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400400 دکل مخابراتى شهر اصفهان ساماندهى مى شود دکل مخابراتى شهر اصفهان ساماندهى مى شود

5 دلیل که شما نیمه شب از خواب بیدار مى شویدپیش بینى بارش برف و باران در استان «سرود کریسمس» و یک راز فاش نشده شرایط ورود زنان به استادیوم ها ایجاد خواهد شد؟ ذوب آهن هم خاطرخواه گوچى شد! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هشدار بدن 
پیش از 

حمله قلبى

براى اصفهان فقط آب شرب مى خواهیم
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معماى موبــایل هاى 
عادل فردوسى پور 

پاسخ گلزار به حـواشى
 نحوه حضور در

 مسابقه «برنده بـاش» 

سینماهاى اصفهان
 این روزها چه فیلم هایى را 

روى پرده دارند

5

حساب شما را 
میلیـونى 

اجاره مى کنند اما...

توجه نکردن و نادیده گرفتن شرایط سالمت و خطرات 
مى تواند موجب ضررى جبران ناپذیر و مرگبار شود. 

پیش از وقوع حمله قلبى بدن ممکن است با ارائه 
برخى نشانه ها به شما هشدار دهد.

این باور اشتباه وجود دارد که تنها چند ثانیه پیش از...

اجاره حساب و کارت بانکى که تاکنون مورد توجه 
کالهبرداران و گردانندگان ســایت هاى قمار و 
شرط بندى که عمدتًا در خارج از کشور به منظور 
انجام فعالیت مجرمانه و پولشویى قرار داشت این 
بار یک راهکار به منظور ادامه روند فعالیت هاى 

مجرمانه به شمار مى رود.
ســایت هاى آگهى و کانال هاى فضاى مجازى 
میزبان تعداد بسیار زیادى آگهى در زمینه اجاره 
حساب بانکى هستند که بر اساس اعالم پلیس 
فتا، عمده افراد فریب خورده و همکارى کننده با 
این سوءاستفاده گران، افرادى در جامعه هستند 

که ...
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نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اعتراض نمایندگان استان خوزستان در هفته گذشته:

الله اسکندرى:
من و ستاره، نورچشمى نیستیم

ساسان چند؟!
تراکتورســازى قصد دارد در نقل و انتقاالت زمستانى با جذب چند بازیکن 
خودش را تقویت کند و با قواى بیشترى در مصاف هاى نیم فصل دوم شرکت 
کند و از همین رو گزینه هاى مختلفى در چند پست مد نظر دارد.یکى از این 
نفرات ساسان انصارى، مهاجم سپاهان اســت که پیش از این هم در چند 
مقطع مورد توجه تراکتورسازان بوده اســت. تراکتورى ها در درخواستى به 

باشگاه سپاهان از ... 
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کالهبرداران خطرناکى که باید مراقب آنها بود

بزرگداشت 
حماسه 9 دى 
امروز در اصفهان
 برگزار مى شود

صادرات 2 میلیون تن فوالد از فوالدمبارکه
برنامه تدوین شده تا پایان سال؛

3
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ح

اجار
اجاره حساب
کالهبردارا
شرط بندى

انجام فعالیت
بار یک راه
مجرمانه به

ســایت هاى
میزبان تعد
بانک حساب
فتا، عمده اف
این سوءاست

که ...

کالهبردار

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین شماره 8 به مساحت 198 مترمربع از مجموعه تفکیکى حاج على 
غالمى واقع در بلوار مصطفى خمینى فرعى 8 مترى احداثى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص 
حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 1397/10/08 جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت 

در مزایده به شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود 

واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده 

مجید صفارى- شهردار بادرودمجید صفارى- شهردار بادرود

نوبت اول

بدینوسیله شهردارى سین در نظر دارد به استناد مجوز شماره 646 مورخ 97/09/26 شوراى 
محترم اسالمى شهر نســبت به فروش دو قطعه پالك مســکونى واقع در مجموعه تفکیکى 
امیرالمؤمنین با مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان در مزایده جهت اخذ مدارك 
شــرکت در مزایده حداکثر تا روز شــنبه مورخ 97/10/22 به واحد مالى شهردارى مراجعه و 
پیشــنهادات خود را تا پایان وقت ادارى یک شــنبه مورخ 97/10/23 به دبیرخانه حراست 

شهردارى تحویل نمایند.

تلفن تماس: 45834517- 031 
www.seen-sh.ir :آدرس پرتال شهردارى

آگهى مزایده نوبت اول

محمد طرمه فروشان طهرانى- شهردار سینمحمد طرمه فروشان طهرانى- شهردار سین

چاپ اول

قیمت پایه به ازاى هر مترمربعکاربرىمتراژشماره پالكردیف
3/550/000 ریالمسکونى1302200
3/550/000 ریالمسکونى2303200

پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی شماره 20990 مورخ 1396/01/15 صفحه 102 بدینوسیله از 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعا و یا طلبی نسبت به شرکت مذکور دارند دعوت می شود حداکثر 
ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به استناد ماده 225 قانون تجارت با در دست داشتن 
مدارك و مستندات به نشانی محل تصفیه واقع در اصفهان، بلوار ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان، مرکز رشد فناوري گیاهان دارویی، پژوهشگاه مرکزي مراجعه و درخواست خود 
را کتباً با اخذ رسید تسلیم دارند تا مورد رسیدگی و اقدام گردد. این آگهی سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله 
یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشار شرکت، آگهی می شود. بدیهی است پس از انقضاي 

مهلت قانونی هیچگونه ادعایی پذیرفته نمی شود.

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت زیست فناوري دارو
 و مکمل طلوع (سهامی خاص) در حال تصفیه

 به شماره ثبت 56022 و شناسه ملی 1400577735 (نوبت دوم)

روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)

شهردارى فالورجان بر اساس مصوبه شــماره 5/922 مورخ 97/09/17 شوراى محترم اسالمى شهر 
فالورجان در نظر دارد زمین واقع در پارکینگ ترمینال مسافربرى را جهت سکوى اتوبوسرانى با شرایط 

مشروحه ذیل به متقاضیان واجد شرایط به مدت دو سال شمسى به صورت اجاره واگذار نماید. 
1- دویست مترمربع زمین واقع در پارکینگ ترمینال مسافربرى جهت سکوى اتوبوسرانى مى باشد که 
قیمت پایه اجاره براى سال اول بر اساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 6/050/000 ریال و براى سال دوم 

با ده درصد افزایش نسبت به سال اول مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
2- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 

97/10/23 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
3- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- شرکت کنندگان مى بایست داراى مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه ها باشند.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهى تجدید مزایده

جواد نصرى- شهردار فالورجانجواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت اول
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رنگش را بگویم رنگش را بگویم 
همه مى فهمنـد!همه مى فهمنـد!

هافبک سپاهان در گفتگو با نصف جهانهافبک سپاهان در گفتگو با نصف جهان
 از تیم آینده اش مى گوید: از تیم آینده اش مى گوید:

نامه تراکتور سازان به سپاهانى ها

تراکتورســاز
خودش را تقوی
کند و از همین
نفرات ساسان
مقطع مورد تو
باشگاه سپاها
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1800 روحانى در وزارت نفت
 تابناك| رئیس کمیســیون انــرژى مجلس از 
اشتغال 1800 روحانى در مجموعه وزارت نفت خبر داد. 
فریدون حســنوند توضیح داده: به کارگیرى این تعداد 
روحانى در صنعت نفت، نشان از پیگیرى پیوست فرهنگى 
در این مجموعه دارد؛ هرچند او توضیح نداده که دقیقاً این 
میزان از روحانیون در این وزارتخانه چه پیوســت هاى 
فرهنگى را دنبال مى کننــد؟ این موضوع در کنار تبدیل 
شدن به تیتر بسیارى از رسانه ها، در شبکه هاى اجتماعى 

هم بازتاب داشته است.

نه تنها نمى پذیرند بلکه...
لین  مسئو  روزنامه جمهورى اسالمى|
دانشگاه آزاد در پى حادثه دلخراش انســانى و شرم آور 
مدیریتى اخیر متأسفانه برخالف خواست افکار عمومى 
و خانواده هاى مصیبت زده و حتــى ابتدایى ترین اصول 
اخالقى، نه تنها حاضر بــه عذرخواهى و پذیرش تقصیر 
و کوتاهى خود نشدند بلکه در کمال حیرت به فرافکنى 
متوسل شده و گناه را به گردن کســانى انداختند که در 
ســال هایى دور این مرکز را ســاختند و آنان را تهدید به 

شکایت و پیگیرى قضائى مى کنند!

تجمع اعتراضى دانشجویان
 آفتاب نیوز | دانشــجویان دانشــگاه علوم و 
تحقیقات دانشگاه آزاد دیروز به دعوت بسیج دانشجویى 
و در اعتراض به حادثه واژگونى اتوبوس دانشجویان که 
منجر به کشته شدن تعدادى از دانشجویان این دانشگاه 
شد، تجمع اعتراضى برگزار کردند. دانشجویان با سر دادن 
شعار «والیتى، والیتى استعفا» خواستار برکنارى مسئوالن 
دانشگاه آزاد شدند. براساس گزارش رسانه ها، در این تجمع 

مادر یکى از دانشجویان قربانى حادثه سخنرانى کرد.

این اختیار را ندهید
 خانه ملت| نایب رئیس کمیسیون اقتصادى 
مجلس با اشاره به بندى از الیحه بودجه 98 مبنى بر اینکه 
استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگى وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى و براساس پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 
نسبت به حذف یارانه نقدى سه دهک باالى درآمدى اقدام 
کنند، گفت: اختیار یارانه هاى نقدى نباید به استان ها و 
استانداران داده شود چراکه فساد سیستمى در کشور ایجاد 
مى شود. و موضوع حذف دهک هاى باالى درآمدى باید 

متمرکز در تهران انجام شود.

تضمینى نیست
حجت االسالم و المسلمین سید حسن   جماران|
خمینى، یادگار امام(ره) با تأکید بــر اینکه زیربناى یک 
جامعه احساس رضایت مردم است، گفت: باید قواعد رفتار 
انسان ها و علل ســقوط و ثبوت را به دست بیاوریم تا در 
زندگى رعایت کنیم و اّال هیچ تضمینى وجود ندارد که ما 
بمانیم و دیگران بروند. اگر قواعد را رعایت نکنید، عرصه 

را از شما مى گیرند.

شرط جدید درباره سپرده ها
سخنگوى کمیســیون قضائى و   خانه ملت|
حقوقى مجلس مى گوید بایــد هیئت تطبیق مصوبات 
مجلس و دیوان محاســبات تصمیم جدید شوراى پول 
و اعتبار براى تغییر رویه ســپرده هاى کوتاه مدت بانکى 
را بررسى کنند. حسن نوروزى با اشاره به تصمیم جدید 
شوراى پول و اعتبار براى تغییر سپرده هاى کوتاه مدت 
از روز شمار به ماه شمار گفت: مســئله اى که وجود دارد 
روزشمار یا ماه شمار نیست، بلکه اگر طرف قرارداد رضایت 
نداشته باشد این تغییر پذیرفته نیست، یعنى رضایت سپرده 

گذارى به تغییر روزشمار به ماه شمار شرط است.

110 شرکت اروپایى مى آیند؟
  ایسنا| رئیس انجمن ســازندگان تجهیزات 
صنعت نفت با اشاره به اعالم آمادگى 110 شرکت اروپایى 
براى تعامل نفتى بــا ایران، گفت: بــراى این تعامل در 
انتظار روشن شــدن تکلیف کانال مالى بین ایران و اروپا 

هستیم.

خاطره  جعلى کلینتون در کتاب درسى ایرانیان!

عضو کابینه دولت دوازدهم دربــاره نزدیک بودن پایان 
مهلت ایران براى تکمیل مراحل قانونگذارى و اجراى 
مصوبات مربوط بــه FATF گفت: بدون شــک این 
مصوبات براى کشور فایده دارد. البته از نظر نوع ارتباط 
با گروه اقدام مالى یا FATF زمان خیلى کوتاه است اما 

نمى توان گفت زمان تمام شده است.
لعیا جنیدى در گفتگو با «خبرآنالین» ادامه داد: یکى از 
فواید قانون شدن لوایح چهارگانه مى تواند تطبیق ما با 
 FATF معیارها و اســتانداردهاى حقوقى مورد تأیید
باشــد که در این صــورت رابطه ما با سیســتم بانکى 
بین المللى تسهیل مى شود. ثانیًا ما به این مصوبات نیاز 

داریم و اینطور نیســت که فقط هدفمان از قانون شدن 
آنها، FATF باشد. عضو کابینه دولت دوازدهم درباره 
رایزنى دولت با مجمع تشــخیص مصلحت نظام براى 
تســریع و اولویت قراردادن تکمیل مرحله قانونگذارى 
CFT اظهار کرد: مصوبات پالرمو و اصالح قانون مبارزه 
با پولشــویى از دو ماه پیش روى میز مجمع تشخیص 
مصلحت نظام است. CFT اخیراً به مجمع رسید. هنوز 
الزم نشده که چنین رایزنى انجام شود ولى در زمانش اگر 
دولت اینطور بخواهد که حتماً ما آن را در بررسى ها مقدم 
کنیم، این کار انجام مى شود و درخواست خواهیم کردم، 

حاال باید ببنیم چه مى آید.

سرپرســت پژوهشــکده اقلیم شناســى گفت: با وجود 
بارش هاى بیش از نرمال در فصل پاییز انتظار مى رود در 
زمستان سال جارى، بارش ها در محدوده نرمال تا کمتر 

از نرمال باشد.
ایمان بابائیان اعالم کرد: روند ماهانه بارش طى فصل 
زمســتان، کاهش تدریجى آن را از دى ماه تا اسفندماه 
1397 نشان مى دهد و به نظر مى رسد بیشترین کاهش در 
اسفندماه رخ خواهد داد. وى ادامه داد: بارش از هفته دوم 
دى ماه تا اوایل بهمن ماه به ویژه در جنوب غرب کشور 
متمایل به بیش از نرمال است که در مناطق سردسیر به 
شکل برف خواهد بود اما در مجموع پیش بینى مى شود که 

میانگین بارش کشور در فصل زمستان در محدوده نرمال 
تا کمتر از نرمال باشد. سرپرست پژوهشکده اقلیم شناسى 
گفت: با توجه به پیش بینى بارش بیش از نرمال و شرایط 
دما در مناطق زاگرس غربى انتظار مى رود پهنه پوشش 
برف این مناطق در زمستان امســال قابل توجه باشد. 
بابائیان همچنین در مورد وضعیت دمایى کشــور طى 
ماه هاى آینده اظهار کرد: در زمســتان به جز دو منطقه 
جنوب غرب، غرب و دریاى خزر که براى آنها کمترین 
افزایش دما در حدود نیم تا یک درجه پیش بینى مى شود، 
در سایر مناطق کشور احتمال افزایش یک تا 2 درجه اى 

دما وجود دارد.

 FATF به مصوبات
نیاز داریم

بارش ها در زمستان 
چگونه خواهد بود؟

خبرخوان
بهنام صفوى بسترى شد

  مهر | بهنام صفوى، خواننده موســیقى پاپ 
که طى چندین ماه گذشــته درگیــر مراحل درمانى 
عارضه مغزى خود بود، از روز چهارشــنبه پنجم دى 
ماه به دلیل وخامت اوضاع جســمانى اش در بخش 
سى سى یو یکى از بیمارســتان هاى تهران بسترى 
شده اســت. صفوى مرداد ماه سال 96 عمل جراحى 
موفقیت آمیزى در شــهر هانوفر آلمان تحت نظارت 

پرفسور سمیعى داشت.

زیرنویس عجیب 
 ایران آرت| اخیراً  ویدیویــى از راهکار جالب 
تلویزیون براى نشان دادن تماس زن و مرد در فضاى 
مجازى منتشر شده است. قضیه از این قرار است که 
در یکى از قسمت هاى برنامه «خوش و بش» سحر 
ولدبیگى و نیما فــالح دو بازیگر تلویزیون دســتان 
یکدیگر را لمــس مى کنند که ایــن موضوع باعث 
زیرنویس شدن این تذکر در زیر صفحه تلویزیون شده 
است: «آقاى نیما فالح و خانم سحر ولدبیگى در دنیاى 

واقعى زن و شوهر هستند»!

پاسخ سئواالت 
دیکته مى شود؟

 سینما سینما| سعید نورى آزاد، تهیه کننده 
یک برنامــه تلویزیونى به این پرســش که در برخى 
گزارش هاى تلویزیون پاسخ سئواالت به مردم دیکته 
مى شود گفت: برخى رسانه ها اعم از تصویرى و مکتوب 
براى اینکه بتوانند هدایت شده و با جهت گیرى جواب 
خود را بگیرند این کار را مى کنند و گاهى نیز یک نفر 
که حاضر مى شود جلوى دوربین پاسخ بدهد بلد نیست 
حرف بزند به همین دلیل مجبورند پاسخ را به او بدهند 

که البته این کارها از اساس اشتباه است.

مرخصى بدون حقوق 
براى مهاجرت

رئیس دانشــگاه تربیت مدرس گفت:   ایلنا|
متأسفانه در یکى دو سال اخیر شاهد طى شدن فرایند 
مهاجرت محققان به خارج از کشور بوده ایم، به طورى 
که من ماهى یک یا دو بار شــاهد تقاضاى مرخصى 
بدون حقوق و به عبارتى مقدمات مهاجرت اســاتید 

جوان شاهد هستم.

تغییر زمان صدور 
کارت بانکى؟

 بهار| اخیراً برخى شعب بانک ها ابراز داشته اند 
که بانک مرکزى ممکن است فعال شدن کارت هاى 
بانکى را 48 ساعت پس از افتتاح حساب و درخواست 
کارت بانکى توسط مشــترى امکانپذیر  کند. این در 
حالى اســت که بانک مرکزى این موضوع را تکذیب 

کرد.

تأیید قاچاق خاك
على محمد شاعرى، عضو هیئت   خانه ملت|
رئیسه کمیسیون کشاورزى مجلس با انتقاد از اینکه 
گزارش هاى غیررسمى حاکى از قاچاق خاك کشور 
است، گفت: کشورهاى حوزه خلیج فارس براى تولید 
محصوالت کشــاورزى، فضاى ســبز و ایجاد بستر 
مناسب تولیدى و محیط زیستى به کشورهاى همسایه 
براى انتقال رسمى و غیررسمى خاك هجوم مى برند.

قطع درختان ارم 
براى احداث توالت!

 چمدان| باغ ارم شیراز و ساختمان قدیمى آن  
به ثبت جهانى (یونسکو) رسیده است اما عکس هایى 
از این باغ منتشر شده که نشان از قطع درختان براى 
ســاخت و ســازى جدید دارد. برخى فعاالن میراث 
فرهنگى مدعى هستند درختان انتهاى این باغ تاریخى 
به بهانه احداث سرویس بهداشتى قطع شده اند این در 
حالى اســت که این باغ در بخش دیگرى از محوطه 

داراى سرویس مناسب است. 

چند روز پیش در فضاى مجازى اســتان قزوین عکسى 
از دانش آموز پسرى منتشر شد که از سوى مدیر مدرسه 
مورد ضرب و شتم قرار گرفت. زیر عکس  منتشر شده این 
دانش آموز نوشته شده که این پسر توسط مدیر مدرسه 
تنبیه بدنى شده و والدین وى نیز نسبت به این موضوع 
شــکایت کرده اند. پدر دانش آموز قزوینى در گفتگو با 
«ایلنا» در قزوین اظهار کرد: ســیلى خوردن پسرم 20 
روز پیش اتفاق افتاده که جاى انگشــتر مدیر هم روى 

صورتش افتاده است.
وى با بیان اینکــه مدیر به پاى فرزندم هــم لگد زده و 
کبود شده است، افزود: فرزندم با یکى از دوستانش سر 
موضوعى شــیطنت مى کند و درگیر مى شود که ناظم 
مدرسه هر دوى آنها را صدا مى کند و نزد مدیر مى برد و 
مدیر نیز پسرم را حســابى کتک مى زند جالب آنکه این 

مدرسه یکى از بهترین مدارس قزوین است.
وى افزود: این در حالى اســت که مدیر فرزندم را تهدید 
کرده بود اگر ماجرا را به بنده بازگو کند بدتر از این برایش 
اتفاق مى افتد. ظاهراً  معلم مدرســه را نیز که از فرزندم 

حمایت کرده بود تهدید به اخراج کرد.

نظر محسن غرویان، اســتاد حوزه علمیه قم نسبت به 
مسئله حضور زنان در ورزشگاه منتشــر شده است. در 
بخشى از این صحبت ها با اشــاره به منع کردن مردان 
به استفاده از الفاظ رکیک در ورزشگاه ها آمده است: «از 
منظر فقها، ورود زنان به ورزشگاه ها فى نفسه گناه نیست 
اما مى تواند مقدمه گناه باشد. یعنى ممکن است زنان در 
معرض فحاشى مردان قرار  گیرند. اما این استدالل جواب 
دارد. جوابش این است که ما نمى توانیم زنان را از حقى 
محروم کنیم چون که مردان فحاشى مى کنند. در واقع ما 
باید جلوى فحاشى مردان را بگیریم نه جلوى ورود زنان 

به ورزشگاه ها را.»
این استاد حوزه علمیه درباره سکوت اکثر مراجع نزدیک 
به جناح اصالح طلب حکومت نیز چنیــن نظرى دارد: 
«بعضى از آقایان محافظه کارى هایى دارند و نمى خواهند 
اگر ورود زنان به ورزشگاه تالى فاسد داشت، کسى سراغ 
آنها بیاید و بگوید شــما این حکم را صادر کردید. ولى 
عده اى هم هســتند که مى گویند ما نظرمان را با دلیل 
شرعى بیان کردیم و هر کسى وظیفه اى دارد. یعنى علما 
باید حکم شرعى را بیان کنند، مسئولین دولتى هم باید 

فضا را مساعد کنند.» 

عضو هیئت علمى مؤسسه مطالعات مدیریت جامع 
و تخصصى جمعیت کشور مى گوید: برخالف باور 
عموم، ایران باالترین رتبه فــرار مغزها در جهان را 
ندارد، آمارهاى موجود نشان مى دهد کشور ما پس 
از هند، فیلیپین و آمریکا- کانــادا، رتبه چهارم را در 

فرار مغزها دارد.
بهرام صلواتى در نشست مهاجرت، تمناى رفتن در 
دانشکده فنى دانشــگاه تهران عنوان کرد: در سال 
2018، تعداد دانشجویان مهاجر از ایران 12 هزار و 
700 نفر اعالم شده که از این میان رتبه 12 را میان 
دانشجویان خارجى آمریکا دارا هستیم. وى در ادامه 
از نگرانى ماندگارى دانشجویان سخن گفت و افزود: 
ایران کشورى اســت که نرخ ماندگارى باالترى در 
مقصد نســبت به کشــورهاى هند و چین دارد. 90 
درصد دانشــجویان ایرانى پس از اتمام تحصیل در 

آمریکا مى مانند. 
صلواتى در باره پراکندگى دانشــجویان مهاجر در 
جهان گفت: ایران بــا 51 تا 53 هزار دانشــجوى 
مهاجر میان کشورهاى جهان در رتبه دهم و یازدهم 
قرار دارد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه بیشترین 
مهاجران ایران به آمریکاى شــمالى، اروپاى غربى 
و اقیانوســیه مى رونــد، گفت: طبق آمار رســمى، 
ایران حدود 1/5 میلیون مهاجر در دنیا دارد و حدود 
سه میلیون مهاجر رســمى از افغانســتان و عراق 
پذیرفته است. در حالى که در آمار غیررسمى صحبت 
از هفت و هشــت میلیون مهاجــر ایرانى در جهان

 است. 

سرپرست ســازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى از 
بازگشــت درس هایى مانند «تصمیم کبرى» به کتب 
درســى خبر داد و گفت: بازنگرى روى دروس صورت 

مى گیرد.
حیدر تورانى درباره احساس نوستالوژیک به کتاب هاى 
درســى قدیم و اینکه عنوان مى شود، کتاب هاى درسى 
جدید این احســاس را ایجاد نمى کننــد، اظهار کرد: ما 
باید به ســمت مفاهیمى برویم که ماندگار شود و حس 
نوستالوژیک ایجاد شود؛ مثًال معتقدم که درس دهقان 
فداکار مجزا شــود و همه بدانند که فداکارى ایرانیان از 

قدیم بوده است و در درس هاى بعد به ادامه فداکارى ها 
اشاره کنیم. وى با تأکید بر اینکه کتاب هاى درسى مجدداً 
بازنگرى مى شــوند، افزود: معتقدیم برخى دروس مانند 
تصمیم کبرى و زاغ و و روباه البته شاید با تغییراتى، باید به 

کتب درسى بازگردند.
سرپرست ســازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى به 
درس «کوکب خانم» اشــاره کرد و گفت: حذف درس 
کوکــب خانم به این دلیــل بود که زندگى بــا توجه به 
تکنولوژى تغییر کرده اســت اما معتقدیم باید استمرار با 

گذشته داشته باشیم و قطع نشود.

پایگاه اطالع رســانى «آفتاب نیوز»، دیروز مطلبى از 
یکى از نویسندگان «کانال رسانه مدرسه علوم انسانى» 
منتشر کرد و مدعى شد خاطره «هیالرى کلینتون» در 
کتاب درسى پایه  یازدهم جعلى است. این پایگاه اطالع 

رسانى نوشت:
در صفحــات 74 و 75 کتاب «دیــن و زندگى» پایه  
یازدهم، «خاطره»اى عجیب از هیــالرى کلینتون، 
وزیر سابق امور خارجه  ایاالت متحده، نقل شده است: 
«... مصر، قلب جهان عرب و جهان اســالم است و ما 
تالش داشــتیم تا از طریق اخوان المسلمین و داعش 
این کشور را تحت کنترل درآوریم و آن را تقسیم کنیم 
و پس از آن به کشــورهاى حوزه خلیج فارس برویم. 

کویت اولین کشــورى بود که از طریق دوستان ما در 
آنجا آماده بود و سپس عربســتان و بعد از آن، امارات، 
بحرین و عمان مد نظر ما بودند و پــس از آن منطقه 
عربى کامًال تقســیم مى شــد و به صورت کامل آن 
را تحــت کنتــرل در مى آوردیــم. ما منابــع نفتى

 و گذرگا ه هــاى آبــى را تحــت تصــرف خــود 
درمى آوردیم...»

کتاب درسى، منبع این «خاطره» را کتاب «گزینه هاى 
دشــوار» کلینتون به ترجمه  على اکبر عبدالرشــیدى 
ذکر کرده است.  صحت این نقل قول را از طریق متن 
انگلیسى کتاب بررســى کردم... به این نتیجه رسیدم 
که منبع همه  اینها خبرى در ســایت «ایسنا»ست که 

در تاریخ 15 مرداد 1393 با ارجاع به روزنامه  «االهرام 
مصر» چنین گفته اى را به کتاب جدیداالنتشار کلینتون 
یعنى کتاب «گزینه هاى دشــوار» نســبت داده بود. 
به نظر مى رســید مؤلفــان کتاب «دیــن و زندگى» 
خاطره را از اینترنت نقل کرده انــد و تصمیم گرفته اند
 این گونه وانمــود کنند که مرجعشــان ترجمه  کتاب 

بوده است.  
حال چند ســئوال مطرح مى شــود: مگر امکان دارد 
سیاســتمدارى نقشــه اى تا به این انــدازه محرمانه 
را اینچنیــن افشــا کند؟ پس چــرا مؤلفیــن کتاب
 درســى نتوانســته اند جعلى بودن خاطره را تشخیص 

بدهند؟ 

با تولید گوشى هاى موبایل که دو سیمکارت را پشتیبانى 
مى کنند، کاربرانى که مخاطبان زیادى دارند راحت تر 
مى توانند با آنها در ارتباط باشند. این موضوع براى یکى 

از مجریان مشهور و محبوب ایران نیز صدق مى کند.
برنامه فوتبالى «نود» همچنان یکــى از پربیننده ترین 
برنامه هاى صدا و سیماست. عادل فردوسى پور مجرى 
این برنامه در شرایطى که اغلب انتقاداتى به این برنامه را 
دریافت مى کند اما با ایجاد آیتم هاى مختلف و بررسى 
دقیق تر اتفاقات فوتبالى سعى کرده جذابیت این برنامه 

را حفظ کند.
فردوســى پور در زمانى که این برنامه را روى آنتن دارد 
پیام هاى بسیار زیادى از دوستان خود دریافت مى کند 
که این پیام ها به او براى یادآورى نکته ها و سوژه هاى 

مختلف برنامه «نود» کمک مى کند.
عادل که بارهــا از دریافت حجم زیاد پیــام ها در زمان 
اجراى این برنامه صحبت کرده با استفاده از سه گوشى 

موبایل که به احتمال زیاد این گوشى ها دو سیمکارت هم 
هستند سعى مى کند پیام ها و توصیه هاى اطرافیان را 
رصد کرده و به بهبود برنامه خود کمک کند. اگر عادل از 
شش سیم کارت مختلف در این سه گوشى استفاده کند 
باید گفت او تعداد قابل توجهى مخاطب در گوشى هاى 

خود ذخیره کرده است.

اجاره حســاب و کارت بانکى که تاکنــون مورد توجه 
کالهبــرداران و گرداننــدگان ســایت هاى قمــار و 
شرط بندى که عمدتًا در خارج از کشور به منظور انجام 
فعالیت مجرمانه و پولشویى قرار داشت این بار یک راهکار 
به منظور ادامه روند فعالیت هاى مجرمانه به شمار مى رود.
ســایت هاى آگهى و کانال هاى فضاى مجازى میزبان 
تعداد بســیار زیادى آگهى در زمینه اجاره حساب بانکى 
هستند که بر اساس اعالم پلیس فتا، عمده افراد فریب 
خورده و همکارى کننده با این سوءاستفاده گران، افرادى 
در جامعه هستند که اطالعات کمتر و توانایى مالى پایینى 
دارند و پیشنهاد مبالغى باالتر از دو تا پنج میلیون تومان 
براى اجاره هر حساب بانکى به صورت ماهیانه براى این 
افراد وسوسه انگیز است در حالى که نمى دانند در ادامه چه 

مشکالتى گریبان گیر آنها خواهد شد.
یکى از فعاالن اجاره حســاب بانکى در فضاى مجازى

 مى گوید: «کارى که شما باید انجام دهید این است که 
در یک یا چند بانک حســاب باز کنید و حساب و کارت 
اعتبارى را تحویل پیک ارسالى ما قرار دهید و شرکت ما 
نیز به صورت هفتگى و ماهیانه هزینه اجاره حساب بانکى 
را با شما تسویه مى کند؛ براى هر حساب به صورت اجاره 
هفتگى مبلغ 400 هزار تومان و به صورت اجاره ماهیانه 
دو میلیون تومان دریافت خواهید کرد که در زمان مقرر به 

شماره حساب اعالمى شما واریز مى شود.»
بســیارى از حســاب ها و کارت هاى بانکى اجاره شده 
به منظــور خرید و فــروش ارز و معامــالت براى عدم 
شناسایى افراد اصلى و فرار مالیاتى، انجام فعالیت هاى 
مجرمانه، پولشویى و جابه جایى پول هاى کثیف در میان 
حساب هایى با پول هاى تمیز در داخل و خارج از کشور 
استفاده مى شود. از ســویى دیگر براى اجاره دهندگان 

پرونده هایى با عنوان پولشویى تشکیل مى شود و براى 
وثیقه تا زمان بررسى بیشتر پرونده باید مبلغ کامل حساب 
و تراکنش هاى انجام شده با حساب بانکى را وثیقه کنند 
که با توجه به ارقام ســنگین و توانایى مالى پایین افراد 
متهم زمینه ساز زندان براى اجاره دهندگان حساب هاى 

بانکى است.
افتتاح حساب و دریافت کارت در تمامى بانک هاى سراسر 
کشور در لحظه و به سهولت قابل انجام است، بر همین 
اساس برخى افراد که حساب یا کارت بانکى را با مبالغى 
باال اجاره مى کنند صرفًا به دنبال فرار مالیاتى، پولشویى 

و انجام فعالیت هاى غیرقانونى با کارت و حساب بانکى 
هستند که شهروندان براى جلوگیرى از هر گونه مشکلى 
ضمن اینکه باید این دســته از پیشــنهادات را نپذیرند، 
آگهى هایى از این دست را به پلیس فتاى نیروى انتظامى 

به منظور پیگیرى گزارش کنند.

کالهبرداران خطرناکى که باید مراقب آنها بود

حساب شما را میلیونى اجاره مى کنند اما...

جاى انگشتر آقاى مدیر
 روى صورت دانش آموز

شرایط ورود زنان به 
استادیوم ها ایجاد خواهد شد؟

ایران رتبه چهارم 
در فرار مغزها را دارد

بازگشت «تصمیم کبرى» و «کوکب خانم» 

معماى موبایل هاى عادل فردوسى پور 
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برگزارى مراسم حماسه 9دى 
در بقاع متبرکه استان 

حجت االسـالم ولـى ا... روان، معـاون فرهنگـى 
اجتماعـى اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان 
اصفهان گفـت: همزمـان با سراسـر ایران، مراسـم 
حماسـه 9 دى بـه صـورت ویـژه در جوار حـرم 40 
امامزاده عظیم الشأن استان اصفهان برگزار مى شود.

بهره بردارى ازچندین پروژه 
در پایانه هاى مسافربرى 

مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهـان گفت: چهارشـنبه هفته جـارى 16 میلیارد 
ریال پروژه  سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 

اصفهان به بهره بردارى مى رسد.
عباس محبوبى اظهارکرد: یکى از این پروژه ها بهره 
بـردارى از اتوماسـیون بـار در پایانه کاوه اسـت که 
با هـدف جلوگیرى از قاچـاق کاال و مـواد مخدرو ... 

راه اندازى مى شود.

انعقاد 650 قرارداد 
دانشگاه صنعتى با صنایع 

معاون پژوهش و فناورى دانشـگاه صنعتى اصفهان 
گفت: این دانشگاه در پنج سال گذشته در حدود 650 
قرارداد پژوهشـى به ارزش هزار و 500 میلیارد ریال 
با واحدهاى صنعتى و سـازمان هـاى مختلف منعقد 

کرده است.
محمد جواد امیدى افزود: این قراردادهاى پژوهشى 
در زمینه هاى گوناگون از جمله محیط زیسـت، آب، 
دفاعى، فوالد، نفت و نیازهاى دستگاه هاى اجرایى 

بوده است.

تشکیل شدن خانه گفتمان 
شهر اصفهان  

بنابر توصیه معـاون وزیر راه و شهرسـازى در سـفر 
بـه اصفهان، خانـه گفتمان شـهر اصفهان تشـکیل 
شـد.خانه گفتمان شـهر اصفهان با حضور جمعى از 
اساتید و کارشناسـان مرتبط با شهرسـازى تشکیل

 شد.
پیش از این خانه گفتمان، در دو شـهر دیگر از جمله 
تهران تشکیل شـده بود که در گروه هاى تخصصى 
به رصد شـهر و ارائه مشـورت مى پردازند. خانه هاى 
گفتمان همچنین وظیفه ارتباط میان دستگاه ها براى 
هم افزایى و جلوگیرى از موازیکارى را بر عهده دارند.

خانه گفتمان اصفهان با 25 عضو از جمله شهرسـاز، 
برنامه ریزى شهرى، طراح شهرى، معمار، کارشناس 
مرمت و جامعه شناس و همچنین حضور معاون وزیر 

راه و شهرسازى تشکیل شده است. 

متالشى شدن 
باند سارقان منزل 

رئیس پلیس آگاهی اسـتان اصفهان از شناسـایی و 
دستگیرى اعضاى یک باند چهار نفره سارقان منزل 

وکشف 30 میلیارد ریال اموال مسروقه خبر داد.
سـعید سـلیمیان اظهارکرد: در پى شـکایت تعدادى 
از شـهروندان مبنى بر سـرقت منزل در جنوب شهر 
اصفهان، بررسـى موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار کارآگاهان پلیس آگاهى اصفهان قرار گرفت.
وى تصریـح کـرد: کارآگاهـان تحقیقات خـود را در 
این زمینـه آغاز کردند و بـا انجام یکسـرى اقدامات 
تخصصـى موفق شـدند، چهار سـارق را شناسـایى 
و در یـک عملیـات منسـجم بـا هماهنگـى قضائى 

دستگیر کنند.
وى خاطرنشـان کـرد: متهمـان در تحقیقـات بـه 
عمل آمده به 44 فقره سـرقت منزل در جنوب شهر 
اصفهان و فـروش امـوال به شـش مالخـر اعتراف 

کردند.
سلیمیان با اشاره به دستگیرى مالخران این پرونده، 
با بیان اینکه مأموران در بازرسى از مخفیگاه سارقان 
موفق شدند اموال مسـروقه را کشف و توقیف کنند، 
عنوان کرد: کارشناسـان ارزش اموال مسروقه را 30 

میلیارد ریال برآورد کرده اند. 

خبر

معاون حمل ونقــل اداره کل راهــدارى و حمل ونقل 
جاده اى اســتان اصفهان بابیان اینکه به طور متوسط 
در ســال 270 میلیون تردد در محورهــاى مواصالتى 
استان اصفهان ثبت مى شــود، گفت: 11 درصد از کل 
بار کشور توسط ناوگان حمل ونقل استان اصفهان جابه 

جا مى شود.
علیرضا جعفرى اظهار کرد: روزانه ده تا 12 هزار بارنامه در 
استان صادر مى شود و حدود 11 درصد از بار کشور توسط 

رانندگان اصفهانى به اقصى نقاط کشور حمل مى شود.
وى با اشاره به اینکه ساالنه درحدود 15 میلیون مسافر از 
استان اصفهان به سایر نقاط کشور سفر مى کنند، افزود:  

موقعیت اســتراتژیک و جغرافیایــى، تمرکز واحدهاى 
صنعتى و کشاورزى، استان اصفهان را به کریدور حمل 

ونقل بارو مسافر کشور تبدیل کرده است.
معــاون حمــل ونقــل اداره کل راهــدارى و حمــل 
ونقل جاده اى اســتان اصفهان با بیــان اینکه به طور 
متوســط در ســال 270 میلیون تــردد در محورهاى 
مواصالتى اســتان اصفهــان ثبت مى شــود، اظهار 
کــرد: 22 درصــد از کل ترددهــاى انجام شــده در 
محورهــاى مواصالتى اســتان اصفهــان مربوط به 
وســایل حمل ونقل عمومى و وســایل نقلیه سنگین

است.

رئیس کمیسیون بهداشت، ســالمت و خدمات شهرى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: ساماندهى دکل هاى 
مخابراتى شهر اصفهان در دستور کار تیم مدیریت شهرى 

قرار دارد. 
عباســعلى جوادى اظهار کــرد: این دکل هــا در همه 
کشورهاى جهان وجود دارد و مقاله اى که ثابت کند امواج 
حاصل از این دکل ها براى انسان آسیب زا باشد، نیست. 
وى با بیان اینکه در حال حاضــر درحدود 400 دکل در 
سطح شهر اصفهان نصب شده اســت، افزود: به منظور 
حفظ زیبایى بصرى شــهر اصفهان بیــش از 100 دکل 
به صورت مشترك با ایرانسل و رایتل نصب شده است. 

جوادى با بیان اینکه ارتفاع ســازى ها در شهر اصفهان 
محدودیت هایــى را بــراى ارائه خدمات شــرکت هاى 
مخابراتى ایجاد مى کند، گفت: به منظور بهبود ارائه این 
خدمات، همکارى هاى الزم را با شرکت هاى مخابراتى 
انجام مى دهیم. وى با بیان اینکــه تعدادى از دکل هاى 
مخابراتــى از شــهردارى اصفهان مجوزهــاى الزم را 
دریافت نکرده و مورد اعتراض شهروندان هستند، ادامه 
داد: در جلســه اى که با مسئوالن شرکت هاى مخابراتى 
در کمیسیون بهداشــت و سالمت شوراى اسالمى شهر 
اصفهان برگزار شد، برنامه ریزى براى صدور مجوز براى 

این دکل ها انجام شد.

400 دکل  مخابراتى شهر 
اصفهان ساماندهى مى شود

ثبت ساالنه 270 میلیون تردد 
در محورهاى مواصالتى 

مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه در خصوص تأثیرات 
حذف سقف رقابت در بورس کاال گفت: برداشته شدن 
این سقف در بورس کاال، منجر به کاهش شکاف قیمتى 
بین قیمت فروش تولیدکننــده و قیمت مصرف کننده 

نهایى شد.
حمیدرضا عظیمیان در خصوص تأثیرات حذف ســقف 
رقابت در بورس کاال اظهار کرد: برداشته شدن این سقف 
در بورس کاال منجر به کاهش شکاف قیمتى بین قیمت 

فروش تولیدکننده و قیمت مصرف کننده نهایى شد.
وى یادآور شد: حذف سقف قیمتى در بورس کاال به نفع 

تولیدکننده و مصرف کننده واقعى شده و با حذف دالالن 
از بازار، به حمایت از تولید ملى انجامیده است.

وى خاطرنشــان کــرد: در چنیــن شــرایطى، انگیزه 
تولیدکننــدگان براى ســرمایه گذارى در تولید افزایش 
مى یابد و طرح هاى توسعه فوالدسازان با سرعت بیشترى 

پیش مى رود.
مدیرعامل فوالد مبارکه ساز وکار فعلى را شفاف تر از قبل 
دانست و اظهار کرد: صحبت هایى با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت انجام شده تا سازوکار خرید و فروش در بورس 

کاال براى تولیدکننده و مصرف کننده راحت تر شود.

به گفته عظیمیان، فوالد مبارکه حتى در ماه هاى تحریم 
نیز توانسته صادرات خود را انجام دهد و تالش براى رفع 

چالش هاى موجود در این بخش ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: برنامه 
فوالد مبارکه براى صادرات 15 تا 20 درصد محصوالت 
تنظیم شــده و از این رو، امیدواریم تا پایان سال 1/5تا2 

میلیون تن محصول این شرکت صادر شود.
وى در پایان یادآور شــد: مقاصد صادراتى این شرکت 
تغییراتى داشته و مشتریان جدیدى جایگزین بازارهاى 

اروپایى شده اند.

صادرات 2 میلیون تن فوالد 
از فوالدمبارکه

برنامه تدوین شده تا پایان سال؛

آیین بزرگداشــت آیت ا... ســید محمود هاشمى 
شاهرودى، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، دیروز با حضور علما، روحانیان، اقشار مردم و 

مسئوالن در مسجد سید اصفهان برگزار شد.
آیت ا... علــى عبداللهى از اســتادان حوزه علمیه 
اصفهان در این مراسم با اشاره به شخصیت برجسته 
این عالــم ربانى، گفت: مرحوم آیت ا... هاشــمى 
شاهرودى در تمام صحنه ها و میدان هاى انقالب 
به خوبى حضور داشــت و به وظیفــه خود عمل 

کرد.
وى به ویژگى هاى اخالقــى، دوران مبارزاتى و 
خدمات این یار دیرین نظام و انقالب اسالمى اشاره 
کرد و گفت: این روحانى خستگى ناپذیر در طول 

عمر با برکت خود از هیچ کوششــى در خدمت به 
مردم و کشور کوتاهى نکرد.

آیت ا... عبداللهى با اشاره به مقام علمى، فرهنگى 
و فقهى آیت ا...هاشــمى شــاهرودى گفت: وى 
تالش هــاى بســیارى را بــراى حفــظ دین و 
ارزش هاى اسالمى انجام داد و کارنامه پر ثمرى در 

این زمینه از خود به یادگار گذاشت.
اســتاد حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه آیت ا... 
هاشمى شاهرودى انسانى درد آشنا بود و به خوبى 
با مشکالت جامعه آشنایى داشت، گفت: این عالم 
ربانى با مشکالت جامعه آشنایى کامل داشت و با 
تمام توان براى برطرف شدن این مشکالت تالش 

و کوشش کرد. 

شهردار خمینى  شهر گفت: شهردارى ساالنه مبلغ 
50 میلیارد ریال براى بازسازى ناوگان اتوبوسرانى 

این شهرستان هزینه مى کند.
على اصغر حاج حیدرى با بیان اینکه در شرایط فعلى 
مجبور به پرداخت هزینه  هاى خدماتى و حمایت 
از سازمان  هاى تابعه هستیم، افزود: هم اکنون 30 

طرح توسط شهردارى در حال اجراست.
وى اظهارکرد: همچنین به همت شــوراى شهر 
برنامه چهار ســاله عدالت اجتماعى در محله هاى 

مختلف برنامه  ریزى  شده و در دست اجراست. 

وى یادآور شــد: عملیات عمرانــى احداث میدان 
بزرگ منطقه کارگاهى دوشاخ به وسعت70 هزار 
متر اجرا شد و عملیات آسفالت این میدان با بیش از 
16 میلیارد ریال به  عنوان یکى از مهمترین طرح  ها 

محسوب مى شود.
شــهردار خمینى  شــهر خاطرنشــان کرد: همه 
مشــکالت با بودجه و پول حل نمى  شود و اکنون 
که کشــور درگیر جنگ اقتصادى است، مى طلبد 
مســئوالن مدیریت جهادى را در دستور کار خود 

قرار دهند.

کارشناس پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: 
روز دوشنبه(فردا) با نفوذ سامانه بارشى ضعیف به 
استان، براى مناطق جنوبى و غربى استان بارش 

برف و باران پیش بینى مى شود.
حجت ا... على عســگریان اظهارکرد:  نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر اســتقرار جوى تقریبًا ناپایدار 
طى امروز و فردا بر روى آســمان استان است که  

بر این اساس، در اکثر نقاط استان آسمان صاف تا 
قسمتى ابرى و گاهى وزش باد تقریبًا شدید پیش 

بینى مى شود.
وى در خصــوص میانگیــن دمــاى هــواى 
اســتان اصفهان طى امــروز گفــت: میانگین 
دماى هــوا 3 تــا 5 درجــه ســانتیگراد کاهش 

مى یابد.

 شهردار نطنز گفت: براى ساخت جدید و نوسازى 
مسکن در بافت هاى فرسوده در شهر نطنز تخفیف 
90 درصدى صــدور پروانه ســاختمانى اعمال 

مى شود.
على پیراینده اظهــار کرد: بــراى ترغیب مردم 
به بازسازى بافت هاى فرســوده و نوسازى آنها، 
تخفیف 90 درصــدى در صدور پروانــه اعمال 

شده است.
وى افزود: با مصوبه شــوراى اسالمى شهر نطنز 
و مصوبات ستاد بازآفرینى شهرى و حمایت هاى 
دولت به منظور تشویق شــهروندان به عملیات 
ساخت و ســاز در بافت هاى فرسوده که منجر به 
زیبا سازى منظرى شهرى شود، شهردارى نطنز 

با تخفیف 90 درصدى شــهروندان را تشویق به 
نوسازى و بهسازى کرده است.

وى گفت: شــهروندان نطنزى براى اســتفاده از 
بسته تشویقى تخفیفى براى کلیه امالك، زمین ها 
و خانه هــاى قدیمى در بافت مــورد نظر به واحد 

شهرسازى شهردارى نطنز مراجعه کنند.
پیراینده خاطرنشان کرد: این طرح حمایتى فقط 
شــامل بافت هاى فرسوده اســت و شامل دیگر 

بافت ها نمى شود. 
وى گفت: این طــرح فقط مربوط به بازســازى 
و یا نوسازى نیســت و شــامل حال زمین هایى 
که تا کنون ســاخت و ســازى در آنها نبوده هم 

مى شود.

برگزارى آیین بزرگداشت آیت ا... شاهرودى 
در اصفهان

اختصاص ساالنه 5 میلیارد تومان براى بازسازى 
ناوگان اتوبوسرانى خمینى شهر

پیش بینى بارش برف و باران 
در استان 

تخفیف 90 درصدى صدور پروانه ساختمانى 
در نطنز

فیلم سینمایى «دزد و پرى 2» ســاخته حسین قناعت 
در پردیس هاى سینمایى ساحل و چهارباغ اصفهان به 

روى پرده رفت.
داســتان فیلم ماجراهــاى عجیب یک پدر را نشــان 
مى دهد که به نوعــى خود را دانشــمند فرض مى کند 
و مدعى اســت کــه قرص هایى براى رشــد و فعالیت 
سریع کودکان اختراع کرده اســت. امیرحسین صدیق، 
ارژنگ امیرفضلى، شقایق فراهانى، بهنوش بختیارى، 
نادر ســلیمانى، رامین ناصرنصیر، افشــین سنگ چاپ 
و مرتضــى زارع در ایــن فیلم شــاد به ایفــاى نقش 

مى پردازند.
■■■  

«اتاق تاریک» پنجمین ساخته سینمایى روح ا... حجازى 
پس از فیلم هاى «درمیان ابرها»، «زندگى خصوصى آقا 
و خانم میم»، «زندگى مشترك آقاى محمودى و بانو» 
و «مرگ ماهى» است که بعد از گذراندن جشنواره فجر 
اکنون بر پرده سینماها به اکران عموم گذاشته شده است.

ساره بیات، ساعد ســهیلى، امیررضا رنجبران، مروارید 
کاشیان، محمد امامى، رضا احمدى و ژیال دایى بازیگران 

«اتاق تاریک» هستند.
■■■  

«بى نامى» تازه ترین اثر ســینمایى علیرضا صمدى در 
ژانر اجتماعى بوده که در پردیس ســینمایى ساحل به 

روى پرده رفته است.

بــاران کوثرى، حســن معجونى، پوریا رحیمى ســام، 
هوشنگ قوانلو، شهروز دل افکار، مهتاب ثروتى، على 
باقرى، رضا افشــار و  محمود نظرعلیان در این فیلم به 

ایفاى نقش پرداختند.
این فیلم روایتگر داســتان زن و شــوهرى اســت که 
ســال ها پیش دانشــجوى تئاتر بودند و با هم ازدواج 
مى کنند و در یک کافى شاپ مشغول به کار مى شوند 
اما بر حســب اتفاق یکى از همکاران آنها گم مى شود. 
قهرمان قصه به بهانه یافتن او به دنبال خود نیز در گذشته 

مى گردد و سعى مى کند از یک بحران خارج شود.
■■■  

«مارمــوز» تازه ترین ســاخته کمال تبریــزى نیز در 
پردیس هاى ســینمایى ســاحل و چهارباغ اصفهان به 

روى پرده رفته اســت. حامد بهداد، ویشــکا آسایش، 
آزاده صمدى، رضا ناجى، مانى حقیقى، محمد بحرانى، 
عیسى یوسفى پور، سیاوش چراغى پور، مرتضى زارع، 
بهزاد قدیانلو و فرهان معیــن زاده در این فیلم به ایفاى 

نقش پرداختند.
این فیلم با مضمونى کمدى و سیاســى روایتگر داستان 
زندگى شخصى به نام «قدرت» بوده که سوداى رسیدن 

به قدرت را دارد.
■■■  

«بمب یک عاشقانه»ساخته پیمان معادى و با بازى لیال 
حاتمى، پیمان معادى، سیامک انصارى، حبیب رضایى، 
سیامک صفرى، صبا گرگین پور، معصومه قاسمى پور، 
رامین پورایمان، بهادر مالکى ، شــهروز آقایى پور، ارشیا 
عبداللهى، نیوشا جهانى و باران معادى از روز چهارشنبه 

بر پرده سینماهاى اصفهان اکران مى شود.
■■■  

«کلمبوس»نام تازه ترین اثر سینمایى هاتف علیمردانى 
است که فرهاد اصالنى، سعیدپورصمیمى، شبنم مقدمى، 
مجید صالحى با حضور هانیه توســلى و فریده ســپاه 
منصور، گیتى قاســمى، عرفان ابراهیمــى، میترا رفیع، 
فرنوش نیک اندیش، تورج الوندو نیما نیک طبع در این 

فیلم به ایفاى نقش پرداختند.
این فیلم کمدى از روز چهارشنبه در سینماهاى اصفهان 

به روى پرده مى رود. 

سینماهاى اصفهان این روزها چه فیلم هایى را روى پرده دارند

برگزارى نخستین نمایشگاه صنعت سینما در اصفهان

شهردار خمینى شهر خبر داد؛ 

رئیــس دفتر تخصصى ســینما از برگزارى نخســتین 
نمایشگاه صنعت ســینما در اصفهان خبر داد و از کلیه 
مجموعه هاى مرتبط با صنعت ســینما براى شرکت در 

آن دعوت کرد.
مصطفى حیدرى با بیان اینکه یکى از اهداف این طرح، 
توانمندسازى فعاالنى است که در حوزه صنعت سینما و 
اقتصاد آن فعالیت دارند، ادامــه داد: اولین گام در اجراى 

این طرح، برگزارى نمایشگاه صنعت سینماست تا به این 
سئوال پاسخ داده شود که این استان در حوزه سینما چقدر 

ظرفیت دارد.
وى اضافه کرد: شوراى سیاستگذارى نمایشگاه متشکل 
از دفتر تخصصى ســینما، افرادى از سازمان فرهنگى 
تفریحى شهردارى، اعضاى شــوراى شهر و چند نفر از 

متخصصین و افراد باتجربه این عرصه است.

رئیس دفتر تخصصى ســینما افزود: در تالش هستیم 
با همه بخش هــاى خصوصى و دولتى کــه به نوعى با 
صنعت ســینما درگیر هستند، آموزشــگاه ها، صاحبان 
تجهیزات ســینمایى، دفاتر تولید، ســرمایه گذاران این 
حوزه از جمله اتاق بازرگانى، فوالد مبارکه و حوزه هنرى 
و حتى گرافیســت هاى تبلیغات آثار سینمایى همکارى 

داشته باشیم. 

آگهى تغییرات
 شرکت بهدانه خوراك نام آوران شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 48903 و شناسه ملى 10260671717 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/26و 
تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/08/15سرمایه شرکت از طریق واریز نقدى و 
صدور سهم جدید از مبلغ هفت میلیارد ریال به مبلغ ده 
میلیارد ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح 
ذیل اصالح گردید.ماده 5: سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد 
ریال نقدى مى باشد که به یک میلیون سهم بانام عادى 
ده هزار ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (331799)

آگهى تغییرات
 شــرکت بهدانه خــوراك نــام آوران شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 48903 و شناسه 
ملى 10260671717 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى عادى بطــور فوق العــاده مورخ 
1397/08/01آقاى جالل فخرالمباشرى به شماره 
ملى 1288320140به سمت بازرس اصلى و آقاى 
سید ایمان روضاتى به شماره ملى1285172914 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال مالى 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (331798)
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على سرتیپى، پخش کننده و تهیه کننده ســینما در برنامه «فرمول یک» از رضا عطاران، 
محمدرضا گلزار و حمید فرخ نژاد به عنوان گران ترین بازیگران مرد سینما نام برد.

سرتیپى در پاسخ به اینکه آیا بازیگرى داریم که یک میلیارد تومان دستمزد بگیرد، گفت: 
«بله چنین حدودهایى داریم. البته چند سالى است بازیگران در فیلم ها شریک 
مى شوند و اینطور نیست که یک میلیارد پرداخت نقدى به آنها داشته باشیم.»

کرد: «عطاران آدم گزینشــى است. سرتیپى درباره رضا عطاران اظهار 
خودش کار مى کند. مثًال در گاهى اوقات بــراى دل 

از نظر من فیلم جذابى نیست فیلم "خانم یایا" که 
چون کاهانى را دوست داشته یا به بازى مى کند. شاید 
تهیه کننده "دراکوال" بودم و  این فیلم هر دلیــل دیگر. من 
ساخت.»را هم عطــاران دلى 
مال من نصف مال تو» درباره تهیه کننــده «نصف 

بازیگران بفروش از جمله جواد 
عزتــى تصریح کــرد: «عزتى 
بازیگر موفقى است و بازیگران 

زیادى هســتند که بفروش 
هســتند. اما به نظــرم اصل 

فروش یک فیلم بابت فیلمنامه 
و کارگردانى است.»

محسن تنابنده، بازیگر و نویسنده سینماى ایران ســاخت فیلم «قسم» را به تهیه کنندگى جلیل 
شعبانى به پایان رساند. این فیلم جدیدترین محصول سازمان سینمایى «اوج» است که تاکنون به 

دالیل نامشخص، نام سازمان فوق به عنوان تهیه کننده آن عنوان نشده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى «سینما مثبت»، پس از تجربه ساخت سریال «پایتخت 5» در سازمان 
«اوج» با حضور تنابنده به عنوان یکى از بازیگران و نویسنده و نیز پس از ثبت تجربه موفق فیلم «سوء 
تفاهم» با حضور جلیل شعبانى در مقام تهیه کننده، ساخت فیلم «قسم» جدى شد. این فیلم یکى از 
محصوالت ُپرهزینه سینماى ایران است و موضوع محورى آن مراسم قسامه است. قسامه یکى از 
راه هاى اثبات وقوع جنایت قتل در فقه اسالمى و حقوق کیفرى است. قسامه زمانى انجام مى شود 
که قاضى مورد قتل یا جراحت وارده را از موارد لوث تشخیص دهد. براى اقامه قسامه سوگند خوردن 
50 نفر از بستگان پدرى ذکور مدعىِ وقوع قتل الزم است. قسم خوردن این افراد مبنى بر وقوع قتل 

توسط متهم براى اثبات قتل کافى است.
حاال در فیلم جدید تنابنده، عده اى از افراد یک شــهر کوچک براى اداى این مراسم راهى شهرى 
دیگر هستند. همه آنها سوار بر اتوبوس هستند و بخش زیادى از فیلم نیز داخل این اتوبوس شکل 
مى گیرد. در مسیر ناگهان اتفاقى رخ مى دهد و اتوبوس داخل دره مى افتد و سرنوشت ناگوارى براى 

افراد داخل اتوبوس رخ مى دهد.
این فیلم از نظر تکنیکى اثرى جالب و بدیع در سینماى ایران است. سازندگان فیلم براى به تصویر 
کشیدن صحنه هاى داخل اتوبوس و براى واقعى تر شدن داستان، چهار عدد اتوبوس شبیه به هم 
خریدارى کردند. دو عدد از این اتوبوس ها از عرض بریده و به هم وصل شدند و دو عدد دیگر نیز از 
وسط به صورت طولى بریده و به یکدیگر جوش داده شدند تا بتوان فضاى مورد نظر داستان را براى 

اجراى قصه و انجام جلوه هاى ویژه مهیا کرد.
مهناز افشار، سعید آقاخانى، حسن  پورشیرازى و مهران احمدى از جمله بازیگران «قسم» هستند. 

سارا و نیکا فرقانى اصل یا همان دوقلوهاى سریال «پایتخت» هم در قسم ایفاى نقش مى کنند.

الله اســکندرى درباره اصرارش براى انتخاب شــدن به عنوان قهرمانــان و محورهاى اصلى 
داستان هاى تلویزیون گفت: واقعیت این است که شانس و اقبال من باعث شده اند تا شرایطى پیش 
بیاید در مجموعه هاى تلویزیونى که زن محور داستان است، انتخاب شوم. در شروع کار ابراهیم 
حاتمى کیا «خاك سرخ» را پیشنهاد داد و در ادامه «رقص پرواز»، «مشق عشق» و «بى قرار» در 

محوریت داستان قرار گرفتم.
وى افزود: البته که بازى در این نقش ها عالوه بر یک موفقیت و درخشش، تیغ دو لبه اى هستند 
که اگر خوب از آب دربیاید بازیگر را به اوج خودش مى رساند و اگر مورد پسند مخاطب قرار نگیرد، 
بازیگر، پیشنهادهاى بعدى را از دست خواهد داد. شاید هر بازیگرى این ریسک را قبول نکند که در 
جایگاه یک زن قهرمان یک داستان باشد ولى براى من همیشه جذابیت بازیگرى پذیرفتن چنین 

نقش هایى بوده است. چون باورم از هنرنمایى، تأثیرگذارى بیشتر بر روى مخاطب است.
اسکندرى در گفتگو با «تســنیم» در خصوص کم کارى در تلویزیون، گفت: تلویزیون متأسفانه 
شرایط اقتصادى به هم ریخته اى دارد به نسبت دهه 80 که کار مى کردیم امروز اسپانسرها براى 
تلویزیون تعیین تکلیف مى کنند که به چه گروه هایى بیشتر بها داده شود. یک عده اى بیشتر مورد 

توجه قرار مى گیرند و این رویه باعث شده ما کمتر کار کنیم.
وى درباره روزگار کلیشــه، تکرار و رکود سریال ها و آثار نمایشــى تلویزیون، خاطرنشان کرد: به 
نظر من مردم بیشتر از تلویزیون بخواهند از عوامل و بازیگرانى استفاده کند که سال هاى سال به 
تلویزیون وفادار بوده اند. من خودم را فرزند تلویزیون مى دانم. چرا که اولین کار جدى ام مجموعه 
«خاك سرخ» بود که یکى از پربیننده ترین مجموعه هاى دفاع مقدس تلویزیون به حساب مى آید. 
وقتى امسال دوباره «آى فیلم»، «خاك سرخ» را پخش کرد من دوباره این فیلم را دیدم. زیرا معتقدم 
این نوع مضامین و پرداخت ها هیچ وقت کهنه نمى شوند. اینکه برخى از ما کم کار مى شویم کم لطفى 
برخى از دوستان و یا سلیقه برخى از مدیران است. خیلى مواقع پیش آمده خیلى از کارها را درگیر 
تیم بازى هاى مرسوم کرده اند و این مواقع به نورچشمى هاى پشت و جلوى دوربین بیشتر بها داده 

مى شود. من و «ستاره» هیچ وقت نورچشمى نبودیم، بنابراین کم کارتریم.

«آنجلینا جولى»، ستاره سرشناس ســینما در گفتگویى حاضر نشد احتمال 
نامزد شدن براى انتخابات ریاست جمهورى آمریکا را رد کند. آنجلینا جولى 
که در زمینه هاى متفاوتى از مبارزه با خشونت جنسى تا بحران پناهجویان و 
حفظ محیط زیست فعالیت مى کند به نظر مى رسد که دوست دارد به دنیاى 

سیاست هم وارد شود.
بازیگر «آقا و خانم اسمیت» در مصاحبه اى جدید احتمال نامزد شدن براى 
انتخابات ریاست جمهورى آن هم از ســوى حزب دموکرات را رد نکرد. او 
در این باره گفت: «همیشــه گفته ام من جایى مى روم که به من نیاز باشد. 

نمى دانم به درد سیاســت مى خورم یا نه. من توانایى کار با دولت و ارتش را 
دارم و در جایگاهى قرار گرفته ام که قادرم کارهاى بســیارى را به سرانجام 

برسانم.»
البته آنجلینا جولى اعــالم کرد که فعًال در این باره ســکوت اختیار خواهد 
کرد و به پرسشى صریح درباره احتمال حضورش در میان نامزدهاى حزب 

دموکرات براى انتخابات ریاست جمهورى پاسخ منفى نداد.
به این ترتیب بعید به نظر نمى رســد که در دوره بعدى انتخابات ریاســت 

جمهورى آمریکا آنجلینا جولى هم براى رسیدن به کاخ سفید تالش کند.

در رأس آمار فروش این روزهاى ســینما، کمدى «هزارپا» قرار دارد و با اکران هاى تک سانس خود 
توانسته همچنان مخاطب داشته باشد و به نظر مى رسد الاقل تا زمان عرضه نسخه خانگى همچنان 
این مخاطب برایش وجود داشته باشد. «مغزهاى کوچک زنگ  زده» آخرین روزهاى اکران خود را در 
مرز 13میلیارد مى گذراند و «لس آنجلس تهران» هم آخریــن روزهاى اکران را با عبور از 7/5 میلیارد 

فروش پشت سر مى گذارد.
کمدى «الزانیا» دیگر فیلم قرارگرفته در باالى آمار فروش است که محدودیت هاى تبلیغاتى مختلفى 
داشته ولى 4/5 میلیارد را پر کرده اســت و به دنبال آن «بمب» قرار گرفته که دومین فیلم غیرکمدى 

قرارگرفته در باالى آمار فروش است که چهار میلیارد را رد کرده است.
فیلم هاى «هشتگ» و «خانم یایا» هر دو با عبور از 3/5 میلیارد فروش آخرین روزهاى اکران را پشت سر 
مى گذرانند و به دنبال آنها «مارموز» قرار گرفته که در مرز سه میلیاردى شدن است. «کلمبوس» هم در 
آستانه دو میلیاردى شدن است. در میانه آمار فروش فیلم هاى متعددى قرار گرفته اند؛ از «پاستاریونى» و 
«آستیگمات» تا «واى آمپول» و «میلیونر میامى» و «سرو زیر آب» که دامنه فروشى مابین نیم میلیارد 
تا 1/5میلیارد دارند. «اتاق تاریک» بعد از بیش از یک هفته اکران در مرز فروش 200میلیون قرار گرفته 
است. تنها فیلم اکران شده در روزهاى اخیر موزیکال کودکانه «دزد و پرى2» است که در دو روز ابتدایى 
اکران رقم فروش 50 میلیون را رد کرده است. قعرنشین آمار فروش «اسکى باز» است که بعد از دو هفته 
تازه به ده میلیون فروش رسیده است. «بى نامى» هم بعد از دو هفته تازه نزدیک 70 میلیون رسیده که 

براى فیلمى که هم باران کوثرى دارد و هم کلى تیزر تلویزیونى، رقمى مأیوس کننده است.
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«سرود کریسمس» اثر «چارلز دیکنز»، یک داستان کالسیک با 
حال و هواى تعطیالت کریســمس است که شخصیت اصلى آن 
«ایبنزر اسکروج» است اما ایده شخصیت «اسکروج» از کجا آمده؟
چارلز دیکنز غیر از اینکه یکى  از بهترین رمان نویســان قرن 19 
بود، بازیگر و کارگردان تئاتر هم بود؛ کســى  که نمایش تک نفره 
«سرود کریسمس» را در سراسر کشور بریتانیا اجرا کرد. دیکنز به 
علت توانایى اش در جان بخشیدن به تمامى 38 نقش این نمایش 
و ایجاد جهانى  اعجاب انگیز براى مخاطبان، مورد ستایش بسیار 

قرار گرفت.
اما دیکنز شــخصیت «ایبنزر اســکروج» را چگونــه خلق کرد؟ 
شخصیتى به قول خود دیکنز: خســیس، طماع، گناهکار، مکار و 
مردم آزار. گفته شــده اســت که چارلز دیکنز وقتى  در ژوئن سال 
1841 مشغول قدم زدن در گورستانى در ادینبورگ بود، به سنگ 
قبرى برخورد کرد که نام «ایبنزر لنوکس اسکروج» روى آن نوشته 

شده بود.
روى سنگ قبر شغل آقاى «اسکروج» حرفه اى در زمینه تهیه غذا 
و نوشیدنى حک و از او به عنوان یک بازرگان یاد شده بود. معلوم 
نیست چرا دیکنز شغل آقاى «اسکروج» را «مرد بدجنس» خوانده 
و بعدها در دفترچه یادداشــتش نوشــته: «به نظر بهترین عاقبت 
براى یک زندگى  بیهوده این است که تا ابد از تو به عنوان یک آدم 

بدجنس یاد شود.»
به این ترتیب دیکنز بیشتر از این نمى توانست درباره اسکروج واقعى  
اشتباه قضاوت کند. بنابر تحقیقاتى که در مورد آقاى اسکروج انجام 

شده او فردى خوش مشرب و کمى  حقه باز بوده. 
متأسفانه قبر «اســکروج» واقعى  در جریان بازسازى گورستان در 
سال 1932 گم شد. اما برنامه هایى  در دســت هست که یادمان 

زندگى  و تأثیر ادبى  شخصیت «اسکروج» را زنده نگاه دارد.
دیگر شخصیت الهام بخش به نظر مى رســد که «جان الویس» 

(1714-1789) باشد. او که نماینده مجلس در برك شایر بود، در 
خانواده اى متمول و سرشــناس به دنیا آمده بود که البته شهرتش 

در خساست بود.
آشنایى دیکنز با این شخصیت به کتاب «زندگى  جان الویس آخر» 
نوشته «ادوارد تاپهام» در سال 1790 باز مى گردد. این کتاب با 12 
سرى چاپ، پرفروش ترین کتاب زمانه خود بود و «الویس خسیس» 

را به عنوان نماد خساست معرفى  و ثبت کرد.
«او داوطلبانه خود را از تمام راحتى  هاى زندگى  زمینى  منع مى  کرد. 
زیر باران شدید لندن، پیاده به خانه مى رفت که مبادا یک شلینگ 
خرج درشکه کند، یا با لباس خیس مى  نشست تا مبادا آتشى روشن 
کند و لباس هایش را خشــک کند. با اینکه مى توانست به راحتى  
گوشــت تازه بخرد، غذا هاى مانده اى که با فاسد شدن فقط یک 

مرحله فاصله داشتند مى خورد.»
این در حالى  بود که «جان الویس»، مشاور و وکیل اموال عمویش 
بود، اموالى که معادل 18 میلیون پوند ارزش داشت. اما بر خالف 
یک آدم خسیس، «الویس» گاهى آدم خیرخواه و قابل اعتمادى 
بود. او گاهى  به مردم نیازمند پول نقد مى  داد (البته خالف روشــى  
که «اسکروج» با مقروضانش تا مى  کرد). خّست و طمع او، آنگونه 
که تاپهام مى  گوید بیشتر در انکار نیازهاى شخصى خودش بود. در 
نتیجه در سال 1789، مبلغى معادل 25 میلیون پوند براى فرزندانش 

به جا گذاشت.
دیکنز با شخصیت هاى خسیس، بیگانه نبود. مى  توان گفت که حتى 
براى خلق «اسکروج»، از «گابریل گروب»، شخصیت اصلى یکى 

از مجموعه هاى مصور اولیه اش تأثیر گرفته است.
با وجود اینکه امروزه نام «اسکروج» یاد آور خساست و خودخواهى  
است، اما کتاب با اشاره اى خوش بینانه پایان مى پذیرد: «خدا به ما 
برکت دهد، به همه ما!»، که البته «اســکروج» و «الویس» هم 

مطمئناً این نیت خیر را تصدیق و تحسین مى کردند.

«سرود کریسمس» و یک راز فاش نشده 

 «اسکروج» واقعی 
چه کسی بود؟

گران ترین بازیگران سینماى ایران 

سریال «ُمّر قانون» به کارگردانى محمد حسین لطیفى که این روزها مراحل تست گریم بازیگران 
را سپرى مى کند، از شنبه در مجتمع فنى سعادت آباد تصویربردارى مى شود.

تصویربردارى این سریال به کارگردانى محمدحســین لطیفى و علیرضا نجف زاده که قرار بود در 
اســتودیوى برنامه اى تلویزیونى «حاال خورشــید» کلید بخورد از دیروز شنبه، هشتم دى ماه در 

مجتمع فنى سعادت آباد تصویربردارى  شد.
مهران مهام درباره لوکیشــن تصویربردارى این ســریال گفت: با توجه به مهیا نشــدن شرایط 
تصویربردارى در استودیو «حاال خورشید» تصمیم گرفتیم «ُمّر قانون» را که در فضایى مفرح با 
موقعیت هایى کمدى روایت مى شود، در لوکیشنى واقع در مجتمع فنى سعادت آباد براى پخش در 

تعطیالت نوروز سال آتى کلید بزنیم.
او با اشــاره به بازیگران ســریال «ُمّر قانون» بیان کرد: مرجانه گلچین، هدایت هاشمى، مهران 
غفوریان، یوسف تیمورى، ناهید مسلمى، شیدا خلیق، مهشید ناصرى، دلسا ملکى، مهران رجبى، 
کریم قربانى در این ســریال ایفاى نقش مى کنند. البته این روزها فیلمنامه در حال تکمیل نهایى 

است و قطعاً در ادامه بازیگران دیگرى نیز به ما اضافه خواهند شد.
تهیه کننده «ُمّر قانون» از لوکیشن هاى متعدد این سریال نام برد و اضافه کرد: امیرعباس پیام و 
مهدى روشن روان این سریال را مى نویســند و این روزها مراحل تست گریم بازیگران و بازبینى 

لوکیشن ها را پشت سر مى گذاریم.

آغاز فیلمبردارى سریال نوروزى با 
حضور مهران غفوریان و مرجانه گلچین

پاسخ گلزار به حواشى نحوه حضور
 در مسابقه «برنده باش» 

الله اسکندرى:

 من و ستاره، نورچشمى نیستیم

محمدرضا گلزار به برخى حواشى درباره 
نحوه حضور در مسابقه «برنده باش» 
پاســخ داد. هفته گذشته قسمتى دیگر 
از برنامه «برنده باش» پخش شــد و 
نکته جالب این بود که یکى از شرکت 
کنندگان براى سومین بار در این مسابقه 

شرکت کرد.
 محمدرضا گلــزار، مجــرى برنامه از 
چگونگى حضور او براى ســومین بار 
در این مسابقه ســئوال کرد و او گفت: 
ابتدا براى اینکه از مسابقه شناخت پیدا 
کنم چند هفته اى شروع به پاسخ دهى 
ســئواالت کردم و به مرور توانستم به 

مراحل باالتر بیایم.
گلزار گفت: در فضــاى مجازى برخى 

نوشتند که ما گفته ایم ســئواالت را رایگان ارائه مى دهیم اما مردم با شرکت در مسابقه مجبور 
مى شوند هزینه پرداخت کنند. باید بگویم براى شرکت در مسابقه «برنده باش» از کارت مردم به 
صورت ناخودآگاه پول برداشت نمى شود؛ سئواالت ورودى رایگان است. اما هر شرکت کننده اى 

که مى خواهد امتیازش به حد نصاب برسد، مى تواند هزینه کند.

«مأموریت غیرممکن» در انتظار پروانه نمایش

کمى بیشتر درباره «قسم» تنابنده

اتوبوس هایى پر از بازیگر، کف دره!

«« داشتهاشتهاشته باشباشباشیم.»م دها آنها دها آنه پرداخرداخداخت نقتنقتنقدى بدىبدىبه آنه پد ارد پرد ال یلیال ت کهکهیک میکمک نیستن ممى شوشوند وندو ایناینطورططور
کرد: «عطاران آدم گزینشــى است. سرتیپى درباره رضا عطاران اظهار 

دگاهى اوقات بــراى دل  خودش کار مى کند. مثًال
از نظر من فیلم جذابى ن"فیلم "خانم یایا" که
چون کاهانى را دوست دبازى مى کند. شاید 
"تهیه کننده "دراکوال" بوهر دلیــل دیگر. من 
ساخت.»را هم عطــاران دلى
مال من نصف مال تو» درتهیه کننــده «نصف

بازیگران بفروشاز جمله ج
عزتــى تصریح کــرد: «عز
بازیگر موفقى است و بازیگ
زیادى هســتند که بف
هســتند. اما به نظــ
فروش یک فیلم ب
و کارگردانى است
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مام فبت فت فففیلمیلمیلمیلمیلمیلمیلمیلمنیلمن با
ت.»

«هزارپا» با عبور از 40 میلیارد
 همچنان مخاطب دارد

خانم جولى مى خواهد رئیس جمهور آمریکا  شود!

با پایان فیلمبــردارى و مراحل فنــى فیلم ســینمایى «مأموریت 
غیرممکن» به کارگردانى یعقوب غفــارى و تهیه کنندگى محمود 

فالح، این فیلم در انتظار دریافت پروانه نمایش است.
یعقوب غفــارى، کارگــردان فیلم 
سینمایى«مأموریت غیرممکن» در 
خصوص آخرین وضعیت این فیلم 
ســینمایى به «صبا»  گفــت: فیلم 
ســینمایى «مأموریت غیر ممکن» 
با هزینه کامًال شخصى در موضوع 
تولید ملى ساخته شــده است. این 
روزها با پایان یافتن مراحل فنى، در 
انتظار دریافت پروانه نمایش هستیم. 
باتوجه به اینکه حدود سه ماه و نیم 

پیش درخواست دادیم، حضور فیلم در جشنواره فیلم فجر منتفى شده 
اســت ولى امیدواریم پروانه نمایش فیلم در این هفته صادر شود. او  
همچنین اضافه کرد: به مردم عالقه مند به سینما عرض مى کنم که 

براى اولین بار در سینماى ایران منتظر یک کنسرت سینمایى باشند، 
با رعایت شأن بینندگان و سینماى ایران تالش کرده ایم فیلمى شاد و 

موزیکال و در عین حال سالمت آماده نمایش کنیم.
گفتنى است در خالصه داستان آمده 
است: «کریم، عاشق خوانندگى است 
و بدون اینکه بداند دلــداده مأمورى 
شــده که مأموریت دارد فرمولی را از 
دانشمندي سرقت کند. پس از متوجه 
شدن این داستان کریم، دو راه بیشتر 

ندارد.»
على اوجى، ســارا خوئینى ها، پادینا 
رهنما، مهران رجبى، نسرین نصرتى، 
یوسف صیادى، مینا جعفر زاده، عسل 
قرایى و پژمان بازغى با هنرمندى جمشــید هاشم پور و محمدرضا 
شریفى نیا و... از بازیگران این مجموعه هستند. با حضور خواننده هاى 

محبوب پاپ کشور حامد همایون، امیرعباس گالب و رضا یزدانى...
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هافبک سپاهان در گفتگو با نصف جهان
 از تیم آینده اش مى گوید:

رنگش را بگویم 
همه مى فهمند!

از همان اوایل فصل و پس از اینکه در چند مسابقه ابتدایى فرصت بازى 
کردن براى سپاهان پیدا نکرد، ساز جدایى کوك کرد. با وجود اینکه امیر 
قلعه نویى، ســرمربى طالیى پوشــان در جمع خبرنگاران اعالم کرد با 
درخواســت این بازیکن مبنى بر جدایى از تیم موافقت کرده و وى را به 
باشگاه سپرده، اما با توجه به مخالفت مدیریت باشگاه با موضوع جدایى، 
او تا آخر نیم فصل همچنان در جمع طالیى پوشــان بــود. این روزها و 
همزمان با فصل نقل و انتقاالت زمستانى، زمزمه هاى جدایى جالل الدین 
على محمدى از این تیم بیش از گذشــته به گوش مى رســد. خودش 
مى گوید از همان ابتــدا تصمیمش براى ترك ســپاهان جدى بوده و 
هیچگاه نظرش تغییر نکرده و این باشگاه سپاهان بوده که تاکنون تن به 
این جدایى نداده است. هافبک 28 ســاله سپاهان علت اصرارش بر جدا 
شدن از جمع طالیى پوشان را عدم فرصت براى بازى کردن در این تیم 
و میل به پیشرفت عنوان مى کند. او البته هیچ نامى از تیم هایى که از آنها 
پیشنهاد دریافت کرده نبرد اما در روزهاى اخیر شایعاتى مبنى بر اینکه ذوب 
آهن و سایپا خواهان به خدمت گرفتن این بازیکن هستند شنیده مى شود.
مى گویند قصد شما براى جدایى از سپاهان جدى 

است. این موضوع را تأیید مى کنید؟
فعًال ما هم مثل همه تیم هاى دیگر تعطیالت نیم فصل را مى گذرانیم. 
من هم بعد از چند روز استراحت و مســافرت، مدتى به صورت انفرادى 
تمرین کردم و از روز شــنبه که تمرینات تیم شروع شــد همراه با بقیه 
بازیکنان ســپاهان به صورت گروهى مشــغول تمرین شدم. اما درست 
است و من درخواست جدایى از تیم را به باشــگاه داده ام هرچند کسب 
رضایتنامه از باشگاه ممکن است یک پروسه طوالنى را طى کند و تا وقتى 

تصمیم گیرى شود من باید سر تمرینات حاضر باشم.
چرا تصمیم گرفتید از سپاهان جدا شوید؟ 

این اتفاق ممکن است براى هر فوتبالیستى پیش بیاید. من در فصل جارى 
کمتر به بازى گرفته شدم در حالى که در سال هاى گذشته شرایط بهترى 
داشتم. بنابراین تصمیم گرفتم شانسم را در تیم هاى دیگر امتحان کنم 
و چون ســن زیادى هم ندارم اگر به تیم هاى دیگر بروم همچنان جاى 

پیشرفت دارم.
فکر مى کنید چرا قلعه نویى کمتر به شــما میدان 
داد؟ در تمرینات خوب ظاهر نشدید یا  شیوه بازى 
شما مورد عالقه ســرمربى تان نیست و در پازل 

تفکرى او جایى ندارید؟
 من فکر مى کنم گزینه دوم درست اســت. زمانى که به میدان فرستاده 
نمى شدم هم تالشم را در تمرینات مى کردم که بتوانم نظر سرمربى را 
جلب کنم تا شــاید در بازى هاى بعدى به ترکیب اضافه شــوم اما فکر 
مى کنم آقاى قلعه نویى یک سیســتم خاصى دارد که من در آن زیاد به 

چشم نمى آیم و کارایى ندارم.

شما ابتداى فصل هم بعد از دو سه بازى درخواست 
جدایى داده بودید و حتى بعد از دربى اصفهان هم 
آقاى قلعه نویى اعالم کرد که با درخواســت شما 
موافقت کرده است. چه اتفاقى افتاد که تصمیمتان 
عوض شد و تا انتهاى نیم فصل در کنار تیم ماندید؟

تصمیم من اصًال عوض نشد. در آن زمان من تصمیم جدى براى جدایى 
داشتم ولى باشگاه با توجه به سیاست هایى که داشت اجازه نداد از تیم جدا 
شوم و من طبق قراردادى که با سپاهان دارم موظف هستم تصمیماتى که 
باشگاه مى گیرد را اجرا کنم، هرچند خودم مى خواستم از سپاهان بروم. 
االن هم تصمیم من براى رفتن جدى است ولى باز هم باید منتظر بمانم 

تا باشگاه تصمیم بگیرد.
یعنى اگر باشگاه باجدایى شــما موافقت کند ما 
نیم فصــل دوم جالل الدین علــى محمدى را در 

سپاهان نمى بینیم؟
بله. فعًال در حال مذاکره با باشگاه هستم تا ببینیم قسمت چه مى شود. 
همه چیز بستگى دارد به اینکه باشــگاه همکارى الزم را انجام بدهد. 
اگر باشــگاه موافقت کند نیم فصل دوم مى روم و در تیم دیگرى بازى

 مى کنم. 
از تیم خاصى هم پیشنهاد دریافت کرده اید؟

بله اما اول باید ببینم باشگاه سپاهان براى اینکه رضایتنامه جدایى را بدهد 
چه شرایطى پیش پایم مى گذارد. ضمن اینکه من اگر پیشنهاد هم نداشته 

باشم تصمیمم براى جدایى جدى است.
اما وقتى پیشنهاد نداشــته باشید چه در سپاهان 
روى نیمکت بنشــینید و چه به صورت انفرادى 
تمرین کنید امکان پیشرفت ندارید چون در هر دو 

صورت بازى نمى کنید.
نه من به شما گفتم پیشنهاد دارم ولى خودم هنوز تصمیم نگرفته ام کدام 

تیم را انتخاب کنم.
از چه تیم هایى پیشنهاد دارید؟ 

(خنده) زمانش که رســید همه مى فهمند. االن هیچ چیز معلوم نیست 
و خودم هم هنوز تصمیم نگرفتم کجا بروم. گفتم همه چیز بســتگى به 
رضایتنامه دارد مثل همان اوایل فصل که شما اشاره کردید. آن موقع هم 
اسم تیمى مطرح نشد. االن هم من تا رضایتنامه ام را براى جدایى از باشگاه 
نگیرم و مطمئن نشوم، نمى توانم اسم تیمى را مطرح کنم چون آن تیم ها 

هم حقوق خاصى دارند.
حداقل رنگ لباس تیمى که قرار است به تن کنید 

را بگویید.
 (خنده) اگر بگویم که همه چیز معلوم مى شود.

احتماالً یکى از تیم هاى سرخابى نیست؟!
نه نه، واقعاً اینطور نیست(خنده).

  در میان چند مدعى خرید باشگاه پرسپولیس دیروز یکى از رسانه ها اشاره به یک 
نام شیرین با کارنامه اى تلخ داشت!

 آنطور که این سایت نوشته بود،سعید شیرینى، سرپرست پرحاشیه و سابق تیم 
پرسپولیس که دوران خوشى در مدیریت رویانیان برجاى نگذاشت، براى خرید 
باشگاه پرسپولیس دست به کار شده و با پیشکســوتان و مسئوالن سابق این 
باشــگاه مذاکراتى را انجام داده تا رقم موردنظر را براى خرید باشگاه پیشنهاد 
دهد. شنیده ها نشان مى دهد، برخى از پیشکسوتان و مدیران سابق پرسپولیس 
به وى گفته اند خرید این باشگاه عمًال امکانپذیر نیست و وقت و هزینه خود را در 

این راه صرف نکن.
با این حال شیرینى، مدیر کانون پیشکســوتان در تالش است تا به هدف یعنى 
خرید باشگاه برسد و نکته جالب این است که شرکت پیشکسوتان پرسپولیس 
براى هر پیشکسوت مبلغ 500 هزار تومان را در نظر گرفته و ماهیانه این مبلغ را 
به حساب آنها واریز مى کند. و بدینگونه آنها را با این مبلغ ناچیز ُمرید خود مى کند 

و هر موقع صالح بداند به نفع خود و علیه باشگاه مى شوراند و متحد مى کند.
به نظر مى رسد وى با این روش مى خواهد پیشکسوتان را وادار به سکوت کند، اتفاقى 
که مى تواند آرامش پرســپولیس را در دوران جدید ایرج عرب به خطر بیاندازد زیرا 
پیش از این شیوه مدیریت رویانیان-شیرینى در پرسپولیس براى هواداران این تیم به 
خوبى روشن شده است. تا این لحظه، افرادى چون شیرینى، رویانیان، على پروین و 

عابدینى باهمدیگر متحد شده اند و تمایل خود 
را به خرید پرســپولیس نشان داده اند.  

هواداران پرسپولیس مطمئن باشند 
اینگونه افراد نمــى توانند فردایى 
روشــن را براى باشگاهشــان رقم 
بزنند. کارنامه آنها براى همگان به 

ویژه در بعد مدیریتى روشن است. فقط 
عابدینى در ســایه مدیریت دولتى 

توانست در دوران حضور 
در پرسپولیس خودى 
نشــان دهد که البته 
در دوران مدیریتش 
در دامــاش کــه 
متعلــق بــه بخش 
خصوصى شــده بود 
خرابکارى هاى او را 
هم به کرات دیدیم.

خریداران تلخ!

تراکتورسازى قصد دارد در نقل و انتقاالت زمستانى با جذب چند بازیکن خودش را تقویت 
کند و با قواى بیشترى در مصاف هاى نیم فصل دوم شرکت کند و از همین رو گزینه هاى 
مختلفى در چند پست مد نظر دارد. یکى از این نفرات ساسان انصارى، مهاجم سپاهان 
است که پیش از این هم در چند مقطع مورد توجه تراکتورسازان بوده است. تراکتورى ها 
در درخواستى به باشگاه سپاهان از اصفهانى ها خواسته اند تا شرایط و قیمت خود براى 

فروش انصارى را اعالم کنند.
در کنار این درخواست خرید، طبق ادعاى خبرگزارى هایى مانند «ایلنا»، انصارى به دلیل 
تغییر پستش به وینگر از شرایط خود در سپاهان راضى به نظر نمى رسد و تراکتورسازى هم 
در خط حمله نیاز به تقویت دارد و باید دید این انتقال نهایى مى شود یا نه. با این حال طبق 
شنیده هاى خبرنگار «نصف جهان»، دیروز از باشگاه سپاهان خبر رسید که این باشگاه 
هر چند  تاکنون از باشگاه تراکتورسازى براى ساسان انصارى و از باشگاه پرسپولیس براى 
مهرداد محمدى پیشــنهاداتى دریافت کرده  اما به هیچ وجه قصد از دست دادن این دو  

بازیکن را ندارد و البته یک گام جلوتر به فکر تمدید قرارداد با آنها هم مى باشد.
 در حال حاضر مهرداد محمدى مورد توجه پرسپولیس اســت و ساسان انصارى هم با 
پیشنهادى از سوى تراکتورسازى مواجه شده که اگر با مخالفت سپاهان در مقطع کنونى 

روبه رو شود در پایان فصل این دو نفر مى توانند به عنوان بازیکن 
آزاد جدا شوند.

از همین رو باشگاه سپاهان ضمن مخالفت با فروش آنها در 
نیم فصل، قصد دارد باب مذاکره با ایــن دو بازیکن را براى 

تمدید قرارداد باز کرده تا در پایان فصل آنها را از دست 
ندهد و یا اگر بنا بر جدایى آنها باشد 

مبلغى هم در ایــن میان به 
سپاهانى ها برسد.

 بنا به نوشته یکى از 
کانال هاى تلگرامى 
ســپاهان، مدیریت 

باشــگاه به ایــن دو بازیکن پیشــنهاد 
تمدید 2/5 ســاله داده است تا آنها را تا 

پایان فصل بیســتم در اختیار داشته 
باشد. باید دید پیشــنهاد تمدید با 

موافقت ساسان و مهرداد رو به رو 
مى شود یا خیر.

نامه تراکتورسازان به سپاهانى ها

ساسان چند؟!

حمید بوحمدان، هافبک ذوب آهن اصفهان معتقد است جایگاه چهاردهمى خیلى 
بد اســت و باید در نیم فصل دوم تیم را باالى جدول ببرند. بوحمدان با اشاره به 
عملکرد تیمش در نیم  فصل اول لیگ برتر توضیح مى دهد: «شرایط ما بسیار بد 
بود و نتایج خوبى نگرفتیم. جایگاه چهاردهمى هم براى تیم ما که تیمى ریشه دار 
در فوتبال ایران است، اصًال خوب نیســت و به نوعى افتضاح است. باید در نیم 
 فصل دوم طورى نتیجه بگیریم که خودمان را در جدول باال بکشیم. کادرفنى و 
مسئوالن باشگاه هم دنبال تقویت تیم هستند و امیدوارم در نیم  فصل دوم نتایج 

اینکه چــرا ذوب آهن پس از خوبى بگیریم.» بوحمدان درباره 
خوبى نگرفت، مى گوید: آمدن منصوریان هــم نتایج 
بدى تیم را تحویل گرفت «منصوریــان در شــرایط 
مى شد. به  هر حال او براى و بازى ها هم فشــرده برگزار 

تیم نیاز بــه زمان دارد و پیاده کــردن تفکراتش در 
را دارد تــا تیم را از طرفى این فرصت 

تقویت کند.»

جایگاه چهاردهمى 
افتضاحه!

اشکان دژآگه جزو آن دسته از بازیکنانى است که درهرشــرایط مربیانش ازاعتماد 
به اوهیچ وقت پشیمان نمى شــوند، او حتى زمانى که بدون باشگاه به سر مى برد از 
حمایت بى شائبه کارلوس کى روش برخوردار بود و هر بار به میدان فرا خوانده شد 
نیز جزو بهترین هاى زمین بود، شاید کمتر بازى بدى از اشکان دژآگه در عرصه ملى 
در خاطر کسى مانده باشد. اشکان در حالى  که کاپیتان تیم ملى بود سه بازى در جام 
جهانى روى نیمکت نشســت بدون کوچک ترین اعتراضى تا  نشان دهد که یک 
بازیکن از روى نیمکت هم مى تواند تأثیرش را در تیم ملى ایفا کند والحق که اشکان 
این وظیفه را به خوبى انجام داد . او حتى یک دقیقه فرصت حضور در زمین را پیدا نکرد 
اما مثل یک کاپیتان واقعى مثل شمع دور تیمش مى گشت ، نه اخمى در نیمکت به 
چهره داشت و نه بیانیه اى بعد از جام صادر کرد  و  کى روش مزد کار او را با قرار دادن 

نامش در فهرست نهایى تیم ملى به او داد که همانا کمترین حقش بود.
 این دومین حضور اشــکان در جام ملت هاى آسیاســت و این بار او در شرایطى پا 
به این مســابقات مى گذارد که  دیگر همه او را به عنوان یکى از کاپیتان هاى تیم 
پذیرفته اند و همانطور که تصاویر مخابره شده از تمرینات تیم ملى در قطر مى گوید، 
از هیچ نبردى ابایى ندارد و جدى تر از هر زمانى به دنبال درخشش در آخرین روزهاى 

حضور در تیمى است که از ابتدا متعلق به خودش بوده است.
 اشــکان دژآگه  با حضور در چهار تورنمنت بــزرگ و 50 بازى 
ملى به همــراه تیم ملى حاال یکــى از نام هاى 
ماندگار فوتبال ایران لقب گرفته است که 
امیدواریم  جام نیلوفرى این تورنمنت 
با دستان این  چهره منحصر به فرد 
ودوست داشــتنى باال برده شود. 
قهرمانى در جام ملت هاى آسیا 
هر چند با توجه به قدرت ســایر 
مدعیان سخت است اما به دست 
آوردن آن بســیار شیرین است و 
مى تواند اشــکان و این نسل از 
فوتبال ایران را براى همیشه در 
حافظه تاریخى فوتبالدوســتان 

ماندگار کند.

در چهارمین تورنمنت
جام نیلوفرى لطفاً

مدیرعامل باشگاه سپاهان ضمن اعتراض به کمیته انضباطى 
فدراســیون فوتبال به علــت محرومیت تیمــش از حضور 
تماشاگران، درباره روند نقل و انتقاالت زردپوشان توضیح داد.

 مسعود تابش، مدیرعامل باشگاه ســپاهان در گفتگو با 
«ایسنا» درباره اینکه برخى از هواداران سپاهان معتقدند 
که این تیم در جذب بازیکن از رقبایش عقب افتاده است، 
گفت: سپاهان مثل برخى تیم ها نیست که بخواهد بمب 
بترکاند و قبل از به نتیجه رســیدن با یک بازیکن، اسم آن را 
مطرح کند. جــذب یک بازیکن با کیفیــت مثل خریدن یک 
کیلو لوبیا نیست و باید با نظر کادر فنى و احتیاط الزم مذاکره 
کنیم. در حال حاضر هم با چند بازیکن خوب در حال مذاکره 
هستیم و فکر نمى کنم که از دیگر تیم هاى باالنشین جدول 

عقب افتاده باشیم.
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ادامه داد: باشگاه یک 
بازیکن را از گذشــته تا به امروز مد نظر داشت که جذب کند، 
اما با نظر کادر فنى تصمیم گرفته شــد که دیگر این مسئله را 
پیگیرى نکنیم. سرمربى و کادر فنى گزینه هاى مناسب و مورد 
نیاز را در اختیار باشــگاه قرار داده اند که در آینده نزدیک اخبار 

جذب این بازیکنان منعکس خواهد شد.
تابش همچنین در رابطه با حکم کمیته انضباطى که سپاهان 

بر اساس آن به پرداخت جریمه و محرومیت یک جلسه اى از 
تماشاگر محکوم شده اســت، گفت: حکمى که براى باشگاه 
سپاهان صادر شده، بسیار سنگین است. باشگاه به این حکم 
معترض اســت و این اعتراض را به کمیته انظباطى خواهیم 
فرستاد. نمى دانم چرا براى باشگاه سپاهان احکام خاص صادر 
مى شــود. به این حکم صادر شده از ســوى کمیته انظباطى 
معترض هســتیم و امیدوارم در رابطه با این حکم تجدید نظر 

شود.

بازیکن، لوبیا نیست!
 این روزها صحبت از گوچى زیاد مى شود. تا چند روز پیش 
صحبت از باشگاه هاى استقالل، پرسپولیس و تراکتور براى 
این مهاجم و البته فغان آنها از قیمــت باالى گوچى بود اما 

دیروز همانطور که 
خبر رســید ذوب 
آهن اصفهان هم 
به صف مشتریان 
رضا قوچــان نژاد 
پیوســته اســت. 
بعــد از جدایــى 
ادى هرنانــدز و 
رحیم  مصدومیت 
زهیوى، سرمربى 
ذوبى هــا در صدد 
تقویت خط حمله 
تیمــش اســت. 

منصوریان روى جــذب على قربانى نظر داشــت ولى این 
بازیکن به پیشــنهاد ذوب آهن پاسخ منفى داد، چرا که قصد 
ندارد به فوتبال ایران برگردد. چند بازیکن دیگر از جمله جالل 

على محمدى و محمدرضا خلعتبرى هم در لیست موردنظر 
منصوریان هســتند ولى هنوز توافقى بین باشگاه ذوب آهن 
و این دو بازیکن ایجاد نشده است. شایعاتى هم در خصوص 
قرار گرفتن نام جابر انصارى در لیست مورد نظر منصوریان 
شــنیده مى شود اما 
این خبر هنوز تأیید 
نشده اســت.  دیروز 
و بنا بــه اعالم یکى 
از مســئوالن میانى 
پرسپولیس  باشگاه 
که با یکى از سایت ها 
گفتگو کرده بود، وى 
مدعى شد ذوب آهن 
هم به جمع تیم هایى 
که رضا قوچان نژاد را 
مى خواهند پیوسته 
اســت و پیشنهادى 
به او داده است. هر چند با وجود مشــتریان پولدارى که در 
ایران حاضرند براى گوچى خرج کنند، ذوب آهن با توجه به 

مشکالت مالى شانس کمترى براى جذب او دارد.

ذوب آهن هم خاطرخواه گوچى شد!

علىپروین و روشن شده است. تا این لحظه، افرادى چون شیرینى، رویانیان،
ى باهمدیگر متحد شده اند و تمایل خود

رید پرســپولیس نشان داده اند.  
ن پرسپولیس مطمئن باشند 
ه افراد نمــى توانند فردایى 
ن را براىباشگاهشــانرقم

کارنامه آنها براى همگان به 
 بعد مدیریتى روشن است. فقط 
ى در ســایه مدیریت دولتى 

ت در دوران حضور
سپولیس خودى 
ن دهد که البته 
مدیریتش  ان
ــاش کــه 
ق بــه بخش 
صى شــده بود 
رى هاى او را
کرات دیدیم.

 من فک
نمى ش
جلبک
مىکن
چشمن

مخالفت سپاهان در مقطع کنونى یشنهادى ازسوىتراکتورسازىمواجه شده که اگر با
وبه رو شود در پایان فصل این دو نفر مى توانند به عنوان بازیکن 

زاد جدا شوند.
ز همین رو باشگاه سپاهان ضمن مخالفت با فروش آنها در 
را براى یم فصل، قصد دارد باب مذاکره با ایــن دو بازیکن

مدید قرارداد باز کرده تا در پایان فصل آنها را از دست 
دهد و یا اگر بنا بر جدایى آنها باشد 

بلغى هم در ایــن میان به 
سپاهانى ها برسد.

نا به نوشته یکى از 
انال هاى تلگرامى
ســپاهان، مدیریت

شــگاه به ایــن دو بازیکن پیشــنهاد 
5مدید 2/5 ســاله داده است تا آنها را تا 

یان فصل بیســتم در اختیار داشته 
شد. باید دید پیشــنهاد تمدید با 

مهرداد رو به رو وافقت ساسان و
ى شود یا خیر.

مدیرعامل
فدراســیون
تماشاگران
 مسعود
«ایسن
که این
گفت: س
بترکاند و قب
مطرح کند.
کیلو لوبیا نی
کنیم. در حا
هستیم و فک
عقب افتاده
مدیرعامل
بازیکن را از
اما با نظر کا
پیگیرى نکن
نیاز را در اخت
جذب این با
تابش همچ

اینکه چــرا ذوب آهن پس ازگیریم.» بوحمدان درباره 
نگرفت، مى گوید:نصوریان هــم نتایج خوبى
بدى تیم را تحویل گرفتریــان در شــرایط 
مى شد. به  هر حالاو براىها هم فشــرده برگزار
تیم نیاز بــه زمان دارد وــردن تفکراتش در 

را دارد تــا تیم راى این فرصت 
کند.»

ىى ی ى یم ر ب ى
ماندگار فوتبال ایران لقب گرفف

نیلوفرى ایین امیدواریم  جام
با دستان این  چهره منحح
ودوست داشــتنى باالال
قهرمانى در جام ملتت
هر چند با توجه به قددر
ا مدعیان سخت است
آوردن آن بســیار شیریر
ا مى تواند اشــکان و
فوتبال ایران را براىى
حافظه تاریخى فوتباا

ماندگار کند.

محسن کدخدایى

سعید نظرى

 على رضایى

احمد خلیلى

مرضیه غفاریان 
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مفاد آرا
 اداره کل ثبت اســنادوامالك استان اصفهان - اداره ثبت اســنادوامالك حوزه ثبت ملک 
شــاهین شــهر - هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقدسندرسمى- آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى واراضى ساختمانهاى فاقدسندرسمى 
- برابرراى شماره 139760302035000061- 97/4/3هیات دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقر درواحدثبتى حوزه ثبت 
ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى غالمحسین جعفریان جزى 
فرزند محمدرحیم به شماره شناسنامه 30صادره ازبرخوارمیمه درشش دانگ  یک باب مغازه  
به مســاحت 27/01مترمربع از پالك 675فرعى  از437اصلى واقع دربخش 16به آدرس 
گزخیابان فردوسى روبه روى خ جمهورى اســالمى خریدارى ازمالک رسمى خانم اقدس 
عرفانى محرزگردیده اســت لذابه منظور اطالع عموم مراتــب دردونوبت به فاصله 15روز 
آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهى به مدت یک ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
وپس از اخذرسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند بدیهى اســت درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 24/ 9 / 97 تاریخ انتشار 
نوبت دوم : 97/10/9 م الف 313233   ناصرصیادى  صومعه – رییس ثبت اســنادوامالك 

شاهین شهر/9/315 
حصر وراثت

مهناز گى داراى شناسنامه شماره 225 به شرح دادخواســت به کالسه 2930/97 ح 54 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 
عمرانى بشناسنامه 539 در تاریخ 1397/2/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر- چهار دختر: 1- ناصر کى به ش ش 158 
نسبت با متوفیه فرزند 2- شهین کى به ش ش 88 نسبت با متوفیه فرزند 3- بدرى گى به 
ش ش 251 نسبت با متوفیه فرزند 4- شــهال کى به ش ش 1577 نسبت با متوفیه فرزند 
5- مهناز گى  به ش ش 225 نسبت با متوفیه فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 329141 شعبه 54 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /10/187
حصر وراثت

زهره عموچى جزى داراى شناسنامه شماره 2316 به شرح دادخواست به کالسه 2929/97 
ح 54 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حیدرعلى عموچى جزى بشناســنامه 7040 در تاریخ 97/3/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پسر و دو دختر و یک همسر 
به اسامى: 1- رســول عموچى جزى به ش ش 1841 نســبت با متوفى فرزند 2- حسین 
عموچى جزى به ش ش 532 نســبت با متوفى فرزند 3- مجیــد عموچى جزى به ش ش 
1270290886 نســبت با متوفى فرزند 4- زهرا عموچى جزى به ش ش 2893 نسبت با 
متوفى فرزند 5- زهره عموچى جزى به ش ش 2316 نســبت با متوفى فرزند 6- شــهناز 
شاه وردى شهرکى به ش ش 3722 نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 329145 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)  /10/188
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 974202511836235 - 1397/10/6 نظر به صــدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان 
و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001240 مورخ 1397/09/26 هیات خانم زینب امینى به شماره 
شناسنامه 5145 ملى 1290808910 صادره از اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ یک باب 
خانه مسکونى به مساحت 132/59 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى یوسف 
خاکى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/25 م الف: 

331717 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/200
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139721702023021433- 97/9/24 نظــر باینکــه خانم زهــره مرتضوى 
فرزند سید حســن اعالم نموده سند مالکیت شش حبه و شــش- یازدهم حبه مشاع از 72 
حبه ششــدانگ پالك 4529 بخش چهار ثبت اصفهان مورد ثبــت در دفتر الکترونیکى 
بشــماره 1396203023002449 ثبت و سند بشــماره چاپى 238033- الف- 95 صادر 
و تســلیم گردیده باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شــهود ان بشماره 
 139702155335000348 دفترخانه 163 اصفهان رسما گواهى شده است که سند فوق 
الذکر مفقود گشته است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى 
انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 331732 

صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان /10/203
فقدان سند مالکیت

شماره: 23020546- 97/9/28 نظر باینکه اقاى رســول خدیو فرزند حسین اعالم نموده 
سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك 204/62 بخش یک ثبت اصفهان مورد 
ثبت در دفتر 91 صفحه 185 ثبت و سند بشماره چاپى 333710 صادر و تسلیم گردیده با قید 
به اینکه بموجب نامه 1397009001179296 مورخ 97/08/14 شعبه اول اجراى احکام 
مدنى بازداشت است باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود ان بشماره 
139702150171000920 دفترخانه 378 اصفهان رسما گواهى شده است که سند فوق 
الذکر مفقود گشته است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى 
انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه 
کن نده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 330608 

صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان /10/204
ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت علویجه یک نوبت حداکثر 
تا تاریخ 97/10/8 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشــار درج و یک نسخه از آن جهت بهره 
بردارى درپرونده کالسه 140/97به این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى حقوقى  کالسه 
پرونده :97/140 شعبه دوم  وقت رســیدگى : 97/11/21 روز یکشنبه ساعت 8:30 صبح 
خواهان: یونس باقرى فرزند اســماعیل خوانده: حیدر على جعفرى فرزند حسن به نشانى 
مجهول المکان، محل حضور: شوراى حل اختالف مهردشت دادگاه مهر دشت . خواسته: 
تقاضاى صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون و ششصد هزار تومان به 
شرح متن دادخواست با احتساب خسارتهاى قانونى اعم از هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تنظیم دادخواســت تا زمان اجراى کامل حکم گردشــکار: خواهان مذکور 
دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت نموده که 
ثبت که حسبدستوردادگاه تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج 

مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود وقت رســیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ 
به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 331273/م 

الف، دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت /10/191
ابالغ وقت رسیدگى

1397009001427998 شــماره پرونــده:   مکاتبــات قضائى-شــماره نامــه:
9609983733000895 شماره بایگانى پرونده: 960982 موضوع : نامه به مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد جهت نشر آگهى به : اداره ارشــاد، ریاســت محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
شهرستان نجف آباد با سالم احترامًا در پرونده کالسه 960982 این شعبه با توجه به شکایت 
آقاى قاسمعلى  قاسمى علیه آقاى امیر شــکرانى  فرزند محمد دایر بر جعل و استفاده از سند 
مجعول و نظر به اینکه متهم امیر شکرانى فرزند محمد مجهول المکان میباشد لذا مراتب وفق 
ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار 
درج تا بدین وســیله به متهم ابالغ گردد در روز چهارشنبه مورخ 97/11/17 راس ساعت 9 
صبح جهت رسیدگى به اتهام خود در شــعبه اول بازپرسى شهرستان نجف آباد حاضر شود . 
در صورت عدم حضور و ارایه الیحه اقدام به صــدور تصمیم خواهد گردید.331217/م الف 
حسین محمدى-بازپرس شعبه اول  دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد/10/192                                            

 حصروراثت 
رضوان نوریان نجف آبادى  داراى شناســنامه شماره 483 به شــرح دادخواست به کالسه 
1325/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید جالل نوریان نجف آبادى بشناســنامه 563 در تاریخ 97/8/15 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. سید على نوریان نجف 
آبادى  ش ش 1723 ، 2. سید رضا نوریان نجف آبادى  ش ش 235 ، 3. رضوان نوریان نجف 
آبادى  ش ش 483 ،  (فرزندان متوفى)، 6. عصمت نوریان نجف آبادى  ش ش 878 (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 327612/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف 

آباد /10/193
 مزایده اموال غیر منقول

شماره : 970421- اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان در 
نظر دارد در پرونده شماره 970421  اجرائى  موضوع علیه حجت اله باقرى بابا شیخعلى فرزند 
فتحعلى و له سمیه صالحى اشترجانى فرزند درتاریخ یک شنبه 1397/10/30  به منظور سهم 
االرث محکوم علیه  به شرح 8/875 حبه مشاع از 72 حبه مشاع کل شش دانگ 1- یک باب 
ساختمان مسکونى یک طبقه قدمت بیش از 30 سال و داراى حدود 330 مترمربع عرصه و 
180 مترمربع اعیان داراى انشعابات آب و برق و گاز 2- 13788/65 مترمربع زمین کشاورزى 
در سه قسمت شامل مساحت 2663/48 متر مربع و 6206/52 مترمربع و 4918/65 متر مربع 
داراى چاه و موتورخانه و برق فشار قوى و استخر ذخیره آب در قطعه 2663/48 مترى ملکى 
سهم االرث پدرى محکوم علیه واقع در 1- قلعه مهرنجان – خ کشاورز کدپستى 99274-
84641 2- قلعه مهرنجان – شماال به خ صحرا شرقا به خ اصلى جنوبا به منزل مسکونى و 
باغ حاج محمد نوروزى و غربا به باغ مذکور که داراى ســابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور 
مشاع مى باشد و متعلق به حق غیر نمى باشد   از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر 
اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس 
رسمى دادگســترى به مبلغ 1- 16/406/250 ریال  2- 686/986/460 ریال ارزیابى شده 
است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت 
اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند 
در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف 
برنده یا عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت مقرر ده درصد ایداعى به نفع 
دولت ضبط خواهد شــد و نفر دوم برنده مزایده اعالم خواهد شد. م/الف : 328148 اجراى 

احکام حقوقى دادگسترى فالورجان / 10/194 

حصر وراثت
آقاى / خانم عباســعلى لطیفى زازرانى بشناســنامه شماره  3  به شــرح دادخواست کالسه 
1882/97 ش 1 ح  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که 
شادروان ام البنین على عسگریان زازرانى  بشناسنامه شماره  1245 در تاریخ 01/ 1396/12 
درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- محمدعلى على عسگریان زازرانى 
شماره شناسنامه 2 نسبت برادر  2- کرمعلى على عســگریان زازرانى شماره شناسنامه 31 
نسبت برادر 3- اسفندیار على عسگریان زازرانى شــماره شناسنامه 6 نسبت برادر 4- احمد 
على عسگریان زازرانى شماره شناسنامه 29 نسبت برادر 5- عباسعلى على عسگریان زازرانى 
شماره شناسنامه 3 نسبت همسر ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى 
مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م 

الف 328855  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /10/195 
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونده : 139704002120000280/1 – شــماره بایگانى : 9700397 – شماره 
آگهى ابالغیه : 139703802120000002 تاریخ صدور 1397/10/03 - بدین وســیله به 
آقاى احمد رضا مرادى کرسگانى فرزند شعبانعلى داراى کد ملى 1111757992و خانومها 
اشرف مرادى کرسگانى فرزند شــعبانعلى داراى کد ملى 1289317895 – و زهره مرادى 
کرسگانى فرزند شــعبانعلى داراى کد ملى 1289269629 همگى ساکنین کرسگان وراث 
مرحوم شعبانعلى مرادى کرسگانى بدهکاران پرونده کالسه 139704002120000280/1 
که ابالغ واقعى اجرائیه به شما میسر نگردیده است ابالغ مى گردد که برابر سند ازدواج شماره 
13548-89/03/26 تنظیمى دفتر 110 شهر ابریشم بین مورث شما و خانم ملوك شریفى 
نجف آبادى 5 مثقال طالى ساخته 18 عیار و هزینه یک سفر حج عمره و 25 عدد سکه تمام 
بهار آزادى بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه 
نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح مى باشد لذا 
طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرایى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار 
این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان درج و منتشر مى گردد ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر 
این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائیه طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 
شد  م  الف 327784 اسماعیل زاده- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان /10/196 

حصر وراثت
آقاى / خانم نعمت اله محمدى بشناسنامه شماره  193  به شرح دادخواست کالسه 1883/97  
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان ابوالفضل 
محمدى قهدریجانى  بشناسنامه شماره  1100561234 در تاریخ 06/ 1397/09 درگذشته و 
ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- نعمت اله محمدى قهدریجانى شماره شناسنامه 
193 نسبت پدر  2- اکرم قدیرى قهدریجانى شماره شناسنامه 10241 نسبت مادر ، پس از 
تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر 
اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 328861  دبیرخانه شوراى حل اختالف 

شعبه اول فالورجان /10/197 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان ایرج آذرخوش دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند و خسارت تاخیر در تادیه از 
زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل 
به طرفیت ابراهیم معین به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 1194/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/11/13 
ساعت 8:30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى  است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 331269/م الف شعبه 
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معاونت حمل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان با 
همکارى بخش خصوصى و با هدف توسعه حمل و نقل 
هوشمند اشتراکى و پاك، اقدام به راه اندازى 15 دوچرخه 

سراى جدید در شهر اصفهان کرده است.
در این راستا در سطح شــهر اصفهان 15 دوچرخه سرا با 
ارائه خدماتى متمایز شــامل ارائه دوچرخه هاى دنده اى، 
دوچرخه هاى ساده، دوچرخه هاى برقى و همچنین با ارائه 
سایر پاکروها همچون چهارچرخ هاى خانواده، دوچرخه 
دونفره در دوچرخه سراى جاده سالمت ناژوان و تردمیل 
دوچرخه برقى در دوچرخه سراى تله سیژ 2 ناژوان آغاز 

به کار خواهد کرد.

در فاز نخست، ســرمایه گذارى 12 میلیارد ریالى براى 
تجهیز، بازسازى و نوسازى ایســتگاه ها صورت گرفته 
است. همچنین ارزش ســرمایه گذارى فاز دوم دوچرخه 
سراهاى شــهر اصفهان که شــامل پنج ایستگاه کامل 
مکانیزه هوشمند و 120 دســتگاه دوچرخه هوشمند و 
اشــتراکى اســت، مبلغ بیش از 50 میلیارد ریال خواهد 

بود.
طى یک ماه آینده، 250 دوچرخه ســاده، 375 دوچرخه 
دنده اى، 30 دوچرخه برقى، ده دوچرخه دو نفره، 15 پاکرو 
خانواده و 30 اسکوتر برقى به عنوان فاز اول قرارداد در این 

ایستگاه ها تجهیز خواهد شد.

معاون نهضت ســواد آموزى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان نبود بانک اطالعاتى در خصوص افراد الزم 
التعلیم ده تا 49 سال در استان اصفهان را مهمترین چالش 
نهضت سواد آموزى در استان اصفهان اعالم کرد و گفت: 10 
درصد از سواد آموزان استان پس از جذب، از ادامه تحصیل 

خوددارى مى کنند.
بهمن امید قائمى با بیان اینکه جامعه مورد هدف نهضت 
سواد آموزى افراد ده تا 49 سال هستند، اضافه کرد: در سال 
تحصیلى جارى جذب 8000 سواد آموز در دستور کار است 

و روند  جذب سوادآموزان هنوز ادامه دارد.
معــاون نهضت ســواد آمــوزى آمــوزش و پــرورش 

اســتان اصفهــان افــزود: اســتان اصفهــان  در بحث 
ECD، مهــارت آمــوزى و مراکز یادگیــرى  اصفهان از 

اســتان هاى پیشــگام و برترى بوده که در حال فعالیت
 است.

وى با اشــاره به میزان باسوادى شهرســتان هاى استان 
اصفهان  و تعداد افراد آموزش دیده افزود: بیشــترین افراد 
باسواد در استان اصفهان در  نواحى شهر اصفهان و همچنین 
در شهرستان هاى اردستان، کوهپایه، نایین، زواره، جلگه 
و جرقویه علیا هستند و مناطق پرتراکم فالورجان، زرین 
شهر، خمینى شهر، فریدونشهر و سمیرم از مناطق کم سواد 

استان اصفهان است.

افزایش دوچرخه سراهاى 
اصفهان به 30 ایستگاه  

10 درصد سوادآموزان 
اصفهان  ترك تحصیل مى کنند

برگزیده شدن مقاله هیئت 
علمى دانشگاه آزاد مبارکه

مقاله عضو هیئـت علمى دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 
مبارکه به عنوان مقاله برتر برگزیده شد.

مقاله «سـهیل سلحشـور»، عضـو هیئت علمـى گروه 
 IEEE ریاضى دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه در مجله
Transactions on Fuzzy Systems    کـه داراى 

ضریب تأثیر 8/415 است، به عنوان مقاله برتر برگزیده 
شد. این مجله در حوزه علوم فنى و مهندسى و علوم پایه 

جزو مجالت پیشرو وQ۱  است.

76 درصد اصفهانى ها 
کارت ملى هوشمند دارند

حســین غفرانى کجانى، مدیرکل ثبت احوال اســتان 
اصفهان با بیان اینکه 76 درصد اصفهانى ها کارت ملى 
هوشمند دریافت کرده اند، گفت: کارت ملى هوشمند براى 
باال بردن ظرفیت ها و قابلیت ها به منظور توسعه کشور 

اجرا شده است.

 گلزار شهداى اردستان
ساماندهى مى شود

ماشاءا... حمامیان،  مدیر بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
شهرستان اردستان گفت: امسال پرونده ساماندهى گلزار 

شهداى شهرستان بسته خواهد شد.

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
تأمین آب شــرب مورد نظر اصفهان اســت و نمایندگان 
اصفهان و خوزستان مشکلى با هم ندارند و اگر در جلسات 
مختلف اطالعات درستى به آنها مى دادیم، این واکنش ها و 

تعارضات پیش نمى آمد.
حیدرعلى عابدى اظهار کرد: چهــار راه حل براى موضوع 
آب در استان وجود دارد که متأسفانه بیشتر آنها معضل آب 

استان را رفع نمى کنند.
وى در خصــوص ایــن راه حل ها افــزود: انتقــال آب از 
خلیج فارس براى آب شرب، انتقال صنایع آب بر از استان، 
کوچ مردم از اصفهان و موضــوع آخر، صرفه جویى و عدم 
مصرف بیش از حد است که هیچ کدام آنها قابل اجرا شدن 

نیست.
عابدى با اشــاره به اینکه نمایندگان اســتان هیچ وقت 
طرح هاى غیرکارشناسى و غیرفنى نداده اند، تصریح کرد: 
بر اســاس قوانین، تنها آبى که انتقال آن آزاد اســت آب 
شرب بوده و یونسکو تأکید بســیارى بر توجه به مباحث 

زیست محیطى منطقه مبدأ انتقال دارد.
نماینده اصفهان در مجلس شوراى اســالمى با تأکید بر 
اینکه آنچه انتقال مى یابد باید مازاد نیاز مصرف منطقه باشد، 
تصریح کرد: با توجه به این موضوع، در خوزستان مقیاس 
میلیارد است در حالى که در اصفهان بحث بر سر متر مکعب 

است و تفاوت اصفهان و خوزستان در این موضوع است.
عابدى با تأکید بر لزوم توجه خاص به استان هاى چهارمحال 
وبختیارى و اصفهان اظهار کرد: ســیزدهمین بند مصوبه 
شــوراى عالى آب، انتقال آب تونل اول کوهرنگ را حق 

کشاورزان دانســته و تونل دوم و ســوم، چشمه لنگان و 
بهشــت آباد قرار اســت آب شــرب و صنعت استان هاى 
چهارمحال وبختیارى، کاشان، یزد و اصفهان را تأمین کند.

وى شــیرین کردن آب را براى اســتان هاى نزدیک دریا 
مناسب دانست و خاطرنشان کرد: همه نمایندگان استان 
بر ســر احترام به قوانین توافــق داریــم و معتقدیم باید 
بندبند مصوبات قانون و مصوبات شــوراى عالى آب اجرا 
شود. عابدى با ابراز تأسف از عدم وجود جلسات با نمایندگان 
خوزستان گفت: اگر قبل از بروز واکنش  نمایندگان خوزستان 
جلساتى با آنها داشتیم، قطعًا واکنش تند آنها را در مجلس 

شاهد نبودیم.
عابدى تبادل اطالعات در مجامع نمایندگان را عامل حل 
تعارضات دانست و اظهارکرد: مسئله اصفهان تنها مختص 
اصفهان نیست و نباید این موضوع را استانى دید، بلکه باید 

منافع ملى را درنظر گرفت.
عابدى با اشــاره به اهمیت انتقال آب شرب تصریح کرد: 
اولویت اول باید استفاده از منابع آب استانى و سرمایه گذارى 

اولیه نیز بر چگونگى انتقال آب درون استانى باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با تاکید 
بر اینکه اصفهان به دنبال انتقال آب خوزستان براى تامین 

صنعت و کشاورزى خود نیست، بارگزارى جدید بر زاینده 
رود را طبق مصوبه دهم شوراى عالى آب ممنوع دانست و 
اظهار کرد: کسى اجازه گذاشتن لوله در رودخانه را ندارد، اما 

متاسفانه در گذشته وزارت نیرو این اجازه را داده بود.
عابدى گفت: سامانه دوم مختص برداشت آب براى کاشان 
و 14 شهرستان دیگر است که در حال حاضر اتفاق افتاده 

است، اما مى خواهند در مسیر آن تغییر ایجاد کنند.
وى با بیان اینکه نیاز اصفهان براى آب شرب 14 متر بر ثانیه 
اســت، اظهار کرد: چون تصفیه خانه بابا شیخ على از مسیر 
چهارمحال و سامان مى گذرد هرچه آب را باز مى کردند، آب 

شرب به اصفهان نمى رسید.
عابدى با اشــاره به اینکه هرچه آب بیشــترى باز مى شد 
برداشــت هاى میان راه هم بیشتر مى شــد، تصریح کرد: 
متاسفانه از لوله ها با برق رایگان برداشت مى کردند و تنها 

راه حل این موضوع داشتن سامانه دوم است.
وى با تاکید بــر اینکه باید قبــل از ورود به ســامانه آب 
برداشت شود، گفت: گالب 1 براى کاشان و گالب 2 براى 
شهرستان هاى دیگر است و طبق گزارشات براى برداشت 
آب یزد از ســال 96 کنتور نصب شد و در سالهاى قبل این 

برداشت ها بدون نصب کنتور صورت مى گرفت.
عابدى با ابراز نارضایتى از نبود جلسات بیان مشکالت در 
حضور ریاست جمهورى اظهار کرد: جلسات ریاست جمهور 
با مجامع نمایندگان استانى مرسوم است، اما رییس جمهور 
محترم تا به حال جلســه اى با نمایندگان نداشته اند و این 
در حالى است که ایشان باید از نظر نمایندگان هر استانى 

مطلع شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اعتراض نمایندگان استان خوزستان  در هفته گذشته:

براى اصفهان فقط آب شرب مى خواهیم

مراسم بزرگداشت حماسه 9 دى صبح امروز در 
اصفهان برگزار مى شود.

رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى 
اســتان اصفهان گفت: مراســم محورى روز 
9 دى از ســاعت 10 صبح در میــدان انقالب 
برگزار مى شــود و پس از آن مــردم از میدان 
انقالب به طرف خیابان کمال اسماعیل، خیابان 
پاسداران تا تقاطع ســید علیخان راهپیمایى 

مى کنند.
جعفر عسگرى افزود: ســردار فضلى فرمانده 
دانشــگاه افســرى و تربیت پاســدارى امام 

حسین(ع) سخنران این مراسم است.
همچنین اداره کل تبلیغات اســالمى، شــوراى 
هیئت هــاى مذهبى، کانون مداحــان، مجتمع 
کانــون هــاى فرهنگــى تبلیغــى و اتحادیه 
انجمن هاى اسالمى استان در اطالعیه اى مردم 

را به شرکت در مراسم 9 دى دعوت کردند.

بزرگداشت حماسه 
9 دى امروز در اصفهان

برگزار مى شود
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زردچوبه از ادویه هاى شناخته شده و پرمصرف است که 
عالوه بر ویژگى طعم دهندگى مطلوب به مواد غذایى، 

داراى خواص ضد التهابى نیز هست.
در حالى که افزودن این ادویه به غذا یا استفاده از آن 
روى پوست صورت بى خطر است، الزم است پیش از 

مصرف آن به شکل مکمل با پزشک مشورت شود.
این ادویه داراى خواص مهمى براى سالمتى است که 

از آن جمله مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

درمان بیمارى هاى مزمن 
زردچوبه داراى ترکیب هاى ضد التهابى طبیعى موسوم 

به کورکومینوید اســت که تأثیرات مثبتــى بر انواع 
بیمارى ها دارد. التهاب، عامــل بیمارى هاى متعددى 
است و در نتیجه در بسیارى از مطالعات، تأثیرات بالقوه 
زردچوبه در درمان بیمارى هــاى قلبى یا کاهش خطر 
ابتال به برخى انواع سرطان ها مورد بررسى قرار گرفته

 است. 

کمک به کاهش وزن 
بررســى هاى انجام شــده نشــان مى دهد ترکیب 
کورکومین به کاهش التهاب در پانکراس، سلول هاى 

ماهیچه و چربى کمک مى کند. 

با این حال به گفته کارشناسان تنها افزودن زردچوبه 
به رژیم غذایى موجب کاهش وزن نمى شــود و این 
ترکیب در کنار اقدامات دیگر همچون فعالیت فیزیکى 
و خوددارى از مصرف غذاهاى فرآورى شده تأثیرگذار 

است.

بهبود سالمت پوست
مصرف چاى زردچوبه یا استفاده از محصوالت بهداشتى 
حاوى این ماده باعث مى شــود پوست ترکیب هاى 
آنتى اکسیدان را دریافت کند. در حالى که شواهدى در 
مورد تأثیر معجزه آساى زردچوبه در درمان آکنه وجود 

ندارد، برخى از متخصصان پوست تأکید کرده اند که 
این ماده به تولید کالژن و درمان آکنه کمک مى کند. 

تسکین دردهاى آرتروز 
براى افراد مستعد دردهاى مفصلى افزودن زردچوبه 
به رژیم غذایى مفید است. در مطالعات مشاهده شده 
اســت که ترکیب کورکومین دردهاى ناشى از آرتروز 
را کاهش مى دهد. همچنیــن تأثیر آن در کاهش درد، 
عملکرد جســمى و بهبود کیفیت زندگى مبتالیان به 
آرتروز در بسیارى از بررسى ها مورد تأکید قرار گرفته  

است.

خوردن، بوییــدن و مالیدن خیار بر پیشــانى براى رفع 
سردرد مفید است. قطره قطره ریختن آب خیار در بینى 

و بوییــدن آن براى رفع گرفتگــى، بى حوصلگى و 
کم خوابى مفید اســت. آشــامیدن آب خیار براى 

رفع اکثر تب هاى شــدید، تســکین حرارت صفرا و 
خون، التهاب معده، رفع تشــنگى، پــاك کردن کبد، 
زیاد شدن ادرار، دفع ســنگ کلیه و مثانه و بهبود یرقان 
سودمند است.  یک لیوان آب خیار با نبات، مسهل خوب 
و گوارایى است و صفرا و سودا را از معده به خوبى خارج 

مى کند.
اگر مقدارى میخک را در آب خیار خیســانده و با عسل 
نوش جان کنید، رنگ رخسارتان باز مى شود؛ در حقیقت 

به کبد شما جال مى دهد و روح را شاداب مى کند.
اگر مبتال به مرض قند هستید تا مى توانید از خیار و تخم 
خیار اســتفاده کنید. خیار از نظر طب قدیم ایران سرد و 

خنک کننده بدن است و به هضم غذا کمک مى کند.

سایر خواص درمانى خیار شامل موارد زیر است: 
1-حل کننده اورات و اسید اوریک است، بنابراین بیمارى 

نقرس را درمان  مى کند.
2-ادرار آور است و براى رفع سوزش ادرار مفید است.

3-خون را تصفیه مى کند.
4-خیار براى درمان مبتالیان به ســوزش و بند آمدن 

ادرار مفید است.
5-عصاره برگ هاى له شده خیار ایجاد تهوع مى کند، 
بنابراین در مسمومیت ها و اختالالت دستگاه گوارش 

مصرف مى شود.
6-خیار عطش را تسکین مى دهد.

7-خیار ملین است.
8-خیار کبد را جال مى دهــد و صفرا را از معده به خوبى 

خارج مى کند.

مضرات خیار
اشخاصى که ناراحتى معده دارند، نباید در مصرف خیار 
زیاده روى کنند زیرا ممکن اســت باعــث اختالل در 

دستگاه گوارش شود.
خیار نفاخ است، چون سریعاً در معده فاسد مى شود. براى 
رفع نفخ و دل درد ناشى از خوردن خیار مى توانید مقدارى 

عرق نعناع یا کمى آبجوش و نبات بخورید.
همیشــه باید خیار را قبل از غذا خورد که به هضم غذا 
کمک کند. کســانى که نمى توانند خیار را خوب هضم 

کنند، باید آن را با نمک بخورند.

بیدار شدن هاى نیمه شب و عدم خوابیدن ناراحتى بسیار 
جدى است که طى مدت طوالنى اگر تکرار شود، منجر به 
اختالالت خواب مى شود و از این رو اهمیت دادن به آن و 

برطرف کردنش به شیوه هاى مناسب بسیار مهم است.
در اینجا پنج دلیل که شما را نیمه شب از خواب بیدار مى کند 
و کیفیت خوابتان را تحت تأثیر قرار مى دهد، بیشتر معرفى 

شده است:

خارش و تحریک پوست
اگزما یا شرایط تحریک پوست مى تواند کیفیت خواب را 
به خطر بیاندازد. این بیمارى تأثیر جدى روى کیفیت کلى 
زندگى دارد. اگزما منجر به تغییرات سیستم ایمنى بدن و 
پاسخ هاى التهابى مى شود که با خواب خوب تداخل پیدا 
مى کند. یک ایده خوب، پیدا کردن گزینه هاى درمان با نظر 
پزشک براى رفع اگزماست. اگر شما نیز جزو کسانى هستند 

که خارش پوست نمى گذارد شــب بخوابید، حتمًا باید از 
کرم هاى مخصوص اســتفاده کنید تا به سرعت خارش 

پوست کم شود و پوست رطوبت بیشترى جذب کند.

سندروم پاى بى قرار
سندروم پاى بى قرار یک اختالل حرکتى مربوط به خواب 
که منجر به احساس ناخوشایند گزگز و سوزن سوزن شدن 
پاها و میل شدید به تکان دادن آنها مى شود. سندروم پاى بى 
قرار به شدت کیفیت خواب را به خطر مى اندازد. این سندروم 
به خصوص در نیمه شب تمایل به بدتر شدن دارد و استفاده 
از داروهایى مانند آنتى هیستامین ها مى تواند عالیم آن را 

تشدید کند.

استفاده از برخى داروها
داروهاى محرك تأثیر قابل  توجهى روى کیفیت خواب شما 

دارند. داروهایى که براى مشکالت قلب یا تیروئید و یا آسم 
تجویز مى  شوند روى الگوى خواب تأثیر مى  گذارند و ممکن 

است باعث شوند در نیمه  هاى شب از خواب بیدار شوید.

سن
دانشــمندان هنوز علت این موضوع را نفهمیده  اند اما با 
افزایش سن، شــما نیاز به خواب کمترى دارید و احتمال 
اینکه در نیمه  هاى شب از خواب بیدار شوید، بیشتر است. 
این مشکل در زنان با افزایش سن بیشتر است، خصوصاً در 

زمان رسیدن به سن یائسگى.

اختالالت مزمن
افرادى که از دردهاى شدید، اختالالت قلب و عروق، دیابت 
و مشکالت دیگرى رنج مى  برند، اغلب در نیمه  هاى شب از 

خواب بیدار مى  شوند. 

یک متخصص اطفال درباره کاهش وزن کودکان هنگام 
دندان در آوردن و راه هاى کاهش این درد توضیحاتى داد.

على محتشــمى، متخصص اطفال اظهــار کرد: اغلب 
کودکان در بین چهار تا هفت ماهگى دندان در مى آورند 
اما این روند در کودکان مشابه هم نیست، زیرا این امر به 
عوامل متعددى از جمله میزان کلسیمى که کودك مصرف 
مى کند، وابسته است و برخى کودکان در این دوران دچار 
عوارضى مى شــوند که یکى از عمده ترین عالیم در این 
دوران، از دست دادن اشتهاســت. وى بیان کرد: در این 

دوران کودك به طور طبیعى دچار کاهش وزن مى شود زیرا 
چنانکه گفته شد زمان دندان در آوردن، کودك اشتهاى 
خود را از دست مى دهد و علت اصلى بى اشتهایى احساس 
ناراحتى است که کودك در زمان دندان درآوردن تجربه

 مى کند.
این متخصص اطفال با اشاره به اینکه ملتهب شدن لثه و 
درد در زمان بیرون آمدن دندان، باعث درد و بى اشتهایى 
کودك مى شود، گفت: این ناراحتى اغلب چهار روز قبل 
از دندان درآوردن آغاز مى شــود و ادامه پیدا مى کند. وى 

ادامه داد: در صورت کاهش یافتن وزن کودك، به میزان 
مصرف آب آنها توجه کنید؛ چرا که با از دست دادن اشتها، 
کودك دچار کمبود آب مى شود بنابراین تا حد امکان میزان 
مصرف آب را به کودك افزایش دهید. محتشمى افزود: 
جایگزین کردن الکترولیت ها در وضعیت حاد کم آبى بدن، 
یکى از بهترین گزینه هاست و این محلول باعث افزایش 
میزان سدیم مى شود.  وى یادآورى کرد: غذاى سرد مانند 
ماست یا میوه ســرد، مى تواند ناراحتى دندان درآوردن را 

کاهش دهد.

سینه درد
بیشــتر بیماران یک ماه پیش از وقوع حمله قلبى احساس تنگى، فشــار یا درد کلى در قسمت سینه خود 
را تجربه مى کنند. اما افراد بسیارى پس از برطرف شــدن این ناراحتى دیگر توجهى به آن نمى کنند، در 

شرایطى که مى تواند به بروز مشکلى جدى در بدن اشاره داشته باشد.
اگر با احساس تنگى و فشار ناگهانى در ناحیه سینه خود مواجه شده اید یا احساسى غیر عادى در قلب خود 

دارید، مراجعه به پزشک براى بررسى دقیق شرایط بهترین گزینه است.

ببیشـ
تج رارا
ششررا
اگراگر
د دا

هشدار بدن  پیش از حمله قلبىهشدار بدن  پیش از حمله قلبى
توجه نکردن و نادیده گرفتن شرایط سالمت و خطرات مى تواند موجب ضررى جبران ناپذیر و مرگبار شود. پیش از وقوع حمله قلبى بدن ممکن 

است با ارائه برخى نشانه ها به شما هشدار دهد.
این باور اشتباه وجود دارد که تنها چند ثانیه پیش از وقوع حمله قلبى از این مسئله آگاه خواهید شد اما ممکن است حتى یک ماه پیش از حمله قلبى، بدن تالش 

کند تا نسبت به عوامل خطرآفرین و هرگونه اختالل در جریان خون قلب به شما هشدار دهد.
در شرایطى که وقوع برخى موارد حمالت قلبى ناگهانى و بدون هیچ هشدارى هستند، برخى موارد نیز پس از نشانه ها و عالیم تدریجى رخ مى دهند. در 

ادامه با برخى از این نشانه هاى شایع که مى توانند یک ماه پیش از وقوع حمله قلبى شکل بگیرند بیشتر آشنا مى شویم.

ناراحتى معده
در شرایطى که انتخاب هاى غذایى یا آنفلوآنزاى معده را مى توان 
دلیل احساس درد در ناحیه شکم دانســت اما باید به بروز هرگونه 
مشکل ناگهانى در بلع، حالت تهوع، استفراغ و یا ناراحتى کلى معده 

توجه داشت.
معده و قلــب داراى ارتباطــى پیچیده 

هســتند. از این رو، زمانى که معده 
نشــانه هاى ناراحتى و پریشانى 
را نشــان مى دهد، ممکن اســت 
نشــانگرى از بروز مشکل در قلب 

نیز باشد.

تنگى نفس
تنگى نفس یکى از مشکالتى است که بسیارى از قربانیان حمله قلبى 

پیش از وقوع این شرایط آن را تجربه مى کنند.
حتى زمانى که نشســته اید یا تنها فعالیت هاى عادى 

روزانه را انجام مى دهید، ممکن است با تنگى نفس 
مواجه شوید. اختالالت قلبى مى توانند بر سطح 
جریان اکسیژن در خون اثرگذار باشند و تنفس را 
براى شما دشوارتر سازند. این شرایط مى تواند 
به احساس سرگیجه و تنگى نفس روزانه چند 

هفته پیش از وقوع حمله قلبى منجر شود.

اختالالت خواب
اگر سر میز شام یا هر نقطه دیگر خانه در طول روز خوابتان مى برد، این ممکن است نشانه اى هشدار دهنده از بروز 
مشکل در بدن باشد. از سوى دیگر، اگر با بى خوابى مواجه هســتید نیز ممکن است بدن در تالش براى بیان بروز 

مشکل باشد.
اختالالت خواب مى توانند نشانه اى از بروز اختالل در سطوح اکسیژن بدن 

باشد که به واسطه بیمارى قلبى یا بروز مشکل در سرخرگ ها شکل گرفته 
اند. اگر تا پیش از این، الگوهاى خواب منظم داشته اید اما اکنون بى قرارى 
یا دشوارى در به خواب رفتن و خواب باقى ماندن را تجربه مى کنید، این 

شرایط ممکن است نشانه اى هشداردهنده از بروز مشکل در بدن باشد.

خستگى شدید
تجربه گاه به گاه خستگى شدید، به ویژه در دنیاى امروز که همه چیز بسیار سریع شده است، 
مسئله اى شایع محسوب مى شود. اما اگر به طور ناگهانى با احساس خستگى و ضعف شدید 
که دلیلى براى آن نمى یابید مواجه شده اید، این شــرایط مى تواند نشانه اى از بروز مشکلى 

جدى تر از استرس روزانه باشد.
در این حالت از خستگى کارهاى ساده اى مانند دوش گرفتن یا مرتب کردن تخت خواب نیز 
فعالیت هایى بسیار دشوار براى قربانى آینده حمله قلبى به نظر مى رسند. احساس خستگى و 

بى حالى اغلب بدون دلیل خاص و حتى در صورت انجام کارهاى ساده رخ مى دهد.
احساس خستگى بدون انجام فعالیت جسمانى خاص یا استرس بیش از اگــر بــا 

حد مواجه هستید، به آنچه بدن تالش مى کند به شما بگوید 
توجه بیشترى داشته باشید. از آنجایى که خستگى بى 
دلیل و ناگهانى یکى از نشانه هاى هشداردهنده پیش 
از وقوع حمله قلبى است، مراجعه به پزشک براى 

بررسى دقیق شرایط بهترین گزینه است.

یا دشوارى در
شرایط ممکن

ده 

عادى 
س

ن

حد موا
تو

 4 خاصیت مهم زردچوبه
ه 

ه 
ه 
ز 
 ،
ه

ه  

5 دلیل که شما نیمه شب از خواب بیدار مى شویدخواص فوق العاده خیار 
فع 
نى

 
د، 
ن

اداره کل راه و شهرســازى اســتان اصفهان در نظر دارد امور نقلیــه براى مأموریت هاى درون شــهرى و 
برون شهرى کارکنان را از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید، بدینوسیله از شرکت هاى داراى تأییدیه اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى (کد حمل و نقل) دعوت مى گردد براى دریافت اسناد مناقصه تا روز 5 شنبه مورخ 

1397/10/13 به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى http://setadiran.ir مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهادها تا روز سه شنبه مورخ 1397/10/25
گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1397/10/26

نشانى: اصفهان- خیابان سعادت آباد                                        تلفن: 36681068- 031

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 97/51/ن

روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهانروابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان

نوبت دوم

 شماره 
مبلغ ضمانت نامه شرکت مبلغ برآورد (ریال)موضوع پروژهمناقصه

رتبه موردنیازدر مناقصه (ریال)

97/51
واگذارى امور نقلیه براى مأموریت هاى 
درون شهرى و برون شهرى کارکنان 

اداره کل راه و شهرسازى از محل اعتبارات 
سازمان ملى زمین و مسکن

13/020/000/0001/302/000/000
مجوز اداره تعاون، کار و 

رفاه اجتماعى 
(کد حمل و نقل)

م الف: 331979

شهردارى در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به فروش 2 قطعه زمین به شرح ذیل متعلق به شهردارى اقدام نماید.
1- قطعه زمین واقع در خیابان کارگر- کوچه همت 3 به پالك ثبتى 51/1674 به مساحت 142/8 مترمربع با کاربرى مسکونى به مبلغ کل 1/150/000/000 ریال 
2- قطعه زمین واقع در خیابان شریعتى کوى سرشک به پالك ثبتى 71/2575 به مساحت 270/97 مترمربع با کاربرى مسکونى به مبلغ کل 1/600/000/000 ریال.
سپرده شرکت در مزایده پالك 51/1674 مبلغ 57/500/000 ریال و سپرده شرکت در مزایده پالك 71/2575 مبلغ 80/000/000 ریال. سپرده شرکت در مزایده 
شامل فیش واریزى به حساب 0107157166009 بانک ملى بنام سپرده شهردارى نطنز، ضمانت نامه بانکى و یا مطالبات ( به پیشنهاداتى که فاقد سپرده، سپرده 

کمتر، چک و یا نظای ر آنها مى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد) سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است. 
در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انجام معامله نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى نطنز ضبط خواهد شد. 

شهردارى در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى چهارشنبه 97/10/19 و در محل دبیرخانه محرمانه شهردارى نطنز واقع 

در بلوار شهید مصطفى خمینى(ره) مى باشد.
تلفن تماس: 54222119- 031 

آگهى مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنزعلى پیراینده- شهردار نطنز
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از پروردگار یارى مى خواهم که هم قاهر اســت و هم قادر و بر او 
توکل مى کنم که هم کفایت کننده اســت و هم یارى دهنده و شــهادت 
مى دهم که محمد (ص) بنده و رسول اوســت، او را فرستاده است تا 
فرمان هایش را روان دارد  و حجت را بر همه تمام کند و مردمان را 

از عذاب او بترساند، پیش از آنکه روز رستاخیز فرا رسد.
موال على (ع)

روز چهارشنبه 5 دي 1397 شرکت حمل و نقل توکا میزبان همایش«چالش ها 
و فرصت ها در صنعت حمل و نقل» بود.  

این همایش به همت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان، 
استانداري اصفهان، شــهرداري اصفهان و دانشــگاه پیام نور مبارکه در سالن 
اجتماعات شرکت حمل و نقل توکا از زیر مجموعه هاي هولدینگ توکا فوالد 
برگزار شد. از محورهاي مطرح شده در این همایش می توان به جایگاه استان 
اصفهان در حمل و نقل کشور، آمادگی براي مواجهه در شرایط بحرانی، توسعه 
پایدار حمل ونقل، چالش ها و فرصت هاي صنعت حمل و نقل و پدافند غیر عامل 

در حمل و نقل جاده اي اشاره کرد. 
در حاشیه این همایش که با حضور مسئولین استان، فعاالن حمل و نقل جاده اي، 
رانندگان، صاحب نظران صنعت حمل و نقل و متخصصین مدیریت بحران برگزار 
شــد، به راه هاي مواجهه با بحران ها و برون رفت از بحران هایی که در شرایط 

خاص بر صنعت حمل و نقل کشور حاکم می شود ، پرداخته شد.   
***

در ابتداي جلسه مهندس منوچهر هادي مدیر عامل شرکت حمل و نقل توکا به 
عنوان میزبان این همایش ضمن خوش آمد گویی به مدعوین با اشاره به جایگاه 
استان اصفهان در حمل و نقل کشور، به مأموریت شرکت حمل و نقل توکا بعنوان 
برترین شرکت حمل و نقل استان با داشتن ناوگان ملکی مجهز، شعب متعدد در 
سطح کشور و پایانه اختصاصی در صنعت حمل و نقل جاده اي در زمینه حمل مواد 

فلزي و معدنی در چشم انداز حمل و نقل کشور اشاره کرد.
هادى همچنین به خدماتی که مجموعه تحت مدیریت او توانســته اســت در 
مواقع حساس و مورد نیاز مانند زلزله کرمانشــاه و اعتراضات ماه هاي اخیر، با 
کامیون هاي ملکی خود به حمل و نقل کاال در جهت یاري رسانی به هموطنان 
نیازمند و صنایع ملی کشور، مستقر در استان اصفهان بنمایند اشاره کرد و انتخاب 
حمل و نقل توکا را به عنــوان میزبان این همایش، در راســتاى جایگاه ویژه و 
توانمندي هاي این شــرکت در حمل و نقل استان و کشور دانست. وي خطوط 
ارتباطی بین رانندگان،  شرکتهاي حمل و نقل و مســئولین مرتبط را در زمان 
مواجهه با شــرایط خاص و همکاري و همراهی آنان را از نقاط کلیدي در حل 

بحران هاي صنعت حمل و نقل عنوان نمود.
***

در ادامه مقاالت منتخب توسط داوران و همایش و خالصه آن ها در جلسه ارائه 
گردید. از جمله موارد قابل ذکر در این باره می توان به "بررسی ریسک هاي حمل 
و نقل جاده اي با توجه به شــرایط اقتصاد مقاومتی"، "راهکارهاي بهره برداري  
هدفمند از ناوگان ملکی در شرایط خاص" ، "استفاده از سیستم هاي نوین ناوبري 

در حمل و نقل جاده اي" ، "پدافند غیر عامل و برنامه ریزي حمل و نقل"  نام برد.
***

در این مراسم مهندس جعفري معاونت حمل و نقل سازمان حمل و نقل استان 
اصفهان ضمن تبریک 26 آذر "روز حمل و نقــل" و اول دي "روز راهداري"، به 
ارائه آمار عملکردي استان اصفهان در حمل و نقل کاال، مسافر و اهمیت برگزاري 
همایش هاي علمی در زمینه حمل و نقل با هدف پیش برد و بهبود صنعت حمل و 
نقل پرداخت. وي با اشاره به نقش اساسی حمل و نقل از ابتداي تاریخ بشر در شکل 
دهی جوامع انسانی و توسعه اقتصادي آنها، شریان هاي ارتباطی را جزو زیربناهاي 

اقتصادي هر کشوري در عصر حاضردانست. 
معاونت حمل و نقل سازمان راهداري به پدافند غیر عامل در مدیریت بحران اشاره 
و عنوان کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و احتمال وقوع بحران هاي مختلف، 
داشتن طرح هاي عملیاتی و پیش بینی راهکارهاي کاربردي و امکان استفاده 
مطلوب تر از منابع امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي قابل کنترل در کاهش 

پیامدهاي بحران، تأثیر گذار است.
وى با اشاره به وقایع چند ماه گذشته که در حمل و نقل جاده اي کشور به وقوع 
پیوست، از لزوم آمادگی تیمی رانندگان جهت مواجهه در شرایط خاص به عنوان 
یک راهکار کلیدي یاد کرد که می تواند در جهت برون رفت از شرایط بحرانی و 

جلو گیري از سوء استفاده افراد فرصت طلب کارگشا باشد.    
***

محمدي، نماینده استانداري استان اصفهان نیز در این همایش گفت: "وظایف 
مدیران بحران در قالب تالش هایی همچون جلوگیري از وقوع بحران، کسب 
آمادگی بــراي مواجهه با بحران و تهیــه طرح ها و منابــع الزم براي کاهش

 هزینه هاي بحران می باشد. 
وى افزود: توجه به یکی از مسائل بســیار مهم در بحران ها، رفتارهاي انسانی 
افراد درگیر در بحران است، که این افراد شامل رانندگان، مردم عادي، نیروهاي 
انتظامی و نیروهاي امدادي اســت. در شــرایط بحرانی ابتدا بایســتی عوامل
 ایجاد کننده حوادث پیش بینی و شناسایی شده و برنامه اي براي جلوگیري از 

وقوع حوادث و کاهش پیامدهاي آن اتخاذ گردد.
محمدى همچنین تصریح کرد: شــرایط اضطراري در شبکه هاي حمل و نقل 
بیشتر مواقع از خطاهاي انسانی نشات می گیرد که می تواند منجر به اثرات  زیان 
بار شدید شوند. وى داشتن برنامه اي براي آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري 

را براي فائق آمدن بر بحران ها بسیار حائز اهمیت دانست.
***

مرتضایی از سازمان موتوري شهرداري اصفهان هم در خصوص احتمال وقوع 
بحران و اتخاذ راهکارهایی کاربردي جهت شناسایی و پیش گیري از بحران هاي 
تأثیر گذار بر صنعت حمل و نقل نظیر سیل، زلزله، طوفان و... و پیامد هاي ناشی 

از این حوادث سخنانى ایراد کرد.
***

در پایان معاون راهداري و حمل و نقل استان اصفهان به عنوان متولی حمل و 
نقل استان، ضمن پرداختن به نقش تأثیرگذار شرکت حمل و نقل توکا در ارائه 
خدماتی که با هماهنگی فرمانداري شهرستان مبارکه و سازمان حمل ونقل و 
دیگر نهادهاي ذیربط در تأمین مواد اولیه فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به 
عنوان دو کارخانه تولید کننده آهن و فوالد کشور در ماه هاي اخیر که بخش حمل 
ونقل در اعتراضات غیر متعارف صنفی دچار اختالل گردیده بود،  از این شرکت 
تقدیر کرد و با اشاره به برنامه ریزي صحیح و آگاهانه با توجه به امکانات موجود، 
آمادگی واکنش در شرایط اضطراري را در فائق آمدن بر حوادث، غیر قابل انکار 
دانست. وى تندیس و لوح سپاسی را بابت قدردانی در مدیریت بهره ور ناوگان 
ملکی در مقاطع حساس ملی به مهندس منوچهر هادي مدیر عامل شرکت حمل 
و نقل توکا از طرف مهندس مهدي خضري مدیــر کل راهداري و حمل و نقل 

جاده اي استان اصفهان اهدا کرد.

چالش ها و فرصت ها در صنعت حمل و نقل  
در قالب همایشى با حضور مسئولین ارشد اصفهان در محل «شرکت حمل و نقل توکا» تشریح شد؛ 


