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بالیى که کالدرون سر بمب بى خطر آورد60 پرونده روى میز معاونان بانک مرکزىابراهیم حاتمى کیا با «اوج» به «خروج» رسیدفروش بى کیفیت ترین خودروها با گران ترین قیمت ورزشاستانفرهنگ جهان نما

دارو را همراه
چه نوشیدنى هایى 

نباید خورد 

«اصفهان»، «گلساران» مى شود!
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«فوریت» حجاب
 از نگاه 2 روحانى اصفهانى

شناسایى 450 محل 
مشکوك به استخـراج

 ارز دیجیتال 

ما غارتگر نیستیم، 
به بهداشت مـــردم
 کمک مى کنیم
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پمپ هاى غیرمجاز 
دلیل افت فشار آب

نوشیدنى هاى معمولى از آبمیوه ها گرفته تا نوشیدنى هاى کافئین 
دار مانند قهوه یا چاى ممکن است  اثربخشى داروهاى خاصى را 

کاهش دهند و وضعیتى ایجاد کنند که تهدید کننده 
سالمت است.  خطرناك ترین

 نوشیدنى هایى که ممکن است براى ...

ســخنگوى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان  گفــت: پمپ هاى غیرمجــازى که در 
منازل مسکونى نصب شــده اند، موجب کاهش
 فشــار آب در واحــد هــاى مجاور مى شــوند

 و این امر نارضایتى سایر مشترکین را به همراه 
دارد.

ســید اکبر بنى طبا در رابطه با فشار پایین آب در 
برخى از مناطق اصفهان  گفت: در اصفهان نباید 
افت  شدید فشار آب وجود داشــته باشد چراکه 
شبکه توزیع آب هوشمند است. افت شدید فشار 
زمانى صورت مى گیرد که پمپ غیرمجاز فعال 
شود که آب داخل شبکه را مى کشد و درنتیجه، 
نه تنها بر کیفیت آب اثر گذاشته بلکه افت شدید 

فشارآب...
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گرد و غبار تا پایان مرداد در اصفهان مى ماندگرد و غبار تا پایان مرداد در اصفهان مى ماند
22 کارشناس اقلیم شناس و منابع طبیعى از دلیل و منشأ آلوده بودن هواى شهر در تابستان امسال مى گویند کارشناس اقلیم شناس و منابع طبیعى از دلیل و منشأ آلوده بودن هواى شهر در تابستان امسال مى گویند
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طراحان تقسیم استان اصفهان همزمان با اعالم تغییرات انجام گرفته، از نام استان جدید پرده بردارى کردند

سینماى کمدى امروز 
به لودگى و ادا و اطوار 
شبیه است

وقتى رفتى، سپاهان دو جام گرفت 
و تو صفر جام

محســن بنگر در گفتگوى ویدئویى با شــبکه آنتن اعتراف جالب، 
حرف هایى محض خنده و ســوتى هاى جالبى داشــت که صرفًا به 
گوشه اى از آنها اشاره مى کنیم. وى در اعترافى تاریخى واقعیت را ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

سهم اصفهان از
 4000 مگاوات 

کمبود برق در کشور
 200 مگاوات است

اشک پیازکاران اصفهانى امسال هم در مى آید
اگر دولت حمایت نکند؛

6
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در ذوب آهن در ذوب آهن 
به همه چیز رسیدمبه همه چیز رسیدم

ک

 تا نوشیدنى هاى کافئین 
شىداروهاىخاصى را

هدید کننده 

محمدعلى کشاورز: 

آورد طر
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تشبیه است هابی شبیهاستش

یادته بعد از سپاهان با مدال سیدجالل عکس یادگارى گرفتى؟!

وقتى

محســ
حرفه
گوشه ا

یادته

شهردارى گلدشت در نظر دارد مسقف سازى بازار روز گلدشت (با مصالح) را با اعتبارى بالغ بر 5/000/000/000 ریال 
از طریق آگهى مناقصه به فرد واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان مى توانند تا تاریخ 98/05/12 جهت دریافت 
اطالعات و اخذ اسناد و نقشه و مشخصات به شهردارى گلدشت مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 

98/05/13 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
تلفن: 2007- 42232006

آگهى مناقصه

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

نوبت اول

م الف: 535202

شهردارى سده لنجان باستناد مجوزهاى شماره 137/ش/98 مورخ 1398/03/01 و 108/ش/98 مورخ 1398/02/23 و 
84/ش/98 مورخ 1398/02/16 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد زمین هاى ذیل را طبق مشخصات اعالم شده در 

جدول زیر از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/05/12 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان 
شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به نشانى www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

آگهى مزایده نوبت دوم

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

چاپ اول

قیمت پایه کل (ریال)قیمت پایه هر مترمربعکاربرىمساحتشماره پالكردیف
3/300/000660/000/000مسکونى- شهرك نگین129200
3/300/000660/000/000مسکونى- شهرك نگین230200
3/300/000660/000/000مسکونى- شهرك نگین331200
2/900/000377/000/000مسکونى- شهرك نگین433130
1/400/0002/449/160/000کارگاهى- منطقه کارگاهى51511749/4
1/400/0002/445/954/000کارگاهى- منطقه کارگاهى61521747/11
1/400/0002/748/200/000کارگاهى- منطقه کارگاهى71531963
1/400/0002/462/180/000کارگاهى- منطقه کارگاهى81661758/7
1/400/0002/465/400/000کارگاهى- منطقه کارگاهى91671761
1/400/0002/468/620/000کارگاهى- منطقه کارگاهى101681763/3

م الف: 537098

مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد ساخت - حمل و نصب و تعمیر تابلو کامپوزیت با 
حروف از جنس چنلیوم ساختمان هاى ادارى و شعب سطح استان را با اخذ استعالم قیمت از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد ) به پیمانکاران واجد شرایط و داراى سوابق کارى واگذار 

نماید. 
نام و نشانى کارفرما: اصفهان ، خیابان مطهرى حدفاصل پل آذر و پل فلزى جنب آتش نشانى مدیریت 

بانک کشاورزى استان اصفهان  تلفن 32331030 - 031داخلى 249 - 250
برآورد اولیه  : 800000000 ریال

زمان دریافت اسناد: از ساعت 10 مورخ 98/4/26 لغایت 10 مورخ 98/5/3 به آدرس  سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت ( ستاد )

تحویل پیشنهادها: تا ساعت     10   مورخ 98/5/3 به آدرس سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد )

استعالم واگذارى ساخت - حمل و نصب و 
تعمیر تابلو کامپوزیت با حروف از جنس چنلیوم 

شعب بانک کشاورزى

م الف: 537104مدیریت شعب بانک کشاورزى استان اصفهان

نوبت اول
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عضو هیئت مدیره انجمن واردکننــدگان فرآورده هاى 
بهداشــتى، آرایشــى و عطریات ایران از توقف واردات 
محصوالت آرایشى و بهداشتى در ســه ماه گذشته خبر 
داد و گفت که طى این مدت بــازار از کاالهاى بى کیفیت 

اشباع شده است.
موسى احمدزاده گفت: با توجه به وجود 15 مرز در اطراف 
کشــور، اگر واردات به صورت قانونى انجام نشود، برخى 
از افراد سوءاســتفاده گر بدون پرداخت عوارض گمرکى و 
مالیات بر ارزش افزوده، کاالى بى کیفیت به کشــور وارد 
مى کنند. وى با اشاره به اینکه ایران دومین مصرف کننده 
لوازم آرایشى در خاورمیانه است، تصریح کرد: صنعت لوازم 

آرایش و بهداشتى با بهداشــت جامعه سر و کار دارد اما در 
حال حاضر کاالى اصل از کاالى تقلبى قابل تشــخیص 

نیست.
احمدزاده  در ادامه از اشتغال حدود 70 هزار نفر در این حوزه 
خبر داد و گفت که سال گذشته فعاالن این حوزه حدود 11 
هزار و 900 نفر از نیروهاى خــود را تعدیل کردند. وى در 
پایان با بیان اینکه واردکنندگان لوازم آرایشى و بهداشتى 
نیازى به ارز دولتى ندارند و مى توانند با اعتبار خود نیاز کشور 
را تأمین کنند، تصریح کرد: برخى فکر مى کنند کسانى که 
در بخش واردات لوازم آرایشى فعال هستند غارتگرند اما 

این افراد به بهداشت مردم کمک مى کنند.

فرمانده پلیس راه کشــور با بیان اینکه تولید خودروهاى 
بى کیفیت توجیه اقتصادى، فنى و ایمنى ندارد، گفت: تأثیر 
این خودروها در حوادث جاده اى انکارناپذیر است. در بیشتر 
موارد خودرو به دلیل اینکه بدنه ضعیفى داشــته و از آلیاژ 
مقاومى تولید نشده است، بدنه آن به طور کامل جمع شده و 

حتى نمى توان اجساد را از داخل خودرو خارج کرد.
سردار محمد حســین حمیدى در گفتگو با «ایلنا» با بیان 
اینکه وقتى انحصار ایجاد مى کنید، فساد نیز ایجاد مى شود، 
اظهار کرد: محصول انحصار فساد اســت، پلیس بارها و 
با صداى بلند اعالم کرده اســت اما آنهایى که باید گوش 
کنند، گوش نمى دهند و توجه نمى کنند، چراکه براى شان 

مهم نیست. وى با بیان اینکه بى کیفیت ترین خودروها با 
گران ترین قیمت به مردم فروخته مى شود، افزود: متأسفانه 
کنترل و نظارتى بر خودروســازى وجود نــدارد و واردات 
محدود است، افرادى که مسئول استاندارد، صنعت و اقتصاد 

هستند، در این وادى نیستند. 
فرمانده پلیس راه کشور در بخش دیگرى از صحبت هایش 
با بیان اینکه نزدیک به 40 درصد حوادث جاده اى در کل 
کشور از نوع واژگونى است، گفت: در بسیارى از استان ها 
مانند ســمنان، خراســان رضوى، اصفهان، کرمان، یزد، 
خراسان جنوبى و در کل استان هاى کویرى میزان واژگونى 

بعضاً تا 70 درصد حوادث ترافیکى را شامل مى شود.

ما غارتگر نیستیم، به بهداشت 
مردم کمک مى کنیم

فروش بى کیفیت ترین 
خودروها با گران ترین قیمت

عجب حکایتى است!
   سینماســینما | ســیروس الونــد در 
بخش هایــى از مصاحبــه خود بــا «اعتماد» 
حرف هاى جالبى زده اســت. ایــن کارگردان 
قدیمى سینما گفته: وقتى در بعضى از فیلم هاى 
روى پرده ســینما مى بینیم که این همه شوخى 
جنسى وجود دارد، این ســئوال مطرح مى شود 
که چطور به این فیلم ها پروانه دادند؟ باور کنید 
من فیلمى دیدم که با زن و بچه خودم نمى توانم 
آن را ببینم. مســتهجن ترین فیلم هاى قبل از 
انقالب ما نهایتاً چند صحنه جنسى داشت. اما این

 فیلــم ها با ایــن دیالوگ ها اصــًال قابل دیدن 
نیستند. این شــوخى هاى جنسى، دیالوگ هاى 
دوپهلو، صحنه هــاى عجیــب و غریب که در 

فیلم ها مى بینیم، واقعًا حکایتى است.

خودکشى
 با دیدن یک سریال

   روزنامــه همشــهرى | یکــى از 
مأمور هــاى پاکســازى نیــروگاه هســته اى 
چرنوبیل شــوروى ســابق پس از دیدن سریال 
«چرنوبیــل» خودکشــى کرد. «ناگیشــیباى 
ژوزوبــوف» 61ســاله چندى پــس از اینکه به 
پاس خدماتش در کاهش تأثیــرات رادیواکتیو 
این نیروگاه مدال افتخار گرفت، دســت به این

 کار زد.
 به گــزارش «دیلى میل»، او پــس از دیدن این 
ســریال که به بازتاب واقعیت هــاى این حادثه 
مى پردازد چشمانش پر از اشــک شد و خود را از 

ساختمان به پایین انداخت.

رکوردها مى شکند
   میــزان | امین حسین نقشــینه، کارشناس 
سازمان هواشناسى، با اشــاره به وضعیت آب و 
هواى کشور، گفت: روز سه شنبه 25 تیرماه دماى 
بیشینه در قم با رسیدن به 46/5 درجه رکورد زد. 
البته در این روز شهر اهواز 47 درجه شده بود اما 
چون در این شــهر ســابقه چنین گرمایى وجود 

داشته عجیب نیست. 
مدیرکل پیش بینى و هشــدار ســریع سازمان 
هواشناسى هم از رکوردزنى کمینه دماى هواى 
تهران در آخر هفته گذشته خبر داد. احد وظیفه با 
بیان اینکه کمینه دما در تهران در روز چهارشنبه 
33/8 بوده است، افزود: این دما در ساعات اولیه 
صبح تاکنون بى سابقه بوده اســت. وى افزود: 

بیشینه دما در تهران 43 درجه بوده است.

آرایشگاه هاى آپارتمانى!
   تابنــاك | رئیــس اتحادیه آرایشــگران 
مردانه بــا تأکید بر برخورد جــدى با واحدهاى 
صنفى که آرایشــگران مرد اقــدام به اصالح 
موى مشــتریان زن کنند گفت: متأسفانه اغلب 
تخلفات اینچنینى در آرایشــگاه هاى آپارتمانى 
که به صــورت غیرمجــاز فعالیــت مى کنند

 انجام مى شود.
 گفتنى است اخیراً  فیلم کوتاهى از چند آرایشگاه 
مختلط در شــبکه هاى اجتماعى منتشر شد که 
آرایشگران مرد اقدام به اصالح موى مشتریان 
زن خود مى کنند؛ این در حالى است که البته در 
یکى دو سال گذشته، با افزایش آرایشگاه هاى 

آپارتمانى مواجه هستیم.

منتفى شد 
   تســنیم | اتصــال کارت بانکى به کارت 
سوخت منتفى شــده و به منظور قابل اجرا شدن 
اطالعیه لزوم ســوختگیرى با کارت ســوخت 
شــخصى از 20 مردادماه ســال جارى، احتماًال 
براى تمامى کســانى که متقاضى ثبت نام کارت 
سوخت المثنى بوده اند، کارت سوخت جدید صادر 
مى شود، چرا که در غیراین صورت، امکان اجراى 
این مصوبه، براى کســانى که به هر دلیل کارت 

سوخت ندارند، امکانپذیر نخواهد بود.

هدف اصلى بسیج 
   خبــر گــزارى دانشــجو | ســردار غالمرضا 
سلیمانى، رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه 
هدف اصلى بسیج کاهش مشکالت معیشتى و کمک 
به اشــتغال و اقتصاد ملت ایران است، گفت: ان شاء ا... 
امیدواریم به برکت خون مقدس شهیدان شاهد کاهش 

مشکالت مردم عزیز باشیم.

آیت ا... جنتى دبیر ماند
   فارس | در انتخابات هیئت رئیسه شوراى نگهبان، 
آیت  ا... جنتى به عنوان دبیــر و کدخدایى به عنوان قائم 
مقام دبیر و سخنگو انتخاب شدند. این انتخابات دیروز 
برگزار شــد و آیت ا... احمد جنتى با رأى اکثریت اعضا 
براى یکسال دیگر به عنوان دبیر شوراى نگهبان ابقا شد. 
همچنین در این جلسه، انتخابات قائم مقام دبیر شوراى 
نگهبان نیز برگزار و طى آن عباسعلى کدخدایى به مدت 
یکسال دیگر به عنوان قائم مقام دبیر از سوى اعضاى 
شوراى نگهبان انتخاب شد. کدخدایى همچنین با رأى 
اعضاى شوراى نگهبان براى دوره یکساله پیش رو، به 

عنوان سخنگو ابقا شد.

این، مجوز توهین نیست
   جماران |فائزه هاشمى رفسنجانى، نماینده مجلس 
ششم و فرزند آیت ا... هاشمى درباره همایش اخیر حجاب 
در سراسر کشور گفت: اخیراً آقاى علم الهدى در سخنانى 
عبارت «خواهران ولنگار من» را به کار برده یا در همین 
تجمع نیز، مجرى برنامه بى ادبى هایى خطاب به خانم ها 
داشته، اینکه خانمى حجابش کم است یا اینکه حجاب 
ندارد، مجوز توهین را به ما نمى دهد. زیرا این فرد هم طرز 

تفکرى دارد و باید برخوردى شایسته با او شود. 

آمریکا پیامى نگرفته
   فارس | ســخنگوى وزارت خارجه آمریکا اعالم 
کرد که کشورش هیچ پیامى مبنى بر تمایل به مذاکره از 
جانب ایران دریافت نکرده است. به ادعاى این سخنگوى 
وزارت خارجه آمریکا «هیچ گزینه اى مقابل ایران نیست 
جز مذاکره وگرنه آنها تحت تحریم هاى اعمال شــده، 

باقى خواهند ماند».

آقاى معاون نجومى بگیر! 
   تسنیم | براساس حکم کارگزینى یکى از معاونان 
فعلى وزارت آموزش و پرورش میزان حقوق دریافتى او در 
هر ماه 20 میلیون و 80 هزار تومان حقوق دریافت مى کند 
البته این رقم فقط شامل پایه حقوق و مزایا بدون احتساب 
مبلغ ساعات اضافه کار جناب معاون وزیر است! این در 
حالى اســت که هم اکنون دولت حقوق  هاى 2/5 تا پنج 

میلیون تومانى را 18 درصد افزایش داده است.

قضات فاسد معرفى مى شوند
   تســنیم | دادســتان انتظامى قضات با اشاره به 
اهتمام رئیس قوه قضاییه به اجراى حکم قضات متخلف 
گفت: در راستاى صیانت از قداست قوه قضاییه «قضات 
فاسد» به سرعت تعلیق، محاکمه، اخراج و به مردم معرفى 
مى شوند تا عموم مردم بدانند که نظام در سالمت کامل 
به سر مى برد. حجت االسالم محمد موحدى آزادگفت: 
فساد بسیار کم اســت و آسیب شناسى ما رقمى کمتر از 

یک درصد را نشان مى دهد.

دعواى حیدرى نعمتى
   جمــاران | رئیس مجلس شــوراى اسالمى گفته 
همه در حال تالش هستند که شرایط کشور را به سمت 
 رســتگارى ببرند اما برخى دعواهاى سیاسى متأسفانه 
وجود دارد و در صحنه اى که منافع ملى وجود دارد باید بر 
اصول حرکت کرد و دعواى حیدرى و نعمتى ایجاد نشود. 
تردید نکنیــد همه در حال تالش براى ایجاد شــرایط 

مطلوب هستند.

خبرخوان

طاق ساسانى «گرا» در کرمانشاه وضعیت نامناسبى دارد 
و کارگران داخل آن چادر زده اند. 

بناى طاق گرا معروف به طاق شــیرین در گردنه پاتاق 
بر سر راه کرمانشاه به ســرپل ذهاب و در 15 کیلومترى 
شهرستان سرپل ذهاب در کنار راه باستانى سنگفرشى 
بنا شده که فالت ایران را به بین النهرین وصل مى کرد. 
به علت تغییر مســیر، این راه و بناى طاق گرا اکنون در 
شیب هاى پایین جاده  آســفالت قرار گرفته  است. آنطور 

که از مدارك باستانشناســى به دست آمده ظاهراً این بنا 
در اواخر دوره ساســانى و احتماًال زمان حکومت خسرو 
دوم (628-590) ســاخته شده  اســت. اگرچه تاکنون 
کارکرد واقعى این بنا مشــخص نشده اســت اما براى 
آن کارکردهــاى متفاوتى از جمله «یــادگار احداث راه 
کاروانرو»، «توقفگاه موکب شاهى»، «اریکه سلطنتى»، 
«پاســگاه مرزى» و «بناى یادبــودى از پیروزى» ذکر 

کرده اند.

چادر زدن زیر طاق ساسانى! 

«حتى قبل از اســالم هم اشخاص باشخصیت و محترم 
قائل به حجاب بودند و اتفاقًا این خدم و نوکرها بودند که 
شکل برهنگى و بى حجابى داشتند. پس باید براى حجاب 
قائل به اصالت و کرامت بود؛ بعدتر هم اسالم رنگ و بویى 

شرعى به آن داد.»
این را حجت االسالم و المسلمین محمدتقى رهبر، امام 
جمعه موقت اصفهان در گفتگو با یک خبرگزارى اصولگرا 
گفته است. سیر اظهارات این نماینده سابق اصفهان در 
مجلس از قبل تا امروز نشان مى دهد که او همواره اهمیت 
حجاب را مورد تأکید جدى قرار داده است و این گفتگو نیز 

بر همین پایه انجام شده است.
اما همزمان، نماینده فعلى اصفهان در مجلس شــوراى 
اسالمى که او هم روحانى است به وضعیت فعلى حجاب 

در کشور پرداخته و به طرحى اشاره مى کند که قرار است 
در مجلس مورد بررســى قرار بگیرد. حجت االســالم 
و المســلمین احمد سالک، عضو کمیســیون فرهنگى 
مجلس درباره جزییات طرحى که به گفته او در دســتور 
کار مجلس است اظهار داشته طرح یک فوریتى «ارتقاى 
اخالق عمومى» از ســوى جمعى از نمایندگان مجلس 
مطرح شده و در دســتور کار هیئت رئیسه مجلس قرار 
دارد و بــه زودى در صحــن علنى مورد بررســى قرار 

خواهد گرفت.
وى که با خبرگزارى رســمى قوه قضاییه – «میزان» – 
گفتگو مى کرد تأکید کرد: یکى از نکات محورى این طرح 
موضوع «عفاف و حجاب» اســت و در محتواى آن آمده 
است باید از موضوع عفاف و حجاب که استکبار جهانى 
انگشت خود را بر روى آن گذاشــته است و تحرکاتى در 

این قضیه دارد، دفاع کنیم. سالک اظهار کرد: همچنین 
این طرح دو فوریتى ضمانت اجرایى براى دستگاه هاى 
متولى مبنى بر پرداختن به موضــوع عفاف و حجاب در 

نظر گرفته است.
26 دستگاه چه کردند؟

بحث ضمانت اجرایى در موضــوع اجراى قوانین مرتبط 
با حجاب همواره مورد توجه موافقیــن این قوانین بوده 
است. آنها معتقدند دســتگاه هاى اجرایى قاطعیت الزم 
را در اجراى وظایف محوله انجام نمى دهند. یکى از این 
منتقدان، حجت االســالم و المسلمین محمدتقى رهبر، 
نماینده ســابق اصفهان در مجلس و امام جمعه موقت 
این شهر است. او در گفتگو با خبرگزارى «دانشجو» که 
ارگان رسمى بسیج دانشجویى است، ضمن اینکه مانند 
همیشــه حمایت قاطعش را از حجاب اعالم کرده است، 

چندین دســتگاه اجرایى را مورد خطاب قرار داده که چرا 
براى ترویج حجاب کارى انجام نمى دهند. به گفته رهبر: 
«شوراى عالى انقالب فرهنگى مصوب هایى خطاب به 
26 دستگاه فرهنگى دارد که درجهت روشنگرى و ترویج 
حجاب اقدام کنند؛ امروز باید دستگاه ها را مورد سئوال قرار 

داد که چه کرده اند؟»
او در توضیــح بیشــتر این موضــوع گفته اســت: «ما 
مصوبه اى از سمت شــوراى عالى انقالب فرهنگى داریم 
که به دســتگاه هاى فرهنگى، با دقت بر مبانى اسالمى و 
تکریم زن، نسبت به تســرى حجاب تذکر مى دهد. اینها 
موظفند با هدایت و روشــنگرى براى امــر حجاب زمینه 
سازى کنند. امروز باید از این 26 دستگاه سئوال کرد که چه 
کرده اند؟ آیا حتى الشه این مصوبه و متن 50 صفحه اى 

را دیده اند؟»

از «الشه مصوبه» شوراى انقالب فرهنگى تا «مصوبه» در راه مجلس شوراى اسالمى

«فوریت حجاب» از نگاه 2 روحانى اصفهانى

براساس نامه رســمى دیپلماتیک که از سوى آمریکا به 
هیئت ایران در سازمان ملل فرستاده شده و رویترز هم آن 
را منتشر کرده است، آمریکا محدودیت هایى را براى تردد 
بیش از ده دیپلمات ایرانى و خانواده هایشــان که ساکن 

نیویورك هستند قائل شده است.
این دیپلمات ها مشمول همان حکمى هستند که از سوى 
آمریکا براى محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
در نظر گرفته شــد که در میان تنش هــاى باال گرفته دو 
کشور به سازمان ملل رفته است و به استناد این حکم تنها 
مى توانند بین مقر ســازمان ملل، هیئت ایران در سازمان 
ملل، محل اقامت ســفیر ایران در سازمان ملل و فرودگاه 
«جان اف کندى» تردد کنند. حســن عابدینى، قائم مقام 
خبرگزارى صداو سیما با اشاره به اعمال این محدودیت ها 
تأکید کرد: این امر فرا تر از وزیر امورخارجه کشــورمان و 

حتى دیپلمات ها رفته و امروز خبرنگاران ایرانى هم با اثرات 
آن دست به گریبان هستند.

عابدینى با بیان اینکه اعمال محدودیت هاى آمریکا براى 
دیپلمات ها و خبرنگاران ایرانى مســتقر در نیویورك در 
یک الى دو هفته گذشته به شــدت افزایش یافته است، 
خاطرنشان کرد: هرچند پیش از این هم خبرنگاران صداو 
ســیما و خبرنگار خبرگزارى «ایرنا» تنها مى توانستند در 
شعاع 40 کیلومترى ســازمان ملل تردد داشته باشند. با 
این حال این محدودیت ها چنان گسترش یافته است که 
خبرنگار تنها قادر خواهد بود از محل خانه تا سازمان ملل 
را طى کند؛ آنها اجازه تهیه مایحتاج خود از فروشگاه هاى 
خارج از مسیر مشخص شده را ندارند؛ همچنین خبرنگار 
صدا و سیما براى رفت و آمد به مدرســه فرزندش هم با 

مشکل روبه رو شده است.

ژوئن سال گذشــته بود که ریاض با اعالم رفع ممنوعیت 
رانندگى زنان جنجال رســانه اى بزرگى در منطقه و جهان 
به پا کرد. جنجالى که به سرعت فروکش کرد و پشت اخبار 
دیگر و حتى نقض هاى مختلف حقوق زنان کمرنگ و محو 
شد. این در حالى اســت که شمارى از فعاالن مدافع حقوق 
زنان، به دلیل خواسته هایى که امروز به نام ولیعهد عربستان 
تحقق یافته اند، همچنان در زندان به سر مى برند و به گفته 
خانواده هایشان مورد تعرض و شکنجه هم قرار مى گیرند. 
گزارش هاى رسیده از داخل این کشور نشان مى دهد زنان 
در عربستان با وجود اعطاى برخى از حقوق شکلى همچنان 

در شرایط بد و اسفبارى زندگى مى کنند.
تحقیق انجام  شده توسط انجمن جهانى اقتصاد درباره میزان 
مشارکت اقتصادى، سیاسى، بهداشتى و آموزشى زنان در 
عربستان سعودى طى سال 2017، مشخص کرد این کشور 
یکى از بدترین کشورهاى جهان به لحاظ تبعیض جنسیتى 

است و در میان 144 کشور در رتبه 138 قرار دارد.

به نوشته «مضاوى الرشید»، نویسنده مخالف عربستانى، 
اگر بخواهیم یک مورد از برابرى بین زنــان و مردان را در 
دولت «محمدبن سلمان» نام ببریم، باید به برابرى این دو 
در شکنجه کردن زندان هاى سعودى اشاره کنیم؛ بازجویان 
و جالدان در شــکنجه کردن، هیچ تفاوتى بین مرد و زن 

قائل نیستند.

مشکل خبرنگار صداوسیما در نیویورك
 براى تهیه خوراکى! 

شرایط زنان عربستان 
در نخستین سالگرد آزادى رانندگى 

واکنش نماینده خمینى شهر به
 محدودیت تردد ظریف در آمریکا

عضو فراکسیون نمایندگان والیى مجلس گفت: دولت 
ترامپ به علت اینکه نتوانســت آقاى ظریف را تحریم 
کند، براى وى و هیئت همراهشــان محدودیت تردد در 

آمریکا قائل شدند.
سید محمد جواد ابطحى با اشاره به محدودیت تردد وزیر 
امور خارجه کشــورمان در ایاالت متحده آمریکا گفت: 
دولت ایران در دولت یازدهم سفیرى را براى نمایندگى 
در سازمان ملل معرفى کرد اما آمریکا وى را نپذیرفت، از 
ســوى دیگر آمریکا براى هیئت ایرانى اعم از مقامات و 
دیپلمات هایى که قصد حضور در مجامع عمومى سازمان 

ملل را داشت، محدودیت اسکان و تردد قائل  شد. 
نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس تصریح کرد: این 
افراد نمى توانستند در مراسم سخنرانى هایى که دعوت 
مى شــدند یا در جمع ایرانیان مقیم آمریکا حاضر شوند، 
روحانى تالش کرد تا عزت را به پاسپورت ایرانى برگرداند 

از این رو بــه مذاکره پرداخت اما در حــال حاضر مجدداً 
شــاهد محدودیت تردد براى وزیر امور خارجه باالترین 
سطح دیپلمات ایرانى هســتیم. وى افزود: محدودیت 
تردد دیپلمات هاى ایرانى پیش از ریاست جمهورى اوباما 
در آمریکا برقرار بود اما پس از اینکه اوباما رئیس جمهور 
آمریکا شــد، این محدودیت ها براى هیئت هاى ایرانى 
برداشته شد. دولت ترامپ قصد تحریم وزیر خارجه ایران 
را داشت اما فضاى بین المللى اجازه این کار را به آنها نداد. 
ابطحى ادامه داد: دولت ترامپ به دلیل اینکه نتوانســت 
ظریف را تحریــم کند، براى وى و هیئت همراهشــان 

محدودیت تردد در آمریکا قائل شدند.
عضو فراکســیون نمایندگان والیى مجلس شــوراى 
اســالمى تصریح کرد: آمریکایى ها بــا تحقیر مقامات 
جمهورى اسالمى به دنبال تسلیم ایران هستند اما این 

هدف آنها هیچگاه محقق نخواهد شد.

مانى مهدوى
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کشف 300 قطعه قنارى قاچاق 
فرمانده انتظامى شهرستان سمیرم از کشف 300 قطعه 
پرنده قنارى و دستگیرى یک نفر قاچاقچى در این رابطه 
خبر داد. سرهنگ سهراب قرقانى اظهار کرد: مأموران 
ایستگاه بازرسى شهید «رئیسیان» شهرستان سمیرم 
حین کنتــرل خودروهاى عبورى از ایســتگاه به یک 
دستگاه اتوبوس مسافربرى مشــکوك شدند و آن را 
متوقف کردند. در بازرســى از این خودرو مشــخص شد 
محفظه اى جدا از جعبه اتوبــوس به صورت حرفه اى در 
جعبه اصلى تعبیه شد که آن را بازرسى کردند. داخل این 
محفظه سه قفسه بود که در آنها تعداد 300 قطعه قنارى که 

به صورت غیرقانونى و قاچاق صید شده بودند کشف شد.

افزایش فوتى هاى
 حادثه مینى بوس

سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: تعداد 
کشــته هاى حادثه واژگونى مینى بوس در خوانسار به 
14 نفر رسید. عباس عابدى افزود: دو نفر از مصدومین 
نیز مرخص شدند و شش نفر نیز هنوز بسترى هستند. 
گفتنى است ســاعت 9 و 48 دقیقه صبح روز سه شنبه 
یک دســتگاه مینى بوس در محور خوانسار – بویین 
میاندشت نرسیده به تونل با سقوط در دره واژگون و 14 
نفر از سرنشینان این خودرو شامل ده زن، دو دختر و یک 

پسر جان باختند.

نقش پذیرى جدید 
دانشگاه آزاد

اصغر عالمیان، مدیرکل روابط عمومى دانشــگاه آزاد 
اسالمى استان اصفهان با بیان اینکه در کشورهاى در 
حال توسعه، دانشگاه، مهمترین محور علمى و پایگاه 
رشد علم است، اظهار کرد: دانشــگاه آزاد اسالمى در 
نقش پذیرى جدید خود، توجــه خود را معطوف به حل 
مسائل و مشکالت جامعه کرده است و این دانشگاه با 
داشتن ظرفیت هاى بى نظیر علمى و فناورى، مى تواند 

اقتصاد دانش بنیان کشور را حمایت کند.

پیگیرى حرکت هاى نو
مدیر کل آموزش فنــی و حرفه اي اســتان اصفهان 
گفت: در استان اصفهان پیگیر حرکت هاي نو و جدید 
در بخش غیردولتی هســتیم. آرش اخوان بیان کرد: از 
آموزشگاه هایی که در استان با رقابت سالم بتوانند مجوز 
دوره هاى تربیت مربى را اخذ کرده و با برنامه ریزي و 

همگام با فناوري روز تجهیز کنند استقبال می کنیم. 

کنترل 24 ساعته کاخ تاریخى 
رئیس میراث فرهنگى شهرســتان اردســتان گفت: 
کاخ تاریخى سرهنگ آباد با نصب پنج دوربین توسط

 میراث فرهنگى شهرستان اردستان و استان 24 ساعته 
کنترل مى شود.مهدى مشــهدى افزود:  مرمت ضلع 
غربى این مجموعه منحصر به فرد با هزینه دو میلیارد 
ریال آغاز شده است. کاخ ســرهنگ آباد از جمله آثار 
دوران قاجار بود که ســال 1397 به عمد آتش زده شد. 
این پرونده هفت متهم داشت که پنج نفر از این متهمان 
هر کدام به شش سال زندان محکوم و دو نفر دیگر هم 

تبرئه شدند.

شهروند شاد 
با ویژه برنامه «تاب ستانه» 

معاون ورزشى تفریحى ســازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شــهردارى اصفهان از اجراى برنامه بزرگ 
«تاب ســتانه» و تحقق شعار «شــهر فعال؛ شهروند 
شــاد» در تمام مناطق 15 گانه شهر خبر داد. حبیب ا... 
ناظریان گفت: از صبح تــا بعدازظهر در تمام فضاهاى 
روباز در بوستان هاى سطح شهر جشن کودکانه برگزار 
مى شود. همچنین امسال عالوه بر ایستگاه هاى ورزش 
صبحگاهى، ایســتگاه هاى ورزش عصرگاهى براى 
بانوان و آقایان راه اندازى شده اســت. وى با اشاره به 
اجراى برنامه بزرگ «تاب ســتانه» تصریح کرد: این 
برنامه در قالب صــد اجرا در طول فصل تابســتان در 
بوستان ها و محالت، میزبان شــهروندان و خانواده ها 

خواهد بود. 

خبر

در هشتمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی 
ایران، روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تندیس زرین 

دریافت کرد.
 عصر روز سه شــنبه 25 تیرماه در هشتمین دوره آیین 
تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران که با حضور جمعى 
از اساتید دانشگاه، مدیران و صاحبنظران روابط عمومى 
کشور در دانشــگاه تربیت مدرس برگزار شد، از روابط 
عمومی هاي برتر کشور با اهداى تندیس هاى بلورین، 
ســیمین و زرین تقدیر به عمل آمد. در این همایش که 
به همت مؤسسه فرهنگى روابط عمومى آرمان برگزار 
شد، پس از ارزیابی روابط عمومی هاي برتر کشور روابط 

عمومی ذوب آهن که در ارزیابی هــاي صورت گرفته 
باالترین امتیاز ارزیابى  را کسب کرده بود، به عنوان روابط 
عمومی سرآمد(تثبیت سرآمدى) معرفى شد و  تندیس 
زرین دریافت کرد.هدف این همایش توســعه سرآمدى 
در حوزه روابط عمومى، ارائه مشاوره و کمک به تقویت 
مستمر شاخص هاى سرآمدى در روابط عمومى و معرفى 

و تقدیر از روابط عمومى هاى سرآمد عنوان شده است. 
معیارهاى اصلى انتخاب روابط عمومى ســرآمد شامل 
«مخاطب گرایى»، «مدیریت فرآیندى»، «مســئولیت 
اجتماعى»، «توسعه سطح همکارى و مشارکت با محیط 

پیرامون» و ... است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: در مراکز درمانى 
و بیمارستان هاى اصفهان در رشته هاى مامایى، فیزیوتراپى، 
بینایى سنجى، کاردرمانى، شنوایى شناسى و گفتار درمانى 
نیازمند نیروهاى متخصص هستیم.  طاهره چنگیز در گفتگو 
با «ایمنا» با اشاره به وسعت علم پزشکى و تخصص هاى 
موجود در این رشــته اظهار کرد: در بین رشــته هاى علوم 
پزشکى در حال حاضر برخى از رشته ها مانند رشته مامایى 
تقریباً اشباع شده اســت و ضرورتى براى افزایش ظرفیت 
و گسترش دانشــکده هاى این تخصص وجود ندارد. وى 
با بیان اینکه هنوز در برخى از رشــته ها نیازمند تربیت افراد 
متخصص هستیم، ادامه داد: یکى از این رشته ها پرستارى 

است که هنوز در این رشته به ظرفیت مورد نیاز مراکز خدماتى 
نرسیده و امکان گسترش وجود دارد، همچنین در رشته هاى 
فیزیوتراپى، بینایى ســنجى، کار درمانى، شنوایى شناسى، 
گفتار درمانى نیز نیازمند امکانــات الزم براى به کارگیرى 
متخصصان این رشــته ها هســتیم. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان بابیان اینکه در رشته هایى مانند پزشکى، 
دندانپزشــکى و داروســازى کمبودى نداریم، اضافه کرد: 
مشکل عمده ما در حوزه داروسازى نحوه توزیع  متخصصان 
این حوزه است همچنین در رشته دندانپزشکى نیز عمًال در 
اکثر استان ها تعداد متخصصان این رشته به حدنصاب رسیده 

است اما توزیع دندانپزشکان با مشکل روبه رو است. 

کدام رشته هاى پزشکى در 
اصفهان نیاز است؟

کسب تندیس سرآمدى 
روابط عمومى توسط ذوب آهن 

سخنگوى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان  گفت: 
پمپ هــاى غیرمجازى کــه در منازل مســکونى نصب 
شــده اند، موجب کاهش فشــار آب در واحد هاى مجاور 
مى شوند و این امر نارضایتى سایر مشترکین را به همراه دارد.
سید اکبر بنى طبا در رابطه با فشــار پایین آب در برخى از 
مناطق اصفهان  گفت: در اصفهان نباید افت  شدید فشار 
آب وجود داشته باشد چراکه شبکه توزیع آب هوشمند است. 
افت شدید فشار زمانى صورت مى گیرد که پمپ غیرمجاز 
فعال شود که آب داخل شــبکه را مى کشد و درنتیجه، نه 
تنها بر کیفیت آب اثر گذاشــته بلکه افت شدید فشارآب 
سایر مشترکین مجاور را هم به دنبال دارد. وى بیان کرد: 
قرار دادن پمپ پس از نصب کنتور اداره آب توسط مالکین 
غیرمجاز است و تخلف محسوب مى شود چرا که این عمل 
به دلیل مکش آب موجود در شبکه، موجب برهم خوردن 

فشار آبى که براى هر واحد تعیین شده، مى شود.
مدیر روابط عمومــى و آموزش همگانى شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان بــا بیان اینکــه وجود مخزن 
استراتژیک و پمپ در منازل مســکونى به صورت مجاز 
ضرورى به نظر مى رســد خاطر نشــان کرد: با توجه به 
ظرفیت محدود تأمین سامانه آبرسانى در استان اصفهان 
براى اینکه بهره مندى همه مشــترکین در ساعات پیک 
مصرف آب فراهم شــود توصیه مى شود مخزنى به ازاى 
هر واحد 250 لیترتعبیه و پس ازآن، پمپ استاندارد باقدرت 
پمپاژ مناســب نصب کنند تا تأمین فشــار آب مورد نیاز 

حاصل  شود.
سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به 
سیستم هوشمند شبکه توزیع، تصریح کرد:  شرکت آب و 
فاضالب اصفهان سیستم هوشمندى را طراحى و استقرار 
کرده تا بتواند آب را به صورت یکسان در شبکه توزیع کند 
و آب در تمامى شهرستان هاى اصفهان به صورت یکسان 
و عادالنه  توزیع شــود. بنى طبا گفت:  هم اکنون توزیع 
آب آشامیدنی بین مردم 56 شــهر استان به طور عادالنه 

انجام می شود.

سخنگوى شــرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: تا 
کنون 450 محل مشــکوك به نصب دستگاه ماینر در 
شهرستان هاى اســتان اصفهان توسط شرکت توزیع 
برق این استان شناسایى شــده که در صورت صحت 
وجود تجهیزات استخراج رمز ارز، انشعاب برق آن محل 
قطع و تجهیزات مربوطه توســط نیروى انتظامى جمع 

آورى مى شود.
امیر رمضانى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: اســتفاده 
از انشعاب برق براى استخراج ارز دیجیتال، از مصادیق 

تغییر کاربرى محسوب مى شود و در صورت شناسایى، 
انشعاب برق آن محل قطع شده و دستگاه و تجهیزات 

مورد استفاده توسط نیروى انتظامى ضبط مى شود.
مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق استان اصفهان 
یادآور شد: استفاده از تجهیزات ماینینگ از لحاظ آیین 
نامه تکمیلى تعرفه هاى برق، از مصادیق تغییر کاربرى و 
استفاده غیر مجاز از انشعاب بوده و منجر به قطع موقت 

انشعاب خواهد شد.
رمضانى در خصوص اقدام انجام شــده در این راســتا 
گفت: روز دوشنبه 25 تیرماه شرکت توزیع برق استان 
اصفهــان طى هماهنگى با دســتگاه قضایى و ســایر 
دســتگاه هاى مرتبط با موضوع، اقدام بــه قطع برق 
تعدادى مشترك داراى دستگاه استخراج ارز دیجیتال 
کرد که این مشترکان از طریق گزارشات مردمى یا داده 
کاوى صورت  گرفته شناسایى شده و در حدود 700 کیلو 
وات مصرف برق داشــته اند. در این اقدام 404 دستگاه 
اســتخراج ارز دیجیتال کشــف و جمع آورى و تحت 
عنوان کاالى قاچاق به مراکز انتظامى انتقال داده شده

 است.
رمضانى خاطرنشان کرد: دســتگاه هاى استخراج ارز 
دیجیتال به دلیل مصرف برق فــراوان، نقش مؤثرى 
در افزایش پیک بار در ماه هاى گرم ســال داشته و این 
موضوع غالبًا موجب تشــدید خاموشــى هاى ناشى از 

کمبود نیرو در مناطق صنعتى است.

شهردار اصفهان گفت: در صورت اجرایی شدن تعهدات 
دولت خطوط قطار شهرى اصفهان به سرعت تکمیل و خط 

یک قطار شهرى با حضور مسافر رونق می گیرد.
قدرت ا... نوروزى در مراسم بازدید رئیس کل بانک مرکزى 
ایران از خط دوم قطارشــهرى اصفهان تصریح کرد: خط 
یک ظرفیت جا به جایى80 هزار مسافر را در طول روز، صد 
هزار مسافر را در ایام منتهى به نوروز و 110 هزار مسافر را 
در مهرماه دارد اما علت اینکه از این ظرفیت بالقوه به خوبى 

استفاده نمى شود، نبود رام و واگن به اندازه کافى است.
شــهردار اصفهان تعداد رام هاى قطار در شهر اصفهان 
براى جابه جایى مسافران را 12 مورد ذکر کرد و افزود: این 
در حالى است که باید 40 رام در خط یک رفت و آمد کند؛ 
البته براى افزایش تعداد رام ها تصمیماتى گرفته شده ولى 
هنوز عملیاتى نشده است. وى تأکید کرد: در صورتى که 
شهردارى بتواند دریافت 20 میلیون یورو مصوبه دولت و 
تعهد پرداخت 93 میلیون یورو به کارخانه چینی از سوى 

دولت را عملیاتى کند، می توان با تجهیز صندلی و اضافه 
کردن ســایر تجهیزات از ظرفیت کامل خط یک استفاده 

کرد.  
نوروزى در ادامه با اشاره به خط 2 قطار شهرى اصفهان، 
هزینه احداث هر کیلومتر از مسیر قطار شهرى را در حال 
حاضر 50 میلیون دالر دانســت و افزود: براساس توافق 
انجام شده بین شــهردارى اصفهان و دولت، دولت تعهد 
کرد حفارى تونل و احداث ایســتگاه هاى خط 2 بر عهده 
شهردارى باشد و دولت تجهیزات، برق، مکانیک و قطار 

را تأمین کند. 
وى با اشــاره به خط 3 قطار شــهرى اصفهــان، افزود: 
براساس مطالعات انجام شده خط 3 قطار شهرى اصفهان 
150کیلومتر بخش حومه اى دارد که در شهرهاى دیگر 
انجام مى شود؛ عالوه برآن شــهردارى اصفهان درصدد 
ایجاد ترامو اســت که براى تحقق آن 150 میلیون یورو 

اعتبار نیاز است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت برق اصفهان گفت: 
در برنامه هاى اســتراتژیک، یک هــدف عمده تعیین 
مى شــود و این هدف واقعى در صنعت برق، نداشــتن 
خاموشى است که براى رسیدن به آن برنامه ریزى هاى 

متعدد در نظر گرفته شده است.  
مرسل صالحى در ادامه افزود: با اطمینان خاطر مى توان 
گفت در صورتى که از یک ســو برنامه هاى شــرکت 
توزیع برق در بخش مدیریت مصرف و از ســوى دیگر 
برنامه هایى که شهروندان براى اصالح الگوى مصرف 
در نظر گرفته اند، عملیاتى شود، همه اینها در قطع نشدن 

جریان برق تابستان نقش خواهد داشت. 
وى با اشاره به اینکه با وجود همه تالش ها و تولید برق 
همچنان با موضوع رشــد مصرف و ســاعات پیک که 
براى تابستان امســال هم وجود دارد، مواجه هستیم، 
خاطر نشــان کرد: پیش بینى ها براى تابســتان امسال 
نشــان مى دهد که در زمان هاى پیک از نیمه خرداد تا 

نیمه شهریور ماه 62 هزار مگاوات مصرف وجود داشته 
باشد که از این میزان 58 هزار مگاوات تولید مى شود و 
حدود 4000 مگاوات از طریــق مدیریت مصرف  باید 

تأمین شود. 
صالحى تصریــح کرد: 4000 مــگاوات کمبود برق در 
کشور وجود دارد که سهم اصفهان 200 مگاوات است 
و با وجود تولید مناسب در صورت نبود مدیریت مصرف 
با مشکل روبه رو مى شویم و در این راستا به منظور رفع 
کامل خاموشــى ها باید از طریق مصرف مناســب این 
فرایند اتفاق بیافتد و امســال عالوه بر وظیفه مدیریت 
مصرف که اصفهان همانند شــهرهاى دیگر بر عهده 
دارد، حدود 80 مگاوات نیز از سوى وزیر نیرو به عنوان 
برنامه هاى 98 براى مدیریت مصرف اضافه شده است تا 

درصد خاموشى ها به صفر برسد. 
وى دربــاره مدیریت مصــرف 200 مــگاوات برق در 
اصفهــان توضیح مى دهــد: تاکنــون حداقل 5000 

تفاهمنامه بــا بخش هاى صنعتى، کشــاورزى، ادارى 
و مولدهاى خود تأمین امضا و در ســامانه بار کشــور 
ثبت شــده اســت  و به ازاى هر کارى که براى تأمین

 بخشــى از ایــن 200 مــگاوات صورت بگیــرد، به 
همان میزانى که مشارکت داشــته اند پاداش دریافت 

مى کنند.  
وى در ادامه خاطر نشــان کرد:  مشــترکین پر مصرف 
که ماهیانه بیش از 300 کیلو وات ساعت مصرف برق 
داشته باشند جریمه مى شوند  و هزینه برق آنها 16 درصد 
افزایش پیدا مى کند. در کنار آن کسانى که در ایام پیک 
خرداد تا شهریور ماه الگوى مصرف را رعایت و مصرف 
خود را به شکلى تنظیم کنند که زیر 300 کیلو وات قرار 
بگیرد و همچنین نسبت به ایام مشابه در سال قبل هم 
کاهش داشته باشــند به ازاى هر میزان صرفه جویى، 
تشویقى در قبوض برق آنها اعمال مى شود که مى توانند 

از آن استفاده کنند.

مدیرکل بهزیســتى استان اصفهان، ســاختار فرهنگى 
متفاوت و مهاجرپذیر بودن شاهین شهر را هم فرصت و 
هم تهدید در حوزه اجتماعى شهر دانست.مرضیه فرشاد در 
گفتگو با «ایسنا» عدم قدمت شاهین شهر و مهاجرت اقوام 
مختلف به این شهر را فرصت و تهدید براى شاهین شهر 
دانست و اظهار کرد: افرادى که مهاجرت مى کنند از لحاظ 
روانشناسى افرادى با آســتانه  تحمل باال هستند که در 
اصطالح «تاب آور»  نامیده مى شوند و این فرصتى براى 
شهر است.وى ادامه داد: مهاجرت اقوام مختلف با آداب و 
رسوم و دیدگاه هاى متفاوت باعث بروز شکاف فرهنگى در 
جامعه مى شود و این نیز تهدیدى در حوزه اجتماعى است.

فرشاد افزایش حمایت هاى دوستانه و کاهش حمایت هاى 
خانوادگى را تغییر الگوى زندگى اجتماعى دانست و افزود: 
این تغییر در شاهین شهر در حال اجرایى شدن است و اکنون 
براى اظهار نظر در مورد مفید یا مضر بودن این تغییر الگو 
زود است.مدیرکل بهزیستى استان اصفهان با اشاره به فعال 
بودن اورژانس اجتماعى در شاهین شــهر، اظهار کرد: به 
دلیل عملکرد صحیح و فعاالنه این اورژانس در شاهین شهر 

نگرانى خاصى در این شهر وجود ندارد.
فرشاد ادامه داد: به دلیل عدم بافت قدیمى در شاهین شهر 
و رشد مطابق با استانداردهاى به روِز ساختار این شهر، با 
کمترین میزان نارضایتى و گله مندى از این شهر مواجه 

هستیم.

دولت به تعهداتش عمل کندسهم اصفهان از 4000 مگاوات کمبود برق در کشور، 200 مگاوات است

مهاجران، هم فرصت و هم تهدید 
براى شاهین شهر هستند

پمپ هاى غیرمجاز، دلیل افت فشار آبشناسایى 450 محل مشکوك به استخراج ارز دیجیتال 

به رغــم آنکــه همیــن هفتــه گذشــته، عبدالرضا 
رحمانى فضلى، وزیر کشــور تلویحًا بــه وعده بعضى 
نمایندگان درباره تقسیم اســتان اصفهان به دو استان 
مجزا واکنش نشان داد و ضمن رد آن تأیید کرد که این 
طرح ممکن است به دلیل فضاى انتخاباتى مطرح شده 
باشد، نمایندگان موافق تقســیم اصفهان همچنان بر 

محقق شدن طرح خود پافشارى مى کنند.
در جدیدترین موضع در این بــاره، ابوالفضل ابوترابى، 
نماینده نجف آباد ضمن اینکه خبر داده بخش هایى از 
طرح اولیه تغییر مى کند، در واکنشى ضمنى به موضع 
وزیر کشــور گفته اســت که این طرح قرار نیست در 
مجلس فعلى به نتیجه برسد هر چند ابوترابى خبر داده  

وزرات کشور با این طرح موافقت کرده است! 
طرح تقســیم استان اصفهان اســفند ماه سال پیش با 
حداقل 33 امضا به هیئت رئیســه مجلس ارائه شــد. 
نمایندگان امضا کننده طرح خواســتار تشکیل استان 
اصفهان شمالى مرکب از شهرستان هاى کاشان، آران 
و بیدگل، نطنز، اردســتان، گلپایگان، خوانسار، خور و 
بیابانک و نایین با جمعیت قریب بــه یک میلیون نفر 
به مرکزیت کاشان شده بودند. آنها شرایط فرهنگى و 
اجتماعى حاکم بر منطقه شمالى اصفهان و همچنین بُعد 
مسافت تا مرکز استان را دلیل تدوین طرح خود اعالم 
کردند. به مرور زمان اما از تعداد نمایندگان امضا کننده 
این طرح کاسته شد به طورى که حتى نمایندگانى که 
شهرهاى آنها هم در استان جدید لحاظ شده بود، به جمع 
مخالفان تقســیم اصفهان پیوستند. دلیل این مخالفت 
بیشتر به مرکز استان جدید(کاشان) باز مى گشت. آنها 
معتقد بودند اگر قرار است زیر نظارت شهرستان کاشان 

قرار بگیرند، اصفهان را ترجیح مى دهند.
اما حاال نماینده نجف آباد مى گوید نه تنها طرح تقسیم 
استان اصفهان هنوز به قوت خود باقى است بلکه طرح 
در کمیسیون شــوراها و امور داخلى کشور مجلس هم 

مورد بررســى قرار گرفته و تغییراتى در آن داده  شده 
است هر چند به مجلس دهم نمى رسد: «کلیات طرح 
اســتان اصفهان شمالى در کمیسیون شــوراها و امور 
کشورى تصویب و در نوبت رأى گیرى در صحن علنى 

قرار گرفت اما طرح هاى بسیار زیادى در صحن علنى 
مجلس در نوبت رأى گیرى است و رسیدن این طرح به 

مجلس دهم قابل پیش بینى نیست.»
به اســتناد اظهارات نماینده نجف آباد، تغییرات انجام 

شده روى طرح تقسیم اســتان اصفهان بسیار گسترده 
به نظر مى رســد. ابوترابى گفته است که بنابر پیشنهاد

 نماینــدگان و معتمدیــن شهرســتان هــاى قــرار 
گرفته در این طرح، اســتان اصفهان شــمالى، استان 
«گلســاران» نام گرفته و همچنین شهرســتان هاى 
نایین و خــور و بیابانــک از این طرح حذف شــده و

شهرستان هاى محالت، دلیجان، خوانسار و گلپایگان 
به آن  اضافه شده اند و براى شهرستان هاى گلپایگان 
و دلیجان در این استان فرماندارى ویژه در نظر گرفته 

شده است.

راه درازى در پیش است
اگر آنطور که نماینده نجف آباد گفته است، وزارت کشور 
موافق تغییرات انجام شــده در این طرح و به طور کلى 
موافق تقسیم اســتان اصفهان به دو استان بوده است، 
بنابراین با این تناقض بزرگ روبه رو خواهیم شــد که 
چرا مجموعه این وزارتخانه تا امروز در گفتگوهایشان 
با رســانه ها از چنیــن طرحــى دفاع نمــى کردند؟ 
آیا توافقى میان ایــن وزارتخانه با نمایندگان بر ســر 
تقسیم اصفهان شده اســت؟ هنوز کسى به این سئوال 
پاسخ نداده است اما بنا بر اظهارات جدید  نماینده نجف 
آباد، چون احتمال رد این طرح از طرف شوراى نگهبان 
به دلیل بار مالى زیاد آن اســت، بنابراین  مســاعدت 
هیئت وزیران و رئیس جمهور الزم اســت تا این طرح 
مورد موافقت قرار گیــرد. این یعنى فعــًال راه درازى

 تا به سرانجام رســیدن جنجالى ترین تقسیم استانى 
در ســال هاى اخیر پیش روى نمایندگان موافق این 
طرح است حتى اگر تأسیس «گلساران» موافقانى هم 

داشته باشد.

طراحان تقسیم استان اصفهان همزمان با اعالم  تغییرات انجام شده، از نام استان جدید پرده بردارى کردند

«اصفهان»، «گلســاران» مى شود! 
سهیل سنایى
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بیش از 2000 نفر از مردم بریتانیا در گروه سنى باالى 18 
سال در یک نظرسنجى عمومى «بنکسى» را محبوب ترین 
نقاش تاریخ دانستند. در واقع مردم بریتانیا ناشناس ترین 
نقاش سرشــناس تاریخ را به بزرگانى چون «رامبراند» و 
«مونه» ترجیح دادند و بنکسى را محبوب ترین نقاش تاریخ 

از نگاه خود برگزیدند.
بنکسى نقاشى هایش را با اسپرى روى دیوارهاى گوشه 
و کنار دنیا خلق مى کند و تا امروز کســى نتوانسته هویت 
واقعى او را فاش کند.  در واقع، بنکسى تنها هنرمند زنده 
در نظرسنجى انتخاب محبوب ترین نقاش یا مجسمه ساز 
دنیاست که در میان ده هنرمند برتر قرار مى گیرد. نشریه 
«هومز اند آنتیکس» این نظرســنجى را برگزار کرده و 
«مل شروود»، ســردبیر آن درباره نتایج چنین مى گوید: 
«صدرنشــینى بنکســى هم غافلگیرکننده اســت هم 

هیجان انگیز و نشان مى دهد نقاشى خیابانى تا چه اندازه 
میان مردم جا باز کرده و محبوب اســت. این شخصیت 
مرموز براى در دسترس بودن نقاشى بسیار کوشیده و در 
واقع هنر را از چهاردیوارى گالرى ها به خیابان آورده است.»

کارشناســان معتقدند هر چند بنکسى از نگاه مردم امروز 
بریتانیا محبوب ترین نقاش تاریخ است اما سخت بتوان 
براى او جایگاهى بین بزرگ ترین نقاشان تاریخ دست و پا 
کرد. هنر «داوینچى»، «مونه»، «رامبراند» و «ونگوگ»  
پس از صدها سال همچنان خریدار دارد و تاریخ مصرف 
نقاشى هاى بنکسى ممکن اســت به یک دهه هم نرسد. 
با این حال، چکش خوردن میلیون دالرى نســخه هاى 
مکتوب برخى آثار خیابانى او نشــان دهنده عالقه برخى 

مجموعه داران به نقاشى هاى معنادار بنکسى است.

تهیه کننده ســریال «نون.خ» از بازدید سعید آقاخانى از 
مناطق کوهستانى استان هاى کردســتان و کرمانشاه 
براى انتخاب لوکیشن هاى فصل دوم این سریال خبر داد.

مهدى فرجى، تهیه کننده ســریال «نــون. خ» که قرار 
است فصل دوم آن به کارگردانى ســعید آقاخانى براى 
ماه رمضان 99 آماده شــود، دربــاره وضعیت فعلى این 
سریال بیان کرد: قســمت هاى اولیه سریال «نون. خ» 
اکنون در حال نگارش است که قرار است در 25 قسمت 
نوشته شــود. وى ادامه داد: این سریال ماه رمضان سال 
آینده روى آنتن شبکه یک مى رود و فکر مى کنم از یکى 
دو هفته دیگر به طور رســمى پیش تولید این سریال را 

شروع مى کنیم.
این تهیه کننده با اشــاره به حضور دیگــر بازیگران نیز 
گفت: انتخاب بازیگران جدید نیز در دســتور کار است و 

سعید آقاخانى، کارگردان سریال به شکلى جدى مشغول 
بررسى شرایط تولید است، او سفرهایى هم به کردستان و 

کرمانشاه براى بازبینى لوکیشن ها داشته است.
فرجى با اشــاره به همکارى اســتاندارى دو اســتان 
کردنشین اظهار کرد: از طرف اســتاندارى کرمانشاه و 
کردستان عالقه  مندى هایى براى تولید این سریال در 
کوهستان هاى مناطق کردنشین وجود دارد و حتماً امسال 
بخش مهمى از سریال را در این استان ها تولید خواهیم 
کرد و بیشتر از ظرفیت جغرافیایى این استان ها استفاده 

خواهیم کرد.
تهیه کننده «نون. خ» درباره ترکیب بازیگران این فصل از 
سریال نیز گفت: ما همچنان از بازیگران و هنرمندان بومى 
استفاده مى کنیم، ترکیب اصلى بازیگران تغییر نخواهد 

کرد ولى بازیگران جدیدى به سریال اضافه مى شوند.

حاتمى کیا پس از «به وقت شام» و «بادیگارد» فیلم بعدى اش را هم با اوج مى سازد. 
حاتمى کیا با اتمام نگارش فیلمنامه «خروج» وارد مرحله پیش تولید این اثر که قرار 

است به تهیه کنندگى حبیب  والى نژاد ساخته شود، شد.
این فیلم سینمایى بعد از «بادیگارد» و «به وقت شام»، سومین همکارى سازمان 

هنرى رسانه اى «اوج»  با ابراهیم حاتمى کیا خواهد بود.
در حال حاضر حاتمى کیا نگارش فیلمنامه این فیلم سینمایى را به پایان برده است 

و پس از گذراندن مراحل پیش تولید، این فیلم  را جلوى دوربین خواهد برد.
«خروج» بیســتمین فیلم ابراهیم حاتمى کیا در مقام کارگردان در سینماى ایران 

است.

بازیگر هزارنقش تئاتر، ســینما و 
تلویزیون ایران با تأکید بر اهمیت 
محتوا در خلق اثر هنرى به عنوان 
امر قابل احتــرام و اجتناب ناپذیر 
همچنین رســالت هنرمنــد براى 
احترام گذاشــتن به 
این مهم بیش 

از هر چیز 
حتــى خود، 
غلبه  گفــت: 
نــگاه تجارى 
بــه خالقیت 

هنرى در سینما و تئاتر امروز آزارم مى دهد.
محمدعلــى کشــاورز بــا بیــان آنکــه طــى چند 

پشــت  مشــغول  اخیــر  سر مــاه 
گذاشتن دوره هاى فیزیوتراپى در 

مســیر بهبود روند حرکتى خود 
بوده است گفت: سالمتى 

بزرگى  نعمت 

اســت که 
تا زمان بهــره بردن 
از آن چنــدان توجهى به آن 
نداریم اما به محــض آنکه اتفاقى 
برایمان مى افتد تازه متوجه مى شــویم که 
از چه نعمت بزرگى غفلت کــرده ایم. بحمدا... طى چند 
ماه اخیر با پشت سر گذاشتن دوران نقاهت بعد از آخرین 
عمل جراحى در حال سپرى کردن دوره هاى فیزیوتراپى 
براى بهبود عملکرد حرکتى ام هســتم. وى ادامه داد: 
طى این مدت بیشــترین زمان خود را صرف مطالعه و 
همراهى با کتاب کردم و البته در این میان آثار سینمایى و 

سریال هاى تلویزیونى را دنبال و تالش مى کنم بخشى 
از زندگینامه ام را بنویسم تا در آینده نزدیک بتوانم کتاب 

را براى چاپ به انتشارات بسپارم.
بازیگر سریال «سربداران» با بیان آنکه بعد از 70 سال 
نفس کشیدن در وادى هنر تئاتر، سینما و تلویزیون؛ 
قلب و روحم براى هنر، دوســتان هنرمندم و از همه 
مهمتر، مردم سرزمینم مى تپد تصریح کرد: مهر، لطف و 
التفات مردم در پیگیرى احوالم و دعاى خیرى که همواره 
احساس مى کنم بدرقه تک تک نفس هایم است و من 
را شرمنده مردم ســرزمینى کرده که به عنوان عضوى 
کوچک از خانواده بزرگ هنر ایران تالش کردم به فراخور 
قدرت و توانایى ام با آثارى که در آنها ایفاى نقش کردم 
سهمى در نقش تار و پوِد دار قالى زندگیشان داشته باشم.

بازیگر فیلم «مردى که موش شد» با اشاره به حوزه سینما 
و فعالیت هنرمندان این عرصه تأکیــد کرد: غلبه نگاه 
تجارى به خالقیت هنرى در تولیدات سینمایى و برخى 
آثار تئاترى امروز بسیار آزارم مى دهد. محتوا و مفهوم در 
خلق اثر هنرى امرى قابل احترام و اجتناب ناپذیر است 
و هنرمند رسالت دارد به این مهم بیش از هر چیز حتى 

بیشتر از خود احترام بگذارد اما به دلیل غلبه نگاه تجارى 
به تفکر و تأمل هنرى، سینماى امروز در حوزه کمدى از 
محتوا عارى شده و بسیارى آثار حاضر بیشتر از آنکه نگاه 
هنرمندانه داشته باشند به لودگى و ادا و اطوار شبیه است 

که به هیچ وجه نمى توان نام آنها را هنر سینما گذاشت.
کشاورز با اشاره به آثار موفق سینماى کمدى ایران؛ مانند 
«اجاره نشین ها» نمردى که موش شد»، «زرد قنارى»، 
«خارج از محدوده» و آثارى از این دست خاطرنشان کرد: 
مهمترین رسالت حوزه کمدى، نقد شرایط حاضر با زبان 
شیرین است. در نهایت هدف آن ارائه راهکار، پیشنهاد 
و تلنگر به مخاطبان است تا نسبت به شرایط مورد انتقاد 
گامى جدى براى بهبود بردارند. اما ســینماى کمدى ما 
امروز در شرایطى است که براى گرفتن خنده از مخاطب 
حتى بسیارى از هنجارهاى عرفى و احترام هاى جارى 
در زبان، ادبیات گفتار و ُکنش مردمان فرهنگى ایران را 
به سخره مى گیرد و این براى شناسنامه فرهنگى ایران 

کارنامه موفقى نیست.
بازیگــر فیلم هاى «خســوف» و «آقاى بخشــدار» با 
اشاره به ســال هاى درخشــان ســینماى ایران بعد از 

انقالب به ویژه در دهه هاى 60 و 70 یادآور شــد: در آن 
ســال ها کارگردانان بزرگى مانند کمال تبریزى، مجید 
مجیدى، رخشان بنى اعتماد و ابراهیم حاتمى کیا از نسل 
هنرمندانى متولد شدند که شکوفایى شان را بعد از پیروزى 
انقالب اسالمى پشت سر گذاشتند اما امروز شاهد حضور 
افرادى در قامت هنرمند به ویژه در حوزه سینما هستیم 
که بیشتر به واســطه رابطه یا منابع مالى وارد این حوزه 
مى شوند و به همین ســبب به جاى تالش براى ارتقاى 
فرهنگ و هنر با سطحى ترین و نازل ترین اثر در عرصه 
بازیگرى، فیلمنامه نویسى و کارگردانى کمر به تخریب 

هویت قدرتمند سینماى ایران بسته اند.
بازیگر سریال «افسانه سلطان و شــبان» خاطرنشان 
کرد: تولیدات هنرى در عرصه سینما و تئاتر در حقیقت 
به مثابه نشاندن بذرى براى تفکر در ذهن مخاطب است  
اما امروزه بسیار مى بینیم مخاطبان به محض پایان فیلم 
و بیرون آمدن از در سالن هاى سینمایى ثانیه اى به آن اثر 
فکر نمى کنند که نشان مى دهد رسالت تولید آثار هنرى، 
یعنى وادار کردن جامعه مخاطبان به اندیشه گرى و تأمل 

از دست رفته است.

بازیگر هزارنقش تئاتر، ســینما و 
تلویزیون ایران با تأکید بر اهمیت 
محتوا در خلق اثر هنرى به عنوان 
امر قابل احتــرام و اجتناب ناپذیر 
همچنین رســالت هنرمنــد براى 
احترام گذاشــتن به 
بیش مهم این

از هر چیز 
حتــى خود، 
غلبه  گفــت: 
نــگاه تجارى 
بــه خالقیت

هنرى در سینما و تئاتر امروز آزارم مى دهد.
محمدعلــى کشــاورز بــا بیــان آنکــه طــى چند 

پشــت  مشــغول  اخیــر  سر مــاه 
ر در گذاشتن دوره هاى فیزیوتراپى

مســیر بهبود روند حرکتى خود 
بوده است گفت: سالمتى 

بزرگى نعمت 

اســت که 
تا زمان بهــره بردن 
از آنچنــدان توجهى به آن

نداریم اما به محــض آنکه اتفاقى 
برایمان مى افتد تازه متوجه مى شــویم که 
از چه نعمت بزرگى غفلت کــرده ایم. بحمدا... طى چند 
ماه اخیر با پشت سر گذاشتن دوران نقاهت بعد از آخرین 
عمل جراحى در حال سپرى کردن دوره هاى فیزیوتراپى 
براى بهبود عملکرد حرکتى ام هســتم. وى ادامه داد: 
طى این مدت بیشــترین زمان خود را صرف مطالعه و 
همراهىبا کتاب کردم و البته در اینمیان آثار سینمایى و

سریال هاى تلویزیونى را
از زندگینامه ام را بنویسمت
را براى چاپ به انتشارات
بازیگر سریال «سربدار
نفس کشیدن در وادى
قلب و روحم براى هنر،
مهمتر، مردم سرزمینم مى
التفات مردم در پیگیرى اح

احساس مى کنم بدرقه تک
را شرمنده مردم ســرزمی
کوچک از خانواده بزرگ ه
قدرت و توانایى ام با آثارى
سهمى در نقش تار و پوِد د
بازیگر فیلم «مردى که مو
ع و فعالیت هنرمندان این
تجارى به خالقیت هنرى
آثار تئاترى امروز بسیار آز
خلق اثر هنرى امرى قابل
و هنرمند رسالت دارد به

محمدعلى کشاورز: 

سینماى کمدى امروز به لودگى و ادا و اطوار شبیه است
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سروش صحت، کارگردان سینما و تلویزیون عکس جدیدى از بازیگران 
فوق لیسانسه ها را به اشتراك گذاشت.

«لیسانسه ها» سریالى به کارگردانى ســروش صحت و بازى هوتن 
شکیبا، امیرحسین رستمى و امیر کاظمى است که دو فصل موفق را در 

شبکه 3 سیما پشت سر گذاشت.
این سریال که با استقبال ویژه اى از سوى مخاطبان تلویزیون مواجه 
شد این روزها مراحل ساخت سومین فصل خود با عنوان «فوق لیسانسه 
ها» را سپرى مى کند و بسیارى از مخاطبانش منتظر پخش زودتر این 

سریال هستند.
سروش صحت، کارگردان سریال «لیسانسه ها» عکسى از سه بازیگر 

اصلى سریال «فوق لیسانسه ها» را به اشتراك گذاشت.
تصویربردارى سریال «فوق لیسانسه ها» از آخرین روزهاى فروردین 
ماه 98 با بازى هوتن شکیبا و آزمون کارشناســى ارشد آغاز شد و با 
پیوســتن بازیگرانى جدید به جمع بازیگران قبلى این سریال مراحل 

تصویربردارى ادامه یافت.
مراحل تصویربردارى سریال «فوق لیسانسه ها» با حضور بازیگران 
اصلى و جدید این سریال در حال انجام اســت و به احتمال زیاد این 

سریال زمستان امسال آماده پخش مى شود.
هوتن شکیبا، بازیگر نقش «حبیب»، امیرحسین رستمى بازیگر نقش 
«مســعود» و امیر کاظمى در نقش «مازیار» سه شخصیت اصلى سه 
فصل سریال «لیسانسه ها» را تشــکیل مى دهند که نقش هر کدام از 

ویژگى هاى منحصر به فردى برخوردار است.
هوتن شکیبا، امیر کاظمى، امیرحسین رستمى، عرفان برزین، بهنام 
تشکر، بیژن بنفشه خواه، مهران رجبى، متین ستوده، رؤیا میر علمى، 
کاظم سیاحى، عزت ا... مهرآوران، سوگل قالتیان، آتنه فقیه نصیرى 
و... بازیگرانى بودند که در فصل اول و دوم ســریال «لیسانسه ها» به 
ایفاى نقش پرداختند و در این فصل ســریال «فوق لیسانسه ها» هم 

حضور دارند. 

آخرین اخبار از «فوق لیسانسه ها»

حاتمى کیا پساز «به وقت شام
حاتمى کیا با اتمام نگارش فیلمن
است به تهیه کنندگى حبیب
این فیلم سینمایى بعد از «باد
هنرى رسانه اى «اوج»  با ابر
در حال حاضر حاتمى کیا نگار
و پس از گذراندن مراحل پیش
«خروج» بیســتمین فیلم ابرا

است.

ابراهیم حاتمى کیا 
با «اوج» به 
«خروج» رسید

پوراندخت مهیمن، بازیگر سینما و تلویزیون در مورد حادثه اى 
که در سریال «بیا از گذشته حرف بزنیم» با آن مواجه شد، گفت: 
هنگام ضبط یکى از سکانس هاى «بیا از گذشته حرف بزنیم» 
در شهر چالوس دچار صدمه از ناحیه زانو شدم که بعد از آن عمل 
جراحى بر روى زانویم انجام شد و خدا را شکر در حال حاضر در 
بهبودى کامل به ســر مى برم، اما این حادثه سبب شد تا مدتى 

نتوانم به فعالیت بپردازم.
وى درباره فعالیت این روزهــاى خود بیان کــرد: به زودى با 

احمد امینى کارگردان با تجربه ســینما و تلویزیون براى بازى 
در جدیدترین سریال تلویزیونى وى قرارداد خواهم بست. این 
بازیگر تلویزیون درباره دلیل پذیرفتن حضورش در سریال جدید 

احمد امینى تصریح کرد: من تجربه کار با امینى را در 
گذشته نیز داشته ام بنابراین با خواندن فیلمنامه 

سریال جدید این کارگردان و شناختى که از  
امینى دارم پیشنهادش را براى بازى در این 

مجموعه تلویزیونى پذیرفتم. 
مهیمن با اشاره به اســتقبال مخاطبان از 

سریال «بیا از گذشته حرف بزنیم» اظهار کرد: 
استقبال مردم از مینى سریال «بیا از گذشته 

حرف بزنیم» سبب شد تا حمید 
... بــار دیگر  نعمت ا

اقدام به ســاخت 
ى  قســمت ها
جدیدى از این 

عــه  مجمو
این  کنــد. 

سریال اپیزودیک در شــش قســمت فیلمبردارى شده که به 
زودى روى آنتن رســانه ملى قرار خواهد گرفت. همانطور که 
مخاطبان مى دانند محوریت این مجموعه ســفر ســه پیرزن 
به شهر هاى مختلف کشــور و اتفاقاتى که براى آنها مى افتد

 است.
وى درباره جذابیت کار با حمید نعمــت ا... ابراز کرد: 
ساخت مجموعه «بیا از گذشته حرف بزنیم» از ابتداى 
سال 96 آغاز شد و تا پایان سال کار ادامه داشت. دقت 
و تیزبینى حمید نعمت ا...، سبب شد تا مجموعه موفقى 
را ارائه دهد و من نیــز از کار کردن با این کارگردان لذت 

بردم.
 مهیمن خاطرنشــان کــرد: پرداختن بــه مضامین 
اجتماعى، با زبانى ساده و گویا که مى تواند 
ارتباط خوبى را بــا مخاطب برقرار 
کنــد و همزاد پنــدارى بیننده را 
به همراه داشــته باشد از جمله 
شاخصه هاى بارز نعمت ا... 

در آثارش است.

پوراندخت مهیمن : «بیا از گذشته حرف بزنیم» همچنان طرفدار دارد

همزمان با سى و دومین جشنواره بین المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان کارگاه آموزشى طراحى پوستر با 
حضور فرشید مثقالى و افراد منتخب از میان داوطلبان 
در شهر اصفهان برگزار شد. این کارگاه در میانه تیرماه 
در شهر اصفهان و به منظور ارتقاى هنرهاى مکتوب 

بصرى و تبلیغاتى سینماى ایران برگزار شد.
فرشید مثقالى در گفتگو با «ایمنا» پیرامون ارزیابى 

سطح کیفى طرح ها گفت: ســطح کیفى طراحى ها 
خوب بود چرا که هفت نفرى که در این کارگاه حضور 
داشتند، از میان حدود 20 نفر که متقاضى شرکت در 
این کارگاه بودند، انتخاب شدند. مثقالى ادامه داد: از 
میان طراحى هاى که در طول این کارگاه انجام شد، 
بعضى از آنها پتانسیل این را دارند که به عنوان پوستر 
اصلى دوره سى و سوم جشنواره نیز انتخاب شود. این 

تعامل با هنرمندان شهر اصفهان، همکارى ثمربخشى 
بود. این تصویرســاز با بیان آنکه محدودیتى براى 
تصویرسازى در طول کارگاه ها وجود نداشت، اظهار 
کرد: طراحى ها آزاد بود و تأ کید بر نشانه و یا موضوع 
خاصى وجود نداشــت. محوریت اصلى این کارگاه، 
طراحى پوســتر براى جشــنواره کودك بود و المان 
مشخصى براى طراحى در طول کارگاه، مد نظر نبود.

طراح پوستر سى و دومین جشنواره بین المللى فیلم کودك و نوجوان:

کارى خوب را با هنرمندان اصفهانى تجربه کردم

صفحه اینستاگرامى طرفداران «دورهمى» که بیشتر 
مى توان آن را هواداران مهران مدیرى دانست و اخبار 
این مجرى، بازیگر و کارگردان را پوشش مى دهد، خبر 

از بازگشت این برنامه تلویزیونى داد.
برنامه «دورهمى» که نخستین قسمت آن، 27 اسفند 
94 روى آنتن شــبکه نســیم رفت، تا کنون در چهار 
فصل، شامل 197 قسمت بوده که آخرین آن، فروردین 
امسال پخش شده است. پس از صحبت هاى انتقادى 
و طعنه آمیز مهران مدیرى در ویژه برنامه نوروز 98 که 
به توبیخ مدیر شبکه نسیم توسط على عسکرى، رئیس 
صدا و سیما منتهى شــد، ادامه تولید «دورهمى» در 
هاله اى از ابهام قرار گرفت. شیوه و روند تهیه سرمایه و 
حمایت مالى از تولید این برنامه هم از دیگر مواردى بود 

که پخش «دورهمى» را با چالش روبه رو کرد. 
در این شرایط، صفحه رسمى طرفداران «دورهمى» در 
اینستاگرام که در واقع اخبار مهران مدیرى و فعالیت هاى 
هنرى او را پوشــش مى دهد، در پستى کوتاه نوشت: 
«پخش ســرى جدید «دورهمى»  به زودى از شبکه 
نســیم؛ تاریخ دقیق از طریق همین پیج اطالع رسانى 

خواهد شد.»

«دورهمى» برمى گردد
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مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن کــه در نیم فصل لیگ هجدهم از 
پدیده به این تیم پیوست هفته پیش شاهد بازى همین دو تیم در 

ورزشگاه فوالدشهر بود.
محمدرضــا خلعتبرى فصل گذشــته را با پدیــده پرفروغ آغاز 
کرد اما در نیــم فصل که به ذوب آهن پیوســت در همان اولین 
بازى اش برابر تیم نســاجى و در روزى که نمایش خوبى داشت 
دچار مصدومیت شدید شد و فصل را از دســت داد. او اما بعد از 
گذراندن دوران مصدومیت و انجام عمل جراحى توانســت در 
تمرینات پیش فصل به ذوب آهنى ها اضافه شود. او  در حاشیه 
بازى دوســتانه ذوب آهن برابر پدیده گفت:«خداراشکر شرایط 
بدى نیست. شــرایط خوبى اســت کار با وزنه و قدرتى را انجام 
مى دهم و مى توانم در زمین کار با تــوپ را انجام بدهم. مربى 
بدنسازم از شرایطم راضى اســت امیدوارم هرچه زودتر به تیم 

اضافه شوم . متاســفانه فصل گذشــته در اولین بازى ام براى 
ذوب آهن مصدوم شدم و نتوانستم به تیم کمک کنم.آقاى آذرى ، 
بچه ها و مخصوصا این کادرفنى خیلى زحمت کشیدند تیم را در 

جدول به رتبه هاى باال رساندند.»
او اضافه کرد:« سال گذشــته همه دیدند که چه تیمى داشتیم 
و امیدوارم امســال هم این روند را ادامه دهیم. درباره خودم هم 
آنطور که پزشکان مى گویند شرایطم خوب و امیدوار کننده است. 
اگر مسابقات لیگ عقب بیفتد مى توانم از همان اولین بازى هاى 
لیگ به ذوب کمک کنم اما در کل عجله اى ندارم و دوست دارم 
در بهترین شرایط به تیم اضافه شوم. با این حال فکر مى کنم از 

همان هفته هاى اول بتوانم بازى کنم.»
خلعتبرى همچنین درباره روند بهبودش گفت:« تالشم را مى کنم 
که کارهایى که مربى بدنساز مى گوید به نحو احسن انجام بدهم. 

خودم خیلى دوست دارم برگردم و به ذوب آهن کمک کنم.» 
او در رابطه با شــرایط ذوب آهن هم گفت:« خداراشکر یک تیم 
خوب با بازیکنان جوان داریم. مطمئنــا تیم ما مى تواند در لیگ 
امسال یکى از چهارتیم باالى جدول باشد. تیم ما پتانسیل این را 
دارد چرا که بازیکنانى  دارد که همه تیم ها چه در ایران و چه آسیا 
به دنبال آن ها هستند. من فکر مى کنم ذوب آهن مى تواند یکى 

از چهار تیم باالى جدول لیگ امسال باشد.»
او درباره جدایى اش در نیم فصل از پدیده و پیوســتنش به ذوب 
آهن که یک انتقال بحث برانگیز بود هم گفت:«این نهمین سال 
است که در اصفهان هستم. 5 سال در ذوب و 3 سال در سپاهان 
بودم. من در ذوب به همه چیز رسیدم و مقابل بهترین تیم هاى 
آسیایى بازى کردم و به تیم ملى هم رسیدم. همه چیز اینجا براى 
من مهیا بود. من اولیــن بار با نظر آقــاى آذرى و کربکندى به 

ذوب آهن آمدم و وظیفه خودم مى دیدم به این تیم کمک کنم.  در 
پدیده نیم فصل اول شرایط خیلى خوبى داشتم.»

خلعتبرى همچنین گفت:« من از مردم مشهد تشکر مى کنم 
واقعا نیم فصل اول از من حمایت کردند و در مشهد 

شرایطم از هر نظر خوب بود. من مطمئن هستم 
پدیده امسال هم یکى از تیم هاى خیلى خوب 
است و موفق خواهد شد اما همانطور که گفتم 
پیشــنهاد ذوب آهن دیگر جــاى فکر کردن 
نداشــت. » او درباره مصدومیتــش در اولین 

بازى براى ذوب آهن گفــت:« این یک اتفاق 
فوتبالى بود و حاال گذشــته ها گذشته است، من 

االن به آینده فکر مى کنم و مــى خواهم هرچه زودتر
 بازگردم.»

مبه این تیم کمک کنم. در
ى داشتم.»

م مشهد تشکر مى کنم 
در مشهد دند و

مئن هستم 
لىلىخخوب
که گفتم 
ر کردن 
در اولین

ک اتفاق 
است، من ه

واهم هرچه زودتر

محمدرضا خلعتبرى:

در ذوب آهن به همه چیز رسیدم

محسن بنگر در گفتگوى ویدئویى با شبکه آنتن اعتراف 
جالب، حرف هایى محض خنده و سوتى هاى جالبى 

داشت که صرفا به گوشه اى از آنها اشاره مى کنیم.
وى در اعترافى تاریخى واقعیت را در موضوع شکست 
پرسپولیس از سپاهان در ورزشــگاه فوالدشهر که به 
ماجراى“آب هاى آلوده» موسوم شده بود عیان ساخت. 
ماجرایى که مرتبا برخى رسانه ها از آن براى حمله به 

سپاهان استفاده مى کردند.
موضوع خیلى ســاده و نتیجه ســهل انــگارى تیم 
سرپرســتى و تدارکاتى پرســپولیس بود. استفاده و 
خوردن ایزواستارهایى که تاریخ مصرفش گذشته بود.

موضوع دیگر در این گفتگو حمله ناشــیانه همراه با 
ســوتى وى به مطالب و مقاالت ما بود که در روزهاى 
اخیــر در روزنامه نصــف جهان و همینطــور برخى 

صفحات سپاهانى منتشر شد. ما چند روز پیش به بهانه 
خداحافظى اش نوشتیم که آقاى بنگر «همه افتخارات 
بزرگ و مدال هایت را مدیون سپاهان هستى“. وى در 
جواب ما با همان کم اطالعى همیشگى اش مى گوید: 
”خودشان( سپاهانى ها) قبول دارند که ما نباشیم اینا 
دیگه جام نمى گیرند. خودشون، خودشون رو مسخره 

مى کنند! بعد ما چى شد؟ چرا چیزى نگرفتند؟!“
آقاى بنگر! بعد از تو ،ســپاهان یک جام حذفى و یک 
جام لیگ برتر گرفت. فینال جام حذفى که با پیراهن 
پرسپولیس جلوى صدهزار هوادار در پایان بازى مغموم 
بودى و کاپیتان نویدکیا به جاى کاپیتان مهدوى کیا 
جام را در ورزشگاه آزادى باالى ســر برد را فراموش 
کردى؟ قهرمانى مان بدون تــو در فصل چهاردهم 

را چطور؟
سهم تو از جام و مدال پس از ترك سپاهان 

این بود که یک فصل پس از دیپورت از پرسپولیس 
و چند روز پــس از اخراج از تراکتــور، در هنگام 

قهرمانى پرسپولیس به عنوان مهمان و بازیکن 
ســابق به رختکن ســرخ ها بروى و با جام 

قهرمانى و مدال سید جالل حسینى براى 
اینســتاگرامت صرفا عکس یادگارى 

بگیرى. جام و مدالــى که به تو هیچ 
تعلقى نداشت.

تکرار مى کنیم. همــه افتخارات 
بزرگ و مدال هایــت را مدیون 
سپاهان هســتى. وقتى تو رفتى 
ما دو جام دیگر گرفتیم و تو صفر 

جام. تمام!

یادته بعد از سپاهان با مدال سیدجالل عکس یادگارى گرفتى؟!

وقتى رفتى، سپاهان دو جام گرفت 
و تو صفر جام

را در ورزشگاه آزادىباالى ســر برد را فراموش جام
کردى؟ قهرمانى مان بدون تــو در فصل چهاردهم 

را چطور؟
سهم تو از جام و مدال پس از ترك سپاهان

صفر گرفتیم و تو ما دو جام دیگر
جام. تمام!

اردوى پرســپولیس در ترکیه، دو  آخریــن روزهاى 
ســروش رفیعى و شــایان خروجى بزرگ داشت. 
که کالــدرون آن ها را کنار مصلح، بازیکنانى هستند 
بعد، جایــى در برنامه هاى گذاشــته و فصل 
نخواهند  داشــت. شــایان مصلح، او 

مدت هاست با وجود تمدید 
قرارداد یکــى از گزینه هاى 
خروج از باشــگاه براى خالى 
کردن لیســت بزرگســاالن 
محسوب مى شود. پرسپولیس 
در پســت دفاع چپ، انصارى و 
نادرى آمــاده را در اختیار دارد و 
بعید است شــانس چندانى، براى 

وجود داشته باشــد. کنار گذاشتن مصلــح 
امــا،  خیلى از پرسپولیســى ها را غافلگیر ســروش 

قبل، به عنوان یک بمب بزرگ با پیراهن کرد. بازیکنى که یک سال 
پرسپولیس عکس یادگارى گرفت حاال بخاطر سطح پایین آمادگى، در لیست 

خروجى کالدرون قرار گرفته است.
بررسى عملکرد رفیعى در فصل گذشته، نشان مى دهد نرسیدن او به سطح توقع 

کالدرون، اتفاقى عجیب نبوده است. رفیعى فصل پیش، 11 بازى براى پرسپولیس به 
میدان رفت و هیچ پاس گلى براى این تیم نداد. او در تمام این بازى ها، مجموعا 3پاس 
کلیدى به هم تیمى هایش داد و در موقعیت سازى موفق عمل نکرد. او با میانگین 0.5 
پاس کلیدى در هر مسابقه، نفر هشتم تیمش بود. دقت پاس 75.3 درصد هم در سطح 
پرسپولیس، کارنامه خوبى محسوب نمى شــد و او را در جایگاه نهمین بازیکن فصل 
باشگاه قرار داد. تنها فاکتورى که رفیعى فصل پیش بین بهترین هاى پرسپولیس قرار 

داشت، خطا گرفتن از حریف و لمس توپ بود.
نمرات تیم آنالیز نود هم رفیعى را در بین بدترین هاى فصل پرسپولیس قرار مى دهد. 
رفیعى فصل قبل میانگین نمرات نه چندان خوب 3.42 را داشــت. از بین بازیکنان 
پرســپولیس که حتى یک بازى نمره گرفته اند، 16 بازیکن اوضاع بهترى از سروش 
داشتند و فقط  حســین پور، ســعید کریمى، همتى، ربیع خواه، بودیمیر و شریفى در 
لیست تیم بدتر از او بودند. از این لیست بیشترشان در لیست بزرگساالن پرسپولیس 
نیستند، بودیمیر از باشگاه جدا شــده و فقط ربیع خواه و شریفى در لیست بزرگساالن 

باقى مانده اند.
تصمیم کالدرون، یک ریســک بزرگ هم به همراه دارد. بشــار رسن، دیگر هافبک 
تهاجمى پرسپولیس که فصل گذشته معموال گزینه اول برانکو محسوب مى شد، هنوز 
قراردادش با باشگاه را تمدید نکرده است. حتى در صورت تمدید قرارداد هم آمادگى 
جسمى رسن، در حدى نیست که بتوان او را به عنوان تنها گزینه براى این پست در 
نظر گرفت. از حاال به نیازهاى پرســپولیس، باید خرید یک هافبک تهاجمى را هم 

اضافه کرد. آن هم به شرطى که قرارداد رسن هم تمدید شود.

بالیى که کالدرون سر بمب بى خطر آورد

نساجى مازندران که فعالیت جدى در نقل و انتقاالت 
داشته و خریدهاى لیگ برترى خود را با بازیکنانى 
مثل حسن جعفرى، مهرداد کفشگرى، میالد سرلک، 
رضا علیارى، مجتبى بیژن و ... انجام داده بود، هفته 
پیش هم یک بازیکن در فــاز هجومى جذب کرد تا 
تمام سهمیه هاى لیگ برترى خود را پُر کرده باشد. 
محمد قاضى که ســابقه بــازى در تیم هاى فوالد، 
ذوب آهن، پرسپولیس، استقالل، صبا، نفت تهران 
و پدیده را دارد و فصل گذشــته در پیکان عضویت 
داشت، با قراردادى یک ســاله به باشگاه نساجى 
مازندران پیوســت. این مهاجم 34 ساله که جزو 
بازیکنان باتجربه لیگ برترى محســوب مى شود و 
فصل گذشته در بیشتر بازى هاى پیکان حضور داشت، 
در لیگ هفدهم زیر نظر محمدرضا مهاجرى در پدیده 
کار مى کرد که اکنون نیز مجددا شاگرد این سرمربى 
در نساجى مازندران شد. محمد قاضى فصل قبل در 
پیکان تهران 21 بازى در لیگ برتر انجام داد و موفق 
شد سه گل به ثمر رساند. نساجى دهمین تیم لیگ 

برترى قاضى در سال هاى اخیر است.

دهمین مقصد 
قاضى مارکوپولو

از اتفاقات غیرمنتظره نقل وانتقاالت، گوشه نشینى علیرضا منصوریان 
است. مربى اى که معموال پیش از شروع فصل، تیم هایش زیر ذره بین 
قرار مى گرفتند و ســر و صداى زیادى به پا مى کردند. منصوریان 
معموال با سبد پر از بازار نقل وانتقاالت خارج مى شد. پیش از امسال، 
آخرین فصلى که علیرضا منصوریان در نقل وانتقاالت حضور داشت 
14 بازیکن براى اســتقالل خریده بود. منصوریان با سر و صداى 
زیادى پیراهن استقالل را به داریوش شــجاعیان هدیه داده بود، 
شماره هشت استقالل را به مجتبى جبارى برگرداند، سرور جپاروف 
را خرید، برنده خرید پدیده فصل شده بود و مهدى قائدى از بوشهر 
راهى پایتخت شد، سرور جپاروف ستاره ازبک را جذب کرد، حسن 
بیت سعید ســتاره فوالد را خریده بود، همچنین سجاد شهباززاده، 
روزبه چشمى و پژمان منتظرى هم دیگر خریدهاى پر سر و صداى 
منصوریان در دومین فصل حضورش روى نیمکت استقالل بودند.

این در حالى است که فصل قبل از آن هم سبد خریدش را با جذب 
12 بازیکن پر کرده بود و به طور اساسى لیست این تیم را دگرگون 
کرده بود. در لیگ شــانزدهم محمدحســین کنعانى زادگان، وریا 
غفورى، کاوه رضایى، حسین حسینى، آرش افشین، بختیار رحمانى، 
رابسون جانواریو، على قربانى، لئاندرو پادوانى و فرشید باقرى با نظر 
منصوریان جذب استقالل شدند که اکثر این خریدها هم جنجال 
بزرگى به پا کرده بودند. به خصوص اینکه منصوریان پیش از این 
خریدها، در اردوى تیم ملى حاضر شده بود و با چند بازیکن صحبت 

کرده بود.
البته این طور نیست که منصوریان فقط در استقالل سراغ خریدهاى 
پر سر و صدا رفته باشد. او پیش تر زمانى که در نفت تهران بود هم 
حسابى در فصل نقل وانتقاالت سر و صدا به پا مى کرد. یک فصل قبل 
از حضورش در استقالل، سیدجالل حسینى، پیام صادقیان، آلویس 
نانگ، محمد دانشــگر، مهدى مومنى و کارلوس سانتوس را براى 

نفتى ها خریده بود و همه را غافلگیر کرده بود.
اما در این فصل منصوریان تغییر رویه داده و در ســکوت کارش را 
پیش مى برد. هر چند که کاهش 40درصــدى بودجه تیم فوتبال 
ذوب آهن براى فصــل جدید هم در این کنار بــودن منصوریان از 
هیاهوى نقل وانتقاالت بى تاثیر نیســت، ولى به نظر مى رســد از 
جمله تغییرات او بعد از یک سال خانه نشــینى، دورى از هیاهوى 

نقل وانتقاالت و انجام تمرینات در سکوِت خبرى باشد.
البته نباید از سه سربازى که به ذوب آهن برمى گردند هم به سادگى 
گذشت. ذوب آهن شاید تا به حال به جز یوسف بهزادى که جانشین 
رشید مظاهرى شده و میالد مشایخ خریدى نداشته، ولى سه ستاره 
لیگ دانیال اسماعیلى فر، احسان 
پهلوان و مهدى مهدى پور با 
پایان خدمت سربازى به 
این تیــم برمى گردند و 
تیم منصوریان را تقویت 

مى کنند.

به سوى فردا
 آرام و بى سر و صدا

مرتضى رمضانى راد

سعید نظرى

محمد مومنى 

 دوره هشت ســاله حضور کارلوس کى روش در ایران با 
سخت گیرى هاى این مربى در برگزارى اردوهاى تیم ملى 
همراه بود. به شکلى که همواره مساله اى براى اعتراض 
به این مربى وجود داشت و تالش بر رفع ایرادات و دست 
یافتن به وضعیت آرمانى بود. این شرایط گاهى مدیران 
فدراسیون فوتبال را با دردسرهاى متعددى همراه کرد که 
بیشتر به دلیل اعتراض مربیان باشگاهى به زمان و مدت 
برگزارى اردوهاى تیم ملى بود که کى روش اصرار داشت 

بازیکنان ملى پوش را در اختیار داشته باشد.
یکى از ســخت گیرى هاى کى روش نبــود زمین چمن 
مناسب در کمپ تیم هاى ملى فوتبال بود که در نهایت 
بعد از هشت سال زمین مورد نظر در فدراسیون فوتبال 
راه اندازى شد اما عمر کى روش براى استفاده از این زمین 
کم تر از سه ماه بود و به مارك ویلموتس رسید تا دغدغه 

زمین چمن باکیفیت را نداشته باشد.
سخت گیرى هاى کى روش هر چند که به خاطر آمادگى 
بیشتر تیم ملى بود و در این شرایط این مربى هم باید مدت 
زمان بیشترى را در خدمت تیم ملى فوتبال باشد، انتقاداتى 
را هم به دنبال داشت که فدراسیون فوتبال را به این فکر 
انداخت که بعد از کى روش کنترل مربى جدید را در اختیار 
بگیرد. با توجه به همین موضوع، فدراســیون فوتبال از 
نحوه مذاکره تا عقد قرارداد با ویلموتس سعى کرد تمام 

امور را در اختیار خودش بگیرد و از وقوع اتفاقات دوران 
کى روش جلوگیرى کند.

به همین دلیــل بازى هاى دوســتانه و محل برگزارى 
اردوى تیم ملى با نظر فدراسیون فوتبال صورت گرفت. 
با این حال مدت زمان اردوى اخیــر تیم ملى با کاهش 
چشم گیرى مواجه شده است. در واقع قرار بود اردوى اخیر 
تیم ملى در اسفندماه به مدت یازده روز برگزار شود اما به 
دلیل نبود سرمربى، بازى هاى باشگاهى به جاى برگزارى 
اردوى تیم ملى برگزار شد تا سازمان تیم هاى ملى 11 روز 

از تیم هاى باشگاهى طلب کار شود.
بعد از انتخاب ویلموتس، ایــن مربى از برگزارى اردو به 

مدت یازده روز خوددارى کرد و اعالم شد که اردو به مدت 
5 روز و با حضور بازیکنان لیگ برترى برگزار مى شود. با 
این وجود در روزهاى باقى مانده تا اردوى تیم ملى، شایعه 
پرداخت نشدن مطالبات ویلموتس از سوى فدراسیون و 
احتمال کاهش اردوى تیم ملى مطرح شد که در نهایت 
اردو به مدت سه روز و با استفاده از بازیکنان کمتر شناخته 
شده و کم سابقه در تیم هاى ملى برگزار شد تا اردوى بلند 

مدت تیم ملى به یک مینى کمپ تبدیل شود.
روند فعلى و آسان گیرى فدراسیون فوتبال در برگزارى 
اردوى تیم ملى در ســه روز و برگزارى بازى با تیم ملى 
امید به جاى یک تیم ملى و همین طور اســتفاده نشدن 
از بازیکنان اصلى، این شائبه را به وجود آورده است که 
ویلموتس جدیت زیادى روى آماده سازى تیم ملى ندارد و 
فدراسیون هم از انتقاد نکردن این مربى از وضعیت موجود 

برخالف کى روش راضى است.
از ســوى دیگر هنوز وضعیت اردوهــاى تیم ملى براى 
ماه هاى آتى مشــخص نشده است و شــرایط چندان 
مساعد نیست و این نگرانى وجود دارد ویلموتس برخالف 
وسواس خاص کى روش در برگزارى اردوهاى تیم ملى 
از آن سمت بام بیفتد و اردوهاى تیم ملى با وسواس کمى 
در رعایت جزئیات برگزار شــود و نتیجه مناسبى در پى 

نداشته باشد

حاال چرا از آن طرف بام مى افتید؟ 
تاکه فوسا کوبوى 18 ساله و هیروکى آبه 20 ساله در این 
روزها حسابى سروصدا کرده اند. آنها با قراردادهایى بلند 
مدت به دو تیم رئال مادرید و بارسلونا پیوستند و قرار است 
فعال و حداقل در فصل پیش رو براى تیمهاى دوم این دو 
غول اروپایى بازى کنند اما بالشک حضور آنها مى تواند در 

پیشرفت فوتبال ژاپن نقش بسزایى ایفا کند.
گن شوجى، تاکهیرو تومیاسو، شــویا ناکاجیما و ... هم به 

تازگى راهى لیگهاى فرانســه، ایتالیا و پرتغال شدند تا به 
تعداد لژیونرهاى شاغل در اروپاى سامورایى ها اضافه شود. 
شاید باورکردنش سخت باشد اما در حال حاضر ژاپنى ها در 
53 کشور دنیا بازیکن دارند! نه تنها در همه لیگهاى معتبر 
اروپایى بلکه در کشورهایى چون آمریکا، برزیل، بنگالدش، 
الئوس، اوکراین، مالت، اسکاتلند، بلژیک، سوئد، ترکیه، 
ازبکستان، جزایر فارو، کرواسى، کانادا، اتریش، ایران و ... 

هم ژاپنى ها پیشروى کرده اند و نماینده دارند.
آنها در حال حاضــر حداقل دو تیم آماده بــه رقابت براى 
حضور در هر تورنمنتى دارند. یک نسِل جوان فوق العاده 
خطرناك که در سن و ســال کم در اروپا شاغل شده اند و 
تجربه بازى کردن در کوپا آمریکا را هم دارند. ژاپن با یک 
سیاســت گذارى شــگفت انگیز در حال خارج شــدن از 

دسترس آسیایى ها ِمن جمله ایران قرار دارد.

رضا میرزایى شرایط تیم ســپاهان را مطلوب خواند و 
اظهار داشــت: ما در هفته هاى اخیر تمرینات پرفشارى 
را پشت ســر گذاشــتیم و یک اردوى هفت روزه هم 
در کردان داشــتیم. در این مدت ســه بازى دوســتانه 
هم با پدیده، بادران و پیکان انجــام دادیم تا بازیکنان 
بیشــتر با یکدیگر هماهنگ شــوند. مطمئنــًا بعد از 
اردوى ترکیــه وضعیت ما بهتر از این هم خواهد شــد 
و با بهترین شــرایط ممکن وارد فصــل جدید خواهیم 

شد.
وى در ادامه خاطر نشان کرد: سپاهان یک باشگاه کامًال 
حرفه اى اســت و این براى بازیکنان بسیار خوب است 
که در چنین فضایى حضور دارند. از طرفى حضور امیر 

قلعه نویى هم نظم خاصى را در تیم ایجاد کرده است و 
جدا از مســائل فنى، این مربى به خوبى تیم را مدیریت 
مى کند. ما امســال تیم خوبى داریم و بــه چیزى جز 

قهرمانى فکر نمى کنیم.
هافبک تیم فوتبال ســپاهان در پاســخ به این پرسش 
که اصلى ترین رقیب ایــن تیم براى قهرمانى چه تیمى 
است، تصریح کرد: از حاال نمى توان در این مورد صحبت 
کرد. باید منتظر شروع لیگ باشــیم تا شرایط تیم ها را

 ببینیم. ما کــه تنها هدف مان قهرمانى اســت و براى 
قهرمان شــدن 30 بازى داریم که هر کدام حکم یک 
فینال مهم را دارند. اگر قهرمانى مى خواهیم باید از همین 

ابتدا بهترین نتایج را بگیریم.

سپاهان فقط قهرمانى مى خواهد

ژاپن در حال فرار از آسیا 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000289 مورخ 98/04/02 خانم شهین همتى 
به شماره شناسنامه 437 کدملى 1285708131 صادره از اصفهان فرزند حسینعلى نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/58 مترمربع مفروزى از پالك 
شــماره 2797- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى 

اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023000291 مــورخ 98/04/02 خانم عزت 
شجاعى اصفهانى نژاد به شماره شناسنامه 276 کدملى 1287500315 صادره از اصفهان 
فرزند سید رضا نسبت به چهار دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/58 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 2797- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى 
مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده اســت. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1398/4/29 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1398/5/13 م الف: 533654 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /4/346 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602015001299 تاریخ ارسال نامه: 1398/04/15 نظر به اینکه خانم 
نساء خدابخشى چرمهینى فرزند حیدر به شماره شناسنامه 41 به استناد 2 برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاء شهود رسماً گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت پانصد سهم 
مشاع از بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و شش سهم عرصه و اعیان ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعى پالك 1فرعى از 382- اصلى واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان 
به مساحت 27626 مترمربع که به نام آقاى نساء خدابخشى چرمهینى فرزند حیدر به شماره 
شناسنامه 41 و شــماره ملى 6209771701 ثبت و سند مالکیت به شماره 68995 صادر و 
تسلیم گردیده و مورد معامله اى واقع نشــده، به علت جابجایى مفقود شده است؛ لذا چون 
نامبرده درخواست صدور ســند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه 
قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا 10 روز پس از آن به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، 
المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 532175 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان /4/353
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- هاجر سلحشورى دورکى دادخواستى به 
مبلغ ســى میلیون ریال بطرفیت محمدعلى صفى خانى دهکردى که اعالم شده مجهول 

المکان است تقدیم و به کالسه 364/98 ش 6 در شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز یک شنبه مورخ 98/6/10 
ساعت 9 صبح در جلسه شــورا 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 غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 532899  شعبه 6 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /4/354
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- محمد فرهمند دادخواستى به مبلغ الزام 
به انتقال سند خودرو 23/ 352 ى 21 ریال بطرفیت داود کرمى- نور اله معتمدى که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 503/98 در شعبه چهارم 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 چهارشنبه مورخ 
98/5/30 ساعت 8/30 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 533007 شعبه چهارم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /4/355
ابالغ رأى

شماره پرونده: 98- 159 شــماره دادنامه: 354- 98/3/27 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان خواهان: محمد امینى- ساکن: زرین شهر- 
بلوار معلم- نمایشــگاه خان محمدى خوانده: حکیمه یزدانى پور- ساکن: مجهول المکان 
خواسته: انتقال سند گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به 
نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور راى مى نماید. 
رأى قاضى شورا: در خصوص دادخواســت آقاى محمد امینى چرمهینى فرزند جوانشیر به 
طرفیت خانم حکیمه یزدانى پور فرزند محمدجواد مبنى بر انتقال سند قطعى یک دستگاه 
اتومبیل سوارى پراید به شــماره انتظامى جدید 999/43 هـ 97 و شماره انتظامى قدیمى 
917/23 ى 54 با احتساب مطلق خسارات دادرسى قانوین مقوم به مبلغ 100/000/000 
ریال، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و مبایعه نامه مــورخ 1390/01/05 و همچنین 
استعالم صورتگرفته از پلیس راهور و نظر به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و عدم 
وصول الیحه ایى از جانب ایشان خواسته خواهان را محرز تشخیص داده لذا مستنداً به مواد 
198، 502 و 519 قانون ایین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
مواد 10، 219 و 225 قانون مدنى حکم به الزام خوانده به انتقال سند رسمى خودروى مذکور 
به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/315/000 ریال بابت خسارات دادرسى در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 534114 یوســفى- قاضى شوراى حل اختالف شعبه 

چهارم حقوقى حوزه قضایى  شهرستان لنجان /4/356
مزایده

اجراى احکام مدنى شــوراهاى حل اختالف دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد 
در خصوص پرونده کالســه 659/97 اجرایى  موضوع توقیف سنگ درجه 2 سفید رنگ به 

مشخصات عرض 40 سانتى متر ضخامت یک سانتى متر و طول سنگ ها از 90 سانتى متر 
ت 120 سانتیمتر متغییر مى باشد و مساحت کل آنها 110 متر مربع مى باشد قیمت هر یک 
از این سنگ ها پانصد هزار ریال 500000 ریال بر آورد و اعالم مى گردد لذا ارزش 110 متر 
مربع از این سنگ ها 55000000 ریال ارزیابى شده به آدرس دهق اورژانس دهق قسمت 
شمالى خیابان جلسه مزایده اى در  تاریخ 98/5/27 از ساعت 9 در دفتر اجراى احکام مدنى 
شوراهاى حل اختالف دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار نماید که طالبین شرکت در 
مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر  اجراى احکام مراجعه تا دســتور بازدید 
صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى 
را نقدا به همراه داشته باشد به فروش میرسد. و باالترین قیمت را  پیشنهاد نماید توضیحات 
کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد ( ضمنا پرداخت مبلغ 
نیم عشر اجرایى که به عهده برنده جلسه مزایده مى باشد.  531146/م الف امین مامایى - 

مدیر اجراى احکام مدنى شوراى حل اختالف دادگاه مهردشت / 4/339
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان بانک مهر اقتصاد به وکالت ژاله رمضانى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده 
مطالبه مبلغ 12/263/000 وجه چک به طرفیت خوانده حمید صفر نوا... به شــوراى حل 
اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 282/98 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/6/3 ســاعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 531892/ م الف شعبه دوم شوراى حل 

اختالف نجف آباد /4/348
 حصروراثت 

ساالر درافشان داراى شناسنامه شماره 8536 به شرح دادخواست به کالسه 645/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهین دخت 
گلســتانى بشناســنامه 585 در تاریخ 98/4/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. ساالر درافشان ش ش 8536 ، 2. ساسان 
درافشان ش ش 2297 ، 3. ستار درافشان ش ش 3870 ، 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 شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 533393/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /4/349
  احضار متهم

احترامًا در پرونده کالسه هاى 980201 و 980202 د 4 شــعبه چهارم دادیارى دادسراى 
عمومى و انقالب نجف آباد موضوع شکایت خانم مهرى شماعى فرزند محمد جعفر و آقاى 
مســعود اخگر به طرفیت محمد رضا تقى پور جاوى فرزند امام قلى، دائر بر کالهبردارى 
اینترنتى به مبلغ 35400000، با توجه به اینکه متهم مذکور مجهول المکان میباشد لذا طبق 
قانون آئین دادرسى کیفرى یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج تا بدینوسیله 
به متهم مذکور ابالغ میگردد تا خود را روز شنبه 1398/06/23 ساعت 9 صبح جهت رسیدگى 

به اتهام خود حاضر شود و در صورت عدم حضور و ارائه الیحه اقدام به صدور تصمیم خواهد 
گردید. در ضمن حق داشتن وکیل نیز به متهم تفهیم میگردد.533676/ م الف على مهدوى 

دادیار شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد /4/350
حصروراثت 

عروجعلى سوارى داراى شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 648/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهمن سوارى 
بشناســنامه 3701 در تاریخ 98/2/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عروجعلى سوارى ش ش 7 (پدر 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. 533701/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /4/351
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان منصور حسین هاشمى با وکالت عاطفه ناصحى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه چک به طرفیت خوانده ابراهیم روشنى  رسول حسین هاشمى به شوراى حل اختالف 
شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 347/98 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 98/6/2 ساعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
ابالغ رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 533837/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف 

نجف آباد /4/352
 فقدان سند مالکیت

شماره: 139885602030003995   وراث خانم مهین یوســفى نجف آبادى  فرزند رضا 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت تمامت چهار و یک دوم دانگ مشاع بانضمام بهاء ثمینه اعیانى یک و یک 
دوم دانگ مشاع از ششدانگ  ششدانگ پالك ثبتى شماره 1 فرعى از 828 اصلى واقع در 
قطعه یک نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان کــه درصفحه 220 دفتر 199 امالك ذیل 
ثبت 45121 بنام مهین یوسفى نجف آبادى فرزند رضا ثبت وصادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/04/29، 
535243/م الف- ابوالفضل ریحانى محمد زاده مدیر واحــد ثبت ملک نجف آباد از طرف 

محسن نساج نجف آبادى 4/357 

مدیرکل میراث فرهنگى با بیان اینکه ساالنه کارگاه هاى 
مرمتى براى حفاظت از مســاجد تاریخى برپا مى شود، 
گفت: حفاظت و مرمت مسجد سید اصفهان تحت نظارت 

سازمان میراث فرهنگى پیش مى رود.
فریدون اللهیارى در گفتگو با «مهر» افزود: انتظار مى رود 
بهره برداران دولتى و خصوصى با استفاده از منابع مالى و 
کمک هاى مردمى و درآمدهاى حاصل از آن به نگهدارى 
و حفاظت از مساجد تاریخى بپردازند. وى با اشاره به اینکه 
مسجد سید اصفهان در ســده 13 هجرى ساخته شده و 
بنایى نیمه کاره است، ابراز کرد: این مسجد داراى بیش از 
45 حجره است و مناره ندارد و حتى درون شبستان هاى 

آن کاشى کارى نشده است.
اللهیارى تأکید کرد: اداره کل میراث فرهنگى با همکارى 
هیئت امناى مسجد سید هر سال کارگاه هاى مرمتى در 
راستاى حفاظت و نگهدارى این مســجد تاریخى برپا 
مى کند.  وى با تأکید بر اینکــه تمام بناهاى تاریخى که 
مورد بهره بردارى قرار مى گیرند تحت نظارت سازمان 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى استان 
اصفهان است، ابراز کرد: تمام مرمت ها با نظارت مستقیم 
اداره کل میراث فرهنگى برقرار اســت و الزم اســت 
بهره برداران این مســجد مهم تاریخى در نگهدارى و 

حفاظت از این بنا همکارى الزم را داشته باشند.

قائم مقام جشــنواره بین المللى فیلم هــاى کودکان و 
نوجوانان گفت: در جشنواره امسال سینماى ساحل براى 
معلوالن حرکتى مناسب ســازى شده است و همچنین 
مترجم ناشــنوا و ترجمه همزمان خواهیم داشت تا همه 
کودکان از جشــنواره اســتفاده کنند.کیوان عسگرپور 
اظهار کرد: امســال محور اصلى جشــنواره بین المللى 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان گــذر فرهنگى چهارباغ 
است و ساختمان سینما ساحل به عنوان مرکز جشنواره 
انتخاب شده است.  وى افزود: همچنین یکى از سالن هاى 
سینماى پردیس را براى نشست هاى تخصصى انتخاب 
کرده ایم.  قائم مقام جشــنواره بیــن المللى فیلم هاى 

کودکان و نوجوانان با اشاره به از دست دادن مخاطبان در 
سال هاى گذشته اظهار کرد: امسال براى رفع این مشکل 
یک باشگاه هوادارى براى جشنواره تشکیل شده است که 
موجب مى شود مخاطبان با هر سن و سالى براى جشنواره 
بمانند و همیشــه دنبال برنامه هاى جشــنواره باشند.  
عسگرى تصریح کرد: امسال سینماى بهمن خوراسگان 
نیز براى مناطق محروم تجهیز شده است و سعى مى کنیم 
ساختارى براى توزیع بلیت ارزان قیمت ارائه دهیم. قائم 
مقام جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان 
افزود: سومین المپیاد فیلم سازى در خالل جشنواره برگزار 

مى شود و مهلت ارسال آثار از 26 تا 30 مرداد است.

مرمت مسجد سید
 تحت نظارت پیش مى رود

سینما ساحل مرکز جشنواره 
فیلم کودك خواهد بود

دستگیرى سارق 3 میلیاردى
سرپرست پلیس آگاهى فرماندهى انتظامی استان 
اصفهان از دستگیري یک سارق منزل در عملیات 
کارآگاهان این پلیس کــه 35 میلیارد ریال اموال از 

منازل مردم سرقت کرده بود، خبرداد. 
حســین ترکیان اظهار کرد: کارآگاهان با استفاده 
از اقدامات علمــى و تخصصى خود موفق شــدند 
هویــت اصلى فردى کــه اقدام به این ســرقت ها 
کــرده بــود را شناســایى و پــس از اخــذ مجوز 
مقام قضایى در یک عملیات ضربتى او را دســتگیر 

کنند.

کارت ملى 640 هزار نفر 
هوشمند نیست

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: تا کنون 
ســه میلیون و 385 هزار نفر در اســتان اصفهان 
درخواســت کارت ملى هوشــمند خود را به شعب 
ثبت نام کارت ملى داده اند و هنــوز 640 هزار نفر 
از جامعه هدف براى دریافت کارت هوشــمند خود 

اقدامى نکرده اند. 
حسین غفرانى کجانى افزود: در حال حاضرمالك 
مراجعه به ادارات دولتى کارت ملى هوشــمند است 
و کارت ملى نمونه قدیم تمدید نشده و به هیچ وجه 

هم تمدید نمى شود.

تعریض آسفالت یک خیابان 
 به گزارش پایگاه خبرى شــهردارى نجف آباد، از 
تاریخ 22 الى 25 تیرماه 98  تعریض آسفالت خیابان  
و کنار جداول بلوار شــهید حججى (بهارستان) در 
این شهر صورت پذیرفت. شایان ذکر است در حال 
حاضر شاهد آســفالت بن بست تنهایى در منتظرى 
جنوبى وبرنامه بعدى آسفالت نیز  پس از زیرسازى

 خیابان هاى نظــام الملک و ملک الشــعراى بهار 
(ولیعصر _انتهاى ابوالقاسمى) است. 

خبر

نماینده استان اصفهان در شوراى عالى استان ها از بى 
توجهى دولت نسبت به کشت پیاز در غرب این استان 
خبر داد و گفت: اگر عزمى براى حمایت از کشــاورزان 
و قطع دست سودجویان نباشد امســال هم با افزایش 
شدید قیمت پیاز و خسارت پیازکاران رو به رو خواهیم

 بود.
عباس محمدصالحى با اشاره به تجربه کشاورزان این 
استان درخصوص کشت سیب زمینى اظهار کرد: دولت 
درباره محصول ســیب زمینى هم حمایــت مؤثرى از 
کشاورزان نکرد و نتیجه آن افزایش قیمت سیب زمینى 
به بیشتر از 12 هزارتومان در پاییز و زمستان سال قبل 
بود. حال اگر از پیازکاران هم حمایت نشــود باز همین 

ماجرا تکرار خواهد شد.
 وى با اشاره به نزدیکى فصل برداشت پیاز از این خطه 
گفت: تا پایان تیرماه فصل برداشت پیاز از غرب استان 
اصفهان است. پیش بینى شده که بیشتر از 200هزار تن 

محصول پیاز از سطح زیر کشــت این استان برداشت 
شــود که این میزان مى تواند نیاز بازار را در این فصل 
تأمین کند، کشــاورزان براى تعدیل بازار و تأمین نیاز 
مصرف کننده سطح بیشترى را زیر کشت بردند و براى
 برداشــت محصول باکیفیت هزینه کردند اما حاال بیم 
آن دارند که با رفتار منفعالنه دولت دچار خسارت شوند.

نماینده استان اصفهان در شوراى عالى استان ها با اشاره 
به هزینه سنگین کاشــت پیاز تصریح کرد: کشاورزان 
تقریبًا براى هر جریب کشــت پیاز نزدیک به هشــت 
میلیون تومان و در هر هکتــار 80 میلیون تومان هزینه 
کردند. بــا روند کنونى بــازار هر کیلو پیاز از کشــاورز 
500تومان خریدارى مى شــود و در فصل برداشــت تا 
300 تومان هم کاهش خواهد داشت. این موضوع سبب 
مى شود کشاورزان متضرر شــوند و حتى هزینه کشت 

محصول را تأمین نمى کنند.
وى با اشاره به وجود سودجویان و پیش خرید محصول  

افزود: کشــاورزان زانوى غم بغل کرده اند و امیدى به 
آینده ندارند. حاصل دسترنج آنها را سودجویان برداشت 
مى کنند که بــه راحتى با پیش خرید محصول(ســلف 
خــرى) ســود مى برنــد و با انبــار کــردن محصول 
در فصل زمســتان به چندبرابر قیمــت آن را وارد بازار 

مى کنند. 
محمد صالحى با اشــاره به تأمین پیاز کشــور توسط 
اصفهان اظهار کرد: کشاورزان غرب استان اصفهان در 
سال هاى گذشته به کشت پیاز روى آوردند و هم اکنون 
یک چهارم نیاز کشــور را پیــازکاران اصفهانى تأمین 
مى کنند و در اواخر تیرماه در فصل تابســتان اصفهان 
تأمین کننده پیاز کشور است. میزان تولید محصول هم 
اکنون بیشــتر از نیاز مصرف کننده است و چنانچه ابزار 
الزم براى کشاورزان فراهم باشد مى توان این محصول 
را به کشورهاى همسایه صادر کرد و آورده بیشترى را 

نصیب کشاورزان کرد.

یک جغرافیدان اقلیم شــناس دلیل گردوغبارى بودن 
هواى اصفهان در سال جارى را تشریح کرد.

امیر گندمکار درگفتگو با «ایمنا» خاطرنشان کرد: جهت 
وزش بادها بر روى اصفهان در فصل تابســتان تغییر و 
بادها در این فصل از سمت شرق و شمال شروع به وزش 
مى کند، این در حالى اســت که در فصول دیگر بادها از 

سمت غرب بر روى شهر اصفهان مى وزد. 
وى ادامه داد: نواحى شمال و شــرق اصفهان کویرى 
است، در نتیجه رسوبات در این فصل از سال و همزمان 
با تغییر جهت وزش باد به سمت شهر اصفهان حرکت 

مى کند.
گندمکار تصریح کرد: گرد و غبار تأثیرى بر افزایش دما 
ندارد بلکه در برخى مواقع به دلیل تأثیر برکاهش میزان 

تابش خورشید موجب کاهش دما نیز مى شود.
این جغرافیدان اقلیم شــناس با اشــاره به علت شدت 
گرد و غبارهاى تابستان امســال بر روى شهر، عنوان 
کرد: بارندگى ها و سیالب هاى امســال موجب ایجاد 
روان آب هایى شد که رسوبات زیادى را بر جاى گذاشت، 
این رسوبات ریزدانه به وسیله باد از شمال و شرق استان 
اصفهان به سمت شهر اصفهان حرکت مى کند در حالى 
که سال گذشته میزان این رســوبات ریز دانه زیاد نبود. 
گندمکار گفت: مشکل وجود گرد و غبار بر روى آسمان 

شهر اصفهان تقریبًا تاپایان مردادماه ادامه دارد.
در همین حال حســینعلى نریمانى، رئیس اداره بیابان 
منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان هم با اشاره به 
وجود برخى بیابان هاى دست ساز که در نزدیک اصفهان 

وجود دارد، اظهار کرد: دشت سگزى با واقع شدن در 25 
کیلومترى اصفهــان به دلیل قرار گرفتــن در نزدیکى 
مراکز اســتراتژیک از اهمیت ویژه اى برخوردار است 
در حالى که کوره هاى گچ، معادن خاك رس و خاك و 
شن موجود این منطقه در طول30 تا 40 سال گذشته به 
طور مرتب رسوبات را وارد دشت سگزى کرده و سپس 
این ذرات با حرکــت از طریق باد، گــرد و غبار ایجاد

 مى کند.
وى در خصــوص اینکه چند درصد گرد و غبار اســتان 
مربوط به بیاب ان ها مى شود، ادامه داد: یکى از سه طوفان 
اخیر اصفهان، داخل استانى بوده که گرد و غبار از مناطق 
بیابانى نایین، اردســتان و دشت سگزى به سمت شهر 
اصفهان حرکــت کرد. نریمانى خاطر نشــان کرد: 60 
درصد ســه طوفان اخیر خارج از استان بود و 40 درصد 

دیگر در داخل استان رخ داد.

گرد و غبار تا پایان مرداد در اصفهان مى ماند

مسعود گلشــیرازى، رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در 
نشســت معاونین بانک مرکزى جمهورى اســالمى 
ایران با فعاالن اقتصادى اســتان اصفهان گفت: اتاق 
بازرگانى اصفهان  بیش از 60 پرونده فعاالن اقتصادى 
اســتان اصفهان در دو بخش ارزى و ریالى را به اطالع 
رئیــس کل و معاونیــن بانــک مرکــزى رســانده
 تا اقدامات الزم در راســتاى حل این پرونده ها انجام

 شود. 
وى در بخش دیگرى از سخنان خود خواستار برقرارى 
رابطه برد – برد بین بانک ها و فعاالن اقتصادى شــد 

و گفت: بیش از یک دهه گذشــته رابطــه بانک ها و 
فعال اقتصــادى مبتنى بر  انتفاع دو طــرف بود ولى در 
سال هاى گذشته این رابطه یک طرفه به نفع بانک ها 

شده است.
غالمرضا پناهى، معاون ارزى بانک مرکزى هم در این 
نشست با اشاره به مســائل پیش روى صادرکنندگان 
قیر اســتان اصفهان گفت: صادرکنندگان قیر مى تواند 
100 درصد ارز ناشــى از صادرات را به تولیدکنندگان 
اصفهان در راســتاى خرید  مواد اولیه و ماشــین آالت 

اختصاص دهند. 

60 پرونده روى میز معاونان بانک مرکزى اگر دولت حمایت نکند؛

اشک پیازکاران اصفهانى امسال هم در مى آید
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عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و فوق 
تخصص رماتولوژى گفت: بیمارى روماتیســم مفصلى 
بیشتر بافت همبند، استخوان و مفاصل را درگیر مى کند 
و حدود 40 درصد بیمارى هاى روماتیسمى با تظاهرات 
مفصلى همراه اســت که به صورت درد و تورم مفاصل 

درگیر بروز مى کند.
مرضیه عسیس با توضیح اینکه نقرس یک نوع التهاب 
مفاصل اســت که در اثر افزایش اســیداوریک خون به 
وجود مى آید، تصریح کرد: نقرس نیز جزو بیمارى هاى 
روماتیسمى دسته بندى مى شــود و قرمزى، درد و تورم 
از عالیم این بیمارى است، اگر این بیمارى درمان نشود 
و اسیداوریک خون افزایش یابد، مى تواند چندین مفصل 

را درگیر کند.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان و 
فوق تخصص رماتولوژى ادامه داد: اســیداوریک خون 
در افرادى که اضافه وزن، فشارخون باال، دیابت، چربى 
خون، کلســترول و ترى گلیســیرید باال دارند، افزایش 
مى یابد و همچنین افرادى که مشــکالت کلیوى دارند 
و کیله نمى تواند اســیداوریک را دفع کند، نیز با افزایش 
اسیداوریک در بدن و تشکیل سنگ کلیه و نقرس مواجه 

مى شوند.
وى خاطر نشان کرد: روماتیسم فقط محدود به مفصل 
نیســت و هر ارگانى را مى تواند درگیر کند، به طور مثال 
ممکن اســت بیمار با تنگى نفس، خشکى صبحگاهى 
بدن، درد قفسه سینه، قرمزى و درد چشم، تب، سر درد، 
ضعف شدید عضالنى، راش پوستى، ریزش مو، آلوپسیا 
(کچلى هاى منطقى اى)، بیمارى پوستى صدف، بیما رى 
بهجت، درد کمر و... که جزو روماتیسم غیرمفصلى است، 

به پزشک مراجعه کند.
عسیس با تأکید اینکه روماتیسم ســتون فقرات بیشتر 
در مردان جوان دیده مى شــود، افزود: روماتیسم ستون 
فقرات با درد کمرى که مکرر ادامه دارد و بیشتر در سنین 
کم ظاهر مى شود و این درد کمر با فعالیت کردن بهتر و 
با استراحت بدتر مى شــود و این درد کمر با درد دیسک 
متفاوت است چرا که درد دیسک کمر با استراحت بهتر 
مى شود، در این نوع روماتیسم ستون فقرات استخوانى 

شده و مریض دیگر قادر به خم و راست شدن نیست.
وى اضافه کــرد: هر کــدام از مفاصل بــدن که دچار 
مشکل شود، عملکرد شخص دچار اختالل خواهد شد 
و مفاصل دســت، زانو، پا و یا هرمفصل دیگرى با توجه 

به نوع روماتیســم مى تواند جزو مفاصل آسیب پذیر در 
بیمارى روماتیسم مفصلى باشــد، مثًال بیمارى آرتریت 
رماتوئید که شایع تر از سایر روماتیسم هاست، از مفاصل 
کوچک مانند بند انگشتان و یا مچ دست شروع مى شود و 
سوارشدن انگشتان دست بر روى هم، ناتوانى در راه رفتن 
از عمده ترین عوارض ظاهرى این نوع از روماتیسم است، 
نادرترین نوع روماتیسم التهاب عروق است مانند بیمارى 
«تاکایاسو» که دست فرد ســرد مى شود و نبض بسیار 

ضعیفى در ناحیه دست دارد.
 عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و فوق 
تخصص رماتولوژى افزود: درگیر شدن قلب در هر کدام 
از بیمارى هاى رماتولوِژى مانند درگیرى قلب در بیمارى 
لوپوس دیده مى شــود و یا ممکن اســت بیمارى هاى 
رماتولوژى با درگیرى قلب شــروع شوند مثًال اگر خانم 
جوانى با درد قفسه سینه و یا سکته قلبى مواجه شود باید 
به وجود بیمارى لوپوس کــه از مهمترین بیمارى هاى 
رماتولوژى است، در این شخص شــک کرد و اقدامات 

الزم براى تشخیص و شروع درمان را انجام داد.
وى ادامــه داد: بیمارى لوپوس ممکن اســت در ابتدا با 
تظاهرات مفصلى و یا غیــر مفصلى مثل درگیرى قلب، 

کلیه و ریه ظاهر شــود واین بیمارى در بانوان بیشتر از 
آقایان وجود دارد اما اگر آقایان درگیر این بیمارى شوند، 
به عوارض شدیدترى دچار مى شــوند، این بیمارى در 

بانوان در سن بارورى شایع تر است.
عســیس با بیان اینکه بیمارى هاى روماتیسمى درمان 
قطى ندارد و این بیمــارى کنترل مى شــود تا کیفیت 
زندگى بیمارى بهتر شود، تصریح کرد: اگر بیمارى هاى 
روماتیسمى درمان نشوند عوارضى جدى را براى شخص 
به دنبال دارد و ممکن اســت منجر به شکستگى هاى 
استخوان، ایجاد عفونت، بسترى هاى مکرر مریض در 
بیمارستان و... شــود، بیمارى هرچقدر زودتر تشخیص 
داده شود، از عواقب بعدى بیمارى مثل خوردگى مفاصل، 

درگیر کردن سایر ارگان ها جلوگیرى خواهد شد.
عسیس اظهار کرد: برخى مواد غذایى مانند نوشیدنى هاى 
شــیرین، کافئین، گوجه فرنگى و گوشــت قرمز (براى 
افرادى که نقرس دارند باعث افزایش اسید اوریک خون)  
موجب تشــدید عوارض بیمارى روماتیســم مى شود و 
همچنین مصرف متناسب و به اندازه دانه هاى روغنى، 
مصرف ماهى، ادویه جات و ســبزى ها بــراى بیماران 

روماتیسمى مفید است.

آزمایشات گروهى از دانشمندان دانشگاه رم در ایتالیا نشان مى دهد برخى بى مهرگان (مانند 
جیرجیرك و ملخ) حاوى غلظت باالیى از آنتى اکسیدان هستند. آنتى اکسیدان ها براى کاهش 
واکنش شیمیایى بدن که رادیکال هاى آزاد تولید مى کند، اهمیت زیادى دارد. تحقیقات جدید 
نشان مى دهد حشرات حاوى مقدار زیادى آنتى اکسیدان هستند و براى جلوگیرى از ابتال به 
سرطان مى توان از آنها استفاده کرد. پس از انتشار تحقیقى جدید به زودى براى محافظت در 

برابر ابتال به سرطان به افراد توصیه مى شود مورچه و حشرات دیگر را بخورند.
آزمایشات گروهى از دانشــمندان دانشگاه رم در ایتالیا نشــان مى دهد برخى بى مهرگان 
(مانند جیرجیرك و ملخ) حاوى غلظت باالیى از آنتى اکســیدان هستند. آنتى اکسیدان ها 

براى کاهش واکنش شیمیایى بدن که رادیکال هاى آزاد تولید مى کند، اهمیت زیادى دارد.
به گفته دانشمندان وجود رادیکال هاى آزاد احتمال ابتال به سرطان را افزایش مى دهد. عالوه 
بر آن تحقیقات نشان داده رادیکال هاى آزاد با خطر باالى ابتال فرد به بیمارى هاى قلبى و 
دیابتى نیز مرتبط هستند. البته آنتى آکســیدان ها در طیف مختلفى از غذا ها از جمله میوه و 

سبزیجات وجود دارند.
به هرحال کارشناسان مواد غذایى معتقدند با توجه به تحقیق مذکور، شهروندان کشور هاى 
غربى در دهه هاى آینده حشــرات را به رژیم غذاى خود اضافه مى کنند. دانشمندان پس از 
آسیاب کردن حشرات متوجه شدند غلظت آنتى اکسیدن در برخى از آنها چند برابر آب پرتقال 

یا روغن زیتون است.
پژوهش آنان نشان داد عصاره قابل حل در آب از کرم ابریشم و جیرجیرك داراى بیشترین 
مقدار ظرفیت آنتى اکسیدانى بودند. به طور دقیق عصاره قابل حل در آب این حشرات ظرفیت 

آنتى اکسیدانى پنج برابر آب پرتقال داشت.
در این میان ملخ، مورچه سیاه و شپشــک آرد نیز حاوى بیشترین میزان پلى فنول ها بودند. 

وجود پلى فنول نیز یکى دیگر از روش هاى بررسى پتانسیل آنتى اکسیدانى است.
عصاره محلــول در چربى از کرم ابریشــم، زنجره و کــرم پروانه آفریقایــى نیز ظرفیت

آنتى اکسیدانى دو برابر روغن زیتون داشتند. 

آب گریپ فروت
آب گریپ فروت بر روى 50 نوع داروى مختلف، اثر منفى 

مى گذارد (از جمله داروهاى استاتین). 
با توجه بــه اینکه اثر این آب این میــوه مرکباتى بیش از 
24 ساعت در بدن باقى مى ماند، تغییر زمان مصرف دارو 
نمى تواند مشــکل را برطرف کند و فرد باید صبر کند تا 
بیش از 24 ساعت از زمان مصرف آب گریپ فروت بگذرد 
و بعــد دارو را مصرف کند و یا اینکه باید از نوشــیدن آب 

گریپ فروت خوددارى کند.

آب انار
در آب انار آنزیمى وجود دارد که باعث شکســته شــدن 

بسیارى از داروهاى ضد فشار خون مى شود.

شیر، شیرسویا، اسموتى هاى حاوى شیر
کلســیم با داروهاى تیروئید تداخل ایجــاد مى کند. باید 
حداقل چهار ســاعت از زمانى که داروى تیروئید خورده 
اید، صبر کنید و سپس مى توانید نوشیدنى حاوى کلسیم 

(مثل شیر) بنوشید.

کافئین (قهوه، چاى سبز و نوشیدنى هاى 
انرژى زا)

مصرف کافئین همــراه با داروهاى محــرك، مى تواند 
تهدید جدى براى سالمتى محسوب شــود. مثًال، اگر از 
داروى افدرین، آســم و آمفتامین استفاده شود و همزمان 
نوشیدنى حاوى کافئین مصرف شود، براى سالمتى فرد 

خطرناك است.

نوشیدنى هاى ورزشى
پتاســیم موجود در نوشیدنى هاى ورزشــى، در صورت 
مصرف همزمــان نوشــیدنى بــا بعضــى از داروهاى 
قلبى یا داروهاى ضد فشــار خون، مــى تواند خطرناك

باشد.

چاى سبز
چاى سبز و نیز سایر خوراکى هاى حاوى ویتامین K مثل 
بروکلى و کلم پیچ را نباید بــا داروهاى رقیق کننده خون 
مثل کومارین یا وارفارین مصرف کرد چون اثردهى آنها به 

شدت کاهش مى یابد.

دوغ
 دوغ هم اثراتى مشابه شیر دارد، بنابراین استفاده از آن هم 
توصیه نمى شود. این نوشیدنى نیز حاوى کلسیم است که 
برخى داروها با اتصال به آن از جذب کلســیم جلوگیرى

مى  کند؛ پس به  طور کلى آب گزینه بهترى نسبت به سایر 
نوشیدنى  هاست.

روماتیسم، بیماري هزار چهره! 

حشره بخورید تا سرطان نگیرید!

 دارو را همراه چه نوشیدنى هایى نباید خورد 
نوشــیدنى هاى معمولى از آبمیــوه ها گرفته تا نوشــیدنى هاى کافئیــن دار مانند قهوه یا چاى ممکن اســت
 اثربخشــى داروهــاى خاصى را کاهــش دهنــد و وضعیتى ایجــاد کنند که تهدید کننده ســالمت اســت. 
خطرناك ترین نوشیدنى هایى که ممکن است براى اســتفاده از برخى داروهاى خاص انتخاب کنید، از این قرار

 است:

م 
ه 
ى

ر 

نتایج یک مطالعه نشــان مى دهد بى اشــتهایى 
عصبى تنها یک اختالل روانى نیســت. در این 
مطالعه هشت ژن شناسایى شدند که بى اشتهایى 
عصبــى را به اضطــراب، افســردگى و اختالل 
وســواس فکرى-عملى مرتبط مى کند. در عین 
حال متخصصــان دریافتند کــه اختالل غذایى 
بى اشتهایى عصبى تنها یک بیمارى روانى نیست 
و ممکن است تحت تأثیر مشکالت سوخت و ساز 
نیز باشد. بى اشتهایى عصبى کشنده ترین بیمارى 
روانى است که بین یک تا 4 درصد از زنان و حدود 
0/3 درصد از مردان به این اختالل دچار هستند و 
وزن بســیار کمى دارند. این اختالل با ترکیبى از 
مداخالت روانى از قبیل رفتار درمانى شناختى و 
برنامه هاى تغذیه اى خانواده محور با هدف نرمال 
کردن وزن بیمار از طریــق حمایت هاى خانواده 
درمان پذیر است. اما این روش ها در تمامى مواقع 
موفقیت آمیز نیستند. هشت ژن شناسایى شده در 
این بررســى تنها توضیح دهنده بخش کوچکى 
از اختالل بى اشــتهایى عصبى هستند. همچون 
بسیارى از بیمارى هاى دیگر در مجموع صدها یا 
هزاران ژن وجود دارند که در خطر ابتالى فرد به 

بیمارى مؤثرند. 

بى اشتهایى عصبى تنها 
یک بیمارى روانى نیست

آگهى تغییرات
شــرکت آذرخش خودرو مبین شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 56770 و 
شناسه ملى 14006086523 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/01/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : آقاى على مهدى اف اردستانى به 
کدملى 1284343626 و آقاى مهدى 
شیشه گر به کد ملى 1285856929 
و خانم ملیکا مهدى اف اردســتانى به 
کدملــى 1272620727 بعنــوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند .خانم سوگل 
ریسمانچیان به کد ملى 1280954132 
و خانم عــزت هنرمنــدزاده به کدملى 
1284368769 بترتیــب به ســمت 
بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند.. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (533373)

آگهى تغییرات
شــرکت آذرخش خودرو مبین شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 56770 
و شناســه ملى 14006086523 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/01/25 آقــاى على مهدى اف 
اردستانى به کدملى 1284343626 به 
سمت رییس هیات مدیره و آقاى مهدى 
شیشه گر به کد ملى 1285856929 به 
سمت مدیرعامل و خانم ملیکا مهدى اف 
اردستانى به کدملى 1272620727 به 
ســمت نایب رییس هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند .کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها 
و عقود اسالمى با امضاى مدیر عامل یا 
رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است . ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (533375)

آگهى تغییرات
شرکت نداى حرم سهامى خاص به شماره 
ثبت 1703 و شناسه ملى 10260195722 
به استناد نامه شماره 98/13/2457 مورخ 
1398/03/21 مدیریت حج و زیارت استان 
اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده مــورخ 1398/02/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حسینعلى حاجى 
قربانى به شــماره ملى 1091014191 
به عنوان بازرس اصلى و محمد قاســمیان 
به شــماره ملى 1091002975 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدند. - محمدعلى ملکى نجف 
آبادى به شــماره ملــى 1090853122، 
مرتضى ملکى نجف آبادى به شــماره ملى 
1090906609 و حسنعلى منتظرى نجف 
آبادى به شــماره ملى 1090845316 به 
عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى نجف آباد (533637)

آگهى تغییرات
شــرکت آریا سپند اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 22440 
و شناســه ملــى 10860439417 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1398/03/26 تصمیمــات 
ذیــل اتخاذ شــد : آقــاى محمدعلى 
شــاهمندى1199711322 به عنوان 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و آقاى 
شهریار شاهمندى1290959498 به 
عنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت و 
آقاى مهدى شاهمندى1289426783 
به عنوان عضو اصلى هیات مدیره شرکت 
براى مدت دوسال انتخاب شدند.کلیه 
اسناد و مدارك تعهدآور شرکت با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیــات مدیره و در 
غیاب رئیس، با امضاء نایب رئیس هیات 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (533644)

آگهى تغییرات
شــرکت آریا سپند اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 22440 
و شناســه ملى 10860439417 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1398/03/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محمدعلى شاهمندى 
به شــماره ملــى 1199711322و 
شهریار شــاهمندى به شــماره ملى 
1290959498و مهدى شــاهمندى 
به شماره ملى 1282809628 به سمت 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب شدند. حمیدرضا هادى 
به شماره ملى 1190109646 به عنوان 
بازرس اصلى و خانــم راضیه مکارم به 
شماره ملى 1292566485 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یکســال 
انتخاب شــدند.روزنامه محلى نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(533703)
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گویى که در قیامت حاضر آمده اید و همانند ساربانى ، که کره شتر تند 

موال على (ع)رفتارش را مى راند، شما را مى راند. 

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

«گفتگو آب حیات یک جامعه توسعه یافته بوده و مى تواند انتظارات 
را منطقى کند و شبهات را پاسخگو باشد و اى کاش این گفتگوها در 
سطح کالن کشور بین دولت و سازمان تأمین اجتماعى بیش از پیش 
اتفاق بیافتد. این در حالى است که ما در مدیریت درمان تأمین اجتماعى 
استان گفتگوها را نهادینه کرده ایم و از همین فرصت استفاده کرده و از 
طرف هاى طلبکارمان عذرخواهى مى کنیم. ما باید گفتگو را در سطح 

استان نیز نهادینه کنیم.»
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در جمع خبرنگاران این 
مطلب را اعالم کرد و گفت: در سال 95 در کل استان اصفهان، هزینه 
درمان 250 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 96 به 1400 میلیارد 

تومان رسید ولى منابع ما به همان نسبت افزایش نیافت.
دکتر على اعتصام پور با بیان اینکه در دو هفته گذشــته قریب 200 
میلیارد تومان از 6200 میلیارد تومان بدهى خود را به دانشگاه علوم 
پزشــکى پرداخت کردیم افزود: در حد توان در درمان مستقیم سعى 
شد بهترین هتلینگ براى مخاطبین ایجاد شود. افتتاح اورژانس 2400 
مترى بیمارستان غرضى اصفهان را داشتیم، بخش NICU که از 
امکانات کافى براى نوزادان برخوردار است در بخش زایمان راه اندازى 
شــده و بخش فوق تخصصى نوزادان به صورت مقیم در بیمارستان 
غرضى را داریم و در دو ماه آینده نیز بخش هاى جدید بیمارســتان 

شریعتى اصفهان افتتاح خواهد شد.
وى افتتاح رســمى درمانــگاه خوانســار، ایجاد میــز خدمت براى 
بازنشستگان سالمند براى نوبت دهى، توســعه مراکز و... را از دیگر 

اقدامات انجام شده برشمرد.
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان اظهار کرد: در راستاى 
ایجاد نهضت خوشــرویى با بیماران و...، 200 منشــى پزشکان در 
سه گروه را میزبانى و کالس خوشــرویى را برگزار کرده اند که بسیار 

اثرگذار بود.
دکتر اعتصام پور از راه اندازى دستگاه ســنجش تراکم استخوان در 
درمانگاه قدس خبر داد و اظهار امیدوارى کرد با همکارى رســانه ها، 
توصیه هاى درمانى انتقال داده شود و عمًال شعار «پیشگیرى مقدم بر 

درمان» با آموزش هاى مختلف، عملیاتى شود.
وى با بیان اینکه مراجعه به پزشک، استفاده از دارو و... نیازمند فرهنگ 
خاصى است، گفت: اصوًال درمان در جهان داراى چالش است و ما در 
مدیریت درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان کار نظارتى خود را 

انجام مى دهیم ولى تا رسیدن به مطلوب فاصله داریم.

مدیرکل درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با بیان اینکه تعهد ما 
پرداخت بدهى هاى انباشته است، گفت: اولویت اول ما نیز، پرداخت 

این بدهى هاى انباشته بوده است.
وى از مدیــرکل تأمین اجتماعى و شــهردار اصفهان خواســت تا 
همراهى هاى الزم را براى راه اندازى بیمارســتان «میالد 4» به نام 
مرحوم نوربخش داشته باشند تا به سرانجام مطلوب برسد و با وفاق 

استانى، مسائل «میالد 4» حل و فصل شود.
دکتر اعتصام پور بار دیگر با اشاره به عملکرد مدیریت درمان استان 
اصفهان در سال 97 گفت: در سال 1397، حدود 66 میلیون و 50 هزار 
و 858 مراجعه براى ویزیت سرپایى به مراکز درمانى ملکى سازمان 
صورت گرفته که نسبت به سال 1396، حدود 4/2 درصد رشد داشته 
اســت. اســتان اصفهان با 29 مرکز درمانى حدود 8/3 درصد از کل 

ویزیت را به خود اختصاص داده است.
وى ادامه داد: بیشــترین تعداد بیمار سرپایى در ســال 1397 بعد از 
اســتان تهران و خوزستان مربوط به اســتان اصفهان با 5485331 
بیمار مى باشــد. از بین بیمارستان هاى ملکى ســازمان بیمارستان 

دکتر شریعتى با تعداد بیمار ســرپایى (625060 بیمار) جایگاه اول و 
بیمارستان دکتر غرضى جایگاه پنجم را از لحاظ تعداد ویزیت سرپایى 
(571816 بیمار) به خود اختصــاص داده اند. همچنین پلى کلینیک 
شهید ملکوتى اصفهان با تعداد 487748 بیمار سرپایى جایگاه ششم را 
از بین 298 مراکز سرپایى ملکى سازمان به خود اختصاص داده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان گفت: تعداد تخت فعال 
مراکز بسترى (اعم از بیمارستان و مراکز جراحى محدود) از 833 تخت 
در ســال 1396 به 9330 تخت فعال در سال 1397 رسیده است که 
1/5 درصد رشد را نشان مى دهد. استان اصفهان بعد از استان تهران 
بیشترین تعداد تخت فعال (708 تخت فعال) را دارا مى باشد. همچنین 
در بخش بسترى مراکز ملکى در سال 1397، تعداد 977 هزار و 940 
بیمار بســترى و تحت درمان قرار گرفته اند که نسبت به سال 1396 

رشدى در حدود 4/4 درصد را نشان مى دهد.
وى ادامه داد: بیشترین تعداد بیمار بسترى در سال 1397 بعد از استان 
تهران مربوط به استان اصفهان با 94880 بیمار است. بیمارستان دکتر 
شریعتى از بین سه بیمارستان همتراز خود از لحاظ تعداد تخت فعال 

بیشترین تعداد بیمار بسترى (49934 بیمار) را به خود اختصاص داده 
است. بیمارســتان دکتر غرضى از بین 12 بیمارستان همتراز خود از 
لحاظ تعداد تخت فعال (200 تا 300 تخت فعال) جایگاه ســوم را از 
لحاظ تعداد بیمار بسترى (27281 بیمار) به خود اختصاص داده است. 
همچنین بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) نجف آباد از بین 29 
بیمارستان همتراز خود از لحاظ تعداد تخت فعال (100 تا 200 تخت 
فعال) جایگاه نهم را از لحاظ تعداد بیمار بسترى (17665 بیمار) به خود 

اختصاص داده است.
دکتر اعتصام پور افزود: تعداد کل موارد اعمال جراحى بســترى در 
مراکز درمانى ملکى طى سال 1397 نسبت به سال 1396، کاهش 
0/7 درصدى را نشان مى دهد. بعد از اســتان تهران بیشترین تعداد 
عمل جراحى مربوط به اســتان اصفهان (49793 عمل) بوده است. 
بیمارستان دکتر شریعتى با 22 هزار و 614 تعداد عمل جراحى در رتبه 
اول و بیمارستان دکتر غرضى با 17 هزار و 271 تعداد عمل جراحى 
در رتبه سوم در بین بیمارستان هاى ملکى سازمان قرار گرفته اند و از 
بین تعداد 41 مرکز درمانى داراى دستگاه سى تى اسکن، بیمارستان 

دکتر شریعتى با 19 هزار و 219 مراجعه بیشترین بار مراجعه را به خود 
اختصاص داده است. بیمارستان دکتر غرضى هم در جایگاه چهارم 
(14256 مراجعه) قرار گرفته است. این در حالى است که از بین تعداد 
16 مرکز درمانى داراى دســتگاه MRI، بیمارستان دکتر شریعتى 
با 20 هزار و 121 مراجعه بیشــترین بار مراجعه را به خود اختصاص 

داده است.
■■■

رئیس اسناد پزشــکى مدیریت درمان اســتان اصفهان نیز با ارائه 
گزارشى گفت: از اول سال جارى تاکنون 276 میلیارد تومان به مراکز 
دانشگاهى و 182 میلیارد تومان به مراکز غیر دانشگاهى و در مجموع 
458 میلیارد تومان از بدهى مدیریت درمان تأمین اجتماعى اســتان 

اصفهان به این مراکز پرداخت شده است.
دکتر رامــش کریمیان افزود: جمع بدهى به مراکــز طرف قرارداد تا 
فروردین ســال جارى در مجموع 619 میلیارد تومان بوده که از این 
میزان 274 میلیارد تومان بدهى به مراکز دانشگاهى و 345 میلیارد 

تومان بدهى به مراکز غیردانشگاهى است.
وى ادامه داد: ما در استان اصفهان با 4200 مرکز طرف قرارداد هستیم 
و واحد بازرسى و نظارت ما نیز به طور مستمر فعالیت دارد ولى معتقدیم 
هر بیمه شــده ما مى تواند خود یک بازرس باشد و موارد تخلف را به 

اسناد پزشکى انتقال دهد تا ما بررسى کنیم.
دکتر کریمیان با بیان اینکه پروژه نسخه الکترونیک که نرم افزار آن 
تهیه شده، در ستاد راه اندازى و اســتان اصفهان بعد از استان یزد، به 
عنوان دومین اســتان پایلوت، برنامه هاى آموزشى را براى پزشکان 
تجویزکننده داشته است، گفت: امید اســت همه پزشکان در اجراى 
طرح نسخه الکترونیک فعال شوند. البته طى یکسال گذشته 145 هزار 
نسخه الکترونیک صادر شده ولى نیاز است این طرح بیش از پیش از 

سوى پزشکان و بیمه شدگان حمایت شود.
در این نشســت کــه در فضایى صمیمى برپا شــده بود رؤســاى 
بیمارستان هاى غرضى، شریعتى، نجف آباد، معاون درمان، معاونین، 
مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان و... به پرسش هاى خبرنگاران 

پاسخ دادند.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان:

فرهنگ گفتگو را باید در سطح 
استان اصفهان نهادینه کنیم

ساسان اکبرزاده
مدیرکل تأمین اجتماعى و مدیر درمان تأمین اجتماعى 
استان اصفهان به مناســبت 25 تیر روز تصویب قانون 
تأمین اجتماعى با خبرنگاران نشستى صمیمانه در مرکز 
آموزش و پژوهش تأمین اجتماعى برگــزار کرده و به 
تشریح برنامه هاى انجام شده و در حال انجام پرداخته و 

به سئواالت متعدد خبرنگاران پاسخ دادند.
مدیــرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهــان در جمع 
خبرنگاران با تبریک روز تأمین اجتماعى به جامعه هدف 
گفت: ســازمان تأمین اجتماعى از یک نهال کوچک، 
امروز به یک درخت تنومندى تبدیل شــده که در این 
مسیر مدیرانى بزرگ و قوى و همکارانى از جان گذشته، 
زحمات زیادى براى آن کشــیدند و براى توانمندسازى 
تأمین اجتماعى که حاصل آن آرامش براى افراد تحت 

پوشش بود تمام توان خود را به کار گرفتند.
محمد گورابى اظهار کرد: در استان اصفهان بیش از سه 
میلیون و 400 هزار نفر معادل 66 درصد جمعیت استان 
تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعى بوده اند که از این 
میزان، 340 هزار نفر را مســتمرى بگیران ما تشــکیل 

مى دهند و 25 هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکارى هستند 
و در حقیقت با احتساب خانواده ها، از هر 9 نفر، معاش یک 

نفر وابسته به تأمین اجتماعى است.
کسرى روزانه 6 میلیارد تومانى

وى کار در ســازمان تأمین اجتماعى را مقدس دانست 
و گفت: ســازمان تأمین اجتماعى به اقتصاد افراد کمتر 
توانمند کمک مى کند و جالب اســت بدانید هزینه اداره 
کل تأمین اجتماعى روزانه 26 میلیارد تومان در استان 
اصفهان بوده و میزان وصول منابــع آن نیز روزانه 20 
میلیارد تومان اســت و در نتیجه روزى شــش میلیارد 
تومان در استان کسرى داریم که این به لحاظ نقدینگى 
خطرناك بوده و ما مشکل نقدینگى داریم. اما سازمان 
تأمین اجتماعى به لحاظ ساختارى قوى است ودر این 
شرایط، چیزى به نام ورشکســتگى نداریم و قطعًا اگر 
دولت به تکالیف خود عمل کند مشکالت حل خواهد شد.
مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان تأکید کرد: نگاه 
مهربانانه سیاسیون و دولتمردان، مى تواند سازمان تأمین 

اجتماعى را از این شرایط خارج کند.
گورابى افزود: تأمین اجتماعى، یکى از مؤلفه هاى توسعه 
کشور و عدالت اجتماعى بوده و ماهیت این سازمان، ایجاد 
آرامش خاطر افراد تحت پوشش است که اگر این سازمان 
قوى باشد بستر توسعه فراهم خواهد شد و از سوى دیگر 
هر کس براى سازمان تأمین اجتماعى فعالیت خیر انجام 

دهد ثواب مى برد.
تکلیف بدهى ها

مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
بدهى کلیه مراکز غیردولتــى را پرداخته و بدهى مراکز 
دولتى هم در حال تهاتر اســت، گفت: تأمین اجتماعى 
استان اصفهان 1300 میلیارد تومان از کارفرمایان تحت 
پوشش طلبکار است که از این میزان 300 میلیارد تومان 

آن جریمه اســت که اگر کارفرمایان از بســته حمایتى 
که آماده شــده و به زودى اعالم مى شود استفاده کنند، 

بدهى ها به نحو مطلوب حل و فصل مى شود.
وى ادامه داد: امروز علیرغم همه مشکالت، حمایت از 
کارفرما، تولید و اشتغال در سال رونق تولید مدنظر بوده و 

در این مسیر گام برمى داریم.
تأمین اجتماعى، سنگر اول است

گورابى مى گوید: سازمان تأمین اجتماعى، سنگر اول در 
جنگ اقتصادى است و ما با کارفرمایان همراه بوده و در 
این راستا تالش مى کنیم و بجاست تا کارفرمایان از بسته 

حمایتى و تسهیالت آن بهره گیرند.
وى ایجاد رضایتمندى و پاســخگویى بــه افراد تحت 
پوشش را یکى از راهبردهاى تأمین اجتماعى برشمرد 
و توضیح داد: براى دستیابى به این مهم، ارتقاى کیفیت 
الزمه کار است و اســتفاده از IT باید مدنظر باشد که 

تاکنون اقداماتى در این راســتا پایه ریزى شده و از یک 
میلیون و 500 هزار سفر با انجام پرداخت الکترونیک و... 
جلوگیرى شده و این کار همچنان استمرار دارد و در نظر 
است تا پایان ســال جارى 50 درصد فعالیت ها در حوزه 
بیمه اى به صورت الکترونیک صورت پذیرد و این انقالبى 

در ارائه خدمات خواهد بود.
مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان صدور و تمدید 
دفترچه هــا را از جمله اقدامات انجام شــده به صورت 
الکترونیکى اعالم کرد و افزود: ارائه خدمات الکترونیک به 
افراد تحت پوشش، رایگان بوده است. این در حالى است 
که ما سال گذشته کمپین و رویداد مهربانى را راه اندازى 
کردیم و میز خدمت نیز به صورت آزمایشــى در استان 

اصفهان انجام شد.
بیمه بیکارى رشد پیدا نکرده است

گورابى مى گوید: در سال گذشته، 25 هزار بیمه بیکارى 

معادل 156 میلیارد تومان پرداخت کردیم و در سال 98 
طى سه ماه، 40 میلیارد تومان بیمه بیکارى پرداخت شد 
که نشان مى دهد نرخ رشد قابل مالحظه اى به سوى بیمه 
بیکارى در استان، نبوده است و عمًال آمار نشان مى دهد 

اتفاق خاصى نیافتاده است.
وى شرکت ریسندگى بافندگى کاشــان، پلى اکریل و 
شــرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان را از بدهکاران به 
سازمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان اعالم کرد و 
گفت: در حال مذاکره و توافق با شرکت واحد اتوبوسرانى 

اصفهان و حومه براى پرداخت بدهى هستیم.
جزئیات بسته حمایتى

گورابى توضیح کوتاهى هم در خصوص جزئیات بسته 
حمایتى از کارفرمایان داد و گفت: این بســته حمایتى 
داراى 17 بند بوده که هــم اکنون در حال چکش کارى 
است و به زودى از سوى مســئوالن به صورت رسمى 

ارائه مى شود.
مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان گفت: در این 
بســته حمایتى، اختیاراتى از سوى مدیرکل به 44 واحد 
اجرایى و شعبه تأمین اجتماعى در استان داده خواهد شد و 
تفویض اختیار مى شود که شامل تقسیط بدهى، بررسى 

درخواست کارفرمایان و... است.
■■■

معاون ادارى مالى تأمین اجتماعى استان اصفهان هم در 
این نشست خبرى، ارتقاى سطح رضایتمندى همکاران 
با پرداختن به مسائل علمى، آموزشى و رفاهى، ارتقاى 
رضایتمندى مخاطبیــن و ارتقاى کمى و کیفى خدمت 
را سه هدف اساسى خواند و گفت: با تعامل بسیار خوبى 
که بین بخش بیمه اى و درمانى سازمان تأمین اجتماعى 

استان اصفهان وجود دارد، به اهداف نزدیک شده ایم.
حمید ایروانى افزود: شناسایى آسیب هاى عوامل درونى 
و بیرونى با اســتفاده از مدل هاى اســتاندارد، شاخص 
نظام آراستگى در دســتور کار قرار گرفت، جلب اعتماد 
بیمه شــدگان از اولویت ها بوده و در زمینه رســیدگى 
به شــکایات نیز فعالیت اثربخشــى صورت گرفت و 
توانمندســازى همکاران بر اســاس مناطق هشتگانه 
صورت پذیرفت و بســیارى از فعالیت هــا که در مرکز 

تصمیم گیرى مى شد به مناطق واگذار شد.
وى با بیان اینکه شــعار حرکت به جلو ســرلوحه کار 
همکاران قرار گرفت، افزود: در تأمین اجتماعى اســتان 
اصفهان 65 خدمت به صورت غیرحضورى انجام شده و 
در حقیقت خدمت در تأمین اجتماعى، از جنس مهربانى 
اســت و ما کمپین امید به زندگى را راه اندازى کردیم و 
قهرمانان همیشه زنده را در گلستان شهدا به جامعه هدف 
انتقال دادیم. این در حالى است که 25 تیر ماه سال جارى 

کمپین مهربانى را در سراسر استان برپا کردیم.

مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان:

سازمان تأمین اجتماعى بسترساز توسعه در کشور است

نصف جهان


