت شــوند، روند رو به رشــد 
صادرات ادامه مى یابد و مى توانیم به افق 1404 امیدوارتر 

باشیم.

جلســـۀ شــوراى عالى دفتــــــر همکارى هاى شرکت فوالد 
مبارکه و دانشگاه اصفهان با حضور مهندس عظیمیان مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه، معاون تکنولوژى، مدیر تحقیق و توسعه و 
رئیس دانشگاه اصفهان به همراه معاون آموزشى، معاون پژوهشى و 

مدیر واحد ارتباط با صنعت این دانشگاه تشکیل شد.
در این دیدار مهندس عظیمیان با تأکید بــر اهمیت تعامل صنعت 
و دانشگاه تصریح کرد: اســتفاده از چراغ دانش مى تواند در توسعۀ 
تکنولوژى و چرخۀ تولید و اقتصاد کشور نقش به سزایى داشته باشد.
وى با بیان این که در چشــم انداز و هدف گذارى هاى جدید فوالد 
مبارکه دست یابى به دانش فنى روز و تکنولوژى فوالد ترسیم شده 
اســت ادامه داد: به گونه اى برنامه ریزى کرده ایم  تا پنج سال آینده 
به این هدف مهم و تعیین کننده برسیم. وى خاطرنشان کرد: اینکه 
فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکنندة فوالد کشور و خاورمیانه است 
خوب است، ولى کافى نیست؛ باید از این مرحله عبور کنیم و صاحب 
تکنولوژى شویم. در این صورت است که مى توانیم مجموعۀ کاملى 

باشیم.
وى ضمن ابراز خرسندى از دســت یابى به دانش فنى تولید گندله 

و آهن اســفنجى در کشــور تصریح کرد: در حال حاضــر با اتکا 
به دانش فنى شــرکت هاى داخلــى 75 درصد تکنولــوژى تولید 
فوالد را کســب کرده ایم و نیاز به تالش بیشترى است که به 100 

درصد تکنولوژى بومى دسترســى پیدا کنیم و براى تحقق این امر 
راهى جز اســتفاده از دانش داخلى که به خصوص در دانشــگاه ها 
تولید مى شــود نداریم و این براى صنعت فوالد کشــور یک الزام

 است.
این گزارش حاکى است در این جلسه گزارشى از فعالیت ها و عملکرد 
دفتر همکارى هاى شــرکت فوالد مبارکه و دانشــگاه اصفهان، 
ترکیب کارگروه ها، وظایف و گزارش هاى آمارى شامل نفرساعت 
همکارى ها، تعداد بازدیدها و مصوبات و تعداد RFP هاى استخراج 

شده و... ارائه شد.
در همین خصوص دکتــر طالبى رئیس دانشــگاه اصفهان گفت: 
ظرفیت و پتانسیل دانشگاه ها بسیار باالست و شاید هم اکنون از 50 
درصد این ظرفیت استفاده مى شود. این تجربۀ شرکت هاى بزرگ و 
موفق دنیاست که دانشگاه ها را به دل صنعت برده اند. رمز موفقیت 
در این مقوله این است که دانشــگاه در همکارى نزدیک با صنعت 
قرار داشته باشد و در اتاق هاى فکر مشــترك از دانش کسب شده 

استفاده کند.
 گفتنى است در پایان این نشست بر توسعۀ ارتباط و همکارى هاى 
دوجانبۀ شــرکت فــوالد مبارکــه و دانشــگاه اصفهــان تأکید 
شــد و قراردادهــاى همــکارى در زمینه هاى مختلــف به امضا

 رسید.

نخستین کمیسیون توسعه و  بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانى 
اصفهان با حضور رییس اتاق،تیم مدیریتى و اعضاى کمیسیون در 

تاالر هیات نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد.
مســعود گلشــیرازى رییس اتاق بازرگانى اصفهان در این جلسه 
گفت:میز کمیســیون هاى اتاق میز مذاکره است که در این میزها 
تضارب آرا و اختالف نظر  بین بخش هــا امرى بدیهى و ضرورى 

است .
وى از تشکیل کارگروه هاى تخصصى زیرمجموعه کمیسیون ها 

خبر داد و گفت:بر اساس تجربه گذشته تشــکیل کمیته ها فرایند 
پرداخت به مسایل را طوالنى تر مى سازد از این رو براى موضوعاتى 
که اغلب فعاالن اقتصادى با ان روبرویند،کارگروه ویژه تشکیل و به 
صورت عملیاتى مسایل مطرح و راهکارهاى حل آن جمع آورى و به 

مسوولین مربوطه ارایه مى شود.
گلشیرازى  از راه اندازى سامانه نظرات اعضاى کمیسیون ها در اتاق 
بازرگانى اصفهان خبر داد و گفت: این ســامانه پس از برگزارى هر 
جلسه نظرات و دیدگاه اعضا کمیسیون ها و اعضاى اتاق را نسبت به 

موضوعات مطروحه دریافت مى کند.
وى از تشکیل تیم نظارتى هیات رییســه بر عملکرد  کمیسیون در 
دوره نهم اتاق خبر داد و گفت:تعامل سازنده بین کمیسیون ها و  بدنه 
اجرایى اتاق مورد توجه هیات نمایندگان دوره نهم  قرار گرفته است. 
  رییس اتاق بازرگانى اصفهان در بخش دیگرى از ســخنان  خود، 
راه اندازى دفتر بهبود محیط کســب و کار وزارت اقتصاد و دارایى 
را اقدامى موثر و هدفمند براى بهبود محیط کســب و کار  کشور و 
استان ها عنوان کرد و گفت:هر تصمیم اقتصادى بایستى بر افزایش 

تولید ناخالص داخلــى (GDP) ، کاهش نرخ بیــکارى و بهبود 
شاخص محیط کسب و کار تاثیر بگذارد.  

وى از دســتگاه هاى دولتى اســتان خواســت که بــراى رونق 
تولیــد و بهبــود محیــط کســب و کار بســته هــاى حمایتى 
ارایــه کننــد و افزود:کمیســیون هــاى اتــاق مــى تواننــد با 
ارایــه بســته هــاى پیشــنهادى مــورد نیــاز بهبــود محیط 
کســب و کار به دســتگاه هــاى دولتــى در این راســتا کمک

 کنند.   

معاون بهره بردارى شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: از تاریخ 23 تا 31 
فروردین سال جارى  بیش از سه هزار متر از شبکه آب شرب شهر بوشهر توسط 

کارشناسان بهره بردارى شرکت آبفا استان اصفهان اصالح و بازسازى گردید.
ناصر اکبرى با بیان اینکه  طبق مصوبه وزارت نیرو و شــرکت مهندسى آب 
وفاضالب کشور برخى از  متخصصان آبفااستان اصفهان  به منظور  بازسازى 
شبکه آب شرب بوشهر به این شهر اعزام شدند  عنوان کرد:پس از آنکه  طى یک 
هفته اصالح و بازسازى بیش از 3 هزار متر از  شبکه آب شرب بوشهر را در اقطار 
200،300،400 و 500 متر اجراءگردید سپس  عملیات اتصاالت شبکه آبرسانى 

بوشهر در دستور کار قرار گرفت.
وى با توجه به ضرورت  عملیات اصالح و بازسازى شبکه توزیع آب شرب بوشهر 
تصریح کرد:طبق دستور وزارت نیرو مقرر گردید شرکت آبفا اصفهان 7 هزار متر 
از شبکه توزیع آب شرب شهر بوشهر را اصالح و بازسازى نماید که تاکنون موفق 
به اجراى 3 هزار متر آن شده است این در حالیست که اجراى چهار هزار متر آن در 

اقطار باال، پس از تامین منابع مالى در دستور کار قرار مى گیرد.
اکبرى افزود: در شهر بوشهر  تاسیسات زیربنایى در عمق کم ، بدلیل باالبودن 
سطح آب اجراءگردید بطوریکه تاسیساتى مانند برق،گاز،مخابرات و فاضالب  
نهایت در عمق 1.20 متر اجراء شد که همین مسئله باعث ایجاد وقفه در اجراى 

سریع عملیات گردید.
معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به چگونگى اجراى 
این عملیات پرداخت و بیان کرد:15نفر نیروى متخصص با استفاده از  تجهیزاتى 
مانند جرثقیل،بیل بکهو،بیل زنجیره ایى بدون کوچکترین وقفه ایى عملیات 

لوله گذارى شبکه آب بوشهر را انجام مى دادند
اکبرى گفت: شبکه توزیع آب شرب شهر بوشهر به دلیل اینکه در اقطار پایین 
اجراء شده بود در حال حاضر با توجه به رشد جمعیت پاسخگوى نیاز مشترکین 
نیست و نیاز به بازسازى در اقطار باالتر دارد که هم اکنون این عملیات توسط 
شرکتهاى آب وفاضالب اصفهان،تهران، آذربایجان و خراسان در حال انجام 

است.
وى با اشاره به اینکه آبفا اصفهان اولین شرکتى بود که عملیات بازسازى شبکه 
آب بوشهر را در دستور کار قرار داد خاطر نشان ساخت:بین شرکتهایى که طبق 
دستور وزارت نیرو موظف به بازسازى شبکه آب بوشــهر بودند آبفا اصفهان 
زودتر از بقیه شرکتها عملیات بازسازى را آغاز نمود این در حالیست  که نهادها و 
دستگاهها نهایت همکارى را با شرکت آبفا براى صدور مجوزهاى الزم داشتند.

مهندس حیــدرى زاده مدیر مخابرات منطقــه اصفهان به همراه 
چند تن از معاونین و مدیران این مجموعه هفته گذشته در مجمع 
نمایندگان شهرستان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى شرکت 
کردند. به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان;مهندس 
حیدرى زاده در این جلسه ضمن تشریح آخرین وضعیت مخابراتى 
و ارتباطى استان و شهرستان اصفهان ,گزارشى از چشم انداز ها و 
روند توسعه زیرساختهاى مخابراتى استان در سال جارى ارائه نمود.

جلسه هفتگى کشتارگاه صنعتى نجف آباد با حضور 
مغزى سرپرست شــهردارى نجف آباد، مهندس 
فاضل معاون امورزیربنایى و حمل و نقل شهرى 
و تنى چند از مدیران ســتادى و مرتبط شهرى  در 
محل پروژه برگزار گردید. دراین جلســه موارد و 
مباحث پیشرفت پروژه و مباحث کنترل آن مورد 
بحث و تبادل نظر شد. در این مجموعه که تاکنون 
بیش از20 میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانى 
دفتر مقام معظــم رهبرى(مدظله) اختصاص پیدا 
کرده و 15 میلیارد تومان دیگر نیز اخیراً تخصیص 
پیــدا کــرده، در اولین فــاز بخش هایــى مانند 
سالن هاى کشتار دام سبک و سنگین، سردخانه، 
آغــل و فضاهــاى ادارى در نظر گرفته شــده و 
واحدهاى بســته بندى و فرآورى محصوالت نیز 

در آینده به آن اضافه خواهند شد.

معاون شرکت آب وفاضالب استان اصفهان خبر داد؛

اصالح و بازسازى 3 هزار متراز شبکه توزیع آب شهر بوشهر
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

صنعت فوالد ایران 
صادرات محور شده است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در دیدار با رئیس دانشگاه اصفهان:

 75 درصد تکنولوژى صنعت فوالد کشور بومى سازى شده است

2 کارگروه ویژه در اتاق بازرگانى  اصفهان تشکیل شد 

حضور مدیر مخابرات منطقه اصفهان در 
مجمع نمایندگان  شهرستان اصفهان

بررسى پیشرفت احداث  
کشتارگاه صنعتى نجف آباد


