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چرا خواب هاى آشفته مى بینیم؟11 جایگاه بنزین هنوز خارج از مدارندخشایار اعتمادى: من بایکوت بودمجلسه اضطرارى سینمایى در روزهاى ریزش شدید مخاطب ایران به عنوان صدرنشین صعود مى کند؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آنتى بیوتیک 
طبیعى که دشمن 

سرماخوردگى است

ورود بانک مرکزى به بازسازى شبکه فاضالب 
3

3
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زمان اعتراض جاماندگان 
از دریافت بسته حمایتى

انتقادات تند سیروس الوند
 از دستمزد بازیگران و 
سلبریتى ها در سینما

مجموعه داستان هاى 
جشنواره ملى داستان آب 

رونمایى شد مواظـب5
 کالهبردارى ثبت نام 
کارت سوخت باشید

جعفر غفارزاده، متخصص طب سنتى  درباره 
فواید شلغم و لبو در فصل سرما اظهار کرد:  
افراد مى توانند در فصول سرد سال شلغم 
و لبو را در برنامه غذایى خود قرار دهند اما 

شلغم بیشتر توصیه مى شود، زیرا خاصیت...

 ایرنــا نوشــت: رئیس پلیــس فتــا فرماندهى 
انتظامى کردستان گفت:  با توجه به اجراى طرح 
مصرف بهینه سوخت و طرح حمایتى معیشتى، 
پیامک هایى بــراى ثبت نام کارت ســوخت در 
سایت هاى جعلى به افراد ارسال مى شود که مردم 

باید نسبت به این کالهبردارى هوشیار باشند.
سرهنگ مهدى دانش روز پنجشنبه اظهار داشت: 
با توجه به ارســال پیامک هایى به تلفن همراه 
برخى هموطنان با موضوع ثبت نام کارت سوخت 
و معرفى ســایت هاى غیرقانونى و جعلى براى 
سوء استفاده از اطالعات شخصى و بانکى مردم، 

الزم است مردم در ...
4

راهپیمایى مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر راهپیمایى مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر 

3

نشست مشترك مدیرکل اعتبارات بانک مرکزى با مدیرعامل آبفا اصفهان

سروش صحت:

«کتاب باز» جزئى از زندگى 
من شده است

6 میلیون یورو، قیمت بیرانوند براى ویتوریا
باشــگاه پرتغالى عالوه بر پرداخت بند آزادســازى قرارداد بیرانوند باید 
مبلغى در حدود شــش میلیــون یورو به ایــن دروازه بــان پرداخت 

کند.
«آبوالى پرتغال» نوشــت: این روزهــا بحث حضور 
علیرضا بیرانوند در تیم ویتوریا گیمارش پرتغال مطرح 
شده اســت. براى این منظور ابتدا تیم پرتغالى باید بند 

آزادسازى این دروازه بان را...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دستگیرى
 لیدرهاى اغتشاشات 

 بهارستان

فرمانده سپاه بهارستان خبر داد

مخالف نوع خصولتى خصوصى سازى هستیم
دبیر اجرایى خانه کارگر: 
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ى زى ب
انمنشدهاستمن شده است منشدهاستش

اره 
  :

.........

6 میلیون یورو، قیمت بی
باشــگاه پرتغالى عالوه

مبلغى در حدود شــش
کند.

«آبوال
علیر
ا شده
آزادسازى این

سپاهان تیم کاملى اسـت سپاهان تیم کاملى اسـت 
و مشکلى براى و مشکلى براى 
بازى هاى فشرده نداریمبازى هاى فشرده نداریم

کاپیتان طالیى پوشان: کاپیتان طالیى پوشان: 

شرکت تعاونى مصرف کارکنان پست استان اصفهان

جلسه مجمع عمومى عادى نوبت اول شرکت تعاونى مصرف کارکنان پست استان اصفهان رأس ساعت 14 روز پنج شنبه 
مورخ 1398/10/12 در محل اداره کل پست استان اصفهان به نشانى اصفهان خیابان نشاط تشکیل مى گردد. از کلیه 
اعضاء محترم دعوت مى شود با در دست داشتن کارت شناسایى رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.
مزید استحضار به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى، تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر 
شخص غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود. اعضاء متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا 
تاریخ 98/10/11 در محل شرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
ضمناً داوطلبان تصدى سمت هاى هیئت مدیره و بازرسى به موجب ماده (2) دستورالعمل الزم است حداکثر ظرف مدت 

دو هفته از تاریخ انتشار این آگهى فرم داوطلبى را در محل شرکت تعاونى تکمیل و تحویل نمایند.
دستور جلسه: 

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تصویب صورت هاى مالى شرکت در سال هاى 94، 95، 96، 97 و نحوه تقسیم سود

3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان
4- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى مى باشد.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى (نوبت اول)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/08/28 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، تلفن: 8- 36680030- 031

 اتاق (292)
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس: 41934- 021
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل/ تأمین کننده/مناقصه گر موجود است.

فراخوان مناقصه عمومى همزمان با  ارزیابى کیفى (فشرده) 
یک مرحله اى

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتشماره مرجعموضوعردیف
2222098001434000082- 3- 98اجراى قسمتى از خط انتقال فاضالب شهر طالخونچه مبارکه1
2232098001434000083- 3- 98ادامه خط انتقال آب به نطنز، بادرود و صنایع وابسته منطقه نطنز2

نام نشریه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 98/09/02

تاریخروزساعتعنوان
98/09/06چهارشنبه16:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/09/16شنبه16:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/09/17یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکت ها

نوبت دوم

داود بحیرایى- شهردار بهارستان 

شهردارى بهارستان در نظر دارد جهت انجام پروژه هاى زیر از طریق برگزارى مناقصه عمومى انتخاب پیمانکار نماید.

1- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و از اخذ اوراق مناقصه ها مى توانند از تاریخ چاپ آگهى تا مورخه 98/09/09 همه روزه 
به جز روزهاى تعطیل به واحد امور قراردادهاى شهردارى بهارستان مراجعه و با ارائه خالصه سوابق اجرایى و اصل مدارك شرکت 

معرفى نامه کتبى شرکت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید پیشــنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 98/09/17 به واحد دبیرخانه محرمانه شهردارى 

بهارستان ارائه و رسید دریافت نمایند.
3- بازگشایى و بررسى پاکات ارزیابى کیفى در مورخه 98/09/18 در دفتر واحد درآمد تشکیل مى گردد.

4- پیشنهادهاى رسیده ساعت 14/30 بعدازظهر مورخ 98/09/20 در کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى بهارستان 
تشکیل مى گردد.

5- شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
6- هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد 

شد و سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد. 

آگهى مناقصه عمومى

م الف: 662766

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)ردیف اعتبارىبرآورد اولیه (ریال)نام پروژه
پروژه: ممیزى امالك، اصناف و مستحدثات مبتنى 

GIS 10/000/000/000310303500/000/000بر سیستم اطالعات جغرافیایى

چاپ دوم
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امام جمعه اصفهان درباره اغتشاشات اخیر اظهار کرد: 
کار این افراد واقعًا وحشــیگرى و بى تمدنى بود و حالت 
داعشى داشت و به هیچ چیز و هیچ فردى رحم نداشتند.

آیت ا... سیدیوســف طباطبایى نژاد افزود: این افراد باید 
تنبیه شوند، از همان ابتدا نیز گفتیم که سران این افراد 
باید دستگیر و تنبیه شوند و اگر مشخص شد که فردى 
جایى را تخریب کــرده باید به طور قانونى و شــرعى 
خسارت آن را بگیرند. وى تصریح کرد: دولت در اجراى 
کار مى توانست عملکرد بهترى داشته باشد که بهانه به 
دست دشمن ندهد، متأسفانه بهانه دست دشمن دادند و 
اگر زودتر اعالم مى کردند و با مردم در میان مى گذاشتند 

شاید این اتفاقات رخ نمى داد. بنده معتقدم اگر دولت این 
مسائل را با مردم در میان بگذارد و اذعان کند که مشکل 
و نیاز دارد و بایــد کاالیى را گران یــا ارزان کند مردم 

تحمل مى کنند.
آیــت ا... طباطبایى نژاد گفت: مردم مــا همان مردمى 
هستند که براى حفظ این انقالب جان دادند، متأسفانه 
شفافسازى الزم صورت نگرفت و حتى در روز نخست 
مردم فهیم هم در اعتراض حضور داشــتند، اما مردم ما 
داراى بصیرت بوده و زیرك هستند و زمانى که متوجه 
شدند کارهاى این افراد انسانى نیست و از دشمن دستور 

مى گیرند خودشان را جدا کردند.

ابوالفضل موسوى، نماینده مجلس در مورد اصالح قیمت 
بنزین گفت: بحث سهمیه بندى و گرانى بنزین در جلسه  
شوراى هماهنگى سران قوا مطرح شــده بود. آقاى تاج 
گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به من گفت که 
همراه با پورابراهیمى در یکى الى دو جلسه شورا شرکت 
کرده و نظرات خود را مطرح کرده اند و در آن جلسات به 

این نتیجه رسیده  بودند که قیمت باید اصالح شود.
نماینده یزد در گفتگو با «عصرایــران» ادامه داد: آنها 
به نتیجه رســیدند که زمان و نحوه اجرا محرمانه باشد. 
آنها مى توانســتند به ما به عنــوان نمایندگان مجلس 
اطالع بدهند و ما هــم به مردم توضیــح دهیم. ما به 

عنوان نمایندگان مجلس مى توانســتیم شهرها را آرام 
کنیم و خودمــان به این نگرانى ها دامــن نزنیم. مردم 
از ما مى پرسیدند شــما در جریان این تغییرات بودید؟ 
مى  گفتیم نه. وى افزود: برخى از مردم از ما مى پرســند 
چرا دولت در آســتانه انتخابات این کار را کرده است؟ 
شما در مجلس چه مى کنید چرا از حق ما دفاع نکردید؟ 
همین سئوال ها باعث مى شود برخى از نمایندگان سوار 
بر این موج مى شوند و کارهاى تبلیغاتى انجام مى دهند. 
گرفتن این تصمیم در آســتانه انتخابات باعث شــده 
اســت که برخى نمایندگان دچار انفعال شوند و از احراز 

صالحیت ها بترسند.

رفتار اغتشاشگران 
وحشیگرى و بى تمدنى بود 

قرار بود طرح بنزین
 محرمانه باشد

آب سوز کردن خودروها!
   تسنیم | از چهارشنبه هفته گذشته پس از 
گذشته حدود سه سال از اعالم مختصات ابتدایى 
سامانه آبسوز که امکان استفاده از «آب» به جاى 
بنزین را فراهم مى کند، دست اندرکاران این پروژه، 
ثبت نام از متقاضیان براى نسب سامانه آبسوز بر 
روى خودروهاى شخصى را آغاز کرده اند. «آبسوز» 
کردن خودروها، اختراعى است که به گفته مخترع 
آن مى تواند منجر به ایجاد تحولى اساسى در دنیا 
و در حوزه حمل و نقل شــود! دست اندرکاران این 
پروژه اعالم کرده اند نصب سامانه آبسوز بر روى 
خودروهاى شخصى در ابتدا به صورت 50 درصد 

آب و 50 درصد بنزین خواهد بود.

مصرف گاز رکورد زد
   تابناك | با مصرف 693 میلیون مترمکعب گاز 
طبیعى در داخل کشور رکوردى تازه در مصرف این 
سوخت پاك ثبت شد. مدیر دیسپچینگ شرکت 
ملى گاز ایران مصرف گاز کشــور را در مقایســه 
با دهه هاى گذشــته بى ســابقه خواند و گفت: در 
دهه هاى گذشته هیچگاه شــاهد چنین سرما و 
بارندگى در آبان ماه نبودیم بنابراین مقدار مصرف 

گاز نیز همواره پایین تر از رقم کنونى بوده است.

فصل سرد سفر خارج
   چمدان | با آغاز سرما در کشور ترکیه، فصل 
سرد گردشگرى شهر استانبول از راه رسیده است 
و قیمت پروازهاى ایرانى به این شهر کاهش قابل 
توجهى نسبت به یک ماه اخیر پیدا کرده است. در 
حالى که از اواسط مهر ماه تا اواســط آبان ماه در 
روزهایى قیمت بلیت رفت به اســتانبول از تهران 
به حدود دو میلیون تومان مى رســید، این روزها 
پرواز رفت به اســتانبول زیر یــک میلیون تومان 
قیمتگذارى مى شود. پیش بینى مى شود در آستانه 
سال نو میالدى دوباره قیمت هاى افزایشى شود. 
همچنین قیمت بلیت پــرواز تهران به تفلیس نیز 
کاهش قابل توجهى داشته است. تفلیس یکى دیگر 
از مقاصد مورد عالقه ایرانى ها این روزها همزمان 
با قرار گرفتن در فصل سرد، مشکالتى براى ورود 

مسافران ایرانى نیز ایجاد مى کند.

ازدواج کاهش یافت
   ایرنا | مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداشت با اشــاره به اینکه آمار 
ازدواج هاى ثبت شده در کشور 40 درصد کاهش 
داشته است، گفت: از 890 هزار ازدواج در سال 89، 
به 550 هزار ازدواج رسیده ایم. سید حامد برکاتى با 
بیان اینکه 50 درصد طالق ها در پنج سال نخست 
زندگى مشترك اتفاق مى افتد گفت: به ازاى هر سه 

ازدواج یک طالق ثبت مى شود.

جمع آورى 550 کامیون 
شاخه درخت

   فارس | رضا عبدالملکــى، معاون خدمات 
شهرى و محیط زیست شــهردارى منطقه یک 
تهران درباره مشکل شکســته شدن شاخه هاى 
درختان در این منطقه به دلیل بارش برف، اظهار 
کرد: ده اصله درخت ســبز کامل بر زمین افتاده و 
بسیارى از درختان دیگر نیز به دلیل برف سنگین 
دچار آسیب شده اند که شــهردارى طى چند روز 
گذشته 550 کامیون شــاخه و سرشاخه شکسته 

شده در سطح این منطقه جمع آورى کرده است.

آب و برق گران نمى شود
   فارس | رضا اردکانیان، وزیر نیرو با بیان اینکه 
آب و برق تا پایان ســال گران نخواهد شد، گفت: 
وزارت نیرو تابع مقررات و قوانین اســت به همین 
دلیل پس از تغییر قیمت بنزین به هیچ عنوان قیمت 
آب و برق تا پایان سال گران نخواهد شد لذا مردم 

نگران این موضوع نباشند.

یک روز کالً غیر علنى
   تسنیم | سخنگوى هیئت رئیسه مجلس از جلسه 
غیر علنى مجلس در روز یک شنبه(فردا) خبر داد. اسدا... 
عباسى افزود: با تصمیم اعضاى هیئت رئیسه پارلمان با 
توجه به حجم مباحث موجود احتماًال جلسه غیر علنى قوه 
مقننه در دو شیفت صبح و بعد ازظهر برگزار شود. وى اظهار 
کرد: در این جلسه با حضور مسئوالن دولتى و کارشناسان 
مربوطه مسائل روز بررسى و نمایندگان و کمیسیون هاى 

تخصصى نیز گزارشات خود را مطرح مى کنند.

محدودیتى در 16 آذر 
وجود ندارد

   ایسنا | معاون فرهنگى وزیر علوم با تأکید بر اینکه 
محدودیتى براى فعالیت هاى دانشجویان در روز دانشجو 
وجود ندارد،  گفت: از تمامى فعالیت هاى دانشجویان در 
روز 16 آذر که در چارچوب قواعد و مقررات باشد، حمایت 

خواهیم کرد. 

دلیل مخالفت با 
قوانین پولشویى

   برنا | فائزه هاشــمى، عضو شوراى مرکزى حزب 
کارگزاران و فرزند مرحوم هاشــمى رفسنجانى درباره 
لوایح FATF و  مزایاى  پیوســتن ایران به آن تصریح 
کرد: FATF مجموعه اى از قوانین است که در سیستم 
بانکى چه داخلى و چه خارجى شفافیت ایجاد مى کند. به 
نظر مى رسد مخالفت کنندگان این طرح، کسانى هستند 
که با این شفافیت مشکل دارند چراکه اگر همه مراودات 
مالى شفاف شود، براى برخى مشکل ساز مى شود. وجود 
اقدامات غیرقانونى در بانک ها و همچنین آشکار شدن 
دست اختالس کنندگان که ممکن است شامل پولشویى 
و قاچاق شود، از دالیلى است که باید ایران به این کارگروه 
ویژه اقدام مالــى و لوایح آن بپیوندد تــا در نتیجه تمام 

اقدامات بانکى و مالى شفاف شود.

آسیب به 4 مدرسه علمیه
 در فارس 

   انتخاب | رئیس حوزه هاى علمیه اســتان فارس 
اعالم کرد: به چهار مدرســه علمیه در استان فارس در 
جریان ناآرامى هاى اخیر تعرض شد که از این میان، یکى 
از مدرسه ها در شهر شیراز به صورت کامل از بین رفت. 
حجت االسالم محمد استوار میمندى گفت: این حادثه ها 
هیچ تلفات جانى نداشته اســت  چراکه مدارس علمیه 
تخلیه شده بود. البته در کازرون تعدادى از طلبه ها به دفاع 
از مدرسه علمیه برخاسته بودند اما در شهرك گلستان 
شدت خشونت به قدرى زیاد بود که اگر کسى بود، حتمًا 
تلفات جانى به بار مى آورد. وى بیان کرد: طالب قدرت 
دفاع داشته اند اما به دلیل قانونمدارى و نیز به دلیل حفظ 

امنیت توسط نهادهاى انتظامى، خود، اقدام نکرده اند.

دشمن از قبل طراحى کرده بود
   ایسنا | آیت ا... احمد جنتى، دبیر شوراى نگهبان در 
جلسه این شورا با اشاره به ناآرامى هاى اخیر گفت: حمایت 
مقامات آمریکایى، خاندان منحوس پهلوى و منافقان 
جنایتکار از آشوب ها و شدت و گستره خشونت و تخریب 
انجام شده توسط اشرار، نشان مى دهد که دشمن از قبل، 

چنین اقدامى را طراحى کرده بود.

اتفاقى که 
اگر در اصفهان مى افتاد...

   فــارس |  على ربیعى، سخنگوى دولت در حاشیه 
جلسه هیئت دولت درباره اغتشاشات هفته گذشته اظهار 
کرد: گزارشــى براى ما آمد که برخى در عسلویه اجازه 
تغییر شیفت نداده و قصد داشتند لوله هاى نفتى و گازى 
را منفجر کنند. سخنگوى دولت تصریح کرد: آقاى آذرى 
جهرمى گفت که در اصفهان به طور همزمان به دو نقطه 
حمله شد که اگر موفقیت آمیز بود بخش اعظمى از تلفن 

ثابت قطع مى شد.

خبرخوان

نماینده نجــف آباد در مجلــس در گفتگو بــا خبرگزارى 
«دانشــجو»، با بیان اینکه ثروتمندان امروز 17 برابر بیشتر 
از دهک هاى پایین جامعــه بنزین مصرف مى کنند، گفت: 
مجلس با روش و زمان اجرایى شدن این طرح مخالف است 
اما بر روى اصل موضوع که اقشــار ثروتمند نباید 17 برابر 
نسبت به اقشــار کم درآمد بنزین مصرف کنند و همچنین 
قاچاق بنزین و مصرف بى رویه سوخت که منجر به آلودگى 

هوا مى شــود موافق بوده و معتقد اســت باید این وضعیت 
ساماندهى شود. سید ابوالفضل ابوترابى تأکید کرد: دو نکته در 
اینجا مطرح مى شود. نخست اینکه چرا طرح مدیریت مصرف 
سوخت را در این زمان و اینقدر ناشیانه اجرایى کردند و نکته 
دوم اینکه باید در وقت مناسب آقاى رئیس جمهور و زنگنه را 
مجازات کنیم که چرا کارت سوخت را حذف کردند که امروز 

بخواهند به چه کنم چه کنم بیافتند؟

سخنگوى سازمان حفظ نباتات با اشاره به ورود ملخ هاى 
برگشــتى از پاکستان و هند به کشــور گفت: دو استان 
درگیر ورود ملخ به کشــور شــدند اما فــاز ملخ ها فعًال 

تهاجمى نیست.
محمدرضا میر اظهار کرد: در حال حاضر مناطقى از جمله 
جنوب کرمان و سیســتان و بلوچستان درگیر ملخ هاى 
برگشتى از هند و پاکستان هستند که البته این ملخ ها در 
فاز تهاجمى نیســتند اما به محض ورود مبارزه با ملخ ها 
انجام شد. وى افزود: بر اساس پیش بینى هاى سازمان 
فائو شواهد نشان مى دهد که هجوم ملخ ها امسال بیشتر 
شــود اما براى اظهار نظر قطعى و کارشناسى هنوز زود 

است.
میر گفت: سال گذشته حدود 750 هزار هکتار مبارزه با 

ملخ ها انجام شــد که احتمال مى رود  این رقم به حدود 
900 هزار هکتــار تا یک میلیون هکتــار افزایش یابد، 
آمادگى الزم براى مبارزه با ملخ هاى ورودى به کشــور 
تا حد پیش بینى ها وجود دارد. سخنگوى سازمان حفظ 
نباتات تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه هنوز 
هوا براى فعالیت ملخ ها به صورت تهاجمى در استان هاى 
جنوبى سرد است پیش بینى مى شود از حدود یک ماه تا 
یک ماه و نیم آینده فاز ملخ ها تهاجمى شود. وى در مورد 
امکان افزایش استان هاى درگیر ملخ ها تأکید کرد: پیش 
بینى مى شود در این دوره سطح آلودگى ملخ ها به همان 
ده استان دوره گذشــته افزایش یابد و امیدواریم سطح 
هجوم ملخ ها از این ده اســتان فراتر نرود و با همکارى 

کشاورزان و بهره برداران به حداقل برسد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس از مشاجره 
لفظى حسن روحانى و حسن رحیم پور ازغدى در نشست 

شوراى عالى انقالب فرهنگى درباره بنزین خبر داد.
حجت االسالم علیرضا سلیمى در گفتگو 
بــا «فارس» گفــت: رئیــس جمهور در 
جلسه شــوراى عالى انقالب فرهنگى با 
آقاى رحیم پور ازغــدى با تندى صحبت 
کــرده و بحث و جدلى بیــن آنها صورت 
گرفته است. وى خاطرنشان کرد: مباحث 
مطرح شده در جلسه شوراى عالى انقالب 
فرهنگــى مربوط به بنزین بــوده و آقاى 
رحیم پورازغدى اعتراضاتى را نســبت به 
گران کردن نرخ بنزین و این اقدام دولت 

داشته است.
سلیمى گفت: آقاى رحیم پور از رئیس جمهور که رئیس 
شــوراى عالى انقالب فرهنگى هم محسوب مى شود، 

سئوال کرده است که با توجه به گران کردن بنزین از سوى 
دولت و ایجاد التهاب در کشور، رئیس جمهور کمى در این 
باره توضیح دهد. سلیمى گفت: پس از این اظهارنظر آقاى 

رحیم پور و درخواســت براى پاسخگویى رئیس جمهور، 
مباحث تندى مطرح مى شود که بعد از جدل تند صورت 

گرفته، حسن روحانى جلسه این شورا را ترك کرد.

 ایرنا نوشت: رئیس پلیس فتا فرماندهى انتظامى کردستان 
گفت:  با توجه به اجراى طرح مصرف بهینه سوخت و طرح 
حمایتى معیشتى، پیامک هایى براى ثبت نام کارت سوخت در 
سایت هاى جعلى به افراد ارسال مى شود که مردم باید نسبت 

به این کالهبردارى هوشیار باشند.
سرهنگ مهدى دانش روز پنجشنبه اظهار داشت: با توجه به 
ارسال پیامک هایى به تلفن همراه برخى هموطنان با موضوع 
ثبت نام کارت سوخت و معرفى سایت هاى غیرقانونى و جعلى 
براى سوء استفاده از اطالعات شخصى و بانکى مردم، الزم 
است مردم در این  خصوص هوشیارى کامل داشته و از هرگونه 
ثبت نام، ارائه اطالعات شخصى و بانکى و نیز پرداخت وجه 
از طریق وب سایت هاى یاد شــده یا به افراد مراجعه کننده 

خوددارى کنند.
وى افزود: هزینه مصوب براى صدور کارت هوشمند سوخت، 
مبلغ 100 هزار ریال است که به صورت حضورى، در دفاتر 

پلیس به عالوه 10 و یا هنگام تحویل کارت هوشمند سوخت 
توسط مأموران پست دریافت مى شود و هیچ سایت یا شرکت 

دیگرى مجوز قانونى ارائه این خدمات را ندارد.
سرهنگ دانش پور با بیان اینکه طرح سبد حمایتى تنها توسط 
دولت پرداخت مى شود و هیچ گونه لینک، شماره پیامک یا 
سایتى در این مورد اعالم  نشده است،  یادآور شد: بر این اساس 
نیز مردم هوشیار باشند و به هیچ عنوان به این گونه پیامک ها 
توجه نکرده و اعتماد نکنند تا در دام فریب افراد سودجو گرفتار 
نشوند.  رئیس پلیس فتاى کردستان به شهروندان توصیه کرد 
هر گونه اخبار مرتبط با اجراى طرح هاى یاد شده را صرفا از 
سوى خبرگزارى هاى رسمى و صدا وســیما پیگیرى و در 
صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضاى مجازى 
یا شبکه هاى اجتماعى آن را از طریق نشانى اینترنتى پلیس 
فتا www.cyberpolice.ir بخش فوریت هاى سایبرى و 

گزارش مردمى اطالع رسانى کنند.

ثروتمندان 17 برابر دهک هاى پایین 
بنزین مصرف مى کنند 

حسین شریعتمدارى؛ مدیر مسئول روزنامه «کیهان» در 
یادداشتى نوشت: حق مقابله به مثل یا انتقام یکى از اصول 
پذیرفته شده در حقوق بین الملل است و در آموزه هاى فقهى 
نیز به رسمیت شناخته شده است... در جریان حوادث اخیر 
افراد بازداشت شده اعتراف کرده و اســناد همراه آنها نیز 
به وضوح نشــان مى دهد که آنان از سوى سرویس هاى 
اطالعاتى برخى کشورها، ازجمله آمریکا، اسرائیل و فرانسه 
در داخل ایران و بعضاً در کشورهاى یادشده آموزش دیده اند 
و هزینه این آموزش را نیز دولت آل سعود تأمین کرده است. 
گفتنى است که محل انجام بخشــى از آموزش ها نیز در 

عربستان بوده است.
اکنون باید پرسید با وجود این همه ســند انکارناپذیر آیا 
مى توانیم از حق قانونى خود براى مقابله به مثل صرف نظر 
کنیم؟! و اگر این حق قانونى و شناخته شده خود را نادیده 
بگیریم به مردم مظلوم ایران اســالمى ستم نکرده ایم؟! 
مى پرسید چگونه؟ پاسخ این سئوال پیچیده نیست. دشمنان 
در کاخ شیشه اى نشسته اند و مراکز حساس و استراتژیک 
نظامى و اقتصادى و... آنها به آسانى قابل دسترسى است 
و مى توان با تحمیل خسارت هاى سنگین مالى و نظامى، 

دشمن را به استیصال کشاند و به زانو درآورد.

«کیهان»: به آمریکا، اسرائیل، عربستان و فرانسه
 حمله کنید

کدام استان ها فعالً با ملخ ها درگیر هستند؟

قهر روحانى در نشست شوراى عالى انقالب فرهنگى 

پلیس فتا:

مواظب کالهبردارى ثبت نام کارت سوخت باشید

اوضاع تراژیــک فروش ســینماها که منتج اســت از 
ماجراهاى ناشى از افزایش 300 درصدى قیمت بنزین، 
سبب ساز آن شده که شــوراى عالى اکران بعد از مدتها 
جلســه اى برگزار کرده و تصمیماتى براى بهبود اکران 

بگیرد.
در جلسه اخیر شوراى عالى اکران تصمیم گرفته شد تا با 
توجه به شرایط موجود در سطح کشور و کاهش مخاطبان 
سینما به دلیل فضاى حاکم، یک هفته به اکران فیلم هاى 

روى پرده اضافه شــود. شرایط حســاس جامعه موجب 
شده شورا مقرر کند سانس فوق العاده فیلم ها که پیش تر 

ساعت 22 بود نیز به ساعت 21 منتقل شود.
مصوبه دیگر شوراى عالى اکران این بود که از این پس 
پردیس هایى که بیشتر از هفت سالن ســینمایى دارند 
مى توانند با هماهنگى پخش کننده یک سالن خود را به 
نمایش فیلم هایى که دو هفته از اکران آنها گذشته در هر 

سانسى که مى خواهند، اختصاص بدهند.

جلسه اضطرارى سینمایى 
در روزهاى ریزش شدید مخاطب

خبرگزارى «فارس» گــزارش داد که براثــر «اقدامات 
خرابکارانه آشوبگران» در روز هاى اخیر که پس از اعالم 
افزایش قیمت بنزین به وقوع پیوست، حدود 80 فروشگاه 
زنجیره اى تخریب و به آتش کشــیده شــدند. به نوشته 
فارس، این فروشگاه ها در مناطق مختلف کشور بین 50 

تا 100 درصد تخریب شدند به طورى که آشوبگران یا در 
ابتدا اجناس موجود در فروشگاه ها را غارت و تخلیه کرده و 
سپس فروشگاه را آتش زده اند و یا فروشگاه ها را با اجناس 

موجود به طور کامل آتش زده و تخریب کرده اند.
به نوشته این رسانه، اغلب این فروشگاه هاى آسیب دیده 
در شــهر هاى اطراف تهران قرار دارنــد. این خبرگزارى 
مى گوید یک فروشگاه زنجیره اى هم در شرق تهران دچار 
آسیب و خسارت مالى شدیدى شد. همچنین چند فروشگاه 
زنجیره اى هم در اصفهان، سرآسیاب البرز، بعثت سنندج و 
دولت آباد کرمانشاه تخریب و به آتش کشیده شده است. 
براساس برآورد هاى اولیه خسارت مالى ناشى از تخریب به 
فروشگاه هاى زنجیره هاى حدود 170 میلیارد تومان است.
گفتنى است در این برآورد مالى آسیب هاى جزئى به سایر 

فروشگاه هاى زنجیره اى کشور محاسبه نشده است.

80 فروشگاه زنجیره اى بین 50 تا 100 درصد
کمک حمایت معیشتى دولت پس از بررسى هاى انجام  تخریب شدند

شده به حدود 60 میلیون نفر پرداخت مى شود. پرداخت 
به این تعداد که بالغ بر 70 درصد جمعیت کشور را در بر 
مى گیرد تا پایان روز شنبه 2 آذر 1398 به مشمولین ادامه 

خواهد داشت.
پــس از تاریخ مذکور، کســانى که مشــمول این طرح 
نشده اند مى توانند مراتب استحقاق خود را با ارسال شماره 

ملى سرپرســت خانوار از طریق شماره گیرى 6369#* 
اعالم کنند. تأکید مى شود که شــماره تلفن همراه، باید 
به نام سرپرست خانوار باشــد. پس از رسیدگى و بررسى 
استطاعت مالى افراد متقاضى، اقدام الزم براى واریز وجه 
مذکور صورت خواهد گرفت. در صورتى که اســتحقاق 
متقاضیان تأیید شــود، مبلغ کمک حمایت معیشتى از 

ابتداى اجراى طرح به حساب آنان واریز خواهد شد.

زمان اعتراض جاماندگان از دریافت بسته حمایتى 
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دستگیرى لیدرهاى اغتشاشات 
 بهارستان 

فرمانده سپاه شهرستان بهارسـتان با اشاره به شناسایى 
لیدرهاى اصلى اغتشاشات اخیر گفت: با اشراف اطالعاتى 
که وجود دارد تعداد زیادى از سرکردگان اصلى اغتشاشات 
دستگیر شده اند و این دسـتگیرى ها نیز همچنان ادامه 
دارد. سرهنگ پاسدار یدا... سلیمانى در گفتگو با «تسنیم» 
با اشـاره به برخورد مقتدرانه و تنبیه سـخت و شـدید با 
آشـوبگران اظهار کرد: با اطالعاتى کـه در اختیار داریم 
آشـوبگران و فتنه گران را از النه هایشان بیرون خواهیم 
کشید و مقتدرانه به متجاوزانى که به جان و مال مردم و 
بیت المال دست برده اند درسى فراموش نشدنى خواهیم 

داد تا آخر عمرشان از یادها نرود.

به درخت هم رحم نشد
مدیرعامل سازمان فضاى سبز شهردارى اصفهان میزان 
خسـارت وارده به فضاى سبز شـهر اصفهان در جریان 
اتفاقات چند روز اخیر را سـه میلیارد تومـان اعالم کرد. 
فروغ مرتضایى نژاد در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: در 
جریان اتفاقات هفته گذشته در شهر اصفهان حدود 480 
درخت و درختچه و متراژ زیادى از باغچه هاى گل و 500 
فالورباکس در سطح شهر آسیب دید. وى با بیان اینکه 
آسیب به فضاى سبز در تمام مناطق شهر اصفهان اتفاق 
افتاد، تصریح کرد: میزان آسیب به فضاى سبز در برخى 

مناطق بیشتر و در برخى کمتر بوده است.

اماکن ورزشى سالم ماندند
مدیر کل ورزش و جوانان اسـتان اصفهان گفت: در پى 
اتفاقات روزهاى گذشـته هیچگونه خسـارتى به اماکن 
ورزشى اسـتان اصفهان وارد نشده است. محمدسلطان 
حسـینى اظهار کرد: بر اسـاس اخبار و آمارى که داریم، 
خوشـبختانه در اتفاقات روزهـاى اخیر اماکن ورزشـى 

استان اصفهان هیچگونه خسارتى ندیده اند. 

30 درصد زمین ها زیر کشت 
غله مى رود

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزى شهرستان اصفهان با 
اشاره به توزیع آب نوبت اول کشت بهنگام پاییزه به مدت 
21 روز اظهار کـرد: با توزیع این حجـم از آب 30 درصد 
زمین هاى کشاورزى در استان اصفهان زیر کشت غله 
مى رود. حسین محمدرضایى با اعالم درخواست صنف 
کشـاورزى شهرسـتان اصفهان براى توزیـع آب نوبت 
دوم به مدت 18 روز در اسـفندماه بیان کـرد: با توجه به 
بارندگى هاى اسفند ماه و فروردین ماه نیاز آبى کشاورزان 

مشخص خواهد شد.

رفع تصرف از
 اراضی دولتی لنجان

رئیـس اداره راه و شهرسـازي شهرسـتان لنجان گفت: 
10 هزار مترمربع از اراضی دولتی متعلق به سازمان ملی 
زمین و مسکن با ارزش شش میلیارد ریال رفع تصرف و 

به دولت بازگردانده شد. 
عزت ا... یسـلیانی اظهـار کرد: بر اسـاس مفـاد دادنامه 
متضمن خلع یـد و قلع و قمـع مسـتحدثات، این میزان 
اراضی واقع در دره نوگوران از توابع شهر باغشاد به اجرا 
درآمده و آثار تصرفات شـامل درختان، آالچیق و اتاقک 
قلع و قمع شد. وي افزود: این حکم با حضور عوامل یگان 
حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن در استان، 
نیـروي انتظامی و با دسـتور دادسـتان شهرسـتان و در 
راستاي حفظ و صیانت از اراضی دولتی، اجرایی و اراضی 

به دولت بازگردانده شد.

تحویل داروى 1599 بیمار 
امیر جاللیان، سرپرسـت معاونت درمان و توان بخشـى 
هالل احمـر اسـتان اصفهـان از تحویل دارو بـه 1599 
مراجعه کننده بـه داروخانه هالل احمر خبـر داد و گفت: 
با کمک و حمایت دولـت قیمت و کیفیـت داروى مورد 
نیاز بیماران ثابـت مانده و تحریم ها، تورم یا مشـکالت 
هفته گذشته تغییرى در خدمت رسانى به بیماران ایجاد 

نکرده است.

خبر

استاندار اصفهان گفت: آرامشى که امروز در سطح استان 
اصفهان مشاهده مى کنیم نتیجه شعور و فهم باالى مردم 
این خطه است که صف خود را از افراد اخاللگر جدا کردند 

که من از همه آنها تقدیر و تشکر مى کنم.
عباس رضایى اظهار کرد: عالوه بر این همراهى و همکارى 
بسیار خوبى در بین مجموعه دستگاه ها و مدیران استان 
وجود داشت و همه اعضاى شــوراى تأمین استان با هم 
همدل، همزبان و همفکر بودند که قطعــًا وجود اتحاد و 
همدلى بین مجموعه مدیران و دستگاه ها به امنیت جامعه 
منجر خواهد شــد. وى در ادامه گفت: انصافاً باید از تدبیر 
خوب فرمانده انتظامى اســتان و حضور خوب نیروهاى 

انتظامى که از زمان اعالم طرح اصالح مصرف ســوخت 
(بنزین) در کف خیابان حضور داشــتند و با اخاللگران و 
ناامن کنندگان جامعه برخورد مناســب و قانونى کردند 

تشکر کنم.
رضایى گفت: همه هماهنگى ها و همکارى ها دســت به 
دست هم دادند تا امروز آرامش به جاى جاى استان عزیز 
اصفهان بازگشته و شــرایط امنیتى بسیار مطلوب حاکم 
شود. اســتاندار اصفهان اظهار کرد: باید همه مسئوالن 
هوشیار باشند و مراقبت کنند که خداى ناکرده افراد سودجو 
به خصوص در زمینه تأمین ارزاق عمومى به مردم فشار 

نیاورند.

روز پنج شنبه هفته گذشته اصفهان دیگر بار به صحنه  
تجدید میثاق مردم با انقالب و نظام اسالمى تبدیل شد 
و مردم والیتمدار اصفهان در راهپیمایى خودجوش خود 

قاطعانه انزجارشان را از آشوبگران اعالم کردند.
اعالم ناگهانى تغییر قیمت بنزین توســط دولت موجب 
شــد تا تعدادى از مردم در برخى شــهرهاى کشــور از 
جمله اصفهان اقدام به تجمعات اعتراض آمیز کنند اما 
آشوبگران با همراهى دشمنان، اعتراضات مردمى را به 
اغتشاش کشاندند و خسارات فراوانى به شهر وارد کردند.

مردم اصفهــان کــه از همان ابتــدا صف خــود را از 
اغتشاشگران جدا کرده بودند از ســاعت 9 و30 دقیقه 

صبح روز پنج شــنبه همگام با بســیارى از دیگر مردم 
کشــورمان در میدان انقالب تجمع کردند تا اعتراض 
خود را به آشوبگران نشان دهند. آنها به خیابان ها آمدند 
تا به دنیا این پیام را مخابره کنند اگرچه به گرانى بنزین 
معترض اند اما حاضر نیســتند با اغتشاشــگران و اشرار 
هم صدا شوند و تا همیشه پاى انقالب و نظام ایستاده اند. 
اصفهانى ها در مســیر راهپیمایى خود با سردادن شعار 
و با حمل عکس امام خمینى(ره) و رهبر معظم انقالب 
اسالمى و دست نوشــته هایى، حرکت هنجارشکنانه 
آشوبگران در تخریب اموال و اماکن عمومى را محکوم و 

بر حفظ آرمان هاى انقالب اسالمى تأکید کردند.

راهپیمایى مردم اصفهان در 
محکومیت اغتشاشات اخیر 

آرامش حاکم شده 
نشانه فهم باالى مردم است

مجموعه داســتان هاى برگزیده نخســتین جشنواره ملى 
داستان آب با نام «روبه روى پل خواجو» با حضور مسئوالن 

آب منطقه اى، رونمایى شد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان در این مراسم با 
قدردانى از همه دست اندرکاران برپایى این جشنواره، اظهار 
امیدوارى کرد جشنواره ملى داستان آب در ایستگاه دوم به 

نحو مطلوب تر و با کیفیت تر برگزار شود.
مسعود میرمحمدصادقى با بیان اینکه موضوع آب در کشور 
و در استان اصفهان از اهمیت ویژه اى برخوردار است، گفت: 
پرداختن به موضوع آب به زبان هنر، داستان و... مى تواند در 
آگاهى نسبت به مسائل آب مؤثر باشد و امید است مجموعه 
داستان «روبه روى پل خواجو» نیز، گامى در راستاى بهبود 

کتابخوانى و توجه به کتاب در زمینه آب باشد.
وى اضافه کرد: به لحاظ مادى و معنوى باید مردم جامعه به 
ارزش آب پى ببرند و امروز اجراى طرح هاى آبرسانى با توجه 
به شرایط اقتصادى کشور از مشکالت بوده و باید راه و روش 

مناسب براى تأمین آب مدنظر باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان اظهار امیدوارى کرد 
برگزارى نخستین جشنواره ملى داستان آب و داستان هاى 
برگزیده آن، اثربخش باشد و همدلى، گفتگوها و تفاهمات در 

زمینه آب، ارمغان مطلوبى را به جا بگذارد.
میرمحمدصادقى معتقد است: بیان مســائل مربوط به آب 
و... در قالب هنر علیرغم اینکه کار سختى است اما مى تواند 

مؤثر باشد. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: در راستاى 
ارج نهادن به این ثروت و ضرورت توجه به مسائل اجتماعى 
و فرهنگى در کنار روش هــاى مدیریت منابع آب و با هدف 
حمایت از نویســندگان تأثیرگذار در جهت ارتقاى ســطح 
آگاهى هاى عمومى درباره آب، ایجاد خالقیت و الگوسازى 
براى خلق آثار فرهنگى با محوریت آب و مشارکت در اعتالى 
سطح فرهنگ عمومى جامعه، بر اساس چالش هاى موجود 
در بخش آب، این جشنواره کلید زده شد تا از این طریق ارتباط 

با نخبگان جامعه محکم تر شود.
دبیر شوراى هماهنگى مشکالت زیست محیطى اصفهان 
و یکى از عالقه مندان به مســئله آب هم گفت: واقعیت آن 
است که در پنج دهه گذشــته، فرزندان این سرزمین نسبت 
به جایگاه و ارزش آب، ارزیابى درستى نداشته و هم مدیران 
و هم نخبگان و فرهیختگان بیشتر در زمینه سخت افزارى و 
سازه اى بسیار کار کردند ولى در بخش نرم افزارى کم کارى 
شد. حشمت ا... انتخابى با بیان اینکه نظیر اینگونه جشنواره ها 
در زمینه آب در کشور و استان کم بوده است، افزود: از صمیم 
قلب و بسیار جدى، از همه اندیشه پردازان، ایده پردازان و همه 
کسانى که در برگزارى این جشنواره همت و همکارى کردند 

و بر تداوم آن اصرار دارند تشکر مى کنم.
نویســنده و عضو هیئت انتخاب نخســتین جشنواره ملى 
داستان آب هم مى گوید: بیش از 460 نفر بر اساس برگزارى 
این جشــنواره در مورد آب کار کردند و داستان نوشتند که 

جالب توجه است.
على خدایى پیشنهاد کرد با توجه به اینکه خواندن کتاب آثار 
برگزیده این جشنواره ممکن است براى همه مقدور نباشد 
این کتاب به صورت CD درآید، تا همه افراد عالقه مند حتى 
بتوانند در هنگام رانندگى از آن بهره مند شــوند. دبیر اولین 
جشنواره ملى داستان آب نیز گفت: 450 اثر داستانى از 30 
استان کشور به دبیرخانه جشنواره رسید که در نهایت 140 
اثر داورى و از میان آنها 15 اثر برگزیده، تقدیر و از آنها تجلیل 
شد و امروز بیش از 20 اثر در مجموعه داستان «روبه روى پل 

خواجو» انتشار یافته است.
سلمان باهنر افزود: جشنواره ملى داستان آب تجربه بسیار 
خوبى بود و امید اســت در دوره دوم، بتوانیم بــا رایزنى با 
دیگر کشــورها، براى افرادى که زمینه مساعدترى براى 
داستان نویسى در زمینه آب را دارند براى فارسى زبانان ایرانى 
در دیگر کشورها و فارســى زبانانى که ایرانى نیستند زمینه 

شرکت در این جشنواره فراهم شود.
معاون بهره بردارى آب منطقه اى اصفهان نیز در ســخنانى 
کوتاه، از همه دست اندرکاران برپایى این جشنواره قدردانى 

کرد.
حسن ساسانى گفت: از اول ســال آبى تاکنون در ایستگاه 
شاخص زاینده رود (چهلگرد) 107 میلیمتر بارندگى داشتیم 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 230 میلیمتر بارش بود 
54 درصد کاهش داریم. این در حالى است که حجم مخزن 

سد زاینده رود در حال حاضر 386 میلیون مترمکعب است.

مجموعه داستان هاى جشنواره ملى داستان آب رونمایى شد

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى 
استان اصفهان گفت: در هشــت ماهه سال جارى با 
176 مورد مســمومیت با گاز منواکسید کربن و 11 
فوت نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد رشد 15 

درصدى مسمومیت هستیم.
غفور راستین در نشســت خبرى اورژانس با موضوع 
مسمومیت با گاز منواکسید کربن اظهار کرد: در سال 

گذشته 471 مورد مسمومیت به اورژانس گزارش شد 
و در بین شهرستان هاى اســتان به ترتیب اصفهان، 
نجف آباد و خمینى شهر بیشترین تعداد مسمومیت را 
داشته اند و از این تعداد مسمومیت 26 مورد منجر به 
مرگ شده است. وى یادآور 
شد: در پنج سال گذشته روند 
مسمومیت با CO به جز در 
یکسال کاهشى بوده اما در 
هشت ماهه ســال جارى با 
176 مورد مسمومیت و 11 
فوت نسبت به مدت مشابه 
سال قبل شــاهد رشد 15 
درصدى مسمومیت هستیم.

راســتین عنــوان کــرد: 
اســتفاده از زغــال بــراى 
کرسى و گرمایش ارزان در 
حاشیه شــهر یکى از دالیل 
مســمومیت با گاز CO اســت و پس از آن استفاده 
غیراستاندارد از بخارى اســتاندارد در جایگاه بعدى 

عوامل این مسمومیت است.

افزایش مسمومیت با منواکسید کربن در اصفهان

نصف جهان

«خصوصى سازى امرى اســت اصولى و ما با اصل آن 
مخالفت نداریم، اما با خصوصى ســازى رانت دهى و 
رانت خواهى و اینکه صرفاً کسى که پول داشته باشد ولى 
توان کار را نداشته باشد و نوع خصولتى خصوصى سازى 
که شخص به تأمین منافع خود مى پردازد و در نتیجه 
صنعت، اشــتغال و... را به ورطه نابودى مى کشــاند 

مخالف هستیم.»
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان در گردهمایى سالیانه 
29 آبان سالروز تصویب قانون کار در جمع مسئوالن 
تشــکل هاى کارگرى، اعضاى خانه کارگر و... با بیان 
این مطلب گفت: نتیجه واگذارى کارخانجاتى همچون 
کاشى نیلو، کاشى اصفهان، پلى اکریل، نساجى هاى 
تحت پوشش دولت همچون سیمین، شهرضاى جدید 
و... در اصفهان چه بوده اســت؟ این در حالى است که 
اصفهان زمانى منچســتر ایران لقب داشت ولى این 
کارخانجات تحت عناوین تغییر ســاختار و واگذارى 
به بخش خصوصــى به جاى اینکه مدرن شــوند و از 
تکنولوژى روز در آنها استفاده شــود، به ورطه نابودى 
کشانده شدند و آنها که امروز هستند هم نتوانستند حتى 

میزان اشتغال خود را حفظ کنند.
اصغر برشان افزود: متأســفانه دولت نیز در اماکنى که 
متعلق به خود دولت نبوده و حق خصوصى ســازى در 
آنها را نداشت مثل بانک رفاه کارگران اقدام کرده و حتى 
شستا که مالک آن تأمین اجتماعى بوده را مى خواهد 

خصوصى سازى کند.
وى ادامه داد: اصالح قانون کار باید در راستاى ارتقا، نیاز 
جامعه مزدبگیر، صیانت از نیروى انسانى و تأمین حداقل 
معیشت و سایر حمایت ها از نظر جنبه هاى اجتماعى، 
ایمنى و حفاظتى نیروى کار باشد و اگر بخواهد در قالب 
اصالحات، موارد خدشه دار شود با توجه به حمایتى بودن 
قانون کار خط قرمز ماســت و با تمام قوا در مقابل آن 
همچون 30 سال گذشته ایستاده ایم. این در حالى است 
که کسانى که بر این عقیده اند که قانون کار مانع اشتغال 
شده، در 30 سال گذشته مناطق آزاد تجارى را از قانون 
کار معاف و کارگاه هاى زیر پنج و ده نفر را نیز از شمول 
مقررات کار خارج کردند و بســیارى هم به استناد مواد 
189 و 191 قانون کار، از بعضى از مقررات قانون کار بر 

اساس مصوبه شوراى عالى کار معاف شده اند.
دبیــر اجرایى خانه کارگــر اصفهــان از طرح الیحه 
براى ســاماندهى قراردادهاى موقــت براى تصویب 
در مجلس شوراى اســالمى خبر داد و گفت: چندین 
بار الیحه ســاماندهى قراردادهاى موقت در مجلس 
شوراى اسالمى مطرح شــد ولى هر بار مانع تصویب 
آن به بهانه اصالح قانون کار شده اند که امروز یکى از 
مشکالت عامه جامعه کارگرى هم سوءاستفاده از همین 
قراردادهاست که کارگران زیر حداقل دستمزد و شرایط 

نامناسب کارى، بر اثر اجبار به آن تن مى دهند.
برشان با بیان اینکه دولتمردان در شرایط تحریم باید به 
فکر اقشار مزدبگیر و آسیب پذیر باشند، گفت: در جریان 
تحریم، اقشــار مزدبگیر و آســیب پذیر جامعه، آسیب 
معیشتى دیده و حتى دچار سوءتغذیه مى شوند که باید 
براى آنان در قالب بن هاى کارگرى و کارمندى، سبد 

کاالهاى اساسى در نظر گرفته و به آنان کمک کنند و 
در قالب مسئولیت هاى اجتماعى نیز، خدمات بهداشتى، 

سالمتى و درمانى را براى آنها توسعه دهند.
وى البته بــه این نکته اشــاره کرد که قــرار بود این 
گردهمایى گســترده تر برگزار شود که به دلیل شرایط 
موجود، ما صرفًا این گردهمایى را با حضور افرادى که 
از اعضا بوده و براى انجــام کارى امروز به خانه کارگر 
مراجعه کرده بودند برگزار کردیم و با اســتقبال بسیار 

خوبى هم همراه بود.
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان اظهار کرد: خانه کارگر، 
تشــکیالتى اســت که با انقالب به وجود آمد و بدون 
هیچگونه منابع دولتى با پایدارى اعضا و از محل حق 
عضویت اداره شده و تاکنون خدمات بسیار ارزشمندى 
به اعضــا ارائــه داده و در حد توان با تکیــه بر قدرت 
بازوى خودمان و اعضاى شاغل و بازنشسته، درصدد 
گســترش ارائه خدمات صنفى، آموزشى، تسهیالتى، 
مشاوره اى بوده و از سانت به سانت فضاى خانه کارگر 
و ســایر فضاهایى که در اختیار ما قرار گیرد براى ارائه 

خدمات رسانى از هیچ کوششى دریغ نخواهیم کرد.
■■■

در این گردهمایى، مدیر داخلى خانه کارگر اصفهان که 
عضو شــوراى حل اختالف اداره کار نیز هست، گفت: 
قانون کار در 29 آبان 61 پس از فراز و نشــیب فراوان 
تصویب و در 14 اسفند به اجرا گذاشته شد ولى متأسفانه 
دولت ها تاکنون آن را علیرغم اینکه جنبه انســانى و 
حمایتى داشت به طور کامل اجرا نکرده و مشکالتى را 

براى جامعه کارگرى رقم زدند.
ابراهیم فتحیان از نیاز به بازنگــرى قانون کار گفت و 
افزود: قانون کار جمهورى اســالمى ایران پس از سه 
دهه نیاز به بازنگرى و اصالح دارد که البته باید این امر 
توسط متخصص دست اندرکار و نمایندگان تشکل هاى 
کارگرى صورت پذیرد ولى متأســفانه تشــکل هایى 
براى اصالح قانون کار هستند که مشکالت کارگرى 

را نمى دانند.
وى گفت: ما از عدم اجراى قانون کار نگران هســتیم 
در حالى که متأســفانه امــروز از قراردادهاى موقت 
سوءاستفاده مى شود، امنیت شغلى وجود ندارد، کارگران 
مشکالت مسکن و معیشت دارند و معتقدیم قانون کار 
باید با در نظر گرفتن شرایط امروز، اصالح و بازنگرى 

شود و در آن کرامت انسانى مدنظر باشد.
مدیر داخلى خانه کارگر اصفهــان اظهار کرد: رئیس 
فراکسیون کارگرى مجلس، پیش نویس قانون کار را 
ارائه داد اما دیگر نمایندگان همراهى نکردند. بنابراین 
در انتخابات پیش رو باید افرادى انتخاب و وارد مجلس 
شــوند که همراه باشند، نترســند و حق و حقوق ملت 

محروم را مدنظر قرار دهند.
وى خاطرنشــان کرد: بیمه تکمیلى به شــاغالن و 
بازنشســتگان کارگرى تحمیل شد و بیمارستان هاى 
ملکى تأمین اجتماعى نیز براى ارائه خدمات مشــکل 

دارند.
فتحیان اساس کار خانه کارگر را حمایت از قانون کار 
دانست و گفت: خانه کارگر اصفهان، در راستاى انجام 

وظایف خود، اقداماتى را به انجام رسانده است.

دبیر اجرایى خانه کارگر: 

مخالف نوع خصولتى خصوصى سازى هستیم

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزى گفــت: دایره اعتبارات 
بانک مرکزى به منظور اجراى فاز 2 بازســازى شــبکه 
فرســوده اصفهان اجراى ماده 62 را براى تبدیل ارز 50 
میلیون یورو به ریال در تخصیــص فاینانس خارجى در 

دستور کار قرار مى دهد.
على اصغر میرمحمدصادقى در نشستى که با مدیرعامل 
شرکت آبفا استان اصفهان و پیمانکاران بازسازى شبکه 
فرسوده فاضالب اصفهان داشت، بازسازى شبکه فرسوده 
اصفهان را ضرورى برشمرد و خاطرنشان کرد: باید زمینه 
بازسازى فازهاى بعدى شبکه فرسوده فاضالب اصفهان 
فراهم شود و در این راستا دایره اعتبارات بانک مرکزى 
نهایت همکارى را با مســئوالن امر خواهد داشت. وى 

با تأکید بر استفاده از تکنولوژى به کار رفته در بازسازى 
شبکه فرسوده اصفهان در دیگر شهرها خاطرنشان کرد: 
شواهد حاکى از به کارگیرى تکنولوژى روز دنیا در بازسازى 
شبکه فرسوده اصفهان است به گونه اى که بازسازى بدون 
ایجاد ترانشه و محدودیت هاى ترافیکى صورت مى گیرد. 
میر محمدصادقى افزود: اصفهان یکى از اولین شهرها در 
کشور است که شبکه فاضالب در آن اجرا شد پس قدمت 
باالى شبکه، فرسودگى آن را رقم زده بنابراین قطعًا بعد 
از اصفهان دیگر شهرها در کشور هم با این معضل رو به 
رو مى شوند که در این میان باید تدابیر ویژه اى براى رفع 

فرسودگى شبکه فاضالب شهرها مدنظر قرارداد.
در ادامه این نشســت مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان گفت: مسئله بازســازى شبک فرسوده 
شهر اصفهان در 15 سال گذشته بررسى و مطرح شد تا در 
نهایت در 2/5 سال گذشته فاز اول بازسازى آن به چهار 

روش روز دنیا انجام شد.
هاشم امینى با اشاره به عمر 60 ساله شبکه فاضالب شهر 
اصفهان اظهار کرد: طول شبکه فاضالب شهر اصفهان 
به بیش از 3600 کیلومتر مى رسد 230 کیلومتر از شبکه 
فرسوده در اقطار بیش از 500 میلیمتر شناسایى شده که 
نیاز به بازسازى و اصالح دارد. وى افزود: شبکه فاضالب 
شهر اصفهان از ســال 1337 طراحى و اجرا شد و همین 
فرسودگى شبکه حوادثى را در پى داشت که مى توان به 

حادثه خطرآفرین خیابان مشتاق اشاره کرد.

نشست مشترك مدیرکل اعتبارات بانک مرکزى با مدیرعامل آبفا اصفهان

ورود بانک مرکزى
 به بازسازى شبکه فاضالب

رئیس انجمن جایگاه داران استان اصفهان گفت: میزان 
خســارت جایگاه هاى سوخت آســیب دیده در استان 
اصفهان بین هشت تا ده میلیارد تومان برآورد شده است.

پیمان کامران در گفتگو با «ایســنا» در خصوص آخرین 
وضعیت جایگاه هاى سوخت استان اصفهان اظهار کرد: 
از حدود 20 جایگاه آسیب دیده، اکنون 9 جایگاه وارد مدار 
شده و 11 جایگاه دیگر که آسیب بیشــترى دیده اند، تا 
هفته هاى آتــى وارد مدار خواهند شــد. وى تأکید کرد: 
به دلیل آسیب جدى هنوز مشخص نیست تا چه زمانى 

جایگاه هاى سوخت آسیب دیده وارد مدار شوند.
رئیس انجمن جایگاه داران استان اصفهان افزود: میزان 

خسارت جایگاه هاى ســوخت در استان بین هشت تا ده 
میلیارد تومان برآورد شده اســت. وى با تأکید بر اینکه 
متأســفانه تاکنون هیچ بیمه اى خســارت جایگاه ها را 
پرداخت نکرده است، گفت: البته ستاد بحران براى حل این 
موضوع جلسه اى با بیمه مرکزى برگزار کرده و به دنبال 

حل این موضوع از سوى استاندارى هستیم.
کامران در خصــوص وضعیت تأمین ســوخت و دلیل 
صف هاى طوالنى بنزین اظهار کرد: متأسفانه به دلیل جو 
روانى ناشى از مشکالت اخیر همچنان شاهد صف هاى 
بنزین هستیم، در حالى که ســوخت به موقع و به میزان 

کافى به جایگاه ها مى رسد.

11 جایگاه بنزین هنوز خارج از مدارند

ساسان اکبرزاده
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خشایار اعتمادى بعد از خداحافظى از عرصه موسیقى، علت 
دل آزردگى خود را شرح داد. این خواننده از تصمیم هاى 
نادرست مســئوالن تا کم لطفى همکارانش در فضاى 

موسیقى را علت این کناره گیرى عنوان کرد.
طى روزهاى اخیر خبر خداحافظى خشــایار اعتمادى از 
دنیاى موســیقى باعث تعجب و البته افسوس طرفداران 
این خواننده پاپ و بعضى فعاالن عرصه موسیقى شد اما 

اهمیت خبر در هیاهوى آشوب هاى اخیر کشور گم شد. 
اعتمادى بعد از انتشــار یادداشــت خداحافظى اش در 
روزنامه «ایران»، در مصاحبه اى بــا «ایلنا» از بایکوت 
خبرى خود گالیه کرد و درباره فضاى پخش آثار موسیقى 

کشور گفت: 
«واقعیت این اســت که نه تنها آلبوم هایم برایم ســود 
نداشــته اند، بلکه باعث شــده اند، متضرر شوم. طى این 
روند، بیش از ضررهاى مالى به لحاظ عاطفى ضرر کرده ام 
و ضربه خورده ام. به هر حال کودکى و میانســالى من با 
عشق به موسیقى سپرى شده و همواره به کار و حرفه ام 
متعهد بوده ام و نسبت به آن احساس مسئولیت مى کرده ام. 

همیشه براى خودم و گوش مخاطبانم ارزش قائل بوده ام 
و زمانى که مى دیدم فضاى پخش از وضعیت نامناسبى 
برخوردار است، آسیب دیده ام. گویا همیشه نسبت به من 
نگاه خاصى وجود داشته و انگار به لحاظ خبرى بایکوت 
بوده ام. طى ســال ها و دهه هاى گذشته اگر همکارانم با 
حمایت تهیه کننده به تولید اثر پرداخته اند، من این کار را 
نکرده ام و آثارم هیچگاه تهیه کننده نداشته اند و با هزینه 
خودم تولید شده اند. ده آلبوم در کارنامه دارم که تهیه کننده 
همه آنها خودم بوده ام. رویه به گونــه اى بوده که خودم 
آثارم را ساخته ام و سپس آنها را به جریان پخش سپرده ام 
و پخش کننده ها نیز هر طور که خواســته اند با خشــایار 

اعتمادى و آثارش رفتار کرده اند.»
خواننده ترانه «بــارون» درباره تأثیر مافیاى موســیقى 
بر تنزل سلیقه موســیقایى مردم گفت: «در حال حاضر، 
متأسفانه و بى تردید، بخشى از راهبران مدیریت موسیقى، 
مغرضانه به فکر اقتصاد و ســودهاى اقتصادى موسیقى 
هستند. آنها به صورت گزینشى کاسبک هایى را کنار خود 
دارند و با انتخاب هاى ســلیقه  اى، جریانى مافیایى ایجاد 

کرده اند. به وجود چنین رویه و مافیایى هیچ شکى ندارم. 
بازهم تأکید مى کنم که بخشى از مدیران و مسئوالن به 
موسیقى چنین نگاهى دارند. آن افراد به جاى احترام به 
مخاطبان و تقویت شئونات شنوایى مردم، با انتخاب هاى 
غلط، ســلیقه مخاطبان را تنزل داده اند و آنها را به سمت 
شنیدن آثار نازل و سطحى سوق داده اند. آن افراد در حال 
حاضر تمام مقوالت و بخش ها را به صورت انحصارى در 

اختیار گرفته اند.»
اعتمادى از وضعیت ایــن روزهاى تلویزیــون و مرکز 
موســیقى صداوســیما اینطور مى گوید: «من که در 23 
سالگى به صداوسیما رفتم، تهیه کنندگانى را دیده ام که در 
آن مقطع واقعاً نگران برخورد و حرف زدنم با آنها مى شدم، 
بس که شأن و شخصیت باالیى داشتند. آنها با سواد بودند. 
امروز مى بینم فالن تهیه کننده یواشکى به خواننده اى که 
همزمان با من به برنامه اى دعوت شده، مى گوید تو را به 
برنامه احسان علیخانى مى فرســتم به شرط آنکه تهیه 
کنسرت هاى ســال بعدت را به من بسپرى! تهیه کننده 
صداوسیما نباید با چنین شیوه هایى خواننده ها را به سمت 

خود بکشد! آیا این صداوسیما همان صداوسیماى 27 سال 
پیش است و این تهیه کنندگان همان ها هستند؟»

وى ســال گذشــته در گفتگویى بــا «مهــر» درباره 
کنسرت هاى امروز خوانندگان گفت: «وقتى کنسرت هاى 
باکیفیت جاى خود را به اجراهایى داده که مخاطب در آن 

فقط حرکات نمایشى، نور، جیغ، فریاد و صداى بیرون 
آمده از لپ تاپ را مى بیند و مى شــنود پس دیگر 

جایى براى من و امثال من وجــود ندارد. اینها 
دردهاى بسیار عمیقى است که بعید مى دانم 

کسى به فکر التیام آنها باشد.»
خواننده آزرده گفت: «امروز شخصى به من 
گفت نظرت درباره گرانى بنزین چیست؟ من 
نیز در جوابش گفتم تو بگو نظرت درباره 
ارزان شدن آدم ها چیست؟ متأسفانه در 
مملکت ما به صورت روزمره همه چیز 
گران مى شود اما در این میان قیمت ما 

چقدر کاهش مى یابد و چقدر ارزان 
مى شویم!»

7یما همان صداوسیماى 27 سال
دگان همان ها هستند؟»

گفتگویى بــا «مهــر» درباره 
گان گفت: «وقتى کنسرت هاى 
جراهایى داده که مخاطب در آن 

جیغ، فریاد و صداى بیرون  ر،
و مى شــنود پس دیگر 

نوجــود ندارد. اینها 
ستکه بعید مى دانم 

شد.»
روز شخصى به من
نزین چیست؟ من 
نظرت درباره  گو
متأسفانه در  ت؟
همه چیز مره
انقیمت ما 

قدر ارزان 

خواننده معروف پاپ از دالیلش براى کناره گیرى از عرصه موسیقى مى گوید

خشایار اعتمادى: من بایکوت بودم

اتو کشیده نیست. فرصت اصالح مو ها و توجه به ظاهرش 
را ندارد. دوست داشــتنى به نظر نمى رسد اما وقتى پاى 
صحبتش مى نشــینى، تــازه متوجه مى شــوى چقدر 
حرف هایش به دل مى نشیند. زیر آن همه موى آشفته و 
ریش نامرتب، عشق به کتاب نهفته است. بیهوده نیست 
که محمدرضا رضائیان، تهیه کننده «کتاب باز» مى گوید 
سروش صحت، رســمًا دایره المعارف متحرك است. او 
همه چیز از کتاب مى داند و بیش از هر چیز با آن انس دارد. 
حاال برنامه «کتاب باز» وارد جدیدترین مرحله از تولیدات 
خود در فصل چهارم شده و مخاطبان ثابت خودش را پیدا 

کرده است.
بسیارى علت استقبال از «کتاب باز» در دو فصل اخیر را 
مجرى آن دانسته اند. کسى که خود کتاب باز حرفه اى 
است و از بچگى با کتاب مأنوس بوده است. البته نباید از 
عوامل برنامه غافل شد که خود روزشان را با کتاب شب 
مى کنند. «باشگاه خبرنگاران جوان» درباره «کتاب باز» 

با سروش صحت مجرى این برنامه صحبت کرده است.
آقاى صحت! از چــه زمانى به کتاب 
عالقه مند شدید. این عالقه چگونه 

شکل گرفت؟
همان موقع که بچه بودم از کتاب خواندن لذت مى بردم. 
معموًال آدم ها آنچه لذت بخش اســت را ادامه مى دهند. 
کسى هم من را از کتاب دور نکرد. شروع کتابخوانى من با 
داستان و رمان بود. وقتى کتاب را خواندم، سئواالت جدید 

برایم پیدا شد و سراغ موضوعات مختلف رفتم.
همین لذت بردن باعث عالقه شما به 

کتاب شد؟
بیشتر از هر چیز از کتاب لذت مى بردم، اما جستجو براى 
سئواالت و یاد گرفتن هم انس من را با کتاب بیشتر کرد؛ 

اما اصلى ترین موضوع برایم لذت بود.
چه شد که به «کتاب باز» آمدید. فکر 
مى کردید توانایــى اداره یک برنامه 
تلویزیونى را به عنوان مجرى داشته 

باشید؟
من مجرى نیستم و مجریگرى هم بلد نیستم. زمانى که 

اجراى این برنامه را به من پیشــنهاد دادند، خیلى دو دل 
بودم و مى ترســیدم. با دلگرمى هایى که رضائیان تهیه 
کننده برنامه و احســانى رئیس وقت شبکه نسیم به من 
دادند، متوجه شــدم که مى توانم در این زمینه کار کنم و 
موضوع برنامه، مورد عالقه من است؛ به همین دلیل قبول 

کردم و وارد مجموعه «کتاب باز» شدم.
شــیوه اجراى شــما در «کتاب باز» 
بسیار ســاده اســت. گپ شما با 
مهمانان ساده بوده و تم برنامه هم 
به ســادگى و آرامى کتابخانه است. 
علت انتخاب این سبک براى اجراى 

برنامه چیست؟
خیلى خوشحالم که برنامه ما ساده است. ما درباره کتاب 
حرف مى زنیم. کتاب جسمى ساده است و پیچیدگى هاى 
آن به محتوایش بر مى گردد. مــا در «کتاب باز» دنبال 
کتابخوان ها و افراد کنجکاو هستیم. چنین افرادى معموًال 

کتاب را با فضایى ساده مى پسندند.
تا چه زمانــى مجرى ایــن برنامه 

مى مانید؟
تا وقتى مخاطبان و عوامل از من راضى باشند، مى مانم.

حتى اگــر بگویند دســتمزد اجراى 
برنامه را به شــما نمى دهند، باز هم 

قبول مى کنید؟
بله؛ االن این برنامه به بخشى از زندگى من تبدیل شده 
است. در حال حاضر درگیر ســاخت یک فیلم هستم و 
قاعدتاً نباید براى اجراى این برنامه مى آمدم؛ اما عالقه به 

«کتاب باز»، من را به این استودیو کشاند.
سروش صحت قبل از «کتاب باز» با 
بعد از «کتاب بــاز» چه تفاوتى کرده 

است؟
نسبت به گذشــته تفاوت فراوانى کرده ام. در این مدت 
با کتابخوان هاى مختلفى آشنا شــدم و خودم بیشتر به 
کتاب عالقه مند شدم. در این برنامه با افکار، طرز فکر ها 
و نگرش هایى جدید آشــنا شــدم. به این ترتیب طبیعتًا 

اطالعات به دست آوردم و با گذشته فرق کردم.

یک بازیگر مشهور آمریکایى با انتشار پستى در صفحه شخصى خود در اینستاگرام 
از گرفتن سلفى با پلیس به جاى پرداخت جریمه خبر داد.

«سیلوستر استالونه»، بازیگر مشهور نقش «رمبو» در فیلم هاى هالیوودى با انتشار 
تصویر خود به همراه یکى از افسران پلیس آمریکا اعالم کرد این مأمور به جاى 
اعمال قانون با او سلفى گرفت. به نوشته این بازیگر او کوشید به مأمور پلیس ثابت 
کند نمى دانسته آنجا محل توقف ممنوع است اما به هر روى توانست با گرفتن یک 

سلفى از جریمه و اعمال قانون بگریزد.

سلفى به جاى پرداخت جریمه!

سیروس الوند، کارگردان ســینما اظهار کرد: دستمزد بازیگران هیچ سنخیتى با 
عوامل پشت دوربین ندارد، آنها نســبت به کارى که مى کنند دستمزد بیشترى 

مى گیرند اما عوامل پشت دوربین دستمزد بسیار کمترى دریافت مى کنند.
الوند تصریح کرد: نکته اى که درباره دستمزد عوامل پشت دوربین در نظر گرفته 
نمى شود بیکارى آنهاست. عوامل پشت دوربین معموًال با مشکل بیکارى دست 
و پنجه نرم مى کنند و پس از پایان کار معموًال مدتى بیکار هستند اما فقط میزان 
دستمزدشان مطرح مى شود و کسى به مدت زمان بیکارى این افراد توجه نمى کند. 
به عنوان مثال اگر یک نفر صد یا 200 میلیون تومان براى دو ماه دستمزد مى گیرد 

و دو سال بیکار است میزان درآمدش به اندازه یک کارمند است.
این کارگردان خاطرنشــان کرد: تعداد بازیگرانى که دســتمزدهاى میلیاردى 
مى گیرند بسیار کم است ولى به طور کل دستمزد بازیگران بسیار باالست و باید 
نظارتى بر میزان دستمزدها صورت بگیرد. وقتى از بازیگرانى که امروز دستمزد 
بسیار باالیى مى گیرند دلیل این دستمزدها را مى پرسیم آنها ادعا مى کنند که با 
حضورشان در یک فیلم اقبال تماشــاگر را به همراه دارند اما ثابت شده که امروز 
اینگونه نیست و اگر یک فیلم قصه و موضوع جذابى نداشته باشد نمى تواند نظر 
مخاطبان را به خود جلب کند و بارها دیده ایم فیلمى با بازیگران مطرح شکست 
خورده و فیلمى که بازیگران چندانى ندارد توانســته فروش خوبى داشته باشد. با 
توجه به این مســئله امروز باید چنین قاعده اى که فیلم ها بر اساس بازیگران به 

فروش مى رسند را فراموش کنیم.
کارگردان فیلم سینمایى «این سیب هم براى تو» در ادامه گفت: در گذشته که 
مبناى فروش فیلم ها بازیگرانى بودند که در آن حضور داشتند هم قواعدى وجود 
داشــت که تنها بازیگر تعیین کننده نبود. در آن زمان یک سوپراســتار به قدرى 
تأثیرگذار بود که سینماهاى شهرســتان ها پیش از ساخته شدن فیلم با پرداخت 
مبالغى از تهیه کننده مى خواستند که فیلم را زودتر در شهر آنها اکران کند، چنین 
وضعیتى باعث مى شد که یک فیلم پیش از ساخته شــدن هزینه خود را تأمین 
مى کرد و حتى به سود مى رسید، در این صورت بود که مى شد گفت سوپراستارها 
تأثیرگذار هســتند اما وقتى فیلمى ساخته مى شــود، یک بازیگر مبلغ هنگفتى 

دریافــت مى کند امــا فیلم را به عنوان دســتمزد 
تجدیدنظرى صورت فروشى ندارد باید 

بگیرد.

انتقادات تند سیروس الوند
 از دستمزد بازیگران و سلبریتى ها

در سینما

تأثیرگذار هســتند اما وقتى فیلمى ساخته مى شــود، یک بازیگر مبلغ هنگفتى 
دمزد دریافــت مى کند امــا فیلم را به عنوان دســت

تجدیدنظرى صورت فروشى ندارد باید
بگیرد.

بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: این روزها در عرصه بازیگرى هیچ فعالیتى ندارم، کارى نیست که من بخواهم در اثرى فعالیت داشته باشم، 
البته شاید هم کار باشد اما به ما نمى رسد. 

محمد کاسبى دلیل کم کارى خود را اینگونه تشریح کرد: واقعیت اینکه پیشنهادات نسبت به گذشته خیلى کمتر شده است، برخى مواقع هم اگر پیشنهادى باشد مورد پسند من قرار نگرفته و ترجیح داده ام 
که در آن کار بازى نکنم. البته من همیشه در زندگى امیدوارم و توکلم به خداست و همچنان به آینده امیدوارم.وى درباره بازخورد مردم نسبت به کم کار بودن خود اظهار کرد: من هیچ وقت به مسائل 
حاشیه اى نپرداخته ام، بازیگرم و سعى مى کنم تا همیشه کارى که بلد هستم را انجام دهم، خوشبختانه مردم همیشه به من لطف داشته و دارند و همیشه از من مى خواهند بیشتر بازى کنم اما براى این 

خواسته باید کار خوب پیشنهاد شود. 
بازیگر سریال «سر دلبران» اذعان کرد: کار به طور کلى کم شده و به همین دلیل نه تنها من بلکه بسیارى از بازیگران کم کار شده اند، عادت هم ندارم اتفاق را گردن شخص دیگرى بیاندازم و یا حاشیه 
سازى کنم که مشکل از کجا هست و از کجا نیســت. هیچ وقت اهل این نبوده ام که توپ را در زمین دیگرى بیاندازم و کم کار بودن خودم را توجیه کنم. کاسبى با اشاره به دلتنگى خود براى بازیگرى 
خاطرنشان کرد: مگر مى شود به عنوان یک بازیگر دلتنگ بازیگرى نبود، یک بازیگر تا روزى که مغزش کار کند و قدرت حفظ متن را داشته باشد، تا روزى که زبانش توانایى بیان دیالوگ را داشته باشد 

بازیگر است و این عطش بازیگرى و این عشق به صحنه هیچ وقت از دل هیچ بازیگرى از بین نمى رود. 

محمد کاسبى: شاید کار هست اما به من پیشنهاد نمى شود

ى کاسبک هایىرا کنار خود
ه  اى، جریانى مافیایى ایجاد 

بعدت را به من بسپرى! تهیه ک کنسرت هاى ســال
صداوسیما نباید با چنین شیوه هایى خواننده ها را به س

بازیگر پیشک
البته شاید هم
محمد کاسبى
که در آن کار
حاشیه اى نپر
خواسته باید

بازیگر سریال
سازى کنم ک
خاطرنشان ک
بازیگر است

سروش صحت: 

«کتاب باز» جزئى از زندگى من شده است

مجتبى طباطبایى از بازیگران سریال «خواب زده» با اشاره به داستان 
این سریال در آستانه انتشار، تأکید کرد این مجموعه نگاهى متفاوت به 

تأثیر شیطان بر زندگى انسان دارد.
طباطبایى درباره ســریال «خواب زده» به کارگردانى سیروس مقدم 
کارگردان سریال «پایتخت» که قرار است به زودى به شبکه نمایش 
خانگى وارد شود، بیان کرد: یک ماه پیش فیلمبردارى سریال «خواب 
زده» به کارگردانى سیروس مقدم به پایان رسید و به نظرم این سریال 
نگاه جدیدى در قصه و داستان دارد. وى ادامه داد: این سریال به نوعى 
داستان هایى در رابطه بین انسان و شیطان مطرح مى کند؛ تأثیرى که 

شیطان در زندگى انسان مى گذارد و او را فریب مى دهد.
این بازیگر اظهــار کرد: همه عوامل تالش کردند که ســریال جذابى 

ساخته شود و امیدوارم از این مجموعه استقبال شود.

قصه متفاوت سریال جدید کارگردان «پایتخت»

فیلم سینمایى معروف «محله چینى ها» که در سال 1974 میالدى با 
بازى درخشان «جک نیکلسون» و کارگردانى «رومن پوالنسکى» 
به موفقیت چشــمگیرى نزد منتقدین و مردم رســید حاال از سوى 

«نت فلیکس» تبدیل به سریال مى شود.
«نت فلیکس»، «دیوید فینچر» را براى کارگردانى سریالى براساس 
فیلم موفق «محله چینى ها» با نویســندگى «رابــرت تاون» که 
نویســنده فیلم اصلى نیز بوده، به خدمت مى گیرد. فینچر ســابقه 
همکارى در ساخت دو قسمت اول سریال معروف «خانه پوشالى» 
را با «نت فلیکس» در مقام کارگــردان و تهیه کننده در کارنامه خود 
دارد. او در عرصه ســینما کارگردان فیلم هاى شناخته شده اى چون 
«هفت»، «مورد عجیب بنجامین باتن» و «شبکه اجتماعى» بوده 
و براى دو فیلم آخر نامزدى بهترین کارگردانى اسکار را کسب کرده 

است.
فیلم «محله چینى ها» داستان یک کارآگاه شخصى به نام «ِجیک 
گیتِس» (که جک نیکلسون در نسخه ســینمایى آن را ایفا کرد) را 
روایت مى کند که در جریان یکسرى تحقیقات با فسادى بسیار بزرگ 
مواجه مى شود. داستان مربوط به ســال 1937 است و این کارآگاه 
توسط همسر رئیس بخش آب و برق شهر لس آنجلس براى تعقیب او 
به علت مشکوك شدن به وى در زمینه خیانت به کار گمارده مى شود 
که با پیشرفت تحقیقات او وارد عرصه اى بسیار جدى تر در زمینه  یک 

مسئله فسادى بسیار بزرگ تر مى شود.
فیلم «محله چینى ها» در گیشه و در میان منتقدان بسیار محبوب شد 
و موفق به کسب 11 نامزدى اسکار شد که در نهایت «رابرت تاون» 

جایزه اسکار بهترین فیلمنامه را ازآن خود کرد.

«محله چینى ها» سریال مى شود

ژیال شــاهى، بازیگر ســینما درباره فعالیت هاى اخیر خود در عرصه 
بازیگرى گفت: سال گذشــته در فیلم ســینمایى «قصر شیرین» به 
کارگردانى رضا میرکریمى به ایفاى نقش پرداختم، خوشــبختانه این 
فیلم هم در جشنواره فیلم فجر و هم در اکران مورد استقبال مخاطبان 
و منتقدان قرار گرفت. وى در همین راســتا ادامه داد: همچنین عالوه 
بر «قصرشیرین» در فیلم ســینمایى «روزهاى نارنجى» ساخته آرش 
الهوتى به ایفاى نقش پرداختم، این فیلم نیز در صف اکران اســت و 

امیدوارم هرچه سریع تر اکران شود. 
شاهى در رابطه با اکران فیلم جدید رضا میرکریمى تأکید کرد: این فیلم 
تجربه جالبى براى من بود و حال که اکران شده حال و هواى خوبى را 
پشت سر مى گذارم، خوشحالم که با این فیلم کاندیداى سیمرغ بلورین 
جشنواره شــدم و امیدوارم در چرخه اکران هم اتفاقات خوبى براى اثر 
بیافتد. وى درباره همکارى با آرش الهوتى در فیلم «روزهاى نارنجى» 
اضافه کرد: این نخستین فیلم بلند ســینمایى آرش الهوتى بود. وى 
کارگردان بسیار خوبى است و پیش از این چندین مستند با کیفیت ساخته 
است. از نظر من همکارى با الهوتى اتفاق بسیار خوب و جذابى بود زیرا 
از جمله کارگردانان مستقل سینماى ایران و همیشه سر کار بازیگر را 

براى ایفاى نقش آزاد مى گذارد.

بازیگر «روزهاى نارنجى» درباره ســختى بیان دیالوگ هاى این فیلم 
ســینمایى با لهجه زابلى افزود: یکى از دغدغه هاى اصلى من در فیلم 
«روزهاى نارنجى» ایفاى نقش با لهجــه زابلى بود که کار را براى من 
به شدت سخت کرده بود اما با همکارى مشاور لهجه و سایر بازیگران 

مرتفع شد.

بازیگر فیلم «روزهاى نارنجى»: 

ایفاى نقش با لهجه چالش سختى براى من بود
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پاهان تیم کاملـــى است و مشکلى 
س

ـــشرده نداریم
براى بازى هاى فـ

ن طالیى پوشان: 
کاپیتا

مهدى کیانى مى گوید اگرچه تعویق دیدار برابر نفت آبادان 
براى ســپاهان خوب نیســت ولى آنها تیم کاملى دارند که 

مى تواند از پس بازى هاى فشرده برآید.
سپاهان قرار بود طبق برنامه از ساعت 18 روز جمعه در آبادان 
به مصاف نفت آبادان برود ولى به دلیل شرایط خاصى که در 
کشــور وجود دارد، این بازى به تعویق افتاد و سازمان لیگ 
اعالم کرده کــه به زودى زمان برگــزارى این دیدار اطالع 

رسانى خواهد شد.
به همین دلیل «ورزش ســه» با مهدى کیانى، کاپیتان تیم 

فوتبال سپاهان گفتگویى انجام داده که در ادامه مى خوانید.
کاپیتان سپاهان در پاسخ به اینکه شرایط این روزهاى سپاهان 
چگونه است، بیان کرد: تمرینات خوبى داشتیم. آماده بازى 
بودیم که متأســفانه بازى به تعویق افتــاد و حاال هم آماده 

مى شویم براى بازى هاى بعدى.
کیانى درباره اینکه با این شرایط بازى هاى سپاهان فشرده تر 
از قبل مى شود، گفت: خب ما دوست نداشتیم لیگ به تعطیلى 
بخورد. این اتفاق افتــاده ولى امیدوارم دیگر شــاهد چنین 
اتفاقاتى نباشیم و لیگ را طبق برنامه ادامه دهیم. خداراشکر 
تیم کاملى هستیم و مشکلى براى بازى هاى فشرده نداریم و با 
قدرت براى لیگ، جام حذفى و لیگ قهرمانان آسیا مى رویم.
کیانى در رابطه با شرایط جسمانى امیرقلعه نویى که با بیمارى 
آنفلوآنزا دســت و پنجه نرم مى کرد هم گفت: امیرخان بنده 
خدا کسالت بدى داشتند. االن بهتر هستند. با این حال هنوز 
کسالت دارند ولى تیم را در این شرایط هم تنها نمى گذارند 
و در کنار ما هستند. امیدوارم همیشه سالم و سالمت در کنار 

ما باشند.
کاپیتان 32  ساله سپاهان در رابطه با دیدار برابر تیم سابقش 
تراکتور با اشــاره به پیروزى ارزشــمندى که تیمش کسب 
کرد، عنوان کرد: خب بازى با تراکتور حساســیت خودش را 
داشــت. یک بازى 6 امتیازى بود و ما مى دانستیم آنها تیم 
خوبى هســتند. ما محکوم به برد بودیم. خدا را شکر تمرکز 
کامل داشتیم و توانستیم بازى خانگى را ببریم. من هم قبل 
از بازى به احترام 11 سال ســابقه بازى در تراکتور به همراه 
محمد ایران پوریان و سعید آقایى براى هواداران تراکتور که 
در استادیوم بودند، گل بردیم و رسم مهمان نوازى را به عمل

 آوردیم.
کیانى در پاسخ به اینکه هنوز و پس از چند بار رویارویى با تیم 
سابقش، هنوز هم این بازى براى او خاص است، توضیح داد: 
تراکتور همیشه براى من خاص است. من 11 سال آنجا بودم 

و آنها را دوســت دارم. امیدوارم همیشه سالمت و خوشحال 
باشند.

شماره 6 تیم فوتبال سپاهان در رابطه با نتایج تیم ملى اظهار 
کرد: واقعًا باید در مورد تیم ملى حقیقت را بگوییم؛ روى تیم 
ملى یک حســاب دیگر باز مى کردیم. فکــر نمى کردیم به 
بحرین و عراق ببازیم. به نظــرم در دو بازى مقابل بحرین و 
عراق، بازیکنان و کادر فنى تیم در حد و اندازه هاى خودشان 
نبودند. امیدوارم مشکالت تیم حل شود و در بازى هاى آینده 

شرایط بهترى داشته باشیم.
مهدى کیانى در پاســخ به اینکــه آیا امیدوار اســت به تیم 
ملى دعوت شــود یا خیر، گفت: من که حاال 32 سالم است 
ولى  طورى کار کــردم که خیلى از بازیکــن هاى تیم ملى 
مى گویند حقت است در تیم ملى باشى. نمى دانم دیگر باید 
چه کارى انجام دهــم که به تیم ملى دعوت شــوم. اما من 
همچنان امیدوار هستم که به تیم ملى دعوت شوم و به تیم 

ملى خدمت کنم.

پیشکســوت و بازیکن ســابق تیم فوتبال 
سپاهان در مورد شرایط این روزهاى طالیى 
پوشان گفت: به نظرم شرایط تیم خیلى خوب 
است. فرقى که سپاهان امسال با سال قبل 
دارد، این اســت که بازى هاى مهم را مى 
برد. سال گذشته ســپاهان در دور برگشت 
بازى هایــش را به تیم هاى بــزرگ و رقبا 
واگذار کرد و همین باعث شــد قهرمانى را 

واگذار کند.
مجید بصیرت افزود: امسال ســپاهانى ها با 
درایت آقاى قلعه نویى، پرسپولیس را در تهران 
بردند و تراکتور هم مقابل ســپاهان شکست 
خورد. با این حال ســپاهان ســال گذشــته 
بازى هایى که روى کاغذ راحت بود را آســان 
مى برد ولى امســال به این تیم هــا، امتیاز 
مى دهد. اگــر چهار بازى ســپاهان را مقابل 
تیم هاى فوالدخوزستان، نفت مسجد سلیمان، 
ســایپا و پارس جنوبــى جم بررســى کنید، 
مى بینید که  مى توانستند ببرند ولى متأسفانه 
نتوانستند با کسب 3 امتیاز از این بازى ها بیرون 

بیایند.
وى گفت: االن ســپاهان دو بازى ســخت 
مقابــل اســتقالل و شــهرخودرو دارد و 
اگر بتوانــد 6 امتیــاز را بگیرد، مــى تواند 
قهرمان نیــم فصل شــود. به نظــرم در 
بازى هاى نیــم فصل دوم هم اگــر بتواند 
نتایج خوبى در رویارویى مستقیم با رقبایش 
بگیرد، مــى توانــد در مجمــوع قهرمان 

شود.
بصیــرت درباره مدعیان قهرمانى امســال 
بــا تأکید بــر اینکه ســه قطبــى فوتبال 
ایــران به پنج قطبى تبدیل شــده اســت، 
افزود: بــه نظرم همین حاال هــم مدعیان 
مشخص شــده اند و از بقیه تیم ها فاصله 
گرفته اند. به غیر از استقالل و پرسپولیس، 
ســه تیم شهرستانى از شــهرهاى مختلف 
به جمع مدعیان اضافه شــده اند. قبًال و در 
دهه 80 استقالل و پرســپولیس دو مدعى 
همیشگى بودند که ســپاهان این دو قطبى 
را تمام کــرد و االن فوتبال مــا  پنج قطبى 
شده و دو تیم شــهرخودرو و تراکتور اضافه 

شده اند.
بصیرت در پاسخ به اینکه آیا سپاهان توان 
رویارویى با رقباى آســیایى را پس از چند 
سال دورى از این مسابقات دارد یا خیر، بیان 
کرد: 100 در صد. سپاهان با سرمایه گذارى 
خوبى که فوالد مبارکه انجام داده همه چیز

دارد. هم ســخت افزار مناســبى دارد و هم 
نرم افزار. ســپاهان یک باشگاه مدرن است 
و آقاى قلعه نویى در هر پســت دو بازیکن 
دارد. اگر بازى ها فشــرده شوند، تیم هایى 
که ســیزده چهارده بازیکن دارند به مشکل 
مى خورند. سپاهان اما شــرایط خوبى دارد 
و حتى مى توان گفت که یک تیم هم روى 

سکو دارد.

تساوى بحرین و عراق دوباره شانس صدرنشینى را به ایران داد و حاال 
شــاگردان 6 امتیازى ویلموتس براى صدرنشینى کافى است هر چهار 

مسابقه شان را برنده شوند.
به گزارش وبسایت «نود»، سه شــنبه هفته گذشته عراق و بحرین در 
دیدارى سرنوشت ســاز بدون رد و بدل کردن گلى، به تساوى رضایت 
دادند. نتیجه اى که عراق را 11 و بحرین را 9 امتیازى کرد. این نتیجه 
بیشتر از همه به سود ایراِن 6 امتیازى شد. حاال صدرنشینى در گروه هم 

در دست ایران است.
در حال حاضر همــه تیم هاى گروه بــه جز ایران پنج بــازى کردند. 
در هفته ششــم و جایى که به عراق قرعه اســتراحت خــورده، ایران 
مى توانــد در روز میزبانــى از هنگ کنگ اختالف امتیــازش با عراق 
صدرنشــین را به 2 امتیاز برســاند. در هفته پایانى هــم ایران میزبان 
عراق اســت و بــا پیــروزى در آن مســابقه، مى تواند با یــک امتیاز 
بیشتر نســبت به این تیم، به عنوان صدرنشــین راهى مرحله بعدى

 شود. 
در این بین یک میزبانى هم از بحرین داریم که با پیروزى در آن مسابقه 
مى توانیم باالتر از بحرین قرار بگیریــم. ایران همچنین یک بازى هم 
با کامبوج دارد که شانس افزایش تفاضل گل را به شاگردان ویلموتس 
مى دهد. پیش از دیدار اخیر بحرین و عراق، سرنوشت صدرنشینى ایران 
در دست خودش نبود ولى حاال با بردهاى خانگى مقابل بحرین و عراق 
اول شدن ایران قطعى خواهد شد. دوم شــدن هم کامًال در دسترس 

است.
اگر ایران تمامى بازى هایش را ببرد 18 امتیازى خواهد شد و عراق در 

بهترین حالت به امتیاز 17  مى رسد.

سخنگوى باشگاه ذوب آهن گفت: علت اخراج محمدباقر صادقى 
از تیم رفاقتش با سعید آذرى نیست.

احمد جمشــیدى در خصوص شــرکت بوى باکــر و ماکالى 
کریستانتوس در تمرینات على رغم عدم احتیاج منصوریان به 
آنها گفت: خوشبختانه بعد از جلســه اى که با کادر فنى داشتیم 
تمرینات تیم پیگیرى شد. قرار بر این شد در مورد این دو بازیکن 
با آقاى منصوریان جلسه بگذاریم تا تکلیف نهایى مشخص شود. 
در نهایت نظر سرمربى مهم است و باید ببینیم چگونه و به چه 
دلیل این بازیکنان باید از تیم بروند. ایشان تا به اینجا محمدباقر 
صادقى و زبیر نیک نفس را در اختیار باشــگاه قرار دادند. آقاى 
کربکندى به عنوان رئیس سازمان فوتبال با این دو بازیکن جلسه 
دارد و بعد از آن تکلیف نهایى مشخص مى شود. در کل اختیارات 
فنى در حیطه  علیرضا منصوریان است و ایشان باید بگوید با این 
بازیکنان چگونه برخورد کنیم. درباره کریستانتوس و بوى باکر 
نیز سرمربى به ما نامه زده است ولى تا به اینجا جلسه اى با ایشان 
برگزار نشده تا ببینیم چه تصمیمى گرفته مى شود. وى در مورد 
وضعیت پرداختى به بازیکنان ذوب آهن نیز گفت: ما تا به اینجا 20 
درصد به اعضاى تیم پرداخت کرده ایم. هر چند که طبق قانون 
باید 30 درصد مى دادیم. اما همانطور که بازیکنان از باشگاه براى 
انجام تعهدات انتظار دارند، ما هم نیز انتظار داریم آنها نتایج خوبى 
به دست آورند و براى بهتر شدن ذوب آهن تالش کنند. اگر نتایج 
بهترى کسب شــود ما هم قول مى دهیم که براى حل مشکل 

بازیکنان بیشترین تالش را داشته باشیم.
ســخنگوى ذوب آهن همچنین در باره شــایعه کنار گذاشتن 
محمدباقر صادقى از این تیم به علت رفاقتش با سعید آذرى،گفت: 

اصًال و ابداً چنین چیزى مطرح نیســت و آقاى منصوریان به ما 
دلیل نگفته است. فقط زبیر و باقر را در اختیار باشگاه قرار دادند تا 
با آنها جلسه بگذاریم. ولى هیچ علتى به ما گفته نشده و نمى توان 

تا پایان جلسه چیزى گفت.

منتظر فسخ قراردادم با باشگاه ذوب آهن هستم
در همین  حال دروازه بان تیــم فوتبال ذوب آهن با اشــاره به 
برگزارى جلسه اش با رسول کربکندى گفت: منتظر دریافت نامه 

فسخ قراردادم از سوى باشگاه هستم.
محمدباقر صادقى درباره اخراجش از تیم فوتبال ذوب آهن گفت: 
روز دوشنبه جلسه اى با رسول کربکندى، رئیس سازمان فوتبال 
باشگاه داشتم. نه موفق به صحبت با مدیریت باشگاه شدم و نه 

توانستم با آقاى منصوریان حرف بزنم. وى افزود: آقاى کربکندى 
گفت که تصمیم براى کنار گذاشتنم از سوى آقاى منصوریان 

گرفته شده است و حتى ما هم در جریان نبودیم.
دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن یادآور شد: فعًال منتظر دریافت 
نامه فسخ قراردادم از سوى باشگاه هستم. در این مقطع زمانى از 
هیچ تیمى پیشنهاد نداردم و باید منتظر بمانم و ببینم چه اتفاقاتى 

رخ مى دهد.
صادقى که سابقه 17 ســاله حضور در باشگاه ذوب آهن را دارد 
در پاســخ به این سئوال که آیا از کســى براى اخراجش دلخور 
است؟ گفت: اصًال از هیچکس دلخور نیستم. فوتبال حرفه اى 
همین است. امیدوارم هر تصمیمى گرفته مى شود براى من و 

ذوب آهن خیر باشد.

باشــگاه پرتغالى عالوه بر پرداخت بند آزادســازى قــرارداد بیرانوند 
باید مبلغى در حدود شــش میلیون یورو به ایــن دروازه بان پرداخت 

کند.
«آبوالى پرتغال» نوشــت: این روزها بحث حضور علیرضا بیرانوند در 
تیم ویتوریا گیمارش پرتغال مطرح شده اســت. براى این منظور ابتدا 
تیم پرتغالى باید بند آزادســازى این دروازه بان را به تیم پرســپولیس 
پرداخت کند و در ادامه با رقم شــش میلیون یورو که جا براى مذاکره 
دارد به سراغ این دروازه بان خواهد رفت که بهترین دروازه بان کشورش

 است. 
بیرانوند بعد از درخشش در جام جهانى و بعد از آن با پیشنهادهاى زیادى 
از جمله حضور در تیم هایى نظیر المپیاکوس، فنرباغچه و ویسل کوبه 

رو به رو شد.
علیرضا بیرانوند یکى از سه بازیکن برتر آسیا در سال جارى انتخاب شد 
و امیدوار است جایزه مرد سال آسیا را به خود اختصاص دهد و احتماالً  
در صورت انتخاب به عنوان مرد سال آسیا قیمت او نیز در بازار افزایش 

خواهد یافت.

سپاهـــان با 
برد استقالل و 

شهرخودرو قهرمان 
نیم فصل مى شود

هافبک عراقى ســابق اســتقالل گفت: من از طریق ایجنتم 
با خبر شدم که از رئال مادرید پیشــنهاد دارم اما در آن زمان 

خانواده ام قبول نکرد.
کرار جاســم، بازیکن عراقى ســابق اســتقالل و تراکتور در 

مصاحبه با شــبکه «الکاس» قطر دربــاره وضعیت تیم ملى 
عراق بعد از تســاوى مقابل بحرین گفت: بــه نظرم تیم ملى 
عراق بعد از پیروزى مقابل ایران نشان داد که توانایى صعود به 
جام جهانى را دارد. بردن اولین تیم آسیا در رده بندى فیفا که 

بازیکنان لژیونر خوبى در اروپا دارد، نشان از قدرت عراق است. 
در شــرایط کنونى به نظرم اگر عراق این روند را ادامه دهد، 
مى تواند به جام جهانى صعود کنــد.  وى درباره اینکه چرا در 
اروپا لژیونر نشده، گفت: من از طریق ایجنتم با خبر شدم که از 

رئال مادرید پیشنهاد دارم اما در آن زمان خانواده ام قبول نکرد 
و مجبور شدم که به تیم الوکره قطر بیایم. من در آن زمان 20 
سال داشتم ولى شــرایط طورى بود که من نتوانستم در اروپا 

لژیونر شوم.

کرار: از رئال مادرید پیشنهاد داشتم!

ىکربکندى 
ى منصوریان 

نتظر دریافت 
قطع زمانى از 
مچه اتفاقاتى 

بآهن را دارد 
راجش دلخور 
بالحرفه اى 
د براى من و

6 میلیون یورو، قیمت 
بیرانوند براى ویتوریا

اخراج صادقى به علت رفاقت با آذرى شایعه است

ایران به عنوان صدرنشین 
صعود مى کند؟

بررسى پیامد تساوى عراق و بحرین 

پاهان تیم کاملـــــــــــــــــــــــــــــــــــى است و مشکلى 
س

ـــــــــــــــــــــــشرده نداریم
براى بازى هاى فــــــــــــــ

ن طالیى پوشان: 
کاپیتا

مهدى کیانى مى گوید اگرچه تعویق دیدار برابر نفت آبادان 
براى ســپاهان خوب نیســت ولى آنها تیم کاملى دارند که 

مى تواند از پس بازى هاى فشرده برآید.
8سپاهان قرار بود طبق برنامه از ساعت 18 روز جمعه در آبادان 
به مصاف نفت آبادان برود ولى به دلیل شرایط خاصى که در 
کشــور وجود دارد، این بازى به تعویق افتاد و سازمان لیگ 
اعالم کرده کــه به زودى زمان برگــزارى این دیدار اطالع 

رسانى خواهد شد.
به همین دلیل «ورزش ســه» با مهدى کیانى، کاپیتان تیم 

فوتبال سپاهان گفتگویى انجام داده که در ادامه مى خوانید.
کاپیتان سپاهان در پاسخ به اینکه شرایط این روزهاى سپاهان 
چگونه است، بیان کرد: تمرینات خوبى داشتیم. آماده بازى 
بودیم که متأســفانه بازى به تعویق افتــاد و حاال هم آماده 

مىشویم براى بازى هاى بعدى.
اینکه با این شرایط بازىهاىسپاهان فشرده تر کیانى درباره

از قبل مى شود، گفت: خب ما دوست نداشتیم لیگ به تعطیلى 
بخورد. این اتفاق افتــاده ولى امیدوارم دیگر شــاهد چنین 
برنامه ادامه دهیم. خداراشکر طبق نباشیم و لیگ را اتفاقاتى

تیم کاملى هستیم و مشکلى براى بازى هاى فشرده نداریم و با 
قدرت براى لیگ، جام حذفى و لیگ قهرمانان آسیا مى رویم.

کیانىدر رابطه با شرایط جسمانى امیرقلعه نویى که با بیمارى 
آنفلوآنزا دســت و پنجه نرم مى کرد هم گفت: امیرخان بنده 
خدا کسالت بدى داشتند. االن بهتر هستند. با این حال هنوز 
کسالت دارند ولى تیم را در این شرایط هم تنها نمى گذارند 
و در کنار ما هستند. امیدوارم همیشه سالم و سالمت در کنار 

ما باشند.
2کاپیتان 32  ساله سپاهان در رابطه با دیدار برابر تیم سابقش 
با اشــاره به پیروزى ارزشــمندىکه تیمشکسب  تراکتور
خب بازى با تراکتور حساســیت خودش را  کرد، عنوان کرد:
تیم آنها دانستیم م ما و بود امتیازى 6 یکبازى ت. 6داش

سخنگوى باشگاه ذوب آهن:

 مجید بصیرت با بیان اینکه سپاهان 
درست برعکس سال گذشته شده:
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سیزده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961967 ج/13 له خانم عقیق مجتبوى نائینى و علیه آقاى على نکته دان 
مبنى بر مطالبه مبلغ 400 عدد ســکه بهار آزادى و 250 گرم طالى ساخته شده که در روز 
مزایده ارزیابى مى گردد و مبلغ 22/519/000 ریال بابت مطالبات و حق االجراى دولتى و 
با توجه بــه ارزیابــى ســکه و طــال در روز تنظیــم مزایــده 98/7/3 جمعًا بــه مبلغ 
17/242/994/000 ریال ارزیابى گردد درتاریخ یکشنبه 98/9/24 ساعت 8/30 صبح در 
محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 398/573 
سهم مشاع از 512 سهم مشاع و 4508/2  و 4508 باقیمانده بخش در اصفهان با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى على نکته دان و اکنون در 
تصرف مالکانه که واحدها در تصرف اشــخاص ثالث و محکوم علیه مى باشــد توســط 
کارشناس رسمى دادگســترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: واقع در اصفهان، خیابان 
شریف واقفى، کوچه شــهید معافى، کوچه شهید منصورى، کوچه شــهید اعالیى (بعد از 
بهدارى)، نبش بن بست، مجتمع پردیس بازدید به عمل آورده و به استحضار مى رساند کل 
ساختمان ملک مورد نظر به صورت مجتمع مسکونى 6 طبقه با کاربرى مسکونى، اسکلت 
بتنى، نماى خارجى سنگ و داراى 14 واحد آپارتمان مسکونى است. آپارتمان هاى مورد 
نظر در 6 طبقه و هر طبقه 3 واحدى و طبقه همکف دو واحدى و طبقه زیرزمین پارکینگ 
بوده که از 14 واحد مذکور طبق رأى صادره 8 واحد آن به صورت ورود ثالث مجزا و 4 واحد 
آن واقع در طبقات (همکف شرقى و چهارم شرقى و سوم شرقى و سوم جنوبى میانى) بوده 
و داراى پارکینگ و یک واحد انبارى مى باشد. کل مجتمع 14 واحد مسکونى در تصرف غیر 
و طبق اظهارات متصرفین واحدهاى آپارتمانى را بطور عادى خریدارى نموده اند و داراى 
قولنامه عادى بوده و به دلیل عدم پایان ســاخت هنوز بطور رسمى اسناد تفکیک و انتقال 
نگردیده است. کل مجتمع داراى پروانه ساخت به شماره 13/4477 مورخ 87/2/17 بنام 
آقاى على نکته دان و شریک بمساحت حدوداً 609/90 مترمربع عرصه، پس از رعایت بر 
اصالحى و به مساحت کل اعیانى 2374 مترمربع بوده که طبق گزارش وضعیت بناى شماره 
3/90/17110 شــهردارى منطقه 3 اصفهان کل ملک داراى کد نوســازى به شــماره 
3/2/13048/10/0 به متراژ 609/90 عرصه و 2374 مترمربع اعیانى با کاربرى مسکونى 
و بناى اجراى شده (مســکونى 1873، بالکن 46/80، انبارى 109/30، پارکینگ 396/5، 
البى 63/50، و سایر 41) همگى مترمربع و داراى اختالفات با بناى غیر مجاز بوده که طبق 
نامه شماره 3/96/14959 مورخ 96/8/20 شهردارى منطقه 3 اصفهان، پالك موردنظر و 
رأى ماده صد به شماره 3/90/17110 مورخ 90/5/23 مبنى بر جریمه که داراى بدهى و 
هنوز پایان کار ساخت براى آن صادر نشده است. طبق نامه مورخ 90/10/27 اداره ثبت به 
شعبه 23 دادگاه حقوقى اصفهان قید شده، طبق پرونده ثبتى، سابقه اى از تفکیک پالك 
مذکور (4508/2 بخش 4 ثبت اصفهان) مشاهده نشده و رأى هاى مورخ 93/11/18 شعبه 
23 دادگاه خانواده و مورخ 96/5/14 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص 
پالك هاى فوق صادر مى گردد. طبق مدارك، عرصه ملــک داراى 2 پالك جداگانه به 
شماره هاى 4508 باقیمانده و 4508/2 بخش 4 ثبت اصفهان بوده که بدون طى تشریفات 
ثبتى در محل از حیث حدود، تجمیع فیزیکى پالکها با همدیگر شده است و پس روى این 
عرصه تجمیع شده، مجتمع مسکونى 14 واحدى طبق پروانه احداث شده که طبق اسناد، 
آقاى على نکته دان مالک شش دانگ پالك 4508/2 و همچنین مالک چهار دانگ مشاع 
از شــش دانگ پالك 4508 باقیمانده و خانم الهه نکته دان مالک دو دانگ مشاع از شش 
دانگ پالك 4508 باقیمانده بوده که واحدهاى مجتمع طبق قولنامه هاى عادى بفروش 
رسیده و طبقه همکف 2 واحدى و طبقات 1 تا 5 هر کدام 3 واحدى و کال مجتمع مذکور 14 
واحد است. به موجب نامه مورخ 96/8/21 اداره ثبت اسناد و امالك عنوان شده، شش دانگ 
پالك هاى 4508 باقیمانده و 4508/2 بخش 4 ثبت اصفهان در صفحات 521 و 530، 131 
و 124 و 537 دفاتر 15 فرعى و 183 و 285 بنام آقاى على نکته دان و خانم الهه نکته دان 
داراى سابقه ثبت و مالکیت بوده که طبق نامه اجراى احکام شعبه 23 دادگاه بازداشت و در 
راستاى استانداردسازى پالك 4508 باقیمانده به پالك 4508/3 تبدیل شده و پالك بنام 
خانم عقیق مجتبوى نائینى در بازداشت مى باشد. نسبت به انجام برداشت هاى الزم در کل 
مجتمع طى چند مرحله اقدام نموده و کل واحدهاى هر طبقه برداشت و اندازه گیرى شد. 
واحد طبقه سوم غربى معادل 102 سهم، طبقه سوم واحد میانى یا جنوبى معادل 157 سهم، 
واحد طبقه سوم شرقى معادل 118 سهم، واحد شــرقى همکف معادل 119 سهم در نظر 
گرفته شده و کل طبقات یا ششدانگ دو پالك ثبتى معادل 1796 سهم در نظر گرفته مى 
شود. با توجه به اینکه مالك جداســازى 8 واحد معترض ورود ثالث بوده، نسبت به تعیین 
سهام براى کل 14 واحد اقدام گردیده و مساحتها بصورت حدودى فعال مالك عمل قرار 
گرفت. چرا که مالك مساحت قید شده در سند ششــدانگ توسط سازمان نظام مهندسى 

ساختمان و اداره محترم ثبت اسناد و امالك (پس از دریافت پایان کار خواهد بود و هر کدام 
از واحدها ســند ششــدانگ جداگانه دریافت خواهند کرد و قدرالسهم مشاعى ذکر شده و 
محاسبه شده، دیگر مالك نبوده و مالکیت مشاعى تبدیل به مالکیت ششدانگ با توجه به 
تصرفات مفروزى خواهد شد. در نهایت با توجه به مراتب فوق به مدارك و اسناد ارائه شده، 
نقشهها، پروانه ســاختمان و مکاتبات ادارى، وضعیت موجود و با نظر به قرار کارشناسى 
صادره و نامه مسئول محترم واحد مزایده اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان، پس از 
خروج 8 واحد قید شده در رأى شعبه 23 دادگاه خانواده و شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان 
اصفهان و ذکر فقط 4 واحد از 6 واحد باقیمانده (با قید تاریخ قولنامه ها بعد از تاریخ بازداشت 
ملک) و دستور صادره به استحضار مى رساند: 1- با توجه به موقعیت، مشخصات و شرایط 
آپارتمانهاى واقع در طبقات (همکف شرقى، چهارم شرقى و سوم شرقى و سوم جنوبى یا 
میانى)، جمعا 4 واحد جمعا در حدود 512 مترمربع، بــا نظر به کلیه عوامل مؤثر در قضیه و 
شــرایط عرضه و تقاضا، ارزش شــش دانگ چهار واحد آپارتمانهاى ملک مورد معرفى با 
مشخصات فوق، واقع در آدرس فوق بمبلغ 22/150/000/000 ریال، معادل دو میلیارد و 
دویست و پانزده میلیون تومان برآورد و اعالم نظر مى گردد. 2- با توجه به رأى هاى صادره 
در شعبه 23 دادگاه خانواده و شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و اعالم آن واحد 
اجرا، مبنى بر تعیین ســهم مالکیت و مجزا نمودن مالکیتها بر اســاس ســهم مشاعى از 
ششدانگ، پس از انجام بررسى هاى الزم و نامه شــهردارى مبنى بر مساحت اعیانى کل 
مجتمع به مساحت 2374 مترمربع و مســاحت عرصه 609/90 مترمربع و در نظر گرفتن 
مساحتهاى اختصاصى واحدهاى آپارتمانها در حدود 1796 مترمربع و در نظر گرفتن کل 
14 واحد معادل 1796 سهم، میزان سهم 4 واحد آپارتمان خارج از 8 واحد معترض ثالث و 
اشاره شده در رأى دادگاه، واقع در طبقات (همکف شرقى معادل 119 سهم، چهارم شرقى 
معادل 118 سهم و سوم شرقى معادل 118 سهم و سوم جنوبى یا میانى معادل 157 سهم 
محاسبه و کل 4 واحد)، معادل 512 سهم از 1796 سهم ششدانگ پالك تجمیعى پس از 
تجمیع دو پالك 4508 و 4508/2 بخش 4 ثبت اصفهان بوده و به طور کامل به این صورت 
مى باشد: (معادل 512 سهم از 1796 سهم ششدانگ پالك 4508/2 و معادل 512 سهم 
از 1197/33333333 سهم چهار دانگ از 1796 سهم ششــدانگ پالك 4508 واقع در 
بخش 4 ثبت اصفهان) بوده که خانم الهه نکته دان مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
4508 فوق مى باشند که از ســهم 512 فوق جدا گردیده و سهم 512 از چهاردانگ پالك 
4508، سهم آقاى على نکته دان مجزا مى گردد. الزم بذکر است تجم یع دو پالك ثبتى پس 
از دریافت پایان کار از شهردارى در اداره ثبت انجام و مساحت قید شده در اسناد تفکیکى 
پس از تهیه نقشه هاى تفکیک آپارتمان توسط نظام مهندسى ساختمان و اداره ثبت مالك 
عمل بوده و در واقع براى هر واحد آپارتمان مسکونى (4 واحد موردنظر) امکان صدور سند 
ششدانگ مجزا با ذکر مســاحت و حدود و منضمات، طبق قوانین آئین نامه هاى تفکیک 
آپارتمان و صدور رأى هاى صادره توســط مراجع قضایى، مى باشــد. قدرالسهم مالکیت 
خواهان از کل ششدانگ عرصه دو پالك یا دو ملک، مشخص گردیده و با توجه به وضعیت 
موجود برآورد، محاســبه و اعالم نظر مى گردد، الزم بذکر اســت طبقه همکف شرقى در 
تصرف و طبق قولنامه بنام آقاى شــهرام ســلطانى با قولنامه شــماره 90/13737 مورخ 
1390/12/12، طبقه چهارم شرقى در تصرف و طبق قولنامه بنام خانم ها صدیقه و فاطمه 
احمدى (سامانى) با قولنامه شــماره 421/89 مورخ 1390/11/20 و طبقه سوم شرقى در 
تصرف و طبــق قولنامه بنــام آقاى جمال قاســمى بــا قولنامه شــماره 40254 مورخ 
1389/12/17 و طبقه سوم جنوبى یا میانى در تصرف و طبق قولنامه بنام آقاى محمدرضا 
خدایى و خانم ام لیال یزدانى با قولنامه شــماره 89/40268 مــورخ 1390/05/19 که در 
دادنامه شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر شماره و تاریخ قولنامه ها و نام معترضین ثالث به شرح 
فوق) قید شده است. لذا اظهارنظر جهت انجام اقدامات بعدى و قضایى و در صورت نیاز اخذ 
استعالمات الزم از شهردارى و اداره ثبت اســناد و امالك و بررسى پرونده هاى قضایى و 
مدارك عادى متصرفین آپارتمانها، تقدیم و این گزارش صرفا جهت ارائه به آن شعبه محترم 
تقدیم و ارزش قانونى دیگرى ندارد. در نتیجه با توجه به اینکه پالکهاى اصلى که تبدیل به 
واحدهاى آپارتمانى شده اســت هنوز فاقد صورت مجلس تفکیکى مى باشد و تعدادى از 
واحدها بر اشخاص ثالث واگذار شده که اعتراض ثالث نامبردگان پذیرفته شده لذا به میزان 
سهم مشاعى از مالکیت نامبرده نسبت به واحدهاى باقى مانده توسط کارشناسى مشخص 
شده است در نتیجه مقدار 398/573 سهم مشاع از 512 سهم مشاع پالکهاى فوق به مبلغ 
17/242/994/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 610860 مدیر و دادورز اجراى احکام 

حقوقى اصفهان /7/281
تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 139821702023008152- 98/7/29 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب 
مغازه پالك شماره 680 واقع در بخش چهار ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام سید 
مجید میرهدایتى فرزند سید جعفر و غیره در جریان ثبت است و به علت عدم امکان حضور 
و مسدود بودن محل به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه 98/09/25 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 09/02 /98 م الف: 639430 صفایى- رئیس منطقه ثبت 
اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/462

مزایده اموال منقول
شــماره آگهى: 9810466881200003 تاریــخ تنظیم: 1398/07/23 شــماره پرونده: 
8709980352100982 شماره بایگانى پرونده: 960783 اجراى احکام حقوقى شعبه 12 
اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده کالسه 960783 ج/12 له بیتا 
شهابیان علیه محسن سلجوقیان مبنى بر مطالبه مبلغ 100 عدد سکه تمام بهار ازادى که در 
روز مزایده ارزیابى میگردد ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى 
در تاریخ 1398/09/27 ســاعت 10/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یکدســتگاه پژو 206 به شماره انتظامى 59 ب 522 
ایران 53 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشانى نزد حافظ اموال پارکینگ امیر اصفهان مراجعه و از اموال بازدید و 
در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در 
وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. تســلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت 
و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه 
پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. لیست اموال مورد مزایده: 
1- یک دستگاه اتومبیل پژو 206 به شماره انتظامى 59 ب 55 ایران 53 رنگ یشمى مدل 
1380 شماره موتور 83517458 و شماره بدنه 80602133 درب هاى وسیله بسته بودند 
شماره موتور و بدنه رویت نگردید الستی ک ها فرسوده. اینه سمت چپ شکسته درب موتور 
هر دو درب سمت چپ گلگیر جلو و عقب سمت چپ تعویضى. سپر عقب شکسته. گلگیر 
عقب سمت راست و درب جلو سمت راست زدگى دارد. رادیو پخش ندارد. رنگ سقف دو 
پوسته شده است. قیمت پایه کارشناسى با توجه به شرایط بازار و شرایط فوق جهت مزایده 
220/000/000 ریال (بیســت و دو میلیون تومان) ارزیابى میگردد. آدرس: اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- 200 متر پایین تر از ســاختمان مرکزى به سمت شیخ 
صدوق- ساختمان اجراى احکام حقوقى. م الف: 647969 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى 

شهرستان اصفهان (مجتمع قضائى شماره 2) /8/311
ابالغ اخطاریه 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى ولى مکوندى دادخواستى به خواسته مطالبه به 
طرفیت آقاى محسن دست افکن به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 557 ش 10 
ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 2/ 10 / 98 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 662661/م الف - مدیر دفتر 

شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 8/342 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خانم معصوم اعظمى چناردادخواستى به خواسته 
مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 411 ش 8 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 4 / 10 / 98 ساعت 5/15 عصر  تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 664037 /م الف - مدیر دفتر شعبه 

8 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 8/343 
فقدان سندمالکیت

نظر به اینکه آقاى ســعید احمدى با ستناد دو برگ استشهادیه شــهود مدعى است سند 
مالکیت یک دانگ مشاع از ششــدانگ پالك 406/4077  واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  
اصفهان ( شاهین شهر ) به شماره چاپى 497228 در صفحه 544 دفتر441 دراثر جابجائى 
مفقود شد اعالم شده ، چون درخواســت صدور ســند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود 
سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و 
اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد . 664059 /م الف عباسعلى عمرانى – مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر/8/344 
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23016264- 98/8/25 سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى 3649/7 واقع در 
بخش یک ثبت در دفتر امالك 98 صفحه 562 ذیل شماره ثبت 14443 بنام سید حسین 
نواب اف میر محمدصادقى ثبت و سند بشماره چاپى 780483 صادر و تسلیم گردیده اکنون 
درخواست صدور ســند مالکیت المثنى (تعدادى از وراث وى بموجب گواهى حصر وراثت 
2144- 94/04/30 شعبه 10 شــوراى حل اختالف اصفهان درخواست سند المثنى ارا ئه 
نموده اند و اعالم نموده اند سند سرقت شده است)، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به 

استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 664536 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك منطقه مرکزى اصفهان /8/341 
مزایده 

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالسه 970889 ج 17 محکوم له: حمیداحمدى محکوم علیه: زهرا خدامى- رضا 
نصیرى مورد مزایده: فــروش 2/84 حبه از 72 حبه پالك ثبتــى 15241/3288 بخش 
5 بخاطر بدهى 333/724/134 ریــال در حق محکوم لــه و 16/343/631 ریالى نیم 
عشر دولتى که جمعا 350/069/765 ریال مى شــود. اوصاف مورد مزایده طبق نظریه 
کارشناســى: در خصوص ارزیابى 6 دانگ عرصه و اعیان ملک شماره 010673 (90/پ) 
بخش 5 ثبت اصفهان از محل موردنظر واقع در مشــتاق سوم کوى روشن دش ت مجتمع 
کوثر- واحد 2 طبقه اول در معیت مالک بازدید و اندازه گیرى به عمل اورده. اسناد مالکیت 
بررسى و با محل تطبیق و نتیجه ارزیابى به شــرح ذیل اعالم میگردد: مشخصات محل: 
محل مورد بازدید عبارت اســت از یک واحد آپارتمان داراى مساحت 233/48 مترمربع, 
سیستم باربر سازه- اسکلت بتنى, نماى خارجى آجرنما, ســطوح داخلى کف سرامیک, 
بدنه گچ و پتینه کارى- قسمت ورود دیوار کوب از نوع چوب و درب هاى داخلى چوبى با 
رنگ پلى استر و داراى 2 آشپزخانه مجزا و کابینت ها از جنس MDF داراى 2 سینک. 
همچنین بدنه کاشى و کف سرامیک مى باشد و ســرویس هاى بهداشتى و حمام نیز با 
بدنه کاشى و کف سرامیک مى باشد. مشخصات سند مالکیت: شماره سریال: 010673   
90/پ شماره فرعى: 3288 شماره اصلى: 15241 بخش ثبتى: پنج مفروزى و مجزى از: 
265 قطعه: 2 شماره دفتر امالك: 501 سهم مالک: 6 دانگ کدپستى: 8158356943 نام 
مالک: خانم زهرا خدامى لذا با عنایت به موارد فوق و موقعیت محل (در نزدیکى مســجد 
و فضاى آموزشى) و مســاحت زیاد و کیفیت مصالح بکار رفته و قدمت بنا (حدود 8 سال) 
و میزان عرضه و تقاضا و عرف روز و با در نظر گرفتن جمیــع عوامل مؤثر پالك مذکور 
به 8/872/240/000 ریال (هشت میلیارد و هشــتصد و هفتاد و دو میلیون و دویست و 
چهل هزار ریال) ارزیابى مــى گردد. ضمنا طبق گــزارش 1787/98 مورخ 98/05/06 
کالنترى دادگســترى اصفهان ملک در تصرف زهرا خدامى و شوهرش مى باشد. زمان 
98/09/12 ساعت 9 صبح مکان: خیابان جى- خیابان شــهداى ستار- مجتمع قضایى 
شهید بهشتى- طبقه دوم- شــعبه 17 اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز 
قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش 
اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فیش 
به این اجرا در جلسه مزایده شــرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 666818 دادورز اجراى احکام شعبه 

17 مدنى اصفهان /8/346
اخطار اجرایى

محکوم علیه محمود قربانى سینى  مجهول المکان و محکوم له وحید معینى فرزند حمید 
بنشانى دولت اباد خ سلمان غربى کوچه کوثر پ 60 طبقه 2 به موجب راى شماره 79 تاریخ 
16 / 2 / 98 حوزه چهارم  حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم 
علیه محکوم بعنوان طرف معامله محکوم له و مالک قبلى خودرو ملزم است به حضور در 
یکى از دفاتر اسناد رسمى جهت انتقال سند یک دســتگاه خودرو پژو 206 با مشخصات 
شماره انتظامى 452 م 81 ایران 53 و به شماره شاسى 0081621339 و به شماره موتور 
4001979 بنام محکوم له و محکوم علیه از باب تســبیب محکوم است به پرداخت مبلغ 
000/ 220 / 2 ریال بابت هزینه دادرســى و الصاق تمبر به اوراق پیوست دادخواست به 
انضمام هزینه نشــر آگهى در حق محکوم له و هزینه نیم عشــر دولتى به عهده محکوم 
علیه مى باشــد . ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه بــه محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   
664048 /م الف.  سعید مهدى پور  -  قاضى شــعبه چهارم  حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 8/345 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 686/98 ش 5 ح پیوست تصویر مصدق یک برگ وقت رسیدگى در خصوص دعوى 
اصغر جعفرى به طرفیت 1- محسن معرفاوى 2- معصومه معرفاوى جهت نشر در جراید 
مطابق مقررات ارسال میگردد. وقت رسیدگى 98/10/3 ساعت 8/30 صبح آدرس: بلوار 
کارگر- شوراى حل اختالف فالورجان. م  الف: 663804 شعبه پنجم شوراى حل اختالف 

فالورجان (مجتمع شماره یک) /8/348

آگهی نوبتی سه ماهه دوم ســال 1398 مربوط به قسمتی از امالك مهردشت 
بخش 15 ثبت اصفهان ،  علویجه 1 اصلی ، هسنیجه 2 اصلى ، دهق 4 اصلى که 
به موجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی 
است که در سه ماهه دوم سال 1398 تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال از 
قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن تجدید شود و 

در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :

بخش 15 ثبت اصفهان

علویجه یک اصلى
پالك 1733 فرعى- آقاى حســین صادقى فرزند رضا ششدانگ یکدرب باغ 

مشجر محصور به مساحت 1402/7 متر مربع.
هسنیجه دو اصلى 

پالك 1104  فرعى – آقاى رضا ماضى فرزند غالمعلى و دانیال ذاکرى فرزند 
داوود بالسویه ششدانگ یک درب باغ به مساحت 1351/40 متر مربع .

دهق چهار اصلى
پالك 720 فرعى – آقاى اسداهللا تراشنده دهقى فرزند محمدعلى و خانم معصومه 

مجنونى دهقى فرزند حسین بالسویه دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه .
پالك 4077 فرعى – خانم سمیه راعى دهقى فرزند محمد على ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 212/76 متر مربع.
بموجب ماده 16- قانون ثبت اسناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده واحد 
مصوب 1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف ب سی 
روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید اعتراضات و یا گواهی 
طرح دعوي مطابق قسمت اخیر ماده 16- و تبصره ذیل ماده 17 – قانون ثبت 

رفتار خواهد شد این آگهی نسبت به ردیف الف در دو نوبت به فاصله سی روز و 
نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر خواهد شد.  نشانى :سایت 

ادارى مهردشت – اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت تلفن:42319010
تاریخ انتشار نوبت اول:    چهار شنبه  1398/08/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم:     شنبه     1397/09/02
 م الف 637285  

روح اهللا موسوى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
 7/450/ 

 آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال 1398

بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و مــاده 59 اصالحى آئین نامه 
مربوطه امالکى که در سه ماهه دوم ســال 1398  تقاضاى ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت نظارت ثبت 

آگهى آنها باید تجدید شود مربوط به بخش نه را آگهى مى نماید : 
الف ) شماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکى که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهى در ردیف 

منظور گردیده اند: 
اول : ابنیه و امالك واقع در کارالدان یک اصلى و فرعى زیر :

436 فرعى : خانم فاطمه نصر اصفهانى فرزند عبداله 19 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یک باب خانه بمساحت 228/19 متر مربع 

دوم : ابنیه و امالك واقع در فالورجان 15 اصلى و فروعات زیر :
426 فرعى : آقاى محســن ســلیمى  فرزند اسداله ششــدانگ یک بابخانه  

بمساحت 148/12 متر مربع 
2824 فرعى : خانم عفــت کیانى فالورجانى  فرزند براتعلى ششــدانگ یک 

بابخانه منتزع شده از پالك 607 فرعى بمساحت 241/60 متر مربع 
2831 فرعى : خانم اختر فاضل  فرزند قاسم ششدانگ یک بابخانه منتزع شده 

از پالك 774 فرعى بمساحت 189/70 متر مربع 
سوم: ابنیه و امالك واقع در اراضى باغوحوش(مینادشت) 430 اصلى و فرعى زیر : 
1689 فرعى : آقاى مسعود شــفیع زاده  فرزند قربانعلى ششدانگ یک بابخانه 

منتزع شده از پالك 315 فرعى بمساحت 163/39 متر مربع 
چهارم : ابنیه و امالك واقع در خیابان نیروگاه 690 اصلى و فروعات زیر :

28 فرعى : آقاى محســن میرزائى فرزند بختیار ششــدانگ یک قطعه زمین  
بمساحت 159/10 متر مربع 

29 فرعى : آقاى محمد شهباز گهروئى فرزند معصومعلى ششدانگ یک بابخانه 

بمساحت 103/03 متر مربع 
30 فرعى : آقاى عبدالحســین عربى نره فرزند حاصل ششدانگ یک بابخانه 

بمساحت 219/28 متر مربع 
بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کســى نســبت به امالك مندرج 
در این آگهى واخواهى داشته باشــد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت  نسبت به 
آنهائى که تقاضاى ثبت شده  ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهى خود را به 
این اداره تسلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى 
معترضى ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستى با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهى دعوائى 
اقامه شده باشد طرف دعوى باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان دعوى ظرف 
مدت مرقوم تســلیم نماید . اعتراضات یا گواهى طرع دعوى که بعد از انقضاء 

مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 
17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمناً طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقى در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهى صاحبان امالك و 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 

ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد .
این آگهى ردیفهاى اول تا چهارم  در دو نوبت بفاصله 30 روز از تاریخ انتشار در 
روزنامه مربوطه و ردیف پنجم به علت اشتباه در شماره اصلى ملک فقط یک 

نوبت درج و منتشر میگردد.   
تاریخ انتشار نوبت اول  چهارشنبه 1398/8/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم  شنبه 1398/9/2   
 م الف 625369 

حسین زمانى علویجه - رئیس اداره ثبت فالورجان/7/425

آگهى نوبتى سه ماهه دوم  سال 1398 قسمتى از امالك بخش نه ثبت اصفهان شهرستان فالورجان 
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یک روانشناس گفت: بیش از 90 درصد خواب هاى ترسناك ناشى از اضطراب 
و افسردگى و 10 درصد نیز مربوط به مشکالت تیروئید، مغزى، بیمارى هاى 

جسمى، تنفسى، تومور و عفونت مغزى و غدد است.
على باغبانیان با بیان اینکه معموًال خواب هاى نگران کننده ناشى از اضطراب، 
افسردگى، وسواس و جسمى سازى است، گفت: چنانچه خواب نگران کننده با 
محتوایى مانند مردن، جنازه و آمبوالنس همراه باشد، نشان دهنده ابتالى فرد به 
اختالل افسردگى است و افتادن از بلندى و دنبال شدن توسط حیوانات وحشى 

نیز بیان کننده وجود اضطراب در فرد است.
این متخصص حوزه بهداشــت و روان ادامه داد: بیش از 90 درصد خواب هاى 
ترسناك ناشى از اضطراب و افســردگى و 10 درصد نیز مربوط به مشکالت 

تیروئید، مغزى، بیمارى هاى جسمى، تنفسى، تومور و عفونت مغزى و غدد است. 
باغبانیان گفت: براى درمان اختالالت خواب، اول باید علت بروز خواب هاى 
نگران کننده مشخص شود، مصرف داروها زیر نظر پزشک، تأثیر بسزایى در 
درمان این اختالالت خواهد داشت. این متخصص حوزه بهداشت روان با توصیه 
نسبت به رعایت بهداشت خواب، گفت: براى داشتن خوابى آرام بهتر است فاصله 
غذا و آب بیشتر باشد و فرد بالفاصله بعد از صرف شام نخوابد، همچنین مصرف 

شام سبک مى تواند از اختالل خواب جلوگیرى کند.
این روانپزشــک با تأکید بر پرهیز از مصرف قرص هاى خواب آور اظهار کرد : 
داروهاى خواب آور براى درمان بى خوابى توصیه نمى شــود، زیرا مى تواند فرد 

را وابسته کند.

توصیف افراد از فصل پاییز متفاوت است؛ عده اى پاییز را 
فصل عاشقى، برخى آن را فصل آب  و هواى غیرمنتظره 
و بعضى هم این فصل را فصل اضطراب و افســردگى 
مى دانند اما آیا افســردگى با فصل پاییز ارتباط دارد؟ چه 
عواملى باعث افسردگى پاییزى مى شود و چگونه مى توان 

عالیم آن را کاهش داد؟
اختالل عاطفى فصلى نوعى افسردگى است که برخى 
افراد در بعضى فصل هاى ســال به آن دچار مى شــوند. 
اختالل عاطفى فصلى گاهى به  عنوان افسردگى پاییزى 
و یا زمســتانى شناخته مى شــود زیرا عالیم آن معموًال 
در پاییز و زمستان مشهودتر و شــدیدتر است اما به  طور 
قطعى نمى توان گفت که همه افراد در فصل پاییز دچار 
افســردگى مى شــوند؛ برخى از افراِد مبتال به اختالل 
عاطفى فصلى ممکن اســت در طول تابستان عالیمى 
داشته و در پاییز یا زمستان احساس بهترى داشته باشند 
اما دالیل و شواهد زیادى وجود دارد که نشان مى دهد با 
شروع پاییز و زمستان ممکن اســت احساس اضطراب 

بیشترى داشته باشید.
 علت دقیق افسردگى فصلى مشــخص نشده است اما 
اغلب، این اختالل بــا کاهش قرار گرفتــن در معرض 
نور خورشــید در روزهاى کوتاه پاییز و زمستان مرتبط 
است؛ زیرا عدم وجود نور خورشــید بخشى از مغز به نام 
هیپوتاالموس را متوقف مى کند که ممکن است این موارد 

را تحت تأثیر قرار دهد:
تولید مالتونین: مالتونین هورمونى است که باعث 
خواب آلودگى مى شود. در افراد مبتال به اختالل عاطفى 
فصلى، بدن ممکن اســت آن را در ســطح باالتر از حد 

طبیعى تولید کند.
تولید سروتونین: ســروتونین هورمونى است که بر 
خلق وخو، اشتها و خواب شما تأثیر مى گذارد. کمبود نور 
خورشید ممکن است به کاهش سطح سروتونین منجر 

شود که با احساس افسردگى در ارتباط است.
تنظیم ریتم شبانه روزى: بدن با تابش نور خورشید 
از عملکردهاى مختلف مهمى مانند زمان بیدار شــدن 
استفاده مى کند، بنابراین پایین آمدن سطح نور در طول 

پاییز و زمستان ممکن است ساعت بدن شما را مختل کند 
و منجر به عالیم افسردگى شود.

همچنین ممکن اســت برخى از افراد به دلیل ژن هاى 
خود، نسبت به اختالل عاطفى فصلى آسیب پذیرتر باشند. 
محققان دریافته اند که داشــتن پدر و مادر و مادربزرگ 
مبتال به افسردگى، خطر افســردگى را دو برابر مى کند. 
برآوردها نشان مى دهد که افســردگى تقریبًا 40 درصد 

توسط ژنتیک تعیین مى شود.
عالوه بر اینها، عده اى از کارشناسان مى گویند برخى از 
دالیل افسردگى پاییزى ممکن است ناشى از شروع سال 
تحصیلى جدید، فشار رو به رشد بعد از فصل تعطیالت یا 
پشیمانى احتمالى از عدم دستیابى به اهداف مطلوب در 

طول تابستان باشد.

افســردگى پاییزى با چه عالیمى همراه 
است؟

در بیشــتر موارد، عالیم اختالل عاطفى فصلى در اواخر 
پاییز یا اوایل زمستان ظاهر مى شود و در روزهاى آفتابى 
بهار و تابستان از بین مى رود. به  طور معمول، نشانه هاى 
افســردگى فصلى در افراد متفاوت بوده و ممکن است با 
نزدیک شدن به زمستان این عالیم شدیدتر شود. عالیم 

افسردگى پاییزى و زمستانى شامل موارد زیر است:
 اضطراب و نگرانى بیش  از حد، بى حالى، خواب آلودگى 
و خســتگى، عدم عالقه به انجام فعالیت هاى روزمره، 
احساس ناامیدى و گناه، بیشتر از حد معمول خوابیدن و 

ولع مصرف کربوهیدرات و افزایش وزن.
این عالیم در برخى از افراد مى تواند شــدید باشد و تأثیر 

بســزایى در فعالیت هاى روزانه آنها داشــته باشد. اگر با 
شروع فصل پاییز، عالیم فوق را در خود احساس مى کنید 
و روزبه روز شــاهد افزایش این عالیم هســتید، باید به 

پزشک مراجعه کنید.

براى کاهش افسردگى پاییزى یا زمستانى 
چه  کارى مى توان انجام داد؟
1. نور بیشترى دریافت کنید

صبح ها زودتر از خواب بیدار شوید تا از آفتاب استفاده کرده 
و در صورت لزوم، شب ها زودتر به رختخواب بروید زیرا در 
رفع خستگى و خواب آلودگى در روز به شما کمک مى کند. 
از نظر علمى اثبات  شده است که نوردرمانى بیش از رنگ 
درمانى در کاهش افسردگى مؤثر است. در نوردرمانى از 

یک چراغ سفید یا گهگاه زرد رنگ براى شبیه سازى نور 
خورشید استفاده مى شــود؛ این نور باعث تغییر در تولید 
مالتونین بدن شده و تأثیر قابل توجهى در خلق وخو دارد.

2. هر روز ورزش کنید
حداقل 30 دقیقه در روز ورزش کنید. پاییز زمان بســیار 
خوبى براى لذت بردن از فضاى بیرون اســت. بنابراین 
با پیاده روى هــاى طوالنى و یا دوچرخه ســوارى، از آن 
بیشترین استفاده را ببرید. به  طور کلى، تمرینات ورزشى 
بــراى اختالالت ســالمت روان مهم اســت؛ چنانچه 
مطالعات نشــان مى دهد که ورزش در بهبود خلق وخو 

تأثیر بسزایى دارد.
3. رژیم خود را تغییر دهید

همان گونه که اشــاره کردیم، کمبود نور خورشید باعث 
کاهش سطح سروتونین در مغز مى شود و از آنجایى  که 
سروتونین بر خلق وخو تأثیر مى گذارد، خوردن برخى از 
غذاها از جمله ماهى ســالمون، تخم مرغ، اسفناج، سویا، 
آجیل، شیر، ماکارونى، شکالت و زعفران مى تواند به بدن 

براى تولید سروتونین بیشتر کمک کند.
4. تأثیر رنگ ها را جدى بگیرید

اگرچه هیچ مدرك علمى در دســت نیســت که نشان 
دهد رنــگ درمانى باعــث تغییر چشــمگیر در روحیه 
افراد افســرده مى شــود اما شواهد نشــان مى دهد که 
رنگ درمانى اثر شفابخشــى در روحیه دارد. بهتر است 
افراد افســرده از رنگ هایى همچون قرمز یا زرد دورى 
کنند زیرا این رنگ ها باعث تحریک احساســات شــده 
و اغلب از نظر درمانى مورد اســتفاده قــرار نمى گیرند 
اما رنگ هایــى مثل نارنجى، آبى، نیلــى و بنفش باعث 
کاهش اضطــراب، افزایــش تمرکز و ایجــاد آرامش 

مى شوند.
5. گل ها را بو کنید

در اوایل قرن بیستم، «ادوارد باخ»، پزشک طب سنتى و 
یکى از اولین هومیوپات ها، برخى از فواید گل ها را کشف 
کرد؛ به عقیده وى برخى از گل ها از جمله گل رز، خردل، 
بلوط شــیرین وجنتیان مى توانند به درمان افســردگى 

کمک کنند.

افسردگى پاییزى؛ عالی م و راه هاى مقابله با آن
جعفر غفارزاده، متخصص طب ســنتى  درباره فواید 
شلغم و لبو در فصل ســرما اظهار کرد:  افراد مى توانند 
در فصول سرد سال شلغم و لبو را در برنامه غذایى خود 
قرار دهند اما شلغم بیشتر توصیه مى شود، زیرا خاصیت 

آنتى بیوتیکى طبیعى زیادى دارد.
او در ادامــه افزود: بخور شــلغم باعــث از بین رفتن 
میکروب ها و ویروس هایى که در فصل سرما بیشتر 
ظاهر مى شــوند، خواهند شــد اما خوردن آن براى 
افرادى که مشکل گوارشى و کلیوى دارند، زیاد توصیه 
نمى شود، زیرا مى تواند موجب نفخ و دردهاى شکمى 
شــود. غفارزاده بیان کرد: آب شــلغم مى تواند براى 
افرادى که نارســایى کلیوى دارند، مفید باشد زیرا به 
راحتى سم زدایى خواهد کرد. برگ شلغم آهن و مقدار 
زیادى ویتامین C دارد که براى داشتن استخوان هاى 
قوى، دندان و موى سالم ضرورى است. همچنین از 
نظر ویتامین K یا اســیدفولیک غنى است که براى 
کاهش خطر حمله قلبى و سکته مغزى توصیه مى شود.

او افزود: افرادى که جوش هاى عفونى دارند مى توانند 
براى درمان، از آب شلغم خام استفاده کنند. مى توان 
آب شلغم را با آب لیموى تازه به طور مساوى مخلوط 
کرد و هر روز به مدت دو هفته این نوشیدنى را مصرف 
کرد.  شــلغم پخته براى رفع ورم  ناشى از نقرس نیز 

مفید است.
این متخصص طب سنتى گفت: شلغم گاهى اوقات 
مى تواند براى افراد نفخ ایجاد کند، پس بهتر اســت 
خوردن آن قبل یا هنگام غذا نباشــد، زمان مناســب 
مصرف شــلغم بین دو وعده غذایى است، یک تا دو 
ســاعت پس از خوردن غذا مى توان شلغم را مصرف 
کرد. حتماً  در فصل ســرما و هنگام سرماخوردگى از 

شلغم استفاده شود. 

آنتى بیوتیک طبیعى که 
دشمن سرماخوردگى است

چرا خواب هاى آشفته مى بینیم؟

تحقیقات متعدد روان شناسى نشان مى دهد الالیى 
گفتن براى کودکان بهتر اســت قبل از تولد، یعنى 
زمانى که آنها به صورت جنین در رحم مادر هستند، 
شروع شــود و با رشــد کودکان ادامه پیدا کند. این 
کار نه تنها از نظر جســمانى باعث تســریع رشد و 
بهبود عملکرد اندام هاى بدن فرزندمان مى شــود 
بلکه به رشــد مهارت هاى کالمى و عاطفى او هم 
کمک مى کند. در ضمــن، کودکانى کــه در دوره 
پیش از دبســتان با الالیى مادر به خواب رفته اند، 
معموًال کودکانى بردبارتــر، داراى اعتماد به نفس 
باال، باعاطفه، خالق و عالقه مند به فرهنگ سرزمین 
مادرى تربیت مى شــوند و برعکس کودکانى که از 
ارتباط صمیمانه و آهنگین با مادر محروم هســتند، 
عصبى، تحریک پذیــر و پرخاشــگرند و با کاهش 
عزت نفس مواجه مى شــوند. عجول بودن از دیگر 

خصوصیات این افراد خواهد بود.
چند مورد از مزایاى ثابت شــده الالیى گفتن براى 

بچه ها عبارت اند از:
ایجاد احساس امنیت در کودك: اگر کودك در 
آغوش مادر یا پدر باشد و برایش الالیى گفته شود، 
یکى از ناب ترین احساســات زندگى خود را تجربه 
مى کند و مى تواند با تکیه بر مهر بى بدیل پدر و مادر، 

آرامش یابد و به خواب برود.
کمک به رشد زبانى کودك: خواندن الالیى 
باعث آشــنایى کودك بــا کلماتى تازه مى شــود و 
خواندن این کلمات در لحنى آهنگین به رشد زبانى 

کودك کمک شایانى مى کند.
تقویت قوه شنوایى: رشد شنوایى تا هفته بیستم 
کامل مى شود و رشد مغز هم تا پیش از هفته بیست 
و چهارم و جنین مى تواند بــه صداهایى که از خارج 
رحم مادر مى شــنود، واکنش نشان و پاسخ دهد. هر 
چه این کنش و واکنش بیشتر و بهتر صورت بپذیرد، 
هوش شنوایى و رشــد این توانایى در نوزاد بهتر و 

بیشتر خواهد بود.
تقویت پیوند عاطفى با والدین: کودکى که 
از دوران جنینى و نوزادى بــا صداى پدر و مادر خود 
مأنوس بوده و به آنها عالقه مند شده است، احساس 
بهترى به آن ها دارد و از شــنیدن این صداهاى آشنا 

لذت بیشترى مى برد.

براى کودکتان هرشب 
الالیى بخوانید

خلق
خور
شود
تنظ
از عم
استف

آگهى تغییرات
شرکت باز آفرینان میراث ایرانیان سهامى خاص به 
شماره ثبت 58500 و شناسه ملى 14006785814 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1398/04/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
سرمایه شرکت از مبلغ 3000000000ریال به مبلغ 
6000000000 ریال از محل تبدیل مطالبات نقدى 
حال شده و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه 
شرکت مبلغ 6000000000 ریال نقدى است که به 
60000 سهم با نام عادى 100000 ریالى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شــده است اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (666566)

آگهى تغییرات
شرکت کاال گستر پارتاك ایرانیان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 58781 
و شناســه ملــى 14006895912 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/06/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: احسان حامى به کد ملى 1290865965 
به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد 
حامى به کد ملــى 1286258251 به 
ســمت مدیر عامل و پدرام انصارى به 
کد ملى 1288403844 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخــاب گردیدند کلیه اوراق واســناد 
مالى وتعهدات شــرکت با امضا دونفر از 
اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر 
میباشد مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره نیز میباشد اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(664163)

آگهى تغییرات
شرکت بهینه ســازان ذرخش افق شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 59998 و 
شناســه ملــى 10340088374 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: آقــاى افشــین ابوطالبى به شــماره ملى 
0052831256بســمت رئیــس هیــأت 
مدیره و خانم میترا نامدارى به شــماره ملى 
0050082760بسمت نایب رئیس هیأت 
مدیره و آقاى ســیاوش نصیرى به شــماره 
ملى 2296368565 بســمت عضو هیئت 
مدیره و آقاى شــهاب نصیرى به شماره ملى 
1817435701 بسمت مدیر عامل ( خارج 
از ســهامداران) براى مدت دو سال انتخاب 
شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى 
تعهدات شــرکت با امضاء مدیرعامل و یکى 
از اعضاى هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر 
است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با 
امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (666415)

آگهى تغییرات
شرکت بهینه ســازان ذرخش افق شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 59998 و 
شناســه ملى 10340088374 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1398/08/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقاى افشــین ابوطالبى به شماره 
ملى 0052831256 و خانم میترا نامدارى به 
شماره ملى 0050082760 و آقاى سیاوش 
نصیرى به شــماره ملــى 2296368565 
بعنوان اعضــاى اصلى هیئــت مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. آقاى اصغر 
خسروى راستابى به کد ملى 4621632396 
و آقــاى عباس صفــى شــلمزارى کد ملى 
6339555640 به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند. تراز نامه و حساب 
سود و زیان سال مالى 97 به تصویب رسید 
. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(666409)

یک متخصص گــوش و حلق و بینى گفت: در بســیارى از کشــورها، 
سینوزیت مهمترین علت غیبت کارمندان از محل کار محسوب مى شود.
على گلجانیان تبریزى، به بیمارى سینوزیت اشاره کرد و افزود: حدود 4 
درصد از کل بودجه درمان در کشورهاى پیشرفته صرف درمان سینوزیت 
مى شــود. عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى شــهید بهشتى، 
مهمترین عالیم سینوزیت را درد پیشانى، کاهش حس بویایى، گرفتگى 
بینى، ترشحات سبز رنگ بینى، احســاس پرى و سنگینى صورت و تب 
باالى 38/5 درجه عنوان کرد. وى شستشــو با سرم نمکى، تجویز آنتى 
بیوتیک ها توسط پزشک و تجویز قطره بینى توسط پزشک را از مهمترین 

راه هاى درمان سینوزیت معرفى کرد.
ایــن متخصص گوش و حلــق و بینى یادآور شــد: انواع ســینوزیت را 
مى توان بر حســب زمان به ســه نوع مزمن، تحت حاد و حاد تقســیم

 کرد.
گلجانیان با بیان اینکه در بســیارى از کشورها سینوزیت مهمترین علت 
غیبت کارمندان از محل کار محسوب مى شــود، گفت: افراد در صورت 
عدم کاهش تب و بهبود عالیم 48 ساعت پس از شروع درمان باید مجدد 
به پزشک مراجعه کنند.  عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید 
بهشتى تأکید کرد: عوارض چشمى و مغزى سینوزیت در کودکان زیر دو 

سال بسیار شایع است.

مهمترین علت غیبت کارمندان 
در محل کار 

یک کارشناس مسئول بیمارى هاى معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى 
خراسان  شمالى هشدار داد مشکالت جوى و سرماى هوا مى تواند مشکالت 

بهداشتى و بیمارى هاى کلیوى را تشدید کند.
دکتر فلورا انفرادى با تأکید بر اینکه مشکالت جوى و سرماى هوا مى تواند 
مشکالت بهداشتى و بیمارى هاى کلیوى را تشدید کند، گفت: مراقبت از 
کلیه ها در فصل سرما نیازمند توجه بیشتر است. به همین دلیل کلیه ها نباید 
در معرض هواى سرد قرار بگیرند، پوشیدن کمربندهاى پهن گزینه مناسبى 
براى گرم  نگهداشتن کلیه هاست، کمربند نباید خیلى تنگ باشد و بدن را 

تحت فشار قرار دهد.
وى همچنین بر نوشــیدن آب به میزان کافى اشــاره و تصریح کرد: در 
زمســتان به دلیل تعریق پایین بدن، تمایل زیادى به نوشیدن آب وجود 
ندارد اما عملکرد صحیح کلیه ها نیازمند آب کافى است. کارشناس مسئول 
بیمارى هاى معاونت بهداشتى اضافه کرد: نوشــیدن هشت لیوان آب در 
زمستان ضرورى است و پر رنگ شدن ادرار یکى از مهمترین نشانه هاى 

کم آبى بدن در فصل سرماست.
وى با توصیه در استفاده از غذاهاى سالم گفت: در زمستان باید دقت شود 
که تعادل مواد غذایى بدن رعایت شود چرا که مصرف مقادیر کافى ویتامین، 
امالح و مواد معدنى، سبزى و میوه و پروتئین براى محافظت از کلیه ها در 
تمام فصول و به ویژه سرما ضرورى است. سیب، اسفناج و اسید چرب امگا 3 
کمک زیادى به سالمت کلیه ها مى کند. دکتر انفرادى با بیان اینکه واکسن 
آنفلوآنزا براى سالمتى بدن و سالمت کلیه ها توصیه شده است، اظهار کرد: 
فشار خون نیز نقش مهمى در سالمت کلیه ها دارد و ممکن است در سرما 
نوسانات بیشترى داشته باشــد، به همین دلیل کنترل روزانه فشارخون و 

مشاوره با پزشک ضرورى است.

چرا گرم نگهداشتن کلیه ها 
در زمستان ضرورى است



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

پیش از آنکه مرگ شــما فرا رســد با اعمــال نیکو آماده باشــید
زیــرا در گــرو کارهایى هســتید کــه انجــام داده ایــد و پاداش 
داده مى شــوید به کارهایى کــه از پیش مرتکب شــده اید. ناگهان 
مرگ وحشتناك سر مى رســد، که دیگر بازگشتى از آن نیست 
و از لغزش ها نمى توان پوزش خواســت. خداوند ما و شما را در 
راه خود و پیامبرش استوار سازد و از گناهان ما و شما به فضل و 

موال على (ع)رحمتش درگذرد.
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روزروز

کم کارى غده تیروئید در شرایطى بروز مى کند که غده تیروئید نمى تواند براى تنظیم سوخت وساز بدن به میزان کافى هورمون تولید 
کند.  این مسئله یکى از عوامل شایع احساس خستگى است و افراد با وجود استراحت، باز احساس ضعف و بى حالى دارند. دو نشانه 
کلیدى وجود دارد که مى توان خستگى را به مشکالت  تیروئیدى نسبت داد: ناشکیبایى بیمار نسبت به فعالیت حتى بعد  از 
فعالیت هایى که تأثیر اندکى روى خستگى  جسمى دارند.  کمبود انرژى و بى حال بودن حتى با وجود بى تحرك بودن.

خواب خوب یعنى حداقل هفت ساعت خواب مداوم و بدون بیدارى براى احیاى انرژى بدن 
الزم و ضرورى است. اگر براى به خواب رفتن دچار مشکل مى شوید و یا در طول شب چندین 
بار بیدار مى شوید، ممکن است که دچار خستگى مزمن شوید. در این صورت ممکن است عالیم 
دیگرى مانند خواب آلودگى در طول روز، آپنه خواب، مشکل در به خواب رفتن شبانه و احساس 

اینکه حتى بعد از خواب نیز استراحت نکرده اید در شما بروز کند.

کم خونى یک بیمارى کمابیش شایع به خصوص در بین  خانم هاى جوان است که به دلیل کاهش میزان  گلبول هاى 
قرمز در خون بروز مى کند. به این ترتیب میزان سلول هایى که وظیفه انتقال اکسیژن به سمت سلول هاى بدن 
را داشتند کاهش پیدا مى کند. غالباً زمانى که روند اکسیژن رسانى به بافت ها و مغز با مشکل مواجه مى شود، 
فرد احساس خستگى  و ضعف جسمى و روحى مى کند. عالوه بر این،  عالیم دیگرى مانند رنگ پریدگى، 

باال بودن  ضربان قلب در حالت استراحت و ضعف موها و  ناخن ها از دیگر عالیم شایع کم خونى است.

دیابت در نتیجه تجمع بیش از اندازه گلوکز در خون به دلیل کمبود انسولین یا مقاومت سلول ها به انسولین بروز 
مى کند. در این صورت سلول ها از انسولین براى تولید انرژى استفاده نمى کنند. سلول هاى بدن نیز بدون دریافت قند کافى 

احساس گرسنگى کرده و به درستى به وظایف خود عمل نمى کنند و به این ترتیب عالیم نامطلوبى بروز مى کند. در افراد مشکوك به 
دیابت عالوه براحساس خستگى مداوم عالیم دیگرى مانند تشنگى بیش از حد، از دست دادن ناگهانى وزن، تغییر در ادرار کردن و ضعف 

در پاها نیز بروز مى کند.

افسردگى یک بیمارى روحى است که عالمت اصلى آن تغییر ناگهانى خلق و خوى بیمار است. به 
این ترتیب که فرد احساس غم و کمبود شدید انرژى مى کند و اعتماد به نفس ندارد. بى توجهى به درمان 

افسردگى ممکن است آن را به یک بیمارى مزمن تبدیل کند که اثرات جسمى، روانى و عاطفى دارد. این وضعیت 
اگر با شرایط و عالیم فراتر از خستگى مزمن اســت باید مورد توجه قرار بگیرد. از جمله این عالیم مى توان به 
احساس یأس و ناامیدى، از دست دادن اعتماد به نفس، غم عمیق، استرس و اضطراب، محرومیت هاى اجتماعى 

و از دست دادن عالقه به فعالیت هاى روزمره اشاره کرد.

کم کارى غده تیروئید
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خست
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دیاب

کم خونى

مشکالت خواب

افسردگى


