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بعد از مهدى 
پاکدل...
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ىبعد از مهدى  ه ز دىب از د مهدىب از بعد
لپاکدلپاکدل... لاک پ

ازدواج مجدد بهنوش طباطبایى؛ 
شایعه جدیدى در راه است؟

     

8 دمنوش زمستانى فوق العاده مفید براى سالمتى خصوصى سازى، گام مؤثرى در اجراى پروژه هاست  این «افشار» ضد و نقیض!     به خانه برو و پول نقد بیاور! سپاهان پایان فصل چه مى کند؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

از خواص 
کدوحلوایى 
چه مى دانید؟

آغاز نسخه نویسى الکترونیکى از ماه آینده
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قاچاق کتاب بیشتر از 
سرقت بانک سود دارد!

انقالب با مغز، قلم و علم و 
دانایى صادر مى شود

تشدید بازرسى 
و نظارت بر اصناف 
ویژه شب یلدا دختران طالیى 5

«اسوه»

یک متخصص گوارش و کبد درباره شب یلدا 
و خواص بى نظیر خوراکى هاى مورد استفاده در 

این شب بلند توضیحاتى داد.
ترانه محمدى، متخصص گوارش و کبد 

گفت: کدوحلوایى گیاهى با خاصیت...

«خیلى زشته اصفهانى باشى و سپاهانى نباشى.» 
زهرا در حالى که با دوستش در حال سلفى گرفتن 
اســت چنان قاطعانه این را مى گوید که جایى 
براى تردید در عالقه اش بــه این تیم اصفهانى 
باقى نمى گذارد. مى گویــد به تازگى به 
جمع فوتبالى ها اضافه شده اما به عشق 

شهرش طرفدار سپاهان خواهد ماند. 
ســالن اجتماعات فرهنگســراى اسوه؛ 
ساعت 14 روز شنبه. طرفداران سپاهان، از مرد 
و زن، پیر و جوان در این سالن گرد آمده اند تا در 
کنار هم قهرمانى تیم محبوبشــان در نیم فصل 

رقابت هاى...

یک شنبه متفاوت نمایندگان مستعفى اصفهانیک شنبه متفاوت نمایندگان مستعفى اصفهان
دیروز نمایندگان اصفهان به جاى حضور در جلسه علنى مجلس در دفتر امام جمعه اصفهان تجمع کردنددیروز نمایندگان اصفهان به جاى حضور در جلسه علنى مجلس در دفتر امام جمعه اصفهان تجمع کردند

آیت ا... طباطبایى نژاد: رفتار الریجانى نسبت به نمایندگان استان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى، مؤدبانه نبوده استآیت ا... طباطبایى نژاد: رفتار الریجانى نسبت به نمایندگان استان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى، مؤدبانه نبوده است
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مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان خبر داد

ژنرال نازك نارنجى!
امیرقلعه نویى به دلیــل اتفاقات رخ داده در دیدار دو تیم ســپاهان و 

استقالل خوزستان در کنفرانس خبرى شرکت نکرد.
 دیدار دو تیم ســپاهان و استقالل خوزســتان با تساوى یک بر یک 
خاتمه یافت و با این نتیجه طالیى پوشان به صدر جدول رسیدند ولى 
امیرقلعه نویى همانطور که طى بازى هم مشــخص بود، مانند دیدار 

برابر پرسپولیس در کنفرانس خبرى شرکت نکرد.
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در صفحه 5 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پرداخت
 7000 میلیارد ریال 

مالیات بر ارزش افزوده 
در استان

سپاهان در ریاضى، 20 گرفت!
پیشتازى پسران طالیى در اعداد و ارقام

5

3 ساعت در میان سپاهانى هایى که قهرمانى تیمشان 
در نیم فصل را روى پرده نقره اى تماشا کردند طلبکارى هاى طلبکارى هاى 

 مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان گفت: هفته 
پژوهش را بهانه قــرار دادیم تا بخشــى از گزارش هاى 

پژوهشى وخالقانه واحد ها را به نمایش بگذاریم.
به گزارش اداره روابط روابــط عمومى مدیریت درمان، مدیر 
درمان تامین اجتماعى اســتان اصفهــان در افتتاحیه اولین 
نمایشگاه پژوهش محور توسعه، ســالمت و رفاه اجتماعى 

بیان داشــت: هفته پژوهش را بهانه قرار دادیم تا بخشى از 
گزارش هاى پژوهشى وخالقانه واحد ها را به نمایش بگذاریم و 
یک گزارشى از عملکرد ها ودستاوردهاى حوزه مدیریت درمان 

و بیمه تأمین اجتماعى را به منصه ظهور بگذاریم.  
دکتــر اعتصــام پــور ادامــه داد: امیدواریــم ایــن
نمایشگاه شروعى براى ایجاد عملیاتى مدیریت دانش باشد 

 وامیدواریم این بســتر مناســب بتواند در کل کشــور براى 
حوزه هاى درمان الگو سازى شود و مرکز اسنادى براى انتقال 

تجارب قرار گیرد.
وى در خصوص تأسیس اولین نمایشــگاه پژوهش محور 
توسعه ، سالمت و رفاه اجتماعى گفت: سازمان تأمین اجتماعى 

متولى رفاه اجتماعى وتوسعه است.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان بیان داشت:ما 
دستاوردهاى خالقانه هر حوزه اعم از درمانگاه و بیمارستان 
به عالوه گزارش عملکرد آن واحد، پتانســل موجود نگاه 
خالقانه به عالوه حوزه هاى پژوهش محور ونگاهى که در 

پروژه هاى آینده داشت را تدوین کنیم.
دکتر اعتصام پــور گفت: ما مى خواهیم اســتارتى در مقوله 

مدیریت دانش بزنیم یعنى هر حوزه اى «مثل بیمارســتان 
دکتر غرضى» قدمت قبل وچشم انداز آینده آن را به پکیجى 
الکترونیک تبدیل کند وسیر تاریخى بیمارستان را در اختیار 

مدیران بعدى قرار دهد.
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان گفت:ما هفته 
پژوهش را بهانــه اى قرار دادیم تا بخشــى از گزارش هاى 

پژوهشى وخالقانه واحد ها را به نمایش بگذاریم ودر کنارآن 
یک گزارشى از عملکرد ها ودستاوردهاى حوزه مدیریت درمان 
وبیمه تأمین اجتماعى را به منصه ظهور بگذاریم و شــروعى 
براى ایجاد عملیاتى مدیریت دانش باشیم وامیدواریم این بستر 
مناسب بتواند در کل کشور براى حوزه هاى درمان الگو سازى 

کند و مرکز اسنادى براى انتقال تجارب قرار گیرد.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان مطرح کرد

برنامه ریزى براى عملیاتى کردن مدیریت دانش 
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با تأکید بر اینکه ما 
از مسئوالن مى خواهیم در امور دانشــگاه ها دخالت نکنند، 
گفت: امروز شاهد هستیم در یکى از مهمترین دانشگاه هاى 
بزرگ علوم پزشکى، رتبه هاى اول، دوم و سوم کنکور در کنار 
رتبه هاى 104 هزارم قرار گرفته اند که این امر نشان مى دهد 
تصمیم گیرى ها در مجلس شوراى اسالمى صورت مى گیرد.

حسن قاضى زاده هاشمى با انتقاد نســبت به دخالت برخى 
نهادها در امور دانشگاه ها، خاطر نشــان کرد: در 1000 سال 
گذشته ابوالقاســم فردوسى شــعر «توانا بود هر که دانا بود، 
ز دانش دل پیر برنا بود» را ســرود که بخش دوم این شــعر 
مربوط به محققان مى شــود، ولى بخش اول آن خطاب به 

سیاستمداران و سیاستگذاران است.
قاضى زاده تأکید کرد: بسیار خجالت آور است که 0/3 درصد 
از بودجه کل کشور به حوزه تحقیقات اختصاص داده مى شود 
ولى در زمان تحقق آن اعالم مى شــود کــه باید از معاونان 
پژوهشى دانشگاه ها سئوال شود. این گفته نشان مى دهد که 

سیاستگذاران کمتر به حضور عالم و علم باور دارند.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکى تأکید کرد: اگر 
قرار باشد انقالب صادر شود با مغز، قلم و علم و دانایى صادر 
مى شود. این همان کارى اســت که چین انجام داده و امروز 
شاهد هستیم این کشور توانسته است از طریق علم انقالب 

خود را صادر کند.

سخنگوى فراکسیون مســتقلین والیى مجلس از حضور 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه این فراکسیون خبرداد 
و گفت: به گفته محمدباقر نوبخــت، رئیس جمهورى یک 
شنبه آینده الیحه بودجه سال 1398 کل کشور را به مجلس 

تقدیم مى کند.
مهرداد بائوج الهوتى در جمع خبرنگاران افزود: در جلسه امروز 
این فراکسیون نمایندگان آخرین وضعیت بودجه سال آتى را 

بررسى کردند.
وى با بیان اینکه نوبخت اعالم کــرد به احتمال زیاد الیحه 
بودجه سال 98 تغییراتى خواهد داشــت، یادآور شد: رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه همچنین تأکید کرد در این الیحه، 

126 هزار میلیارد تومان درآمد هاى مالیاتى و 65 هزار میلیارد 
تومان هزینه هاى عمرانى پیش بینى شده است. وى همچنین 
گفت: نوبخت در این جلسه بیان کرد که به احتمال زیاد بودجه 

سال آتى در دو سقف تصویب مى شود.
سخنگوى فراکسیون مســتقلین والیى مجلس ادامه داد: 
افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش به 64 هزار میلیارد 

تومان از ویژگى هاى دیگر الیحه بودجه 98 است.
الهوتى خاطرنشان کرد: بر اساس اظهارات رئیس سازمان 
برنامه و بودجه، در الیحه بودجه سال آتى فروش روزانه یک 
میلیون و 500 هزار بشکه نفت پیش بینى شده، این در حالى 

است که این رقم امسال دو میلیون و 400 هزار بشکه بود.

انقالب با مغز، قلم و علم و 
دانایى صادر مى شود

بودجه هفته آینده
 به مجلس مى رسد

پیامک ها علیه اینستاگرام
   خبر آنالین | بعــد از طوفان پیامکــى براى 
تصویب نکردن لوایح چهارگانه دولت، حاال دلواپســان 
به منظور فیلتر کردن اینستاگرام خیز برداشته اند و این بار 
نمایندگان کمیسیون فرهنگى با هدف از دسترس خارج 
کردن این شبکه اجتماعى در سیبل طوفان پیامکى قرار 
گرفته اســت و البته این بار هم پیش شماره 915 پیشتاز 

است. این پیش شماره متعلق به استان خراسان است.

یک دکور عجیب 
اً  خیــر ا  روزنامه جمهورى اسالمى|
برنامه اى با نام «تب تاب» از رسانه ملى پخش مى شود 
که مجرى و مهمان آن در یک دکور عظیم در حالى که 
تاب مى خورند(!) با مردم گفتگو مى کنند. به نظر مى رسد 
هزینه هاى سنگین دکورســازى در صدا و سیما در کنار 
سایر اسراف ها در این ســازمان که با بودجه میلیاردى 
بیت المال اداره مى شود از نظر سازمان هاى نظارتى دور 
مانده است و مسئولین این سازمان هم احساس مى کنند 
با دکورهاى عجیب و غریب و اســتفاده از انواع و اقسام 

مجریان، در حال مبارزه با ماهواره هستند!

ضرورت بازنشستگى
بعضى ائمه جمعه

   خبر آنالین | عضو مجلس خبــرگان با تأکید 
بر ضرورت شمول قانون منع به کارگیرى بازنشستگان 
درباره ائمه جمعه، گفت: طــرح موضوعات تکرارى در 
مراسم نماز جمعه باعث مى شــود این مراسم از شکوه 
و عظمت افتاده و مستمعان آب بروند. آیت ا... سیدهاشم 
بطحایى ادامه داد: واقعیت آن است که ائمه جمعه اى که 
فرسودگى در جسم و جانشان به وجود آمده، توان حرف 
زدن ندارند چه برسد به مطالعه و کسب اطالعات روز، از 

همین رو ضرورت دارد بازنشسته شوند.

شناسایى اموال سلطان سکه
 انتخاب| عباس جعفرى دولت آبادى، دادستان 
تهران در رابطه با آخرین وضعیت شناسایى اموال «وحید 
مظلومین» اظهار کــرد: پلیس گزارش مبســوطى از 
شناسایى اموال مظلومین ارائه کرده که حداقل 17 ملک 
و تعدادى خودروهاى گرانقیمت از جمله یک دســتگاه 
BMW 2018 که در یک برج  مسکونى مخفى شده 

بود  و همچنین امالکى در کیش شناسایى شده است.

تخلف میلیاردى 
در نهاد فرهنگى 

مدیــرکل و معــاون ســابق یکى از    فارس|
دســتگاه هاى فرهنگى مازندران، به دلیل تخلف مالى 
توسط دستگاه قضائى اســتان تحت پیگرد قانونى قرار 
گرفتند. پیگیرى از منابع آگاه حاکى از این است تخلف 
مالى این مدیــران بالغ بر 40 میلیارد ریال بوده اســت. 
این مدیرکل و معاون وى در حــال حاضر در پایتخت با 

مسئولیت هاى جدید در حال فعالیت هستند.

پیشنهاد جدید بنزینى
 بهار| رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى 
اســالمى گفت: یکى از پیشــنهادهاى ما این است که 
قیمت سوخت را به شکلى در سال 98 ثابت نگه داریم اما 
برخى از خودروهاى شخصى که مصرف آنها حدود 60 
درصد از مصرف روزانه را تشکیل مى دهد سهم مشخص 
براى مصرف آنها در نظر گرفته شود و براى خودروهاى 

حمل ونقل عمومى سهم بیشترى در نظر گرفته شود.

دانشگاه ها خیلى خوبند!
اسحاق جهانگیرى، معاون اول رئیس    ایسنا|
جمهورى در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و 
فناوران برگزیده کشور اظهار کرد: هیچ وقت آرامشى به 
خوبى وضع فعلى در دانشگاه ها نداشتیم و امروز مشاهده 
مى کنیم که دانشگاه ها هم نشاط سیاسى دارند و هم به 
مسائل علمى خوب پرداخته مى شود و رؤساى دانشگاه ها 

در صحنه حضور دارند.

خبرخوان
بازار داغ تورهاى یلدایى 

یک هفته مانــده به شــب یلدا،   چمدان|
بازار تورهاى گردشــگرى یلدایى داغ شده است. 
برخى همان تورهاى همیشــگى خــود را دارند با 
پسوند «یلدا» و برخى نیز براى بلندترین شب سال 
برنامه ریزى هایى انجام داده اند. نگاهى به بازار نشان 
مى دهد که برخى از آژانس ها از این مناسبت فقط 
براى درآمدزایى بیشتر اســتفاده مى کنند. بررسى 
بازار نشان مى دهد که اکثر آژانس ها چنین سیاستى 

براى شب یلدا دارند.

حمله به خودروهاى مردم 
در قم

رئیس پلیس امنیــت عمومى قم از    مهر |
شناسایى و دســتگیرى دو نفر از عامالن تخریب 
هشت دستگاه خودروى سوارى در یکى از مناطق 
قم در بازده زمانى کمتر از شش ساعت خبر داد. روز 
شنبه فیلمى در فضاى مجازى منتشر شده بود که 
نشان از حمله عده اى به خودروهاى پارك شده در 
یکى از کوچه هاى قم مى داد و عامالن این اقدام با 
شکستن شیشه خودروها صدمات زیادى به آنها وارد 
کرده بودند. پلیس قم پس از گزارش این حادثه وارد 
عمل شــد و دو نفر از عامالن این حادثه را دستگیر 

کرد و به دام انداخت.

یارانه بگیران 
بیشتر شده اند!

  ایسنا| اجراى قانــون هدفمندى یارانه ها 
در چند ماه اول امســال حکایــت از آن دارد که نه 
تنها تعداد یارانه بگیران کم نشــده، بلکه به تعداد 
آنها اضافه نیز شده است. در حال حاضر بیش از 78 
میلیون نفر یارانه نقــدى دریافت مى کنند و خبرى 

هم از حذف دهک هاى باالى درآمدى نیست.

گام نخست حج 98 
برداشته مى شود

رئیس ســازمان حج و زیــارت به    ایسنا|
منظور مذاکرات حج تمتع 98 دیروز عازم عربستان 
شد. قرار است در این مذاکرات طرفین در خصوص 
نحوه حضــور زائران جمهورى اســالمى ایران در 
موســم حج تمتع 98 گفتگو و تبادل نظر کنند. این 
مذاکرات همه ساله و پیش از شروع حج تمتع میان 
وزارت حج عربستان سعودى و کشور هاى حاضر در 

موسم حج تمتع انجام مى  شود.

در حد عقب مانده هاییم
 آنا| دبیرکل خانه پرستار اظهار کرد: امروزه که 
دنیا به سمت بیمارستان زدایى حرکت مى کند ما در 
ایران به افزایش تخت بیمارستانى افتخار مى کنیم 
در حالى که تعداد پرستاران کشور در حد کشورهاى 
عقب افتاده دنیاســت و حتى میانگین به کارگیرى 

پرستار در ایران نسبت به عراق نیز پایین تر است.

افزایش مشترکین برقى
بررســى آخریــن وضعیــت   افکارنیوز|
مشترکین و میزان مصرف برق کشور حاکى از آن 
است که مشترکین این صنعت تا پایان مهرماه سال 
جارى به حدود 35 میلیون و 468 هزار مشــترك 
رسیده که این تعداد در مقایسه با پایان سال گذشته 

حدود 633 هزار مشترك افزایش یافته است.

پرواز چارتر
 خالف قانون است

 عصر ایران| سخنگوى فراکسیون نمایندگان 
والیى مجلس شوراى اسالمى گفت که در جلسه 
این فراکســیون وزیر راه و شهرسازى عنوان کرد 
که پرواز چارتر خالف قانون اســت لذا با اینگونه

 برنامه ریزى پروازهاى چارترى برخورد مى کنیم، 
باید چارتر بسته شــود، مگر براى کسى که مسافر 

خاص خود را داشته باشد.

شنبه گذشته خبر دفاع حسین فریدون از پایان نامه دکتراى 
خود در دانشگاه شهید بهشتى منتشــر شد. خبرگزارى 
«دانشجو» نوشت که پیگیرى هاى این خبرگزارى از منابع 
آگاه در دانشگاه نشان مى دهد این دفاع نه در روز 17 آذر، 
که ده روز قبل و در خارج ساعات ادارى انجام شده است 
و حتى شیرینى دفاع آقاى فریدون در دانشکده اقتصاد و 

علوم سیاسى هم توزیع شده!
 الزم به ذکر است خبر برگزارى این دفاع تلویحًا و بلکه 
تصریحاً مورد تأیید مسئولین آموزشى دانشکده اقتصاد و 
علوم سیاسى نیز قرار گرفته و حسین فریدون روز شنبه 24 
آذر احتماًال براى انجام اقدامات نهایى مربوط به مدرك 

دکتراى خود به دانشگاه شهید بهشتى رفته  است.  
دفاع فریدون و دکتر شــدن قریب الوقــوع او در حالى 
اســت که پرونده تخلف تحصیلى برادر رئیس جمهور در 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى اسالمى 

همچنان باز است.  
به هر روى، حسین فریدون از پایان نامه دکتراى خود دفاع 
کرده و در سایه سکوت رسانه ها، به زودى مدرك دکتراى 
خود را از دانشگاه شهید بهشتى دریافت خواهد کرد! این 

جلسه دفاعیه تا کنون چندین بار به تعویق افتاده بود. 

یک ناشــر مى گوید: قاچاقچیان کتاب بخش سودآور 
ناشران بزرگ را هدف قرار داده اند که سودش بیشتر از 

سرقت بانک است.
علیرضا بهشتى مدیر انتشــارات «روزنه» در گفتگو با 
«ایسنا»، درباره قاچاق کتاب اظهار کرد: قاچاق کتاب 
قطعًا کار صحیحى نیست و به نشــر لطمه مى زند. هر 
ناشــر موفقى را که در نظر بگیرید، از تعداد معدودى از 
کتاب هایش که پرفروش شده، سود مى برد؛ مثًال نشر 
«ققنوس» ممکن است 50 درصد از فروشش به دلیل 
پنج  تا از کتاب هایش باشد، یا مسئول انتشارات «نگاه» 
به من مى گفت قسمت عمده بار این نشر بر دوش ده تا از 
نویسنده هاست. افست کردن کتاب هم کار راحتى است، 
زیرا نه هزینه تایپ مى دهند، نه ویراستارى، نه طرح جلد 

و نه حق تألیف و به یک باره قسمت سودآور 50 ناشر را 
از آن خود مى کنند که فکر مى کنم سودش از زدن بانک 
هم بیشتر است. طبعًا برخى تحریک مى شوند تا این کار 
را انجام بدهند و اگر با آنها برخورد نشود، رویشان زیاد 

مى شود  و کارشان را علنى مى کنند.

2 روز پــس از انتصاب جنجالى داماد 33 ســاله رئیس 
جمهور به عنوان معــاون وزیر صمت کــه با واکنش 
گسترده اى مواجه شده بود، حاال رئیس کمسیون صنایع 
مجلس تأیید کرده است حسن روحانى دستور ابطال این 

حکم را داده است.
در همین حال گفته مى شــود جعفر ســرقینى، معاون 
امور معادن و صنایع معدنى وزارت صنعت در اعتراض 
به انتصاب هــاى جدید وزیــر صنعت اســتعفا کرده

 اســت. انتصابــات اخیــر رحمانــى، وزیــر صمت، 
جنجال هاى زیادى را به پا کرده است. اخبار تأیید نشده 
از توبیخ وزیــر صنعت، معدن و تجارت توســط رئیس 

جمهور روحانى حکایت دارد.
رمضانعلى ســبحانى فر، ســخنگوى حزب اعتدال و 
توسعه و رئیس کمســیون صنایع مجلس ، با اشاره به 

انتصاب کامبیز مهــدى زاده داماد رئیــس جمهور به 
عنــوان معــاون وزیــر صنعــت، گفــت: طبــق 
شــنیده هاى بنــده رئیس جمهــور دســتور داده
تا حکم دامــادش به عنوان معاون وزیــر صنایع باطل 

شود.
در روزهاى گذشته انتصاب کامبیز مهدى زاده داماد 33 
ساله رئیس جمهور به عنوان رئیس سازمان زمین شناسى 
و معاون وزیر صمــت با انتقاد گســترده اى در محافل 
سیاسى و رسانه اى مواجه شــده بود. البته ابطال حکم 
داماد رئیس جمهور همچنان از منابع رســمى و دولتى 

تأی ید نشده است.
حزب اعتدال و توسعه اصلى ترین حزب حامى روحانى 
است که دبیرکلى آن را محمدباقر نوبخت معاون رئیس 

جمهور برعهده دارد.

ادامه ماجراى انتصاب جنجالى

قاچاق کتاب بیشتر از سرقت بانک سود دارد!

برادر رئیس جمهور باالخره دکتر شد!

دیروز هم مثل همه یک شنبه هایى که 290 نماینده مجلس در 
جلسات پارلمان شرکت مى کنند تا به امور جارى قانونگذارى 
در کشور برسند، در هاى مجلس باز بود و نمایندگان شهرهاى 
مختلف در صحن علنى حاضر بودند اما جاى نمایندگان استان 

اصفهان در این جلسه خالى بود. 
19 نماینده مستعفى اســتان اصفهان همانطور که پیش تر 
وعده داده بودند دیروز در جلسه بهارستان شرکت نکردند تا بر 
اعتراضشان نسبت به بى توجهى دولت در اختصاص بودجه 
به طرح هاى آبرسانى به اصفهان در سال آینده تأکید کرده 
باشند. بیشتر آنها البته یک شنبه کم کارى هم نداشتند چنانکه 
تصمیم گرفتند به جاى حضور در صحن علنى پارلمان، به دفتر 

امام جمعه اصفهان رفته و در آنجا تجمع کنند.
خبرگزارى دولت دیروز گزارش داد که از آن 19 نفر، 16 نماینده 
در اعتراض به در نظر نگرفتن اعتبار براى تأمین آب شرب پنج 
میلیون شهروند این اســتان در بودجه سال آتى در دفتر آیت 
ا... طباطبایى نژاد تجمع کردند. از بین نمایندگان امضاکننده 
نامه استعفا، ناهید تاج الدین و حمیدرضا فوالدگر نمایندگان 
شهرستان اصفهان و مرتضى صفایى نطنزى نماینده نطنز و 
قمصر در دفتر امام جمعه اصفهان حاضر نشدند. این در حالى 
است که على بختیار نماینده گلپایگان که تنها نماینده استان 
اصفهان به شمار مى رود که نامه استعفا را امضا نکرده، دیروز 
در جلسه علنى مجلس شوراى اســالمى حاضر شده بود. او

 پیش تر درباره علت عدم همراهى اش با سایر نماینده ها گفته 
بود: «این روش ها را اثر بخش نمى بینم، ما باید راهبردها را 
تغییر دهیم و به دور از مسائل سیاسى در راستاى کمک به مردم 

و جامعه فعالیت کنیم.»

یک درخواست خیلى خاص
اگرچه دیروز از نمایندگان استان اصفهان در مجلس خبرى 
نبود اما غیبت آنها کامًال به چشم مى آمد. این موضوع تا جایى 
پیش رفت که کار به تذکر عبدالحمید خدرى نماینده مردم 
بوشهر در مجلس هم کشیده شــد. او از الریجانى خواست 
اســتعفاى نمایندگان اصفهان مطابق آیین نامه در جلســه 
هیئت رئیسه بررسى  شــود که الریجانى هم قول داد به این 
موضوع رسیدگى شــود. اما اینکه چرا نماینده مردم بوشهر 
چنین درخواســتى از رئیس مجلس شــوراى اسالمى کرد 
را خودتان مى توانید از البه الى اظهارات او متوجه شــوید: 
«براى مدیریت جدى مجلس و اینکه اســتعفاهاى صورى 
در مجلس باب نشود، این موضوع را در هیئت رئیسه بررسى 
کنید.» نماینده بوشهر در واقع مى خواهد بگوید مجلس باید 

به هر شکلى شده استعفاى نمایندگان اصفهان را بپذیرد تا به 
قول او چیزى به نام «استعفاى صورى» خلق نشود که البد اگر 
هیئت رئیسه این استعفاى دسته جمعى را نپذیرفت، جا براى 
اعتراض به نمایندگان اصفهان که چرا «استعفاى صورى» را 

باب کردید وجود داشته باشد! 
الریجانى پیش تر در تماس تلفنى با نمایندگان اصفهان از 
آنها خواسته بود حداقل در جلسات کمیسیون ها شرکت کنند 
که این درخواست هم با استقبال چندانى از سوى نمایندگان 

مستعفى روبه رو نشد. 

حامیان اقدام نمایندگان بیشتر مى شوند
اگر همه ایران هم معتقد باشــند استعفاى نمایندگان استان 
اصفهان در راستاى احقاق حقوق مردم این استان یک اقدام 
نمایشى و صرفاً رفتارى اعتراضى در قبال عملکرد دولت بوده 
بدون آنکه نتیجه اى در بر داشته باشد، خود آنها چنین اعتقادى 
ندارند. امام جمعه شــهر هم پیش از این در خطبه هاى نماز 
جمعه اصفهان از آنها خواســته بود به این اعتراضشان ادامه 

دهند تا حق اصفهان در موضوع آب پایمال نشــود. از طرف 
دیگر آنطور که خبرگزارى ها خبــرداده اند دیروز و همزمان 
با حضور نمایندگان مســتعفى اصفهان در دفتر امام جمعه 
اصفهان، جمعى از مردم و کشاورزان اصفهانى هم با در دست 
داشتن پالکاردهایى در حمایت از نمایندگان استان در مقابل 

دفتر آیت ا... طباطبایى نژاد تجمع کردند.
به این ترتیب به نظر مى رسد حلقه حمایت از اقدام نمایندگان 
استان اصفهان به تدریج در حال گسترده شدن است. دیروز 
آیــت ا... طباطبایى نژاد، امــام جمعه اصفهــان در دیدار با 
نمایندگانى که در دفتر کار او تجمع کــرده بودند، به تندى 
به على الریجانى تاخت و از اینکه رئیس مجلس هیچ برنامه 
مالقاتى با 19 نماینده مســتعفى در نظر نگرفته است ابراز 
ناخشنودى کرد: «اگر متولى امامزاده، حرمت آن را نداشته باشد 
حرمتى باقى نمى ماند، جاى سئوال است که چرا الریجانى هیچ 
جلسه اى با دولت در مورد استعفاى نمایندگان برگزار نکرد، 
رفتار الریجانى نسبت به نمایندگان استان اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى، مؤدبانه نبوده و به عنوان رئیس مجلس کارى 

انجام نداده است.»
این اظهارات نشــان مى دهد که نماینده ولى فقیه در استان 
اصفهان کامًال همراستا با نمایندگان اصفهان در مجلس خواستار 
رسیدگى جدى به بحران آب در اصفهان در سطوح باالیى کشور 
است، یعنى همان چیزى که مردم هم از آن پشتیبانى مى کنند. 
حاال مثلث قدرتمندى کــه یک ضلع آن را مــردم و دو ضلع 
دیگرش را آیت ا... طباطبایى نژاد و نمایندگان مردم اســتان 
اصفهان در مجلس تشکیل مى دهند در مقابل تصمیم هیئت 
رئیسه مجلس شوراى اسالمى قرار گرفته اند. اینکه صدرنشینان 
مجلس در جلسه دیروزشان که الریجانى قول تشکیل آن را داده 
بود چه تصمیمى در قبال اقدام نمایندگان استان گرفته اند هنوز 
معلوم نیست اما آنچه مشخص است اینکه ماجراى استعفاى 
نمایندگان استان اصفهان به تدریج از یک اقدام محلى در حال 
تبدیل شدن  به یک پدیده ملى است مشروط به اینکه این بار پاى 
ریش سفیدى گرى هاى همیشگى از این ماجرا بیرون کشیده 
شود تا بحران آب اصفهان یک بار براى همیشه در سطوح ملى 

به شکلى جدى مورد بررسى قرار گیرد.        

سهیل سنایى

«گاردین» گزارش داد: دوره هاى آموزشى دانشجوهاى 
ایرانــى در بریتانیا به دلیــل دور جدیــد تحریم هاى 
ضدایرانى «دونالد ترامپ» به حالت تعلیق درآمده است.

به گزارش این روزنامه انگلیسى، دانشجوى ایرانى که 
در دانشــگاه «ریدینگ» انگلســتان حقوق مى خواند، 
یکى از دانشجویان ایرانى است که در خطر بازماندن از 
تحصیل و باطل شدن ویزایشان به دلیل عدم پرداخت 
شهریه دانشــگاه قرار دارند. خانواده این دانشجوى 23 
ساله به دلیل آنکه تراکنش هاى مالى توسط تحریم هاى 
آمریکا هدف قرار گرفته اند، نمى توانند به خارج از کشور 

پولى واریز کنند.
دانشــگاه «ریدینگ» به این دانشــجو گفته است که 
تنها گزینه وى، بازگشــت به تهران در ایام کریسمس 

و آوردن 5350 پوند پول نقد بــراى ثبت نام در ترم آتى
 است.

در ایمیل یکى از مســئوالن این دانشــگاه آمده است: 
«این باید زمان کافى براى آوردن پــول از ایران بعد از 
تعطیالت کریسمس را در اختیار شما بگذارد. اگر شهریه 
تا زمان مقرر واریز نشود، شما از ادامه دوره آموزشى خود 

بازخواهید ماند.»
دانشجوى مورد اشاره گفته است تاکنون شش اخطاریه 
در همین راســتا دریافت کرده و در حال گذارندن سال 
آخر تحصیالت خود است و تاکنون 30600 پوند براى 
دو سال اول خود پرداخت کرده است. هنوز به طور دقیق 
مشخص نیســت که چه تعداد دانشجو تحت تأثیر این 

تحریم ها قرار گرفته اند.

به خانه برو و پول نقد بیاور!

دیروز نمایندگان اصفهان به جاى حضور در جلسه علنى مجلس در دفتر امام جمعه اصفهان تجمع کردند

یک شنبه متفاوت نمایندگان مستعفى اصفهان
آیت ا... طباطبایى نژاد: رفتار الریجانى نسبت به نمایندگان استان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى، مؤدبانه نبوده است



استاناستان 03033390 سال  پانزدهمدوشنبه  26 آذر  ماه   1397

راه اندازى سالن پیش سرد 
کشتارگاه دام دهاقان

سالن پیش سرد کشـتارگاه دام در شهرستان دهاقان 
راه اندازي شد.

محمدلطفـى، شـهردار دهاقـان هزینـه راه انـدازى 
ایـن سـالن پیـش سـرد، باهـدف ارتقـاي امنیـت 
غذایی گوشـت قرمز را بیـش از یک میلیـارد و 500 
میلیون ریـال بیان کـرد و گفت: بااجـراى این طرح،  
الشه هاي اسـتحصالی و آالیش هاي خوراکی دام، 
قبل از عرضه به بازار مصرف، حداقل 12 تا 24 ساعت 
در این سـالن در دماي صفر تـا 4 درجـه نگهداري و 
سـپس با خودروهاي سـردخانه دار بـه مراکز عرضه 

حمل می شود.

توقیف23 دستگاه حفارى 
غیرمجاز چاه آب 

معـاون حفاظت و بهره بردارى شـرکت سـهامى آب 
منطقه اى اصفهـان از توقیف 23 دسـتگاه حفارى و 
ادوات غیرمجاز در طول ماه گذشته در استان اصفهان 

خبر داد.
حسـن ساسـانى با تأکید بر پیگیرى جـدى تخلفات 
بخش آب، اظهار کرد: به دلیل برداشت هاى غیرمجاز، 
بیشتر دشت هاى اصفهان در وضعیت نامناسبى به سر 
مى برد، بنابراین برخورد با حفـر چاه هاى غیرمجاز با 

جدیت در دستور کار قرار دارد .

کاهش50درصدى
میزان وقوع جرم در تیران 

على صادقى، فرمانده انتظامى تیران و کرون با اشاره 
به همکارى مردم بـا پلیس در کاهـش جرائم گفت: 
همکارى مردم با پلیس در تیران و کرون باعث شده 
میزان وقـوع جرم بیـش از 50 درصد کاهش داشـته 
باشـد و موردى از جرائم خشـن و قتل در این منطقه 

رخ نداده است.

استفاده از پساب براى آبیارى 
فضاى سبز در سال آینده

مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان گفت: کمبود آب 
براى آبیارى فضاهاى سبز شهرى و درختان، یکى از 
مشـکالت منطقه 13 در تابستان امسـال بود، از این 
رو اسـتفاده از پسـاب براى سـال آینده در دستور کار 
این منطقه قرار گرفته اسـت.محمد شرفا اظهار کرد: 
درصدد هستیم با شرکت آب و فاضالب استان قرارداد 
ببندیم و از فاضالب تصفیه شده شهر استفاده کنیم. 

فعالیت 73 مرکز فرهنگى و 
هنرى در گلپایگان

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى گلپایگان گفت: 
73 مرکـز فرهنگى، هنرى در حوزه هـاى مختلف در 
این شهرستان فعالیت دارند.سعید ضابطى اظهارکرد: 
براى فعالیت هشت رشته سینمایى مانند بازیگرى و 
کارگردانى و... مجوز رسـمى از وزارت ارشـاد گرفته 
شـده، همچنین قـرار اسـت کارگاه ها و ورکشـاپ با 
حضور اسـاتید برجسته سینماى کشـور در گلپایگان 
برگزار شود. وى افزود: باتوجه به اینکه در شهرستان 
گلپایـگان انجمـن سـینماى جوان وجـود نـدارد، از 
اصفهان درخواسـت کرده ایـم که این مهـم را جامه 
عمل بپوشانند و در صورت موافقت، مکانى را در اختیار 

این انجمن مى گذاریم.

شناسایى 284 خانه تاریخى 
در خمینى شهر

284خانه تاریخى در شهرستان خمینى شهر شناسایى 
شده است.محمود مسـلم زاده، فرماندار خمینى شهر 
با بیان اینکه تاکنون 12 خانه تاریخى این شهرستان 
به ثبـت ملـى رسـیده،گفت: از خانـه هـاى تاریخى 
شناسایى شـده، در حدود 100 خانه تاریخى ظرفیت 
تبدیل به اقامتگاه هاى سـنتى و ثبت ملى در میراث 

فرهنگى را دارد.

خبر

معاون حمل و نقــل اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى اســتان اصفهان گفت: 30 هزار حلقه الستیک 
خودروى سنگین از اواخر تیر ماه تاکنون در بین رانندگان 

استان توزیع شده است.
علیرضا جعفرى افزود: این توزیع بر اســاس ثبت نام در 
سامانه انجام شده و هدف از آن، توزیع عادالنه الستیک 

به رانندگان خودروهاى سنگین بوده است.
وى ادامه داد: 20 هزار حلقه الســتیک از آمار یاد شده از 
اول مهر از طریق سامانه و از اواخر تیر ماه 10 هزار حلقه 
از طریق صنف بر اســاس کارکرد به رانندگان به منظور 
تسهیل در حمل و نقل برون  شهرى در اختیار رانندگان 

قرار گرفت. معاون حمل و نقل اداره کل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى اصفهان تصریح کرد: هدف این مجموعه، 
مدیریت توزیع عادالنه الستیک است و مدل ها و انواع 
مختلف الستیک بر مبناى کارکرد رانندگان در اختیار آنان 

قرار مى گیرد.
جعفرى خاطرنشان کرد : میزان کشته شدگان در حوادث 
جاده اى استان اصفهان به صورت مستمر از ده سال قبل 
تاکنون با روند نزولى رو به رو بوده اســت اما با وجود این 
در دو ســال اخیر با رشــد ناچیزى مواجه شد و دلیل آن، 
افزایش چنــد برابرى حجم نــاوگان و ورود ناوگان غیر 

ایمن بوده است.

معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان 
اصفهان گفت: با توجه به عالقه حیوانات موذى همچون 
موش به گونه هاى درخت تاغ، این گیاه در بیابان زدایى 
در موارد نزدیک به مناطق مسکونى کاشته نمى شود و 
رویکرد اداره کل منابع طبیعى استان اصفهان نیز این است 
که از گونه هاى گیاهى مختلف در بیابان زدایى استفاده 
کند.  عبدالرضا مهاجرى در پاسخ به اینکه آیا استفاده از 
بعضى نهال ها در بیابان زدایى منجر به شــیوع بیمارى 
سالک در میان شــهروندان مى شود، اظهار کرد: عوامل 
متعددى از جمله وجود نخاله هاى ساختمانى و زباله ها در 
نزدیکى منازل مسکونى، استفاده از کودهاى دامى و وجود 

حیوانات موذى همچون موش، منجر به بیمارى سالک مى 
شود البته براى از بین بردن این حیوانات موذى، همکارى 
نهاد هاى استانى همچون سازمان محیط زیست و معاونت 

برنامه ریزى استاندارى و تأمین اعتبار الزم است.
وى با اشاره به پدیده بیابان زایى در شرق اصفهان خاطر 
نشان کرد: متأسفانه مدتى است که منطقه شرق اصفهان 
دچار پدیده بیابان زایى و وجود ریزگرد ها شــده و همین 
مهم نیز سبب شده است تا اداره کل منابع طبیعى استان 
اصفهان تمرکز ویژه اى بر منطقه شرق اصفهان داشته 
باشد و برنامه هایى براى جلوگیرى از بیابان زایى در این 

منطقه تدوین کند.

«تاغ» در نزدیکى مناطق 
مسکونى کاشته نمى شود

توزیع30 هزار حلقه الستیک 
خودروى سنگین 

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: در 9 ماهه 
امسال، بالغ بر هفت هزار میلیارد ریال از محل عوارض 
ارزش افزوده به حساب شــهردارى ها و دهیارى هاى 

استان واریز شده است.
بهروز مهدلو با اشــاره به مطلوب ایجاد شده بین اداره 
کل امور مالیاتى و شــهردارى ها در راســتاى اجراى 

قانون مالیات بر ارزش افزوده و فرهنگســازى مالیاتى 
اظهار کرد: یکــى از معضالت اقتصــادى و از عوامل 
تحقق فرار مالیاتى، تأســیس شــرکت هــاى صورى 
اســت که باعث عدم تحقق درآمدهاى مالیاتى و نهایتًا

 اقتصادسالم مى شود.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان ضمن اشــاره به عوارض 

ارزش افزوده به حساب 107 شهردارى و 870 دهیارى 
سطح اســتان گفت: در 9 ماهه سال 1397 بالغ بر هفت 
هزار میلیارد ریــال از محل عــوارض ارزش افزوده به 
حساب شهردارى ها و دهیارى هاى سطح استان واریز 
شده است که این رقم درسال 1396 بالغ بر هشت هزار 

میلیارد بوده است.

پرداخت 7000 میلیارد ریال 
مالیات بر ارزش افزوده در استان

مدیر شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در استان 
اصفهان گفــت: در حالى کــه میانگیــن مطالبات 
بانک هاى کشــور بیــن 5 تا 6 درصد اســت، میزان 
مطالبات بانک قرض الحســنه مهر ایران در اســتان 

اصفهان 0/6 درصد است.
رضا اســفندیارى افزود: 34 شعبه این بانک در استان 
اصفهان مستقر است که 16 شــعبه و چهار باجه آن 

داخل شهر اصفهان فعالیت دارند.
وى گفت: این بانک در مدت 11 سال فعالیت خود در 
کشور ، چهار میلیون فقره وام با رقم 224 هزار میلیارد 

ریال پرداخت کرده، درحالى که از این میزان، تعداد دو 
میلیون و 498 هزار فقره بــه ارزش 192 هزار و 700 
میلیارد ریال، معادل 78 درصد تعداد و 86 درصد مبلغ 
از کل تسهیالت پرداختى مربوط به دولت هاى یازدهم 

و دوازدهم بوده است.
وى ادامــه داد: طــى 11 ســال گذشــته بانــک 
قرض الحســنه مهر ایران 327 هزار فقره وام با رقم 
24 هزار میلیارد ریال در اســتان اصفهان به صورت 
تســهیالت خرد یک تا 20 میلیون تومــان پرداخت

 کرده است.

پرداخت24 هزار میلیارد ریال تسهیالت توسط بانک مهر ایران 

کارشناس ارشد پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان گفت: آالیندگى هواى مرکز 
این استان از اواخر وقت روز دوشنبه(امروز)با گذر موج ناپایدار کاهش مى یابد.

ساناز جعفرى افزود: با گذر موج ناپایدار و پیش بینى بارش در مناطق غربى استان، به تدریج 
آلودگى هوا در شهر اصفهان و مناطق صنعتى استان کاهش مى یابد. وى گفت: تحلیل 
نقشه هاى هواشناسى بیانگر استقرار جوى به نسبت پایدار براى روز دوشنبه بر روى استان 
است. جعفرى اضافه کرد: از اواخر وقت روز دوشنبه با گذر موج ناپایدار از روى استان در 

برخى از مناطق به ویژه مناطق غربى استان بارش پیش بینى مى شود.

سرپرســت اداره کل راه و شهرسازى 
استان اصفهان گفت: پیش بینى شده 
اســت که براى بهبود ترافیک استان 
اصفهان، چند بزرگراه به آزادراه تبدیل 

شود.
حمیدرضا امیرخانى اظهار کرد: تعدادى 
از بزرگراه ها به آزادراه تبدیل مى شود و 
براى مثال بزرگراه اصفهان- دلیجان 
با مشــارکت 100 درصــدى بخش 
خصوصى به آزادراه تبدیل خواهد شد 

و بزرگراه نطنز- اردستان- نایین- یزد نیز پیش بینى شده است که به آزادراه تبدیل شود. 
وى ادامه داد: در خصوص راه هاى روســتایى 200 کیلومتر راه روستایى در دست اقدام 
است و کمربندى جنوب غرب اصفهان با 17 کیلومتر در دست ساخت است.وى افزود: 
18 تقاطع غیرهمسطح در اســتان در حال اجراست و عملیات اجرایى رینگ چهارم نیز 

آغاز شده است که با همکارى شهردارى اصفهان انجام مى شود. 

آلودگى هواى اصفهان کاهش مى یابدتبدیل چند بزرگراه استان به آزادراه 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: در هشت ماهه امسال ســه میلیارد و 718 میلیون 
تومان کمک بالعوض براى کمک به خانه دار شدن 420 

خانوار شهرى و روستایى تحت حمایت این نهاد پرداخت 
شــد. محمدرضا متین پور بابیان اینکه مسکن یکى از 
مهمترین نیازهاى جامعه تحت حمایت این نهاد است، 
اظهار کرد: در بســیارى از موارد کمک به خانه دار شدن 
مددجویان زمینه توانمندى اقتصادى و خروج آنها از چرخه 

حمایتى را فراهم مى کند.
وى خدمات ارائه شــده کمیته امداد درزمینه مســکن 
مددجویان را کمک به تأمین، احداث، تعمیر، بهســازى 
و تکمیل اعالم کرد و گفت: در هشــت ماهه سپرى شده 
از سال جارى بیش از ســه میلیارد و 718 میلیون تومان 
درزمینه کمــک بالعوض به احــداث ، خرید و تکمیل 

مسکن نیازمندان شهرى و روستایى هزینه شد.

پرداخت کمک بالعوض 3/7میلیاردى به مددجویان

طرح تشدید بازرسى و نظارت بر اصناف ویژه شب یلدا در 
استان اصفهان آغاز شد.

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: در 
این طرح 338بازرس رسمى و افتخارى تا ابتداى دى بر 
عرضه کاالهاى هدف ازجمله انواع میوه، آجیل و خشکبار، 
شــیرینی، گل و دیگر اقالم مخصوص شب یلدا نظارت 

مى کنند. جواد محمدى فشــارکى افــزود: در این طرح 
بازرسان اصناف این استان در قالب تیم هاى محسوس و 
نامحسوس با پایش عرضه اقالم ضرورى در بازار، با هر 
گونه تخلفات صنفی برخورد قانونی و با تشکیل پرونده، 
متخلفان را به اداره کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان 

معرفى مى کنند.

تشدید بازرسى و نظارت بر اصناف ویژه شب یلدا

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه 
گفت: دو اتوبوس ویژه افراد توانخــواه به زودى همانند 
اتوبوس معلوالن در سطح شهر اصفهان به بهره بردارى 
خواهد رسید. قدرت افتخارى در مراسم بهره بردارى از 
پروژه هاى اتوبوســرانى اصفهان گفت: 30 دســتگاه 
اتوبوس با هزینه اى بالغ بر ســه میلیارد و 400 میلیون 
تومان بازسازى شده که بهره اقتصادى بیش از 10 میلیارد 
تومان دارد.وى با بیان اینکه در خردادماه ســال گذشته 
نیز از 50 دســتگاه اتوبوس جدید و 30 دستگاه اتوبوس 
بازسازى شده رونمایى شد، افزود: با احتساب 50 اتوبوس 
جدید و 30 دستگاه اتوبوس بازسازى شده قبلى، مى توان 
گفت در یکسال گذشــته تعداد 110 دستگاه اتوبوس به 

ناوگان اتوبوسرانى شهر اصفهان اضافه شده است.
مدیرعامل شرکت اتوبوسرانى اصفهان با اشاره به رونمایى 
از اتوبوس ویژه معلوالن اظهار کرد: اتوبوس ویژه معلوالن 

به همت بخش خصوصى، براى استفاده افراد توانخواه به 
بهره بردارى مى رسد، البته تاکنون 200 دستگاه اتوبوس 

واحد قابلیت استفاده براى این افراد را دارد.
افتخارى خاطرنشــان کرد: دو اتوبوس دیگر ویژه افراد 
توانخواه به زودى همانند اتوبوس معلوالن در سطح شهر 

اصفهان به بهره بردارى خواهد رسید.

بهره بردارى از 2 اتوبوس ویژه توانخواهان 

مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهان گفت: 
نمایشگاه «زندگی با طعم مهارت» در هفته پژوهش از 

26 آذر(امروز) تا 29 آذر از ساعت 9 تا 17 برپا می شود.
آرش اخوان گفت: ایــن اداره کل با همکاري خانه جوان 
وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداري 
اصفهان، نمایشگاهی با عنوان «زندگی با طعم مهارت» 
با حضور مهارت آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه اي 

در بخش دولتی و غیردولتی به مناسبت هفته پژوهش در 
محل میدان الله، ابتداي بزرگراه شهید اردستانی، مجتمع 

مطبوعاتی اصفهان برگزار می کند.
وى هدف از برپایی این نمایشگاه را، معرفی فرهنگ غنی 
ایرانی، اشــتغالزایی بانوان هنرمند، ایجاد اشتغال پایدار، 
توسعه مشاغل خانگی، خالقیت، ایده پردازي و نوآوري و 

ایجاد اشتغال پایدار عنوان کرد.

برپایى نمایشگاه «زندگی با طعم مهارت» 

عباس رضایى، اســتاندار اصفهان در شوراى گفتگوى 
دولت و بخش خصوصى استان اصفهان با تأکید بر اینکه 
جلسات شــوراى گفتگو در ایجاد تعامل میان دولت و 
بخش خصوصى نقش مهمى دارد، گفت: سپردن امورى 
که ضرورتى در تصدیگرى دولــت در آن وجود ندارد به 
بخش خصوصــى، گام مؤثرى در اجــراى پروژه هاى 

استان خواهد بود.

وى با بیان اینکه اگر دولت بتواند امــور اقتصادى را به 
بخش خصوصى واگذار کند و به عنــوان ناظر، نظارت 
خود را بر این امور اعمال کند، بسیارى از مشکالت حل 
و فصل خواهد شد، افزود: خوشبختانه براى این نظارت 
ضوابط و مقرراتى وضع شده که تشکیل جلسات شوراى 
گفتگوى دولت و بخش خصوصى یکى از مصادیق آن 

است.
وى درخصوص فرهنگســازى و اصالح الگوى مصرف 
محصوالت کشاورزى نیزگفت: این مسئله نیازمند یک 
خرد جمعى بوده و همکارى و تعامل دستگاه هاى مختلف 

در اجرایى شدن آن ضرورى است.
استاندار اصفهان اقناع کشاورزان به تولید محصول سالم 
و رقابتى کردن عرضه این محصوالت را از عوامل مهم 
فرهنگسازى تولید محصوالت کشاورزى سالم دانست و 
تأکید کرد: در این زمینه تدوین یک نقشه راه و پروتکل 

اجرایى ضرورى است.

خصوصى سازى، گام مؤثرى در اجراى پروژه هاست

هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاداسالمى از تاریخ 14 تا 
16 اسفندماه در دانشگاه نجف آباد برگزار مى شود.

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد با اعالم این خبر، اظهار کرد: مهلت 
ارسال اختراعات به دبیرخانه جشنواره تا اول بهمن ماه سال جارى است. امیررضا 
نقش با بیان اینکه حمایت از ایده ها و نوآورى هاى مخترعان و مبتکران به عنوان 
اولویت راهبردى در دانشگاه آزاداســالمى مطرح است، گفت: توجه به این راهبرد 
مهم و اساسى مى تواند تحوالت مهمى در زمینه کاربردى کردن دانش و پژوهش 
دردانشگاه رقم بزند. وى در تشــریح اهداف، محورها و برنامه هاى این جشنواره 
کشورى تصریح کرد: هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران با 14 محور 
علمى شامل موضوعات پزشکى، علوم  دارویى، شیمى، فیزیک و هسته اى، نفت، 

گاز و پتروشیمى، مواد و متالورژى، پلیمر، صنایع غذایى، برق، مکانیک و هوافضا، 
کشاورزى و منابع  طبیعى، عمران، کامپیوتر و فناورى اطالعات، نساجى و معمارى 

برگزار مى شود.

برگزارى جشنواره مخترعان و نوآوران دانشگاه آزاد در نجف آباد

شهردار کاشان با بیان اینکه به زودى معوقات کارگران 
شهردارى کاشــان پرداخت مى شــود، گفت: کارگران 
شهردارى کاشان ســه ماه حقوق معوقه دارند و این در 
حالى است که تا پایان سال، دو ماه از این سه ماه را تسویه 

مى کنیم.

ســعید ابریشــمى راد با بیان اینکه درآمد شهردارى از 
سه حوزه کسب و پیشــه، خودرو و نوسازى است، افزود: 
شهردارى کاشان در حوزه کسب و پیشه 22 میلیارد تومان، 
خودرو 11 میلیارد تومان و نوسازى 70 میلیارد تومان از 

شهروندان طلب دارد.

معوقات کارگران شهردارى کاشان پرداخت مى شود
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دوباره پست یک بازیگر در اکانت شبکه اجتماعى اش، خبرساز 
شده است. این روز ها خیلى از شایعه ها از پست ها و عکس هایى 
که بازیگران در شبکه هاى اجتماعى شان مى گذارند، درست 
مى شــود. این بار هم این قضیه، دامن بهنوش طباطبایى را 
گرفته است. گویا خانم بازیگر عکسى از خودش را منتشر کرده 
است با شعرى عاشقانه طور زیر آن. حاال تب و تابى در فضاى 
مجازى راه افتاده اســت که احتماًال خانــم طباطبایى ازدواج 

مجدد کرده است.
به گزارش «فرادید»، بهنوش طباطبایى که گفته مى شــود 
شخصیتى کم حرف، آرام و کتابخوان دارد در چند سال گذشته 
درگیر حاشیه هاى بسیارى بوده است. اما شاید این بار خودش 
هم در حاشــیه جدیدى که برایش به وجود آمده، بى تقصیر 

نبوده است.
بهنوش طباطبایى متولد 1360 در شهر تهران است. او که رشته 
مهندسى کامپیوتر در دانشــگاه آزاد خوانده به دلیل عالقه به 
بازیگرى وارد این حرفه شد. اولین نقش آفرینى خانم طباطبایى 
در سریال «کوى دامون» در دهه 80 بود. البته بیشتر مخاطبان 
او را با بازى اش در سریال «مسافرى از هند» (در نقش «کتى») 

به یاد دارند که با فرزاد حسنى همبازى بود.
طباطبایــى، بازیگرى را بــا نقش هاى مکمل در ســینما و 
سریال هاى تلویزیون به دور از حاشــیه ادامه داد. اما حضور 
در «مصائب دوشیزه» و همبازى شدن با مهدى پاکدل 
باعث شــد وارد مرحله جدیدى از حرفه هنرى اش 

شود.

بهنوش طباطبایى اسفند 1389 با مهدى پاکدل ازدواج کرد و 
پس از آن هر دو هنرمند در مرکز توجه دوربین هاى عکاسان و 
بسیارى از رسانه ها بودند. پاکدل در آن دوره با حضور در سریال 

«اولین شب آرامش» طرفداران زیادى پیدا کرده بود.
مهدى پاکدل، بعد ها در مصاحبه اى درباره نحوه آشنایى اش 
با بهنوش طباطبایى گفت کــه او در هنگام کار بر روى پروژه 
«مصائب دوشیزه» با خانم طباطبایى آشنا شده و در همین مدت 
عاشق خنده هاى وى شده است. این زوج بعد از ازدواج هم بسیار 
پرکار و فعال بودند و هم عکس هایشــان در بیشتر رسانه ها و 

سایت ها دیده مى شد.
بهنوش طباطبایى و مهدى پاکدل در 1395 پس از پنج سال 
زندگى مشترك از یکدیگر جدا شدند. خبر جدا شدن این زوج در 
آن دوره ابتدا از صفحاتشان در شبکه هاى اجتماعى شروع شد.

ماجرا از این قرار بود که صفحه شخصى پاکدل در اینستاگرام 
هک شده و همه عکس هاى دو نفره اش پاك شده بود البته وى 
بعد از مدتى مالکیت صفحه اش را پس گرفته بود ولى همچنان 

خبرى از عکس هاى خانوادگى اش نبود.
از طرفى طباطبایى هــم در اقدامى ضربتــى، خودش همه 
عکس هاى دو نفــره اش با همســرش را از صفحه اش پاك 
کرد. مدتى بعد هم خانم بازیگر که در افتتاحیه فیلم «سیانور» 

شرکت کرده بود بدون حلقه ازدواج رؤیت شد.
چند وقت بعد هم روزنامه «ایران» با چاپ گزارشــى از نحوه 
جدایى این زوج، مهر تأییدى به شــایعه جدایى شــان زد. در 
این گزارش آمده بود که در دادخواست طالق آنها هیچ دلیلى 

براى جدایى نوشته نشده و در روز دادگاه هم وکالى شان به 
نمایندگى از آنها حاضر شده اند.

اینطور که در روزنامه «ایران» آمده بــود بهنوش طباطبایى 
عالوه بر مهریه سنگین، سند ششدانگ یک آپارتمان در شمال 
شهر را پشت قباله سند ازدواجش انداخته و حتى حق تحصیل، 
کار و حق حضانت فرزند را هم از همسرش گرفته بود. صد البته 
که کار از محکم کارى عیب نمى کند. اما خانم طباطبایى از همه 
مطالباتش از جمله مهریه سنگینش چشــم پوشى کرده و به 

آپارتمانى در شمال شهر رضایت داده بود.
بهنوش طباطبایى بعد از جدایى اش نسبت به گذشته کم کار 
شــد ولى همچنان قوى و پرانرژى در سینما و تئاتر باقى ماند 

و حتى توانست بازى هاى بسیار خوبى هم به نمایش بگذارد.
او یکسال پس از جدایى در یک فیلم به نام «زیر سقف دودى» 
و تئاتر «آینه هاى روبه رو» ظاهر شد و در مصاحبه اى هم گفت 
بعد از طالقش تصمیم گرفته کمى بیشتر براى خودش وقت 
بگذارد ولى ســعى مى کند از این به بعد حضور فعال ترى در 
عرصه هنر داشته باشد. فیلم «البى» یکى از آخرین کار هاى 

این بازیگر است.
 مهدى پاکدل هم بعد از جدایى گاهى با شایعاتى درباره ازدواج 
مجدد روبه رو شده اســت. موقعى که پاکدل مشغول بازى در 
تئاترى با حضور رعنا آزادى ور بود، عکس هایى دو نفره از این 
دو بازیگر منتشر شد. انتشــار این عکس ها خبر ازدواج مجدد 
پاکدل با این خانم بازیگر را به راه انداخت که البته در حد همان 

شایعه باقى ماند. 
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ازدواج مجدد بهنوش طباطبایى؛ شایعه جدیدى در راه است؟

بعد از مهدى پاکدل...
«ممنوعه» ها جان به در بردند!

جشــن امضاى ســریال 
«ممنوعه» کــه قرار بود 
با حضــور عوامــل این 
مجموعــه از جمله میالد 
کى مرام و بهاره افشارى 
در پردیــس ســینمایى 
کورش در تهران برگزار شــود، به دلیل هجوم مــردم و نبود 
تمهیدات الزم از سوى مجموعه پردیس کورش ناتمام ماند. این 
موضوع که در رسانه هاى مجازى با بازتاب گسترده اى مواجه 
شد نشان مى دهد که این مراســم به لطف حضور برخى مردم 
حاضر در صحنه ختم به خیر شده است در حالى که امکان داشت 
حادثه اى دلخراش گریبان مردم و هنرمندان را بگیرد. برخى از 
شاهدان عینى که در این مراسم حضور داشتند از آسیب دیدن 
دوربین و تجهیزات خبرنگاران مى گویند که در ازدحام جمعیت و 

نبود شرایط الزم براى کنترل جمعیت دچار خسارت شد. 

«کودك شو»، از شب یلدا 
ســرى جدیــد برنامــه 
تلویزیونى «کودك شــو» 
همزمان با شب یلدا و اولین 
شب از زمستان 97 به روى 
آنتن مى رود. ایــن برنامه 
پیش از این با اجراى پژمان 
بازغى روى آنتن رفت. در فصل جدید هم با روال سابق پخش 
مى شود و آیتم هاى جدیدى دارد. گفتنى است؛ «کودك شو» 

جمعه 30 آذر ماه ساعت 21 از شبکه نسیم پخش مى شود.

محب اهرى دوباره بسترى شد
حسین محب اهرى روز 
شــنبه حین فیلمبردارى 
دچار ضعف جســمانى و 
دوباره راهى بیمارســتان 
شــد. امیر قمیشى، تهیه 
برنامه هــاى  کننــده 
تلویزیونى، اظهار کرد: محب اهرى روز جمعه از بیمارســتان 
مرخص شد و وضعیت جسمى و روحى خوبى داشت. اما متأسفانه 
حین فیلمبردارى حالش بد شد و دوباره راهى بیمارستان شد. وى 
افزود: این هنرمند در حال حاضر در بخش آى سى یو بسترى و 
ممنوع المالقات است. حسین محب اهرى چند سالى است با 

بیمارى سرطان دست و پنجه نرم مى کند.

جاویدنیا استراحت مى کند
تهیه کننده ویژه برنامه شب 
یلداى رادیو ایران اعالم کرد 
علیرضا جاویدنیا این روزها 
در منزل استراحت مى کند 
تا بتواند در ویژه برنامه شب 
یلدا مردم را همراهى کند. 
ساجد قدوسیان عنوان کرد: حال عمومى علیرضا جاویدنیا خوب 
است فقط گاهى باید براى آنژیو به بیمارستان برود و معاینه شود 
تا بهبودى کامل حاصل شود. علیرضا جاویدنیا، کارگردان فصل 
جدید «صبح جمعه با شما» و هنرمند رادیو چندى پیش به دلیل 

عارضه قلبى در بیمارستان بسترى شد.

آخرین ساخته مرحوم 
«پیام صابرى» به کجا رسید؟

سریال «کوله پشتى» به 
کارگردانى مرحــوم پیام 
صابرى و تهیــه کنندگى 
نعمت چگینى در حال انجام 
آخرین مراحل خود است. 
پیام صابرى، کارگردان و 
گریمور ســینما و تلویزیون در آخرین کار خود مشغول ساخت 
سریال «کوله پشتى» به سفارش مرکز استان هاى صداوسیما بود. 
در حال حاضر پنج قسمت این سریال توسط مرحوم پیام صابرى به 
صورت کامل آماده شده و یک قسمت آن باقى مانده که به زودى 
تصویربردارى خواهد شد. همچنین تمام مراحل فنى سریال نیز 
انجام شده است ولى زمان پخش آن هنوز مشخص نشده است. 

پیام صابرى همسر زیبا بروفه بود که هفته پیش درگذشت.

در میان غیر خشن ها! 
هانیه توســلى تصویرى 
از خودش کنار ســروش 
صحــت، جــواد عزتى، 
علــى مصفــا و چند تن 
دیگر از بازیگران سینما 
و تلویزیون ایران منتشر 
کرد. پیش از این اخبارى درباره ساخت نخستین فیلم سروش 
صحت با نام موقت «پیچ تند» و با بازى بازیگرانى چون جواد 

عزتى و على مصفا منتشر شده بود.
در حالى که لوکیش ساخت این فیلم شمال کشور و در استان 
گیالن اعالم شــده بود، هانیه توسلى عکسى از خودش کنار 
سروش صحت، على مصفا، پژمان جمشیدى، جواد عزتى و 
حسن معجونى در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: «این گروه 

غیرخشن.» 

مریم کاویانــى، بازیگر ســینما و تلویزیون درخصوص 
آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال 
حاضر به مدت یکسال است که مشغول بازى در سریال 
«عروس تاریکى» به کارگردانى محمود معظمى هستم. 
همچنان شــش ماه از فیلمبردارى این اثــر باقى مانده 
است و به غیر از این، به دلیل مشغله فراوان نتوانستم کار 

دیگرى را قبول کنم.
وى درباره زمان پخش سریال «عروس تاریکى» تأکید 
کرد: هنوز زمان دقیقى براى پخش این سریال مشخص 
نشده اما با توجه به زمانى که از فیلمبردارى باقى مانده 

این سریال سال آینده روى آنتن تلویزیون خواهد رفت.
بازیگر فیلــم ســینمایى «معراجى ها» درباره ســایر 
پیشنهادات ســینمایى و تلویزیونى اظهار کرد: طى این 
مدت پیشــنهادات زیادى داشــتم اما به نوعى پیشنهاد 
دلچســبى برایم نبوده و ترجیح دادم در آنها بازى نکنم. 
اینکه مى گویم پیشنهاد دلچسب نبوده شامل فیلمنامه نه 
چندان خوب، دستمزد کم و همینطور گروهى مى شود که 

دوست نداشتم با آنها کار کنم.
وى درباره فاصله گرفتن خود از فضاى سینما تأکید کرد: 
من همواره سینما را ترجیح مى دهم اما به واسطه فعالیت 
مداومم در تلویزیون به طور ناخودآگاه از فضاى سینما دور 
شدم. سینما و تلویزیون در همه جاى دنیا تفکیک شده 
است و من هم به واسطه بازى زیاد در تلویزیون به نوعى 

بازیگر تلویزیون تلقى شدم و همین مرا از سینما دور کرد.
بازیگر سریال «مدینه» درباره حضور برخى چهره هاى 
شبکه هاى مجازى در ســینما به عنوان بازیگر تصریح 
کرد: دلیل اصلى ورود پرتعداد بازیگرانى که فعالیت باالیى 
در شبکه هاى مجازى دارند به سینما، تنها و تنها گیشه 
است. البته این ورود به سینما هیچ ضربه اى نمى زند زیرا 

سینماى امروز ما تماماً سینماى گیشه است.
وى در همین راستا افزود: متأسفانه امروزه بازیگران بر 
اســاس تعداد فالوور و میزان فعالیت خود در شبکه هاى 
مجازى انتخاب مى شوند. انگار ســینماى امروز تصور 
مى کند که نســبت فروش بلیت رابطه مستقیم با تعداد 
فالوور یک بازیگر دارد. گرچه این حضور به خود سینما 

ضربه اى نمى زند اما به  معناى واقعى هنر لطمه مى زند.

تاریخ برگزارى حراج هدایاى «موزه دورهمى» پس از 
چند ماه که از پایان پخش برنامه مى گذرد هنوز مشخص 
نیست. قرار بر این بود که این هدایا در قالب یک حراج به 
فروش گذاشته شود و طبق وعده، عواید آن صرف کمک 
به زلزله زدگان کرمانشاه شود. بعد از آن همه منتظر شدند 
تا ببینند حراج هدایاى موزه دورهمى که مهران مدیرى 

وعده داده بود، چه زمانى برگزار خواهد شد.  
با جمع آورى هدایا چندین بار زمان هایى براى برگزارى 
این حراج مشخص شد که آخرین بار این زمان بندى به 

25 آبان موکول شد و حتى تیزرهاى آن نیز از شبکه نسیم 
روى آنتن رفت اما دوباره اعالم شد هنوز همه هدایا به 
طور کامل جمع آورى نشده و با همین توضیح برگزارى 
حراج بار دیگر به تعویق افتاد. اما گویى همچنان حضور 
فعاالن اقتصــادى در این رویداد بــه هماهنگى کامل 
نرسیده اســت، به خصوص که مهران مدیرى در تیزر 
فراخوان این حراج مشخصاً فعاالن اقتصادى را مخاطب 
قرار داد و از آنان دعوت کرد تا در این حراج حضور پیدا 

کنند.

«لئوناردو دى کاپریو» قصد دارد با صرف 2/5 میلیون 
دالر هزینه شخصى دو فسیل دایناسور خریدارى کند؛ 
اقدامى که با واکنش منفى دیرینه شناسان مواجه شده 

است.
فســیل دایناســورى که دى کاپریو قصــد خریدارى 
آن را دارد نوعى دایناســور گوشــتخوار اســت. وى 
قصد دارد فســیل مــادر و کــودك این دایناســور را 

بخرد.
«تومــاس کار»، دیرینه شــناس برجســته و اســتاد 
دانشگاه کارتج در ویسکانســین آمریکا خبر یادشده را 
بســیار ناامیدکننده دانســته و مى گوید: «فسیل هاى 
دایناسورها نباید به مزایده گذارده شوند و افراد ثروتمند 
بدین شــکل آنها را خریدارى کنند. فســیل ها حاوى 
داده هایى ارزشمند هســتند و تنها ابزارى هستند که ما 
براى درك تاریخ زندگى بر روى کــره زمین در اختیار 

داریم.»

ظاهراً دى کاپریو این فســیل ها را زمانى که در موزه 
هنرى میامى به نمایش گذاشته شــده بودند مشاهده 
کرده و به خرید آنها عالقه مند شده است. فسیل هاى 
یادشده 150 سال قبل کشف شــده اند. البته خود دى 
کاپریو اخبار منتشــر شــده در این زمینه را رد یا تأ یید 

نکرده است.

 ماجراهاى مهناز افشار و تبلیغ یک دارو توسط او تمامى ندارد. در جدیدترین 
اتفاق،  چند خبرگزارى با اشاره به حضور افشار در دادسراى فرهنگ و رسانه، 
خبر داده بودند او پس از توضیح درباره قصد و نیتش از انتشار ویدئوى معرفى 
یک آمپول ترك اعتیاد، متعهد شده است تا سخنانش را اصالح کند. اما این 
بازیگر در توییتر، روایتى متفاوت از این ماجرا ارائه کرده است. او در این باره 
نوشت: «بله به دادسرا رفتم! موضوع شکایت، ممنوع بودن تبلیغ دارو بود. 
خبرگزارى رسمى زده مهناز افشار تعهد داده! تعهد چى؟ هنوز حکمى ندادن. 
مى خواین آدم ها رو تو عمل انجام شده قرار بدید؟ عجب! به جاى اخبار کذب 

در ارتباط با من، خبر واقعى کار کنین!»
پیش از این، خبرگزارى «میزان» که رسانه رسمى قوه قضائیه است خبر داده 
بود: «در پى مداخله مهناز افشار در امر پزشکى و معرفى و تبلیغ یک آمپول 
خطرناك براى معتادین در فضاى مجازى، دادستانى تهران به منظور اداى 

پاره اى از توضیحات وى را احضار کرده است». او البته خبر احضارش به 
دادگاه را رد کرده  و در گفتگو با خبرگزارى «ایلنا» این خبر را تکذیب 

کرده بود. او به این خبرگزارى گفت: «نه تنها در دادگاه حاضر نشدم 
بلکه هیچ احضاریه اى نیز به دست من نرسیده است.» وى ادامه 
داد: «متأسفانه این مدت برخى افراد و رسانه ها به من و همسرم 
تهمت هاى ناروایى زدند که على رغم اینکه قصد نداشتیم شکایت 
کنیم اما همسرم تصمیم گرفته براى آشکار شدن حقیقت و پایان 

دادن به ماجرا از مسیر حقوقى اقدام کند.»  
این بازیگر ســینما و تئاتر اخیراً با تبلیغ یــک آمپول خاص که 
معتقد است براى معتادان مناســب است خبرساز شده بود. این در 
حالى است که مسئوالن وزارت بهداشت و زیرمجموعه هاى این 
وزارتخانه، در گفتگوهاى متعدد با رسانه ها، مهناز افشار را مرجع 
مناسبى براى تشخیص یا عدم تشــخیص مضرات و منافع یک 

دارو ندانستند.
افشار که خبر احضارش را از اســاس تکذیب کرده بود با انتشار 
توییتى نوشــت: «میگن میزان زده من رفتم دادسرا؟ بعضى از 
خبرنگاران خاص بــه غیر از رفقا و خبرنگاران شــریف که همه 

مى شناسیمشــون و بعضى افراد مشــخص که تو ایــن مدت با 
شیرخشک و اخبار کذب نونشــون تو روغن بوده چقدر خوشحال 
شدن از این خبر:) نه جانم جایى نرفتم هنوز و فعًال هستم در خدمت 
خانواده!» اما خبرها حاکى از حضور او در مرجع قضائى است و پس 
از توضیح درباره قصد و نّیتش از انتشار آن ویدئو متعهد شده است تا 

سخنانش را اصالح کند.
افشــار که پیش از این گفته بود «دادگاه کجا بوده، من که دادگاه 
نرفتم»، االن گفته « دادگاه رفتــم اما تعهد ندادم» و احتماًال فردا 

دوباره مى گوید بله تعهد هم دادم!

  این «افشار» ضد و نقیض!     

مجموعه پوستر فیلم  سینمایى «گودزیال: سلطان هیوالها» 
به کارگردانى «مایکل دووگرتى» توسط کمپانى سازنده این 

فیلم سینمایى منتشر شد.
«گودزیال: سلطان هیوالها» در سال 2019 منتشر خواهد شد. 
این فیلم دنباله اى بر فیلم «گودزیال (2014)» بوده و سى و 
پنجمین فیلم از مجموعه حق امتیازهاى «گودزیال» محسوب 
مى شود. قرار است این فیلم در تاریخ 31 مى 2019 در ایاالت 

متحده به صورت دوبعدى سه بعدى و آى مکس اکران شود.
داســتان در خصــوص تالش هــاى قهرمانانه ســازمان 
نهان جاندارشناسى «مونارك» است که اعضایش با تنش و 
درگیرى میان هیوالهاى غول پیکر (کایجوها) مواجه مى شوند، 
از جمله گودزیالى قدرتمند که با «ماترا»، «رودان» و حریف 
نهایى اش، «گیدورا» شاه سه سر روبه رو مى شود. هنگامى که 
این ابَرموجودات باستانى -که گمان مى شد افسانه هستند- 

دوباره ظاهر مى شوند، همگى براى برترى رقابت مى کنند. 

بازگشت دوباره «گودزیال»

 دادسراى فرهنگ و رسانه، 
ش از انتشار ویدئوى معرفى 
نش را اصالح کند. اما این 
ه کرده است. او در این باره 
منوع بودن تبلیغ دارو بود. 
د چى؟ هنوز حکمى ندادن. 
 عجب! به جاى اخبار کذب 

ى قوه قضائیه است خبر داده 
 معرفى و تبلیغ یک آمپول 
تانى تهران به منظور اداى 

و البته خبر احضارش به 
» این خبر را تکذیب 
دگاه حاضر نشدم
ست.» وى ادامه 
و همسرم ه من

داشتیم شکایت 
 حقیقت و پایان 

مپول خاص که 
ز شده بود. این در 
جموعه هاى این 
را مرجع  از افشار
ات و منافع یک 

رده بود با انتشار 
دسرا؟ بعضى از 
شــریف که همه 
ایــن مدت با  تو

ه چقدر خوشحال 
ًال هستم در خدمت 
قضائى است و پس 
 متعهد شده است تا 

ده، من که دادگاه 
م» و احتماًال فردا

و نقیض!و نقیض! 
محیا حمزه مریم کاویانى:

تعداد فالوور مالك انتخاب بازیگران شده است

تاریخ حراج موزه «دورهمى» هنوز مشخص نیست

دى کاپریو دایناسور مى خرد!
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«خیلى زشته اصفهانى باشى و سپاهانى نباشى.» زهرا 
در حالى که با دوســتش در حال ســلفى گرفتن است 
چنان قاطعانه این را مى گوید کــه جایى براى تردید در 
عالقه اش به این تیم اصفهانى باقــى نمى گذارد. مى 
گوید به تازگى به جمع فوتبالى ها اضافه شده اما به عشق 

شهرش طرفدار سپاهان خواهد ماند. 
سالن اجتماعات فرهنگسراى اسوه؛ ساعت 14 روز شنبه. 
طرفداران سپاهان، از مرد و زن، پیر و جوان در این سالن 
گرد آمده اند تا در کنار هم قهرمانى تیم محبوبشــان در 
نیم فصل رقابت هاى لیگ برتر را از روى پرده نقره اى 
که در این مکان نصب شده، شاهد باشــند. آنها انتظار 
دارند ســپاهان بتواند با غلبه بر تیم ته جدولى استقالل 

خوزستان به قهرمانى نیم فصل دست پیداکند. 
این بیستمین برنامه از ویژه برنامه هاى «فوتبال به وقت 
اصفهان» است که به همت معاونت فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى منطقه 2 اصفهان در این مکان 
فرهنگى برگزار مى شود و براى اولین بار این امکان براى 
فوتبالدوستان اصفهانى فراهم شده که در فضایى آرام و 
دلچسب از تماشاى مسابقات فوتبال در جمع خانوادگى 
لذت ببرند. به خصوص دخترهــا و زنانى که نمى توانند 
به ورزشــگاه بروند و تیم محبوبشــان را تشویق کنند. 
این بانوان انواع و اقسام وســایلى که براى تشویق یک 
تیم به آن نیاز اســت را هم با خود آورده اند؛ از بادکنک 
گرفته تا پرچم هاى مخصوص سپاهان و بوق و شیپور 
زرد که هربار که تیم محبوبشــان صاحب یک موقعیت 
مى شــود طورى پرچم ها و بادکنک ها را به اهتزاز در 
مى آورند و در هوا تکان مى دهند که کل سالن یکسره 
طالیى رنگ مى شود. یکى از این بانوان زهراست. او و 
دوستانش جزو اولین دسته افرادى هستند که پا به این 
مکان گذاشتند و با شور و شــوق وصف ناپذیرى روى 
صندلى هاى ردیف جلویى نشســتند.  زهــرا، فاطمه را 
نشان مى دهد و او را عامل عالقه اش به فوتبال معرفى 
مى کند: «از فوتبال ســر در نمى آورم اما بخاطر دوستم 
فوتبالى شدم، فاطمه از هواداران قدیمى و آتیشى سپاهان 
است.» فاطمه در حالى که شال طرفدارى سپاهان را بر 
گردنش آویخته و لباس طالیى سپاهان از زیر مانتویش 

خودنمایى مى کند، بادکنک هــاى زردى را که آورده از 
داخل پاکت در مى آورد و با دوستانش آنها را پس از باد 
کردن بیــن حضار پخش مى کننــد: «از وقتى فهمیدم 
فوتبال چیست طرفدار سپاهان شدم و از اول این فصل 
تقریبًا همیشه براى تماشــاى بازى هاى تیم محبوبم

 به اینجا آمدم.»
اما این بادکنک هاى زرد، تنها نشــان هایى نیست که 
توسط سپاهانى هاى دو آتیشه براى نشان دادن عالقه 
شان به این تیم مورد استفاده قرار مى گیرد. زرد طالیى 
رنگ غالب این سالن در این روز است و در این میان یک 
کوله پشتى زرد رنگ با پیکسل هاى رنگارنگ که پیکسل 
آرم باشگاه ســپاهان هم بین آنها دیده مى شود بیش از 
همه جلب توجه مى کند. صاحب این کوله خاص کسى 
نیســت جز دختر جوانى که جورى لباس پوشیده و ست 
کرده که فکر مى کنى یک سطل رنگ زرد روى خودش 
خالى کرده؛ دســتبند زرد، الك زرد، لباس زرد سپاهان 
زیر پالتویى خردلى رنگ و پرچم بزرگ ســپاهان که بر 
دوشش انداخته درست مثل شنل سیاه رنگ زورو منتها 
زردطالیى اش! ندا در طول مسابقه لحظه اى از حمایت 

تیم محبوبش دست نمى کشد. 
البته در میان این همه اشیاى زرد رنگ، یک کامواى آبى 
هم هر از گاهى در میان دستان یک زن چهل و چند ساله 
که با میله مشــغول بافتنى است به چشم مى آید. قالب 

بافى یک زن میانسال چیز خیلى عجیبى نیست اما اگر 
این خانم خوش پوش، قالب بافى اش را در کنار چهارصد 
پانصد نفر عالقه مند به فوتبال و در هیاهوى کر کننده 
جیغ و فریاد آنها انجــام دهد، آن وقت اوضاع کمى فرق 

مى کند!
اگر روز شنبه براى تماشــاى رقابت سپاهان و استقالل 
خوزســتان به فرهنگســراى اســوه مى آمدید از این 
صحنه هــاى جالب باز هم مى دیدیــد؛ مثل طرفدارى 
یک نوزاد ده ماهه از تیم ســپاهان با شال زردرنگى که 
دور گردنش بود! این نوزاد همراه با مادر و دایى سپاهانى 
اش که با کمک عصا و لنگان لنگان راه مى رفت، به این 
ســالن آمده بود. کاله زرد رنگ مادر این نوزاد که روى 
چادر مشــکى  تناقض رنگ جالبى به وجود آورده بود، 
خیلى به چشــم مى آمد. یا پنج شــش دختر کوچولوى 
تکواندوکارى که بر روى صندلى هاى جلویى ســمت 
راست ســالن به ردیف نشســته بودند با کمربندهاى 

زردرنگ؛ تکواندوکارهایى که فوتبال دوست دارند!  
در طول مســابقه حضار به خصوص دخترهاى طالیى 
طورى سپاهان را تشــویق مى کنند و فریاد مى زنند که 
حس مى کنى در  ورزشــگاه حضور دارى و سرمربى و 
بازیکنان محبوبشان صدایشــان را مى شنوند و انگیزه 
مى گیرند: «از اینجا تا خدا هفت تا بهشــته، امیر، قلعه 
نویى سلطان عشقه.» این فقط یکى از شعارهایى است 

که بارها از سوى تماشــاچى هاى حاضر در ورزشگاه به 
ویژه دخترها سرداده شد و یا شعار «پیام دست طالیى، 
امید تیم مایى» که در دقیقه 36 بازى کل سالن را پر کرد؛ 
درست هنگامى که پیام نیازمند درون دروازه باید ضربه 
پنالتى استقالل خوزستان را مهار مى کرد و البته موفق 

به این کار نشد.
«دو تا بازى پشــت ســرهم یک گل خوشگل مى زنیم 
بعد یــک پنالتى ناحق مــى گیرن، با ایــن داورى ها و 
تبعیضاشون نمى ذارن ما قهرمان بشیم.» این را دوست 
ندا مى گوید؛ دختر جوانى که وقتى پنالتى به ضرر سپاهان 
گرفته شد، نخواست صحنه گل خوردن تیمش را ببیند و 
سالن را براى چند دقیقه ترك کرد و بعد از به ثمر نشستن 
پنالتى، مغموم و عصبانى به صندلــى تکیه داده و بازى 
را دنبال مى کند. هفت هشــت دقیقه پیــش، او و همه 
دوستانش زمانى که ساسان انصارى دروازه حریف را به 
شــکل عجیبى باز کرد طورى هلهله به پا کردند و جیغ  
زدند که مى شد یک لحظه لرزش زمین را زیر پاها حس 

کرد؛ درست مثل موقعى که زلزله رخ مى دهد!
■■■

عقربه هاى ســاعت به 5 بعد از ظهر نزدیک شــده و از 
جمعیت ســالن هم رفته رفته کاســته مى شود. زهرا و 
دوســتانش اما بر صندلى هاى خود میخکوب شده اند. 
آنها طورى به پرده نقره اى که مســابقه فوتبال از روى 
آن پخش مى شود خیره شــده اند که گویا منتظر وقوع 
معجزه اى هستند. پس از 94 دقیقه و 11 ثانیه رقابت دو 
تیم صدر و قعر جدولى، باالخره داور در ســوت خودش 
مى دمــد و بازى با نتیجه مســاوى یک بــر یک تمام 
مى شود. حاال دیگر بانوان طالیى هم از جاى خود بلند 
مى شوند و آرام آرام ســالن را ترك مى کنند. آنها آمده 
بودند قهرمانى ســپاهان در نیم فصل رقابت هاى لیگ 
برتر را جشن بگیرند؛ تیم محبوشــان موفق شد به این 
عنوان دست پیدا کند ولى اثرى از شادى ابتداى مراسم در 
چهره این دختران جوان دیده نمى شود، چرا که آنها بیش 
از اینها از سپاهانى که امسال در قامت یک مدعى ظاهر 
شده انتظار داشتند و مى دانند که به قول مرتضى رمضانى 
راد، مجرى برنامه «به قهرمان نیم فصل یک تکه کاغذ 

هم نمى دهند». 

3 ساعت در میان سپاهانى هایى که قهرمانى تیمشان در نیم فصل را روى پرده نقره اى تماشا کردند

دختران طالیى «اسوه»

حسام فتاحى مربى سپاهان، کورش محمدى رئیس 
کمیســیون اجتماعى ومحیط زیســت شوراى شهر 
اصفهان و مدیران شهردارى منطقه 2 از جمله مهمانان 
بیستمین سرى از ویژه برنامه هاى «فوتبال به وقت 
اصفهان» بودند که به پخش رقابت تیم هاى سپاهان 
و استقالل خوزستان اختصاص داشت. این در حالى 
بود که حسام فتاحى، مربى ســپاهان دقایقى قبل از 
شروع بازى وبین دو نیمه طى گفتگوى کوتاهى که با 
مرتضى رمضانى راد، مجرى برنامه انجام داد، نکات 
فنى درباره بازى ارائه کرد. از جمله مهمترین نکاتى که 

این مربى جوان به آن اشاره کرد تأکید وى بر روى نام 
یونس دلفى مهاجم ریزنقش استقالل خوزستان بود. 
مهاجمى که در طول بازى خط دفاع سپاهان را آزار داد 
و دوبار در دو نیمه بازى در محوطه جریمه ســپاهان 
سرنگون شد. بار اول این بازیکن، داور را مجاب کرد 
که خطا بگیرد در حالى که حتى گزارشگر خوزستانى 
مســابقه هم از تصمیم داور در اعــالم پنالتى به نفع 
استقالل متعجب شد. دفعه دوم اما حرکت او از سوى 
داور، تمارض تشخیص داده شد و براى او یک کارت 

زرد به همراه داشت.  

نیم فصــل اول لیگ هجدهم در حالى تمام شــد که 
سه تیم سپاهان، پدیده و پرســپولیس نیم فصل اول 
را به 31 امتیاز به پایان رســاندند و سپاهان با تفاضل 
گل بهتر نسبت به دو تیم دیگر صدرنشین نیم فصل 
اول رقابت ها شد. در پایان نیم فصل اول پرسپولیس 

بیشترین امتیاز را در 
بازى ها خانگى کسب 
کرد. شاگردان برانکو 
ایوانکوویچ در هشت 
بازى خانگى خود 20 
امتیاز گرفتند. بعد از 
پرسپولیس پدیده با 
کســب 16 امتیاز از 
هشت بازى خانگى 

خود در نیم فصل اول، دومین تیم از لحاظ کسب امتیاز 
در بازى هاى خانگى است. بدترین تیم در بازى هاى 
خانگى هم ذوب آهن اصفهان است که در نیم فصل 
اول رقابت هاى لیگ برتر در هفــت بازى خانگى، 4 
امتیاز گرفته اســت. ذوبى ها تنها تیم لیگ هجدهم 

هستند که نتوانسنتد در خانه بردى به دست آورند.
در بازى هاى خارج از خانه  نیم فصل اول لیگ هجدهم 
هم سپاهان با کسب 15 امتیاز از هفت بازى بهترین تیم 
نیم فصل اول رقابت هاست. البته استقالل تهران هم 
در بازى هاى خارج از خانه  خود 15 امتیاز کسب کرده 
که این 15 امتیاز در هشت بازى خارج از خانه بوده و آبى 
پوشــان پایتخت یک 
بازى بیشتر از سپاهان 
خارج از خانه داشته اند. 
همچنین  سپاهانى ها 
تفاضــل گل بهترى 
نسبت به استقالل در 
این بازى هــاى خارج 
از خانــه داشــته اند. 
اســتقالل خوزستان 
قعرنشین جدول رده بندى و سایپا هم دو تیمى هستند 
که در نیم فصل اول رقابت هــاى لیگ برتر کمترین 
امتیاز را در بازى هاى خارج از خانه کســب کرده اند. 
این دو تیم فقط 4 امتیاز در بازى هــاى خارج از خانه  

خود گرفته اند.

بهترین مهمانى ها را زردها رفته اند!

نیم فصل نخســت لیگ برتر با تســاوى اســتقالل 
خوزســتان و ســپاهان به پایان رســید تا شاگردان 
قلعه نویى بــا تفاضل گل بهتر نســبت بــه پدیده و 
پرسپولیس قهرمان نیم فصل شوند و با خیال راحت به 
تعطیالت بروند. زردها در اعداد و ارقام و با محاسبات 
ریاضى به نسبت بقیه تیم ها بهترین هستند و امیدوارند 

که ششمین جام را در پایان فصل کسب کنند.
 طبق گزارشى که خبرگزارى هاى «ایسنا» و «ایلنا» 
و همینطور ســایت برنامه «نود» به طــور جداگانه 
منتشــر کردند، در 15 هفته اى کــه از لیگ هجدهم 

گذشت، 120 بازى 
برگزار شــد و 240 
گل به ثمر رسید که 
میانگیــن گلزنى در 
لیــگ هجدهم را به 
دو گل در هــر بازى 
رســاند. در این بین، 
تیم فوتبال سپاهان 
با به ثمر رساندن 28 

گل، صاحب برترین خط حمله شــد و نفت مســجد 
ســلیمان با هشــت گل زده بدترین خط حمله را در 

اختیار گرفت.
در فاز دفاعى نیز سرخابى هاى پایتخت با دریافت شش 
گل به طور مشــترك لقب بهترین خط دفاع را کسب 
کردند و سپیدرود رشت با 26 گل خورده بدترین خط 

دفاعى را میان 16 تیم لیگ برترى داشت.
همچنین استقالل با ده کلین شــیت بهترین آمار را 
ثبت کرد و مهدى رحمتى از استقالل با 9 کلین شیت، 
بهترین دروازه بان از این حیث بود. سیدحسین حسینى 
هم دیگر کلین شــیت آبى ها را در دیدار با ســپیدرود 
رشت رقم زد. پرسپولیس با شــش برد و دو مساوى 

بهترین آمار را در بازى هاى خانگى داشت و صدرنشین 
بازى هاى خانگى در پایان نیم فصل شد (دیدار استقالل 
و پرسپولیس که با تساوى بدون گل در ورزشگاه آزادى 
خاتمه یافت، به دلیل میزبان بودن استقالل در این آمار 
محاسبه نشد). شاگردان امیر قلعه نویى در سپاهان نیز 
با چهار پیروزى و سه تساوى در خارج از خانه، در رده 

نخست بازى هاى خارج از خانه قرار گرفتند.
استنلى کى روش با 9 گل زده و آنتونى استوکس مهاجم 
پیشین تراکتورسازى با هشت گل زده، بهترین گلزنان 
لیگ هجدهم هستند و على علیپور با هفت گل بهترین 

گلزن ایرانى این فصل لیگ برتر است.
عزت ا... پورقاز با ســه 
گل زده، گلزن تریــن 
نیم فصــل  مدافــع 
نخست لیگ هجدهم 
نام گرفت و شــجاع 
خلیــل زاده و محمــد 
ایران پوریان با دو گل 
در رده هاى بعدى قرار 
گرفتند. همچنین تعداد 
گل هاى زیاد سپاهان را این فصل باعث شده این تیم 
گلزن ها و گل سازهاى متنوعى داشته باشد. در لیگ 
هجدهم ده بازیکن براى سپاهان گلزنى کردند و 11 

بازیکن در ساختن گل هاى این تیم سهیم بوده اند.
فوالد خوزســتان با چهار کارت قرمز و 32 کارت زرد 
خشن ترین تیم نیم فصل لیگ برتر است. پس از آن، 
ذوب آهن با چهار کارت قرمــز و 30 کارت زرد در رده 
بعدى قرار دارد و استقالل خوزستان با سه کارت قرمز 
و 37 کارت زرد سومین تیم خشن لیگ هجدهم است. 
تراکتورســازى نیز تنها تیم این فصل است که کارت 
قرمز نگرفته و با تنها 14 کارت زرد، خوش اخالق ترین 

تیم لیگ برتر است.

پیشتازى پسران طالیى در اعداد و ارقام

سپاهان در ریاضى، 20 گرفت!

نیم فصل اول لیگ هجدهم با تساوى استقالل خوزستان 
مقابل سپاهان و قهرمانى شــاگردان امیر قلعه نویى به 
پایان رسید. با این نتیجه استقالل خوزستان با 6 امتیاز 
در قعر جدول رده بندى باقــى ماند اما واقعیت فراموش 

شده این است که از 
این تیم خوزســتانى 
با حکم فیفا 6 امتیاز 
کســر شــده که اگر 
این اتفاق رخ نمى داد 
االن در رده پانزدهم 
قرار داشت و این تیم 
ســپیدرود بود که در 
رده آخر جدول جاى 

مى گرفت. آمارهاى موجود از نیم فصل اول هم نشــان 
مى دهد که سپیدرود شایسته ترین تیم براى قعرنشینى 
در پایان نیم فصل اول است. این تیم با 9 باخت، بیشترین 
باخت را دارد، با هفت گل زده، ضعیف ترین خط حمله را 

به خود اختصاص داده، با 26 گل خــورده بدترین آمار 
دفاعى را ثبــت کرده و تفاضــل گل 19-  این تیم هم 
پایین تر از تمام تیم هاى دیگر است. تنها آمار این تیم که 
بدتر از دیگر تیم ها نیست تعداد بردهایش است که یکى 
بیشتر از ماشین  سازى تبریز است! با چنین آمارى باید این 
تیم را قعرنشین واقعى 
لیگ برتر بدانیم و البته 
به خوش شانســى اش 
هم اشاره کنیم! خوش 
شانسى اى که با کسر 
6 امتیاز از اســتقالل 
خوزســتان، اجازه نداد 
این تیم رشــتى در رده 
آخر جدول قرار بگیرد. 
بهتر است على کریمى براى مدتى هم که شده بى خیال 
حمله به فدراسیون و کى روش و متلک هاى بى شمار 
به سرمربى تیم ملى شود و فکرى به حال تیمش کند که 

قعرنشین واقعى است و مدعى سقوط!

تیمت در حال سقوط است آقاى ضد کى روش!

 هرچنــد که صدرنشــینى در نیم فصــل اول افتخارى 
محسوب نمى شود ولى تا حدودى تضمین کننده موفقیت 
یک تیم در پایان فصل اســت. در 17 دوره گذشته لیگ 

برتر 9 بار تیمى که صدرنشــین نیم فصل شده در پایان 
مسابقات قهرمان شده است اما نکته اى که اهمیت این 
موضوع را بیشتر مى کند و ســایت برنامه «نود» هم در 
گزارشى به آن اذعان داشت، آن اســت که در سه دوره 
اخیر قهرمان لیگ و صدرنشــین نیم فصل اول یک تیم 
بوده است. هرچند که تاریخ نشان مى دهد که صدرنشینى 
نیم فصل تضمین کننده قهرمانى نیست ولى مرور تاریخ 
لیگ برتر نشان مى دهد که تیمى که در رتبه نخست نیم 
فصل اول جاى داشته در بدترین شرایط در پایان فصل 

سوم شده است.
سپاهان، پدیده و پرسپولیس در نیم فصل اول جدى ترین 
مدعیان قهرمانى نشان دادند و احتماًال این کورس سنگین 
در نیم فصل دوم ادامه خواهد داشــت. آمار دلگرم کننده 
براى این تیم ها این است که هیچ وقت تیمى خارج از سه 
تیم نخست نیم فصل اول به قهرمانى لیگ نرسیده است. 
سپاهان در لیگ چهاردهم، فوالد در لیگ سیزدهم و پاس 
در لیگ سوم نیم فصل اول را با رتبه سوم به پایان رساندند 
و در پایان فصل به قهرمانى رســیدند. باید دید استقالل 

مى تواند این ســنت را از بین ببرد یا اینکه ســپاهان کار 
خوب خود در نیم فصل را در پایان لیگ هم تکرار مى کند.
همانطور که مرور آمار نیم فصل هــاى تاریخ لیگ برتر 
براى تیم هاى بــاالى جدول امیدبخش اســت براى 
تیم هاى انتهاى جدول نگران کننده است. در ادوار گذشته 
لیگ برتر از تیم هایى که در نیم فصل اول در منطقه سقوط 
قرار داشــته اند حداقل یک تیم به لیگ یک سقوط کرده 
است و باید دید سپیدرود و استقالل خوزستان مى توانند از 

سقوط رهایى یابند یا به دسته یک سقوط مى کنند.

سپاهان پایان فصل 
چه مى کند؟

 ذوب آهن نفت مسجدسلیمان را هم نبرد تا علیرضا منصوریان 
تحت فشار قرار بگیرد. او در نشست خبرى بعد از این بازى 

با همان ادبیات خاص خودش کلى حرف عجیب زد. 
منصوریان در مورد برونگرا یا درونگرا بودن بازیکنانش 
ســخن گفت و پاى تور بازدید از کوره هاى کارخانه 
ذوب آهن را هم وسط کشید. نکته جالب اما در جمالت 

پایانى او بود؛ جایى که گفت: «ما از اشتباهات داورى در 
بازى با پرسپولیس و این مسابقه ضرر کردیم. بعداً حسرت 

این 5 امتیاز را مى خوریم.» اوًال که شما با کدام محاسبه به 
5 امتیاز رسیدى؟ ثانیاً مگر بازى با مسجدسلیمان هنوز 

کارشناسى شــده؟ ثالثاً اگر منظور از ضرر ذوب در 
بازى با پرسپولیس اخراج نشدن عالیشاه است، 

همان کارشناس برنامه «نود» گفت کارت 
اول امید بیهوده بوده و اصًال خطا باید به 
سود پرسپولیس اعالم مى شده. اینجورى 
چرتکه بیاندازى، تا آخر فصل 70امتیاز از 

داوران طلبکار مى شوى برادر!

مهاجم ســپاهان که تک گل تیمش برابر استقالل 
خوزســتان را به ثمر رســاند از گلش به نحو جالبى 

دفاع کرد. 
استقالل خوزستان و ســپاهان اصفهان در ورزشگاه 
غدیر به مصــاف هم رفتند که در نهایت به تســاوى 
رسیدند. ساســان انصارى در دقیقه 24 از روى ضربه 
آزاد و با یک حرکت سریع دروازه فرزین گروسیان را 

باز کرد که با اعتراض شدید بازیکنان و کادرفنى تیم 
خوزستانى همراه شد.

این البته تنها جنجال بازى نبــود و داورى این دیدار 
حرف و حدیث ها زیادى داشت، ساسان انصارى پس 
از  انتهاى بازى گل تیرى هانرى در سال 2004 برابر 
چلسى را در صفحه اینستاگرام خود قرار داد تا به نوعى 

گل خود را تأیید و از آن دفاع کند.

گل ساسان به عشق هانرى!

طلبکارى هاى علیمنصور!
امیرقلعه نویى به دلیل اتفاقــات رخ داده در دیدار دو 
تیم سپاهان و استقالل خوزستان در کنفرانس خبرى 

شرکت نکرد.
 دیدار دو تیم سپاهان و استقالل خوزستان با تساوى یک 
بر یک خاتمه یافت و با این نتیجه طالیى پوشان به صدر 
جدول رسیدند ولى امیرقلعه نویى همانطور که 
طى بازى هم مشخص بود، مانند دیدار برابر 
پرســپولیس در کنفرانس خبرى شرکت 

نکرد.
نیمه اول این مســابقه تحــت تأثیر 
تصمیمات داورى قرار داشت و نیمه 
دوم هــم شــاگردان امیرقلعه نویى 
نتوانستند خودشــان را در زمین پیدا 
کنند تا قلعه نویــى تصمیم به عدم 
شــرکت در کنفرانس خبرى بگیرد 
و تکســیرا را به جاى خود به نشست 

بفرستد.

ژنرال نازك نارنجى!

محسن کدخدایى

محمد زارع

على رضایى

زهره فالح زاده

مرضیه غفاریان

رد تا علیرضا منصوریان 
رى بعد از این بازى 

رف عجیب زد. 
دن بازیکنانش 
ههاىکارخانه 
ب اما در جمالت 

شتباهات داورى در 
ر کردیم. بعداً حسرت 

 با کدام محاسبه به
جدسلیمان هنوز 

ضرر ذوب در 
اه است، 

کارت 
د به 
رى 
ز از

امیرقلعه نویى به دلیل
تیم سپاهان و استقال

شرکت نکرد.
 دیدار دو تیم سپاهان و اس
ای بر یکخاتمه یافت و با
جدول رسیدند

طى بازى هم
پرســپولی

نکرد.
نیمه او
تصمیم
دوم ه
نتوانس
کنند
شــر
و تکس
بفرستد.

ژنرال ناز

مورد عجیب دلفى
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه دوازدهم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 970193 ج/12 له خانم مریم مهرى با وکالت آقاى حامد محمدى و علیه 
آقاى فرزاد سمســارزاده مبنى بر مطالبه مبلغ 114 ســکه بهار آزادى کــه در روز مزایده به 
نرخ روز محاسبه خواهد شــد و مبلغ 370600 ریال بابت سایر مطالبات و مبلغ 2/550/000 
ریال بابت حق اجراى دولتى در تاریخ 97/10/24 ساعت 9:30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شــهید نیکبخت اتاق 18 جهت فروش سوارى 
هیونداى ســانتافه به شــماره انتظامى 753 ل 24 ایران 88- که توســط کارشناس رسمى 
دادگســترى به شــرح ذیل ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى اصفهان- 
پارکینگ ارغوانیه مراجعه واز اموال بازدید و به همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم مال مــورد مزایده پس از 
پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت، هزینه اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
لیست اموال مورد مزایده: با احترام بازگشت به شماره بایگانى 940774 مورخه 97/04/31 
درخصوص ارزیابى یک دستگاه سوارى سانتافه به اتفاق خواهان از خودرو به مشخصات زیر 
در پارکینگ ارغوانیه بازدید و نظر کارشناسى به شــرح زیر اعالم مى گردد. شماره انتظامى 
753 ل ایران 88 نوع سوارى سیستم هیونداى سانتافه مدل 2014 رنگ سفید روغنى ظرفیت 
 KEEU 365394 جمعًا 7 نفر تعداد محور 2 نوع سوخت بنزین تعداد چرخ 4 شماره موتور
G 4 شماره شاسى KM HSU 81 CDEU 340031 وضعیت موتور مستعمل وضعیت 
اتاق مستعمل سایر مشــخصات خودرو مستعمل قابلیت شــماره گذارى: برابر دستورالعمل 
شــماره گذارى رهوار ناجا ارزش پایه به نظر اینجانب 1/700/000/000 ریال معادل یکصد 
و هفتاد میلیون تومان توضیحات به نظر اینجانب با توجه به وضعیت ظاهرى و فنى (پهلوى 
سمت راست از ناحیه درب عقب فرورفتگى و جلو سمت راســت زدگى دارد سپر جلو، زدگى 
دارد گلگیر جلو راســت قلم گیرى دارد. ســپر عقب  گلگیر عقب چپ رنگى به نظر مى رسد، 
درب جلو چپ رنگ شدگى دارد) حدود سه سال در پارکینگ بدون سقف زیر آفتاب و نزوالت 
آسمانى متوقف بوده نیاز به چهار حلقه الستیک و یک دستگاه باطرى پالیش و رنگ روکش 
صندلى دارد به نظر اینجانب با توجه به وضعیــت فوق ارزش پایه خودرو فوق یکصد و هفتاد 
میلیون تومان برآورد و اعالم مى گــردد. م الف: 295156 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى 

اصفهان /8/557
مزایده اموال منقول

شماره نامه: 9710113726000861 شماره پرونده: 9509986825300403 شماره بایگانى 
شــعبه: 970213 این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 970213 اجراى احکام 
حقوقى اموال آقاى بهنام خلیلیان و شرکت فرا صنعت اقتصاد را در قبال مطالبات آقاى اله یار 
کامرانى از طریق مزایده بتاریخ روز شنبه مورخ 97/10/22 ساعت 10 صبح به فروش برساند 
شــرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فى المجلس به حســاب 
سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنان چه برنده 
مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض انرا 
تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کسر هزینه 
هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد براى بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز 
قبل از مزایده میتوانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: دادگســترى 
شهرستان مبارکه- ســاختمان شــماره 2- اجراى احکام حقوقى دادگسترى مبارکه- طبقه 
1- اموال مورد مزایده عبارت است از: خط تولید پالت هاى چوبى فشرده شامل: یک مجموعه 
خردکن و دانه بندى و خشک کن افقى با ظرفیت 3 تن در ساعت چوب و سرشاخه سه دستگاه 
پرس 1200 تن هیدرولیک بــا قالب گرم و روغن داغ، یک دســتگاه بویلر 700 کیلو وات با 
مشعل گازى روغن داغ تا 280 درجه سیلیسیوس و یک دســتگاه میخ کوب بادى و فیکچر 
پالت تماما ساخت کشور چین سال ساخت 2013 با برگ سبز گمرکى وارداتى و آماده به کار 
با مخازن روغن داغ و لوله کشى کربن استیل 3 تا 4 اینچ که 5 شاخه 3 مترى دمونتاژ بوده و 
شیلنگ هاى هیدرولیک با پمپ هاى سیرکوله و تابلوهاى برقى جداگانه مربوطه و همچنین 
ادوات جانبى شــامل اســتیکر دســتى 1 تنى؛ جک پالت- پمپ باد کارگاهى 150 لیترى- 
باسکول 100 کیلوئى دیجیتال- مخزن 12000 لیترى پلى اتیلن- 5 عدد فن هواکش- سه 
عدد آسیاب دست ساز- 2 عدد میکسر چسب دست ساز و ابزارآالت شامل ترانس جوش 250 
آمپر- دو عدد سنگ فرز- دریل شارژى- 16 عدد بشــکه خالى- و همچنین قطعات یدکى 
شامل یکدستگاه الکتروپمپ و یک دستگاه گیربکس و پالت هاى تولید مانده از دوران فعالیت 
حدود 5000 عدد ســالم درجه 2 که  با در نظر گرفتن جمیع عوامل و جهات موثر و دخیل در 
قضیه کارشناسى توسط هیات 7 نفره کارشناسان به مبلغ 11/000/000/000 ریال جهت پایه 
مزایده تعیین و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد. استان اصفهان- شهرستان 
مبارکه- بلوار خلیج فارس- جنب بانک ملى- دادگسترى شهرستان مبارکه. م الف: 316285 

طاهرى- مدیر شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان مبارکه /9/352
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103723208882 شماره پرونده: 9709983723200146 شماره 
بایگانى شــعبه: 970148 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به سعید احمدى- 
خواهان مهدى شجاعى با وکالت لیال میرى موسوى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى 
سعید احمدى و غیره به خواســته مطالبه 689/430/000 ریال ثمن مابقى معامله و خسارت 
دادرسى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 970148 شعبه دوم دادگاه عمومى 
(حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1398/02/09 ساعت 
8:30 صبح تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 

به علت مجهول المکان بودن خوانده سعید احمدى و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 316277 هاشمى- 

شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان مبارکه /9/353
مزایده اموال غیرمنقول

شماره نامه: 9710113726000848 شماره پرونده: 9609983723100191 شماره بایگانى 
شــعبه: 970428 این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 970428 اجراى احکام 
حقوقى امــوال آقاى محمد رنجبر را در قبــال مطالبات مهریه خانم زهــرا عطایى از طریق 
مزایده بتاریخ روز سه شنبه 97/10/18 ســاعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان 
موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فى المجلس به حســاب ســپرده شــماره 
2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنان چه برنده مزایده ظرف 
مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض انرا تقدیم این اجرا 
ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شــده وى پس از کسر هزینه هاى مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد براى بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده 
میتوانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: اجراى احکام حقوقى شعبه 
اول دادگســترى مبارکه- طبقه 1- اموال مورد مزایده عبارت است از: شش دانگ یک باب 
آپارتمان مسکونى واقع در شهر جدید مجلســى- بلوار ارم- بلوار فجر غربى- محله ماهان- 
خیابان طلوع- فرعى 3- بلوك Q 9- ســاختمان آذین 3 طبقه دوم- پالك 10-کدپستى 
8631675147 داراى سند مالکیت رسمى به شماره 5584 فرعى از 216 اصلى و شماره ثبت 
7056 صفحه 229 دفتر شماره 42 بخش ثبتى 8 اصفهان به مساحت اعیانى 79/38 مترمربع 
با قدرالســهم از مشــاعات مطابق قانون نحوه تفکیک و تملک آپارتمانها و بدون قدرالسهم 
از عرصه و داراى پارکینگ در محوطه باز و داراى پروانه ســاختمان واحدهاى مسکن مهر 
مجلسى با اسکلت بتونى و سقف تیرچه بلوك ساخته شده و نازك کارى آن شامل: بدنه سفید 
کارى و نقاشى- ســقف هال کناف کارى- کف: سرامیک- درب و پنجره خارجى الومنیوم- 
دربهاى داخلى: چوبى- ســرویس بهداشتى و آشــپزخانه کامل با دکور ام دى اف- و نماى 
خارجى ساختمان سیمانى- داراى انشــعابات آب و برق و گاز و فاضالب و سیستم گرمایش 
پکیج گازى و رادیاتور و سرمایش کولر آبى- شــش دانگ ملک فوق الذکر در قالب قرارداد 
رهنى شماره 13687 مورخ 93/6/20 دفتر اسناد رسمى 44 مبارکه به مدت 192 ماه در رهن 
بانک مسکن قرار گرفته که حسب نامه شماره 1672/1197- 97/9/20 بانک مسکن مبلغ 
باقى مانده از تسهیالت 231/000/000 ریال مى باشد با توجه به نوع کاربرى، موقعیت و ابعاد 
ونوع اعیان و زمان ســاخت و قیمت معم ول و معروف روز محل؛ ارزش شش دانگ آپارتمان 
به شرح فوق توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 650/000/000 ریال براورد و به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد. م الف: 316249 طاهرى- مدیر شعبه اجراى 

احکام مدنى دادگسترى شهرستان مبارکه /9/354
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139721702210023022- 97/9/22 نظر به صــدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان 
و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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
1- راى شــماره 139760302210001222 مورخ 1397/09/22 هیات اول فاطمه نکوئى 
شهرکى به شناســنامه شــماره 338 کدملى 1819462897 صادره از ابادان فرزند على بر 
ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت 30/27 مترمربع مفروزى از پالك شماره 68 
فرعى از 2248 اصلى که به انضمام ششــدانگ پالك 2248/2160 جمعا تشــکیل یکباب 
خانه را داده است واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى 
مع الواسطه از طرف خانم مهرى موسوى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/26 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 10/12 /1397 م الف: 316966 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /9/355
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139721702210023007- 97/9/22 نظر به صــدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان 
و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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
1- راى شــماره 139760302210001208 مورخ 1397/09/20 هیــات اول آقاى اکبر 
رحیمى خیادانى به شناسنامه شــماره 578 کدملى 1283912775 صادره از اصفهان فرزند 
اسداله بر ششدانگ یک قطعه زمین زراعى به مســاحت 90590 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 89 اصلى واقع در بخش بیست حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان انتقال عادى 

از طرف آقایان، 25 سهم مشــاع بنام ابراهیم محمودى اسفندرانى و 35 سهم مشاع از طرف 
حسینعلى عرب زاده و 25 سهم محمود رحیمى خیادانى و 5 ســهم مشاع مالکیت متقاضى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/12 م الف: 316830  

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /9/357
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139704002003001256/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9701805/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139703802003000325 تاریخ صدور: 1397/09/11 دفترخانه 
ازدواج 7 شــهر اصفهان اســتان اصفهان آگهــى ابالغ اجرائیــه پرونده اجرائى شــماره 
139704002003001256 بدین وسیله به آقاى امین شاکریان چالشترى نام پدر: عباسعلى 
ســاکن اصفهان خانه اصفهان خ نوبهار کوى بهارســتان که طبق گــزارش مامور مربوطه 
آدرس شما شناســائى نگردیده، ابالغ مى شود که باستناد ســند ازدواج شماره 4567 مورخ 
1392/04/07 تعداد سیصد عدد ســکه تمام بهار آزادى به خانم پگاه ســلیمیان فرزند على 
بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده، پس از 
تشریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به شــماره 139704002003001256  در 
این اداره مطرح مى باشــد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ 
مى گردد از تاریخ انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشــر مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام و چنانچــه ظرف مدت ده روز از تاریــخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، 
نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى علیه شما جریان خواهد یافت. 
اخطاریه محاسبه مهریه به نرخ روز: بدین وســیله به آقاى امین شاکریان چالشترى نام پدر: 
عباســعلى ســاکن اصفهان خانه اصفهان خ نوبهار کوى بهارســتان بدهکار پرونده اجرائى 
139704002003001256 ابالغ مى گردد که قیمت یکعدد سکه طرح جدید مندرج در سند 
شماره 4567- 92/04/07 تنظیمى در دفتر ازدواج شــماره 7 اصفهان توسط اتحادیه صنف 
طال، نقره و جواهرات و صراف اصفهان به مبلغ 29135000 ریال محاسبه گردیده است. لذا 
چنانچه به ارزیابى مزبور اعتراض دارید از تاریخ انتشــار ایــن آگهى در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به مدت پنج روز فرصت دارید اعتراض خود 
را بطور کتبى ضمن تحویل عین ســکه اعالم نمائید. در غیر این صورت ارزیابى انجام شده 
قطعى است و بر اساس آن عملیات اجرائى ادامه خواهد یافت. م الف: 316258 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /9/359
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139304002004000176/1 شــماره بایگانى پرونده: 9300845/2 شماره 
ابالغیه: 139705102004003802 تاریخ صدور: 1397/09/13 آگهى ابالغ اجرائیه کالسه: 
9300845 بدینوسیله به سیما سبحانى و رضا سبحانى و سمیرا سبحانى و وحیدرضا سبحانى 
بدهکار پرونده ساکن: اصفهان- خیابان مشــتاق دوم، خیابان مهر، خیابان شهید علیخانى، 
بلوار مهر پــالك 202 و 204 که برابر گزارش مأمور مربوطه ابالغ واقعى به شــما میســر 
نگردیده است ابالغ مى گردد که برابر سند رهنى شماره 9617- 1396/09/18 تنظیمى در 
دفترخانه اسناد رسمى شــماره 163 اصفهان مبلغ 1955000000 میلیون ریال بابت اصل و 
1559715068 ریال سود و 1874657 ریال ذمه روزانه از تاریخ 1393/03/27 بانضمام حق 
الوکاله متعلقه به مدیریت شعب بانک صادرات استان اصفهان بدهکار مى باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر 
و پرونده به کالسه 9300845 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان مطرح مى باشد. لذا طبق 
ماده 19 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
درج و منتشر مى گردد گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و چنانچه ظرف مدت مقرر 
در ماده 34 اصالحى قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نســبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ننمائید بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامت مورد وثیقه (ششدانگ 
یک باب مغازه پالك شماره 1377 فرعى مجزى شده از 14916/246 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان) و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى نسبت به برگزارى 
مزایده جهت وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتــى اقدام خواهد گردید. م الف: 316262 

اسدى اورگانى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  /9/360
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003002590/1 شــماره بایگانى پرونده: 9703629/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139703802003000308 تاریخ صدور: 1397/08/27 آگهى ابالغ اجرائیه 
- بدین وســیله به آقاى فرهاد جعفرى ایرانق فرزند محمدحسین به شناسنامه شماره 3284 
صادره از اصفهان و کدملى 1288281366 متولد 1360/06/30 ســاکن اصفهان شهرك 
نگین نبش فلکه پالك 3 ابالغ مى شــود که بانک اقتصاد نوین شعبه توحید اصفهان جهت 
وصول مبلغ 187/048/089 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 36/651/176 ریال بابت خسارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/04/11 که از این به بعد مبلغ 122/991 ریال بابت خسارت تاخیر 
روزانه اضافه مى شود علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9703629 
در این اداره تشکیل و در جریان مى باشــد. طبق گزارش مورخ 1397/07/09 مامور، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، و بستانکار نیز آدرس دیگرى از شما اعالم ننموده 
است لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد  اجرائیه فقط یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان آگهى مى شود. در صورتیکه طبق تبصره دوم ماده 113 
قانون برنامه پنجساله ششم توســعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران 
ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى علیه شــما جریــان خواهد یافت. م الف: 316264 

مسئول شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/361

حصروراثت 
نجمه براتى کهریزسنگى داراى شناسنامه شماره 43 به شرح دادخواست به کالسه 1280/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن 
براتى کهریزسنگى بشناسنامه 4 در تاریخ 1397/08/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. على براتــى ش ش 37 ، 2. مرضیه 
براتى کهریزســنگى ش ش 84 ، 3. اعظم براتى کهریزسنگى ش ش 128 ، 4. عباس براتى 
کهریزســنگى ش ش 1080115994 ، 5. مرتضى براتى کهریزسنگى ش ش 59 6.منیژه 
براتى کهریزسنگى ش ش 88 7.نجمه براتى کهریزسنگى ش ش 43 (فرزندان متوفى)، 8. 
زهرا ترابى کهریزسنگى ش ش 17 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. 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 نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 317320/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/9/362
 حصروراثت 

اشــرف مکاریان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 377 به شــرح دادخواست به کالسه 
1270/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بهروز فاضل نجف آبادیآ بشناسنامه 392 در تاریخ 1397/02/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد فاضل نجف آبادیآ ش ش 
1080364595 (فرزند متوفى)، 2. اشرف مکاریان نجف آبادى  ش ش 377 (همسر متوفى)، 
3. خدیجه اسرافیلیان نجف آبادى ش ش 21104 (مادر متوفى)،متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 317261/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /9/364
 ابالغ رأى

شماره دادنامه:  9709973730201407 شــماره پرونده: 9709983730200776 شماره 
بایگانى شعبه: 970789 –پرونده کالســه 9709983730200776 شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان نجف آباد تصمیم نهایى شماره 9709973730201407- خواهان: آقاى 
ابراهیم شیاسى فرزند مصطفى باوکالت آقاى مهدى قائدى فرزند حیدرعلى به نشانى استان 
تهران-شهرستان تهران-شــهر تهران-خردمند شــمالى-نبش ك دى-ساختمان شماره 
119-پ 81-ط اول، خواندگان: 1.آقاى صمد آقائى میرزائى فرزند على به نشانى:اســتان 
گیالن-شهرستان رشت-شهر خشکبیجار-جاده امین اباد-روستاى تازه آباد-کلینک-اندیا-

تلفن-09114782230 ، 2.آقاى محمد رحمتى ها نجف آبادى فرزند محمد به نشانى: استان 
اصفهان-شهرستان نجف آباد-شهرنجف آباد-خیابان فرخى-ك پوررحیم- منزل دوم-پ 
25، 3.آقاى وحید جبارى کرمجران فرزند میدان على به نشانى: مجهول المکان، خواسته ها: 
1.مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه وجه بابت...  3.مطالبه خسارت دادرسى ، (راى دادگاه) 
در خصوص دادخواست آقاى ابراهیم شیاســى فرزند مصطفى باوکالت آقاى مهدى قائدى  
به طرفیت 1. آقاى وحیدجبارى کرمجران فرزند میدان على (صــادر کننده) 2.آقاى محمد 
رحمتى ها فرزند محمد 3.آقاى صمد آقائى میرزائى فرزند على به خواسته: مطالبه مبلغ یک 
میلیاردو نهصد و شصت و پنج میلیون ریال به استناد سه فقره چک به شماره هاى 761372 
و 761373 به عهده بانک مسکن و 475517 به عهده بانک ســپه و رسید عادى به انضمام 
خسارات دادرسى( از جمله هزینه دادرسى و حق الوکاله  و خسارات تاخیر تادیه ؛ بدین توضیح 
که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمى اظهار داشته است چک ها ى موصوف جمعا به مبلغ 
ششصد و پنج میلیون ریال که به امضاى هر سه خوانده رسیده است و به لحاظ عدم موجودى 
مواجه با گواهى عدم پرداخت شده است و یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال ، خوانده 
ردیف اول عالوه بر آن به موجب رسید عادى متعهد به پرداخت بوده که تاکنون از پرداخت آن 
خودارى نموده است. خواندگان ردیف اول و دوم  هر دو با وصف ابالغ قانونى و خوانده ردیف 
سوم با وصف ابالغ واقعى در جلسه دادرســى حضور پیدا نکرده و نسبت به خواسته خواهان 
دفاعى معمول نداشــته و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و اصول حاکم بر اســناد تجارى و امضاى رسید عادى توسط خوانده ردیف 
اول و عدم تعرض نسبت به آن، استحقاق خواهان را برمطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و 
مستندا به مادى 198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313و 314 ناظر به ماده ى 249 قانون 
تجارت ، راى بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخــت مبلغ 605 میلیون ریال 
بابت چک هاى موصوف و مستندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده 
ى استفساریه تبصره ى مذکور ، مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ چک هاى مذکور تا زمان وصول 
آن که محاسبه آن با اجراى احکام است در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و عالوه بر آن 
خوانده ردیف اول را به پرداخت یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال بابت وجه مندرج 
در رسید عادى و خسارت تاخیر در تادیه آن از زمان تقدیم دادخواست برابر تورم شاخص بانک 
مرکزى در حق خواهان محکوم مى نماید و به اســتناد تبصره و ماده اخیر یاد شــده و قاعده 
تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده ردیف اول را به پرداخت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره نسبت 
به خوانده ردیف سوم حضورى و ظرف  بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر 
استان اصفهان مى باشد و نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدید 
نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر اســتان اصفهان مى باشد. 317273/م الف- امید 

برزن- رئیس شعبه دوم  دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد- محمد حسن قلى زاده /9/363

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: 
اقدامات الزم براى تأمین تجهیزات مورد نیاز و دپوى مواد 
غذایى و دارویى و وسایل گرمایشى در پایگاه هاى مستقر در 
گردنه هاى برف گیر انجام شده تا بتوانند به عنوان سرپناه براى 
در راه ماندگان استفاده شوند. غفور راستین اظهارکرد: طرح 
امداد زمستانى اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان، 
از 22 آذرماه سال جارى همگام با سایر دستگاه هاى مسئول 
آغاز شد و تا 20 اسفندماه ادامه دارد. وى افزود: در این طرح، 
145 پایگاه فوریت هاى پزشــکى اعم از شهرى، جاده اى 
و یک پایگاه هوایى، 874 نفر نیروى انســانى و دو دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس حضور دارند. مدیر حوادث و فوریت هاى 

پزشکى استان اصفهان تصریح کرد: هماهنگى هاى الزم با 
دستگاه هاى مربوطه از جمله پلیس، راهدارى و هالل احمر 
انجام شده اســت و همچنین تمامى بیمارستان هاى سطح 
استان براى پذیرش سریع مصدومان ناشــى از حوادث به 
صورت آماده باش قرار گرفته اند. وى گفت: تکنســین هاى 
اورژانس بــراى حضور در این طــرح، در کالس هاى دوره 
بازآموزى اورژانس محیطى همچون سرمازدگى و مدیریت 
تروماى پیش بیمارستانى شــرکت کرده اند.وى یادآور شد: 
اورژانس پیش بیمارستانى اســتان اصفهان در طرح امداد 
زمستانى سال گذشته 50 هزار و 345 مأموریت را انجام داد که 
از این تعداد، 12 هزار و 464 مورد حوادث رانندگى بوده است.

رئیس دانشگاه کاشــان از احداث پارك علم و فناورى در 
این دانشگاه خبر داد و گفت: با ایجاد این پارك در دانشگاه 
سعى داریم به سمت ایجاد صنایع دانش بنیان در شهرستان 

کاشان گام برداریم.
عباس زراعت با بیان اینکه تنها 6 درصد صنایع کاشان دانش 
بنیان اســت، اظهار کرد: مهمترین معضل جامعه کنونى، 
بیکارى فارغ التحصیالن است به گونه اى که 32 درصد از 
فارغ التحصیالن دانشگاه کاشان بیکار هستند که متأسفانه 

از میانگین کشور باالتر است.
وى بر دانش بنیان کردن صنایع کاشان تأکید کرد و افزود: 
درونگرایى و تکیه بر روش هاى سنتى، از مشکالت اساسى 

توسعه شهرستان کاشان به شمار مى رود و بر همین اساس 
دانش بنیان کردن صنایع رمز توسعه است.

وى از وجود 310 عضو هیئت علمى، 9000 دانشجو و 20 
رشته موجود در دانشگاه کاشان خبر داد و گفت: رصد خانه 
«کامو» از مهمترین پتانســیل هاى شهرستان کاشان در 
راستاى معرفى این شــهر به صورت بین المللى است، در 
حالى که براى تکمیل آن نیاز به 40 میلیارد ریال اعتبار است.

رئیس دانشگاه کاشان ضمن اشــاره به دیگر ویژگى هاى 
شهرستان کاشان افزود: رصد شهاب سنگ ها در برخى نقاط 
منطقه کاشان، پتانسیل عظیم کویر و صنعت اسانس از دیگر 

ویژگى هاى این منطقه است.

آغاز طرح امداد زمستانى 
اورژانس

احداث پارك علم و فناورى در 
دانشگاه کاشان 

2000 اتوبوس اصفهان 
تحت پوشش کامل بیمه

مدیرعامل بیمه تعـاون گفت: در طول سـال حدود 
16 هزار نفر در حـوادث ترافیکى کشـته و مصدوم 
مى شـوند که بخشـى از این  نیز سـهم حمل و نقل 

شهرى است.
یونس مظلومى عنوان کرد: در شرکت بیمه تعاون، 
بالغ بر 2000 دستگاه اتوبوس داخل شهرى در حال 
حاضر تحت پوشش بیمه دیه کامل و خسارت هاى 
مالى کامل قرار گرفته اند و بیمه شـخص ثالث آنها 

صادر شده است.

مهار آنفلوآنزاى 
فوق حادپرندگان در شهرضا

رئیس شبکه دامپزشکى شـهرضا با اشاره به اینکه 
شـبکه دامپزشـکى اسـتان، آنفلوآنزاى فـوق حاد 
پرندگان را در مرغدارى هاى شـهرضا مهار کرده، 
گفـت: با دریافـت خبـر انتشـار بیمـارى آنفلوآنزا، 
از تـردد و حمـل طیـور و تخم مـرغ تـا شـعاع 10 
کیلومترى واحدهـاى آلوده جلوگیـرى و قرنطینه 

منطقه آغاز شد.
حمیدرضـا رئیـس زاده بـا بیـان اینکـه ویـروس 
آنفلوآنزاى پرندگان در 36 ساعت در سه کانون مهم 
پرورش طیور شهرسـتان منتشر و طیور آن معدوم 
شد، افزود: شیوع این ویروس، سبب معدوم سازى 

5 درصد از طیور شهرستان شد.

خبر

ساسان اکبرزاده
امروز در ســطح اســتان اصفهان، تبادل الکترونیکى 
اسناد بسترى در بیمارستان هاى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان راه اندازى شده و در حال انجام است که مى تواند 

اطالعات درمانى خوبى را ارائه دهد.
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان این مطلب را اعالم 
کرد و گفت: نسخه نویسى الکترونیکى هم در کرمان به 
صورت آزمایشــى در حال اجرا بوده و قرار است این کار 
از ماه آینده در یکى از شهرســتان هاى استان اصفهان 

اجرایى شود.
حســین بانک با بیان اینکه ســازمان بیمه ســالمت 
در راســتاى فعالیت هاى پژوهشــى نخســتین رویداد 
هم اندیشــى در عرصه بیمه ســالمت را در محورهاى 
پوشــش بیمه اى، قوانین و مقررات و فرآیندها، نظارت 
بر خدمات بیمه ســالمت، آموزش، پیشگیرى و ارتقاى 
ســالمت برگزار خواهد کرد، گفت: رویداد هم اندیشى 
بسترى است براى ظهور ایده هاى نو و حمایت از نوزادان 
در عرصه بیمه ســالمت که امیدواریم اساتید مقاالت و 
ایده هاى خود را از اســتان اصفهان تا 15 دى ماه سال 
جارى ارائه کنند تا در قالب کنفرانس ملى بیمه سالمت، 
پوشش همگانى و مدیریت منابع مالى که به همت مرکز 
ملى تحقیقات بیمه ســالمت با همکارى سازمان بیمه 
ســالمت ایران روزهاى 29 بهمن و اول اسفندماه سال 

جارى در تهران برگزار خواهد شد ارائه شود.
وى افزود: در کشور 40 میلیون نفر تحت پوشش خدمات 
بیمه ســالمت هستند که سهم اســتان اصفهان از این 
میزان یک میلیــون و 450 هزار نفر بیمه شــده بود که 
از خدمات بیمه ســالمت بهره مى گیرنــد و ما در قالب 

صندوق هاى کارمندان، ایرانیان، بیمه سالمت همگانى، 
سایر اقشار و روستاییان، خدمت ارائه مى کنیم.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان از 85 هزار عملیات 
بیمه گرى به صورت ماهیانه در استان اصفهان خبر داد و 
گفت: براى این امر 85 دفتر پیشخوان دولت و 21 اداره 
سالمت در شهرستان هاى اســتان در 106 نقطه، ارائه 

خدمت مى کنند. 
بانک اظهار کرد: امروز افراد بیمه شــده براى تأیید دارو 

دیگر به ادارات بیمه سالمت مراجعه نمى کنند و از طریق 
داروخانه که به سایت بیمه سالمت متصل است این اقدام 
صورت مى گیرد ولى عده اى براى تشکیل پرونده حتمًا 

باید به بیمه سالمت مراجعه کنند.
وى ادامــه داد: در اســتان اصفهان 4800 مؤسســه 
بــه بیمه شــدگان بیمه ســالمت خدمــت مى دهند. 
این در حالى اســت که  امــروز 300 میلیــارد تومان 

بدهکار هستیم.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: از سال 93، 
ده میلیون نفر در سطح کشور به تعداد بیمه شدگان بیمه 
سالمت افزوده شده که بجاست براى منابع و پایدارى آن 
به حوزه سالمت بیشتر توجه شود و امید است مجلس در 
فصل بودجه، امسال بودجه بسیار خوبى را براى سالمت 

در کشور اختصاص دهد.
■■■

معاون بیمه خدمات ســالمت اداره کل بیمه ســالمت 
اســتان اصفهــان هم گفــت: امــروز به دلیــل عدم 
اطالعات رسانى مطلوب فعالیت هاى انجام شده، دچار 

ضعف هستیم.
فرهاد مشاورى افزود: سازمان بیمه سالمت در گذشته 
سازمان رسیدگى محور بود و فقط اسناد بررسى مى شد 
کــه در دوره جدید با تغییــر مدیریــت اقداماتى براى 
الکترونیکى شــدن صورت گرفت و خوشبختانه امروز 
صدور اســناد الکترونیکى به صورت آزمایشى در استان 
اصفهان در حال انجام اســت و از ســال آینده در سطح 
کشور اجرایى خواهد شد. وى مزیت الکترونیکى کردن 
اسناد بسترى را کاهش کاغذبازى، دسترسى به گزارشات 
مورد نیاز بیمه سالمت و دانشگاه علوم پزشکى برشمرد.

در این نشست اعالم شد بیمه شدگان مسائل و مشکالت 
خود را در سطح کشور مى توانند با تماس با سامانه 1666 
با مسئوالن کشــور و اســتان ها در حوزه بیمه سالمت 

مطرح و پاسخ دریافت کنند.
همچنین بیمه شدگان هوشیار باشند چرا که هیچ خدمات 
تلفنى و مراجعه به خانه ها انجام نشده و کسانى که این 
خدمات را مطرح مى کنند کالهبردار بوده و بیمه شدگان 

توجهى به آنها نداشته باشند. 

آغاز نسخه نویسى الکترونیکى از ماه آینده

معاون خدمات شهرى شهردارى نجف آباد گفت: 
برخى پروژه هاى عمرانى همچون ساماندهى بلوار 
جانبازان و بهسازى خیابان منتظرى مرکزى، در 
این فصل سال شروع شده اند تا با توجه به شرایط 
خواب درختان متعدد موجــود در حریم طرح ها، 
کمترین مشکل براى این داشــته هاى ارزشمند 

فضاى سبز به وجود آید.
سهراب بیگدلى بیان کرد: با توجه به اجراى کانال 
دفع آب هاى سطحى در پروژه خیابان منتظرى و با 
وجود تمامى پیش بینى هاى صورت گرفته، امکان 
وارد آمدن ضربات ناخواسته اى به ریشه درختان 
وجود دارد ولى شــرایط خواب درختــان میزان 

تأثیرگذارى این موارد را بسیار کاهش خواهد داد.
وى اضافه کرد: در طرح هایى مانند ساماندهى بلوار 
جانبازان نیز که در پــاره اى موارد باید جابه جایى 
درختان کوچک را داشــته باشیم، شرایط طبیعى 
درختان در این ایام بهترین فرصت براى زنده نگه 

داشتن آنها در مکان جدید خواهد بود.

جابه جایى فضاى سبز
 در فصل خواب درختان 

در نجف آباد
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بسیارى از ما روزهاى خود را با دوشى لذت بخش هنگام 
صبح یا شب ها قبل از خواب، شروع یا تمام مى کنیم. با 
این حال، همه افراد به یک شکل حمام نمى کنند. شاید 
تا به حال متوجه این مسئله نشده باشید اما همه ما تمایل 
داریم حمام کردنمان را با قسمت خاصى از بدنمان شروع 
کنیم. ما این تصمیم را ناخودآگاه مى گیریم و این مسئله 
نکات جالبى را درباره شــخصیت ما آشکار مى کند. آیا 
مى دانید اگر  از باالتنه تان شروع کنید شخصیت شما 

چگونه است؟ 

صورت
اگر در حمام اول از همه سراغ صورت تان مى روید، یعنى 
اهمیت زیادى برایتان دارد که از نظر دیگران چطور به 
نظر برسید. از آنجایى که صورت اولین جایى است که 
به چشم مى آید، شــما مى خواهید بیشترین مراقبت را 

از آن داشته باشید.
شما همیشه نگران افکار دیگران درباره خودتان هستید 
و گاهى هم احساس یأس یا اضطراب و احتماًال خجالت 
مى کنید. براى چنین افرادى بسیار سخت است که چیز 

بدى در مورد خودشان بشنوند.

پاها یا دست ها
اگر از آن دست افرادى هســتید که اول پاهاى خود را 
مى شویند، شما شــخص متواضعى هســتید و رفتار 
خودمانــى اى دارید. اما این مســئله وجه دیگرى هم 
دارد. دست ها یا پاها ســمبل قدرت و اراده هم هستند. 
بنابراین، اگر آنها را اول از همه مى شویید، این مسئله نشان

 مى دهد که شما هیچ ترسى از اعالم انتخاب هایتان ندارید. 

قفسه سینه
اگر متوجه شــده اید که در حمام اول ســراغ قفســه 
سینه تان مى روید، به یقین آدم با اعتماد به نفسى هستید 
و از توانایى هاى خود مطمئن هستید. شما شخصى اهل 
عمل و بسیار رك هســتید. چنین افرادى اراده زیادى 
دارند و به ندرت دچار سردرگمى مى شوند. شما دوست 
دارید مســتقل باشــید و دیگران به علت این ویژگى 

تحسین تان مى کنند.

موها
اگر اول سر یا موهایتان را مى شویید، از آن دست افرادى 
هستید که نظم و ترتیب را دوست دارند. باالترین قسمت 
بدن معموًال نشان دهنده قدرت است و اگر آن را اول از 
همه مى شویید، این مسئله نشان مى دهد شما در مورد هر 
چیزى نظر قاطعانه اى دارید و معتقد هستید باید واقع بین 
بود. عالوه بر این، شما زمانتان را خیلى خوب مدیریت 
مى کنید و به وقت شــناس بودن معروف هستید. شما 
هنگام انتخاب دوست، اغلب عقل و منطق را به ثروت 

ترجیح مى دهید.

شانه ها و گردن
سختکوش ترین آدم ها در حمام اغلب ابتدا سراغ گردن 
و شانه هاى خود مى روند. شانه ها نمادى از بارى هستند 
که بر روى دوشتان احساس مى کنید. شما مى خواهید به 
بهترین هر چیزى برسید و این مسئله باعث مى شود بار 
سنگینى روى خودتان احساس کنید، بنابراین با شستن 
شانه هایتان مى خواهید خود را از سنگینى این بار خالص 
کنید. شما شــخصى مثبت اندیش، جاه طلب و با اراده 
هستید و از دیگران هم انتظار دارید همینطور باشند. شما 
بسیار رقابت جو هستید و مى خواهید همیشه یک قدم 

جلوتر از بقیه باشید.

پشت
پشت بدن نمادى از هوشیارى است. چون ستون فقرات 
و دستگاه عصبى در ناحیه پشت قرار دارند و آنها نقش 
مهمى در عملکرد مغز دارند. اگر پشت تان را اول از همه 
مى شویید، این مسئله نشان دهنده ذات محتاط شماست. 
شما همیشه به شدت محتاط هستید و به دیگران راحت 
اعتماد نمى کنید.  شما عادت دارید هر مسئله اى را عمیقًا 
کندوکاو کرده و با دقت تصمیم گیرى کنید. تنهایى براى 
افرادى مثل شما نه اوقاتى ناخوشایند، بلکه فرصتى براى 

لذت بردن از زمانى است که صرف خودتان مى کنید.

ترش کردن معده یا ســوزش معــده زمانى بروز 
مى کند که غدد گوارشى در معده اسید زیادى ترشح 
مى کنند و وقتى مقدار آنها از حد معمول بیشتر شود، 
احساس سوزش سردل ایجاد شــده که با مصرف 
غذاهاى ادویه دار تشدید مى شود. کارشناسان براى 
پیشگیرى از این حالت، مصرف چند مواد خوراکى 

را توصیه مى کنند.

 موز
موز یک پادزهر طبیعى 
و مؤثر در مقابله با ترش 
کردن معده است. این 
میوه به دلیــل میزان 
بــاالى پتاســیم، به 
تسکین عالیم اسیدى 
شــدن معــده کمک 
مى کند. پتاســیم موجود در موز، پوشش معده را به 
تولید مخاطى تحریک کرده کــه موجب کاهش 
میزان PH در بدن مى شود. همچنین میزان باالى 
فیبر این میــوه از عود مجدد تــرش کردگى معده 

پیشگیرى مى کند.

آب نارگیل
در حالى که بسیارى از 
ما از خواص متعدد آب 
نارگیل آگاه هســتیم 
اما نمــى دانیم که این 
نوشــیدنى بــه عنوان 
درمان طبیعــى مقابله 
با اســیدى شدن معده 
 pH عمل مى کند. آب نارگیل به حفظ میزان عادى
بدن کمک مى کند و در نتیجه مانع از اسیدى شدن 
معده مى شود. همچنین این نوشیدنى طبیعى به دفع 
سموم بدن کمک مى کند و در نتیجه عامل تسکین 

دهنده سریع اسیدى شدن معده است.

شیر سرد
شیر سرد، مایع طبیعى 
مؤثرى در پیشــگیرى 
از ترشح اسید در معده 
است. شیر سرد با جذب 
اسید اضافى موجود در 
معده، موجب تسکین 
سوزش معده به دلیل 
اسیدى شدن مى شود. براى مقابله با اسیدى شدن 
معده، بهتر است شیر سرد بدون هیچ افزودنى نظیر 

شکر مصرف شود.

کشک و دوغ
عــالوه بــر شــیر، 
لبنــى  محصــوالت 
دیگــرى نظیــر دوغ 
و کشــک هــم براى 
تســکین این مشکل 
مفیــد هســتند. این 
محصــوالت با خنک 
کردن معده و کاهش سوزش و ناراحتى، با احساس 

سوزش ناشى از اسیدى شدن مقابله مى کنند.

آب داغ
گاهى اوقات راه حل هاى 
ســاده به عنوان ابزار 
قدرتمندى براى مقابله 
با مشکالت گوناگون 
سالمت عمل مى کنند. 
یکى از این راه حل ها، 
نوشــیدن آب داغ در 
صورت ترش کردن معده است. آب گرم به عنوان 
یک عامل سم زدا طبیعى عمل مى کند که سموم 
مختلف را از بدن دفع و به کاهش میزان اسید داخل 

معده کمک مى کند. 

ســیر و پیاز طعم خوشــایندى را به غذاها مى دهند و از 
خاصیت غذایى باالیى هم برخوردار هســتند. متأسفانه 
هر دوى آنهــا مى تواننــد باعث بوى بد دهان شــوند 
که تنفس بدبو نامیده مى شــود، به خصــوص اگر به 
صورت خام مصرف شــوند. این بوى مشخص به علت 
مواد شــیمیایى سرشار از فســفر در ســیر و پیاز ایجاد

 مى شود. 
این بو مى تواند ساعت ها و حتى در طول شب در دهان 
فرد باقى بماند و همین امر ما را از خوردن این سبزیجات 
مفید دلسرد مى کند. خوشــبختانه درمان هاى خانگى 
وجود دارند که از بوى بــد دهان جلوگیرى کرده یا آن را 

از بین مى برند. 

آب بنوشید
نوشیدن آب پس از وعده هاى غذایى مى تواند باقیمانده 
و آثار ســیر و پیاز را در زبان و یا بین دندان ها بشــوید. 
همچنین ترشــح بزاق دهان را تحریک مى کند که این 
هم به از بین بردن بعضى از باکتــرى هاى تولید کننده 

بوى بد از دهان کمک مى کند.

مسواك بزنید و نخ دندان بکشید
باکترى هایى که به تنفس بدبو کمک مى کنند معموًال در 
پالك هاى روى دندان ها و زیر خط لثه یافت مى شوند. 
اینکه بعد از هر وعده غذایى مســواك بزنید و نخ دندان 
بکشید، مى تواند به طور قابل توجهى تعداد باکترى هایى 

را که در دهان هستند، کاهش دهد.

از زبان خراش ها استفاده کنید
افراد معموًال مســواك زدن زبان را نادیده مى گیرند، در 
صورتى که زبان، سقف دهان و قسمت عقبى زبان جاى 
مناسبى براى جمع شدن باکترى ها هستند. حتى ممکن 
است به وجود غشاى سفید رنگى که روى زبانتان تشکیل 
شده است هم توجه کرده باشید. با خراشیدن یا مسواك 
زدن روزانه زبانتان مى توانید سلول هاى پوستى مرده، 
میکروب ها و ذرات ریز غذا را از بین ببرید. به خراشیدن 

ادامه دهید تا چیزى براى خراشیدن باقى نمانده باشد.

دهانتان را با دهانشویه شستشو دهید
یک دهانشــویه با رایحه قوى، مانند دهانشویه حاوى 

نعناع مى تواند روى بوى بد سیر و پیاز دهانتان را بپوشاند. 
بعضى از تحقیقات نشان داده اند که استفاده از دهانشویه 
حاوى «کلرین دى اکساید» به طور خاص در از بین بردن 

پالك، باکترى و ذرات ریز غذا مؤثر است.

میوه ها و سبزیجات تازه بخورید
خوردن محصوالت تازه همراه با وعده غذایى یا بعد از آن 

مى تواند روى بوى بد سیر و پیاز دهان را بپوشاند.
 محققان گزارش کرده اند که خوردن سیب خام و کاهوى 
خام تا حــدود قابل توجهى بوى ســیر دهان را کاهش 

مى دهد.

برگ گیاهان را بخورید
جویدن جعفرى پس از خوردن غذا، یک درمان قدیمى 

براى از بین بردن بوى سیر و پیاز دهان است.
 این برگ سبز، ســخت کام دهان را پاکسازى مى کند 
و بوى نامطبوع دهان را از بین مى برد. نشــان داده شده 
که برگ نعناع هم تأثیر بســزایى در از بین بردن بوى بد 

دهان دارد.

سرکه سیب را امتحان کنید
بعضى از افراد گزارش کرده اند که نوشــیدن یک قاشق 
غذاخورى ســرکه ســیب در یک لیوان آب، قبل و بعد از 
وعده هاى غذایى بوى بد سیر را از دهانشان از بین مى برد. 

یک فنجان چاى سبز بنوشید
قرقره کردن چاى ســبز پس از خوردن غذا مى تواند به 

پوشاندن بوى بد قوى در دهان کمک کند. 
چاى ســبز خواص دهانى دیگرى هــم دارد. مطالعات 
دیگرى نشــان داده است که دهانشــویه هاى حاوى 
کاتچین، که ترکیب مفید موجود در چاى ســبز است، 
مى توانند به اندازه دهانشویه هاى ضدعفونى کننده در از 

بین بردن پالك ها مؤثر باشند.

آدامس بجوید
جویدن آدامس با رایحه نعناع مى تواند روى بوى بد سیر 
و پیاز دهان را بپوشاند. این کار ترشح بّزاق را هم تحریک 
مى کند که مى تواند بــه از بین بردن باکترى ها و ذرات 

غذا کمک کند. 

چــگونه بوى سیر و پیاز  را  از بین ببریم؟
م ر و پیاز طعم خوشــایندى را به غذاها

ش هنگام 
ى کنیم. با 
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چــگونه بوىسی

از خواص کدوحلوایى چه مى دانید؟
یک متخصص گوارش و کبد درباره شــب یلدا و خواص بى 
نظیر خوراکى هاى مورد استفاده در این شب بلند توضیحاتى 

داد.
ترانه محمدى، متخصص گــوارش و کبد گفت: کدوحلوایى 
گیاهى با خاصیت فراوان اســت؛ ایرانیان از زمان هاى قدیم 
این گیاه را در ســبد غذایى خود جاى داده اند و از خواص آن 

بهره مى برند.
وى با اشــاره به اینکه کدو حلوایى براى درمان بســیارى از 
بیمارى ها کاربرد دارد، گفت: کدو حلوایى یکى از نیروگاه هاى 
تولید ریزمغذى هاى حیات بخش در طبیعت است که با بیش 

از صدها ماده مغذى و شفابخش مى تواند بسیارى از بیمارى ها 
را در بدن از بین ببرد و سیستم ایمنى را تقویت کند.

محمدى با تأکید بر اینکه کدو حلوایى با داشــتن غنى ترین 
ریزمغذى هــا، مجهز به ســالح هایى مؤثر بــراى مقابله با 
بیمارى هاست، ادامه داد:  کدو حلوایى به دلیل داشتن مقادیر 
باالى «کاروتنوئید»، 30 درصد از بروز تمام انواع سرطان ها 

پیشگیرى مى کند. 

این متخصص گوارش و کبد با بیان اینکــه کدو حلوایى به 
دلیل دارا بودن مقادیر باالى «بتاکاروتن» براى پوست مفید 
است، افزود: بتاکاروتن در میوه ها و سبزى هاى نارنجى رنگ 
مثل هویج و کدو به وفور یافت مى شــود، همچنین از پوست 
در برابر تشعشعات ماوراء بنفش محافظت مى کند و مصرف 
عصاره آن به طور روزانه حتى تأثیر محافظتى کرم ضدآفتاب 

را افزایش مى دهد.
محمدى درباره خواص کدوحلوایى گفت: کدو حلوایى ادرار 

آور و تب بر است، همچنین ســینه را نرم و اخالط و سرفه را 
آسان مى کند. وى ادامه داد: عالوه بر این، کدو براى درمان 
قولنج مفید است و این گیاه خوشمزه مغز را تقویت مى کند. وى 
با اشاره به اینکه کدوحلوایى براى مبتالیان به سنگینى معده 
و اسهال مفید است، گفت: مصرف کدو حلوایى با سبزى هایى 

مانند کلم قرمز، قارچ و گوجه فرنگى به دلیل خاصیت 
کاهش چربى خون و دارا بودن آنتى اکســیدان 

فراوان، براى کســانى که ســابقه کم خونى 
دارند، مفید است.

آیا در حمام، اول
 باالتنه تان را مى شویید؟

خوراکى هاى مفید براى 
دورى از سوزش معده

8 دمنوش زمستانى
 فوق العاده مفید براى سالمتى 

شب هاى طوالنى زمستان و ضعف بدن در این فصل، دمنوش هاى زمستانى را جذاب 
مى کند تا بسیارى از افراد به مصرف آنها روى بیاورند.

در واقع در طول زمستان، سیستم ایمنى بدن ما ضعیف تر و حساس تر مى شود و بسیارى 
از دل و دماغ مى افتند.

عالوه بر این، در این فصل آلودگى هوا به اوج خود مى رســد، بــراى از بین بردن این 
آسیب ها مى خواهیم چند دمنوش ســاده معرفى کنیم که هم سرحالتان مى آورد، هم 
سرماخوردگى و آنفلوآنزا را از شما دور مى کند و هم اینکه به شما انرژى بیشترى مى دهد.

معجون معجزه آسا
زنجبیل را مى توان در شــیر به 

همراه عســل و دارچین جوشاند. این 
ترکیب براى افرادى که دچار درد آرتروز و 

ورم مفاصل هستند، بسیار مفید است. 

گل بنفشه؛ تسکین سرفه هاى 
خشک

گل بنفشــه را به صورت دمنوش درست 
مى کنند. این گل، مزه بسیار خوبى دارد و به 

صورت شربت دارویى در داروخانه ها به فروش 
مى رسد. گل بنفشــه در درمان سرفه هاى خشک 

بسیار مناسب است.

گل نیلوفر؛ براى رهایى از خشکى پوست
به افرادى که پوست شان در فصل هاى سرد سال دچار 
حساسیت و خشکى مى شود، مصرف دمنوش گل نیلوفر 
را توصیه مى کنیــم. دم کرده این گل در رفع خشــکى 

پوست بسیار مؤثر است.

گل گاوزبان؛ یک گیاه جوشیدنى
گل گاوزبان گلى اســت که اگر بخواهیــد به قدر کافى 
تأثیرگذار باشد، باید نیم ساعت جوشانده شود و بعد از آن 

به مدت یک ساعت هم دم بکشد. 

بخارى  زنجبیل؛ 
سیار

یکــى از نوشــیدنى هاى 
مهمى کــه بــراى افراد 
تجویــز  ســرماخورده 
مى شود، دمنوش زنجبیل 
اســت. زنجبیل به نوعى 
پیشگیرى کننده قوى براى 
سرماخوردگى است. از این 
نوشیدنى در مناطق خیلى سرد 
یا براى افرادى که بدنشــان ایمنى 

کمترى دارد، استفاده مى شود.

جوشانده بادرنجبویه
 گیاه بادرنجبویه در کاهش استرس، التیام زخم ها، درمان 
دندان درد، آسیب دیدگى گردن و درمان گوش درد مؤثر 
است. همچنین از این گیاه به عنوان دارویى براى درمان 
تب، سردرد، فشار خون باال، کابوس هاى شبانه، آنفلوآنزا 

و حالت تهوع یاد مى شود. 

دمنوش ضد سرماخوردگى
ســرماخوردگى یکــى از بیمارى هاى رایــج در فصل 
زمستان است. با مصرف دمنوش گشــنیز مى توانید از 
بروز سرماخوردگى پیشگیرى کنید. حتى نوشیدن این 
دمنوش عالئم ســرماخوردگى را در مــدت کوتاهى از

 بین مى برد.
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حمد خدایى را که به قدرت خود برتر است و پیروز و به فضل و بخشایش 
خود بر همگان نزدیک. بخشنده هر فایدتى است و دفع کننده هر سختى و 
بالیى است. سپاس مى گویم او را، به سبب بخشش هاى عطوفت آمیزش و 
نعمت هاى او که همگان را از آن نصیب است. ایمان مى آورم به او، که مبدأ 
همه چیزها و آغاز کننده آفرینش اســت و از او هدایــت مى طلبم، که هم 

موال على (ع)نزدیک است و هم راه نماینده. 

آگهى مزایده عمومى 970/9005
 (شماره 100971188000003 در سامانه ستاد)

نوبت اولنوبت اول

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

شرکت مزایده گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان
موضوع مزایده: فروش اجناس اسقاط انبار بختیاردشت (در 3 گروه) (شامل قرقره فلزى خالى بزرگ و کوچک، انواع 
ضایعات (آهن آالت، آلومینیوم و چدن)، نبشى دکل برق، انواع کابل (مسى، فیبر نورى و آلومینیومى)، متعلقات تجهیزات 
برقى، انواع سیم (مسى، سیم مهار رشته اى و سیم آلومینیوم با مغزى فوالدى)، انواع پیچ و مهره، مخزن (بشکه) 220 

لیترى خالى، انواع باطرى و...) 
نحوه دریافت و تحویل اسناد مزایده: کلیه مراحل برگزارى مزایده از دریافت و تحویل اسناد مزایده تا اعالم برنده و 
تحویل اجناس، با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر 
خواهد بود. (اطالعات تماس "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد)" جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و 
دریافت گواهى امضاء الکترونیکى (توکن): مرکز تماس: 41934- 021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021- 

تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 36270820- 031)
مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه مورخ 97/09/26 تا ساعت 16:00 عصر روز شنبه مورخ 

97/10/08
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد معادل 80/000/000 ریال (هشتاد میلیون 
ریال) براى گروه یک و 1/350/000/000 ریال (یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال) براى گروه دو و 550/000/000 
ریال (پانصد و پنجاه میلیون ریال) براى گروه سه به حساب شبا IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزى 

جمهورى اسالمى ایران به نام شرکت برق منطقه اى اصفهان
بازدید از اجناس موضوع مزایده: پس از تهیه اسناد از روز یکشــنبه مورخ 97/10/09 لغایت روز چهارشنبه مورخ 
97/10/12 از ساعت 9:00 صبح تا 14:00 عصر در محل انبار بختیاردشت شرکت برق منطقه اى اصفهان واقع در ابتداى اتوبان 
اصفهان تهران (اتوبان آزادگان) جنب شهرك بختیاردشت (پرتو) خواهد بود. الزم به ذکر است متقاضیان مى بایست در 

زمان بازدید یک نسخه از اسناد مزایده را همراه داشته باشند.
مهلت و محل ارائه پیشنهادات الکترونیکى و فیزیکى: مزایده گران بایستى حداکثر تا ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 
97/10/22 نسبت به ثبت پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام و نسخه فیزیکى پیشنهادات را 

در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل نمایند.
زمان و محل بازگشایى پاکات مزایده: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/10/25- سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان
شرایط مزایده:

- بازدید از اجناس موضوع مزایده الزامى مى باشد.
- سایر شرایط و اطالعات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

- به پیشنهادهایى که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و ســپرده هاى کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و 
پیشنهادهایى که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید.
 www.setadiran.ir   www.erec.co.ir   www.tavanir.org.ir

م الف: 319132

آذرماه مقارن با دو روز اثرگذار در تاریخ جمهورى اسالمى و موقعیتى ویژه 
براى ارج نهادن بر زحمات کسانى است که این روزها  به نام آنها نامگذارى 

شده است.  
25 آذر روز ملى پژوهش و فناورى  و 26 آذر روز ملى حمل و نقل را به عموم 
پژوهشگران و محققان ایران اسالمى و همچنین فعاالن عرصه صنعت 
حمل و نقل کشور تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال سرافرازى 

هر چه بیشتر ایران اسالمى را در همه عرصه ها خواستاریم.  
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرطالخونچه

wwwwww..nesfejahannesfejahan..netnet


