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نابودى سنگ کلیه با شلغمارائه بسته حمایتى به کتابخانه هاى مساجد استان حمایت تمام قد بازیگران از پانته آ بهـرام 13 آبان روز فرو ریختن هیمنه آمریکاست اسالمى: بهترین پنالتى گیر لیگ بودم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

100 درصد جرایم مالیاتى بخشوده مى شود

6  اثر شگفت انگیز آب هویج 

افزایش 36 درصدى کودك آزارى در اصفهان
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 تنها کامبک
  فینال لیگ قهرمانان

بازى سیاسى در زمین فوتبال!

تولید بنزین یورو 5  
در کاشان

بى ربط و با ربط هاى 5
نمایشگاه کتاب!

یک گردش چند ساعته در یکى از مهمترین 
نمایشگاه هاى سالیانه اصفهان
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فصل شیوع سرماخوردگى و آنفلوآنزا به طور رسمى آغاز شده است و اکنون بهترین 
زمان براى تمرکز روى بهبود عملکرد سیستم ایمنى تان به منظور مبارزه هرچه بهتر با 

ویروس هاى آزاردهنده شایع این زمان است. به غیر از پیروى از یک رژیم سالم، فعالیت 
بدنى منظم و داشتن مقدار خواب کافى، راه دیگر محافظت از بدن این است که ...

پس از وقفه اى سه ســاله در برگزارى نمایشگاه 
بزرگ کتاب اصفهان، باالخره این نمایشــگاه روز 
چهارشــنبه هفته پیش به روى جویندگان کتاب 

افتتاح شد. 
پل شهرستان را که رد کنى، کمى سمت در ورودى 
نمایشگاه، غرفه سرپوشیده اغذیه فروشى بزرگى 
مملو از خانواده هاســت. جلوتــر، بازدیدکنندگان 
بر روى سکوهاى محوطه مى نشینند و گپ و گفت 
مى کنند. بیشترشان در مورد کتاب هاى تازه منتشر 
شده حرف مى زنند یا اگر جوان تر باشند راجع به 

منابع کنکور آینده خود صحبت مى کنند.
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آفرودسوارى در «مرنجاب» مشروط شدآفرودسوارى در «مرنجاب» مشروط شد
ساماندهى ورود خودرو به یکى از معروف ترین کویرهاى کشور در اصفهانساماندهى ورود خودرو به یکى از معروف ترین کویرهاى کشور در اصفهان
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آمار اورژانس اجتماعى در 6 ماه نخست امسال نشان مى دهد 

فراخوان مناقصه عمومى  
همزمان با ارزیابى کیفى و فنى بازرگانى (فشرده) دو مرحله اى

«خرید دریچه چدنى منهول هاى فاضالبى جهت مناطق پنجگانه شهر اصفهان»  شماره 97-3-149/4

نوبت دومنوبت دوم

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

1- شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى و فنى بازرگانى (فشرده) دو مرحله اى ، خرید دریچه 
چدنى منهول هاى فاضالبى جهت مناطق پنجگانه شهر اصفهان به شماره (200971434000015)را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.
2-کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه  تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ 97/8/12 مى باشد.

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

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

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

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، درسایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان
97/8/20یکشنبه- :12مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

97/08/30چهارشنبه- :12        مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
97/08/30چهارشنبه- :14                زمان بازگشایى پاکتها

نام روزنامه : نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/08/14

بازیگر «تنگه ابوقریب»
با «بى تار» به جشنواره فجر 

مى آید
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آگهی مزایده 14/ 1397/08

www.mebank.ir
اداره امور شعب استان اصفهان

بانکبانک مهر اقتصاد استان اصفهان مهر اقتصاد استان اصفهان در نظر  در نظر دارد امالك مشروحه ى ذیل را از طریق مزایده به دارد امالك مشروحه ى ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند. فروش برساند. 
متقاضیان مى توانند از تاریخ این آگهى به متقاضیان مى توانند از تاریخ این آگهى به مدت مدت 1010 روز ( بدون احتســاب روزهاى تعطیل ) جهت کسب  روز ( بدون احتســاب روزهاى تعطیل ) جهت کسب 
اطالعات اطالعات بیشتر، بازدید از ملک ، دریافت فرم شرکت در مزایده ، تکمیل بیشتر، بازدید از ملک ، دریافت فرم شرکت در مزایده ، تکمیل مدارك و ارائه ى پیشنهاد قیمت، مدارك و ارائه ى پیشنهاد قیمت، 
به نشانى اصفهان ، پل به نشانى اصفهان ، پل ابوذر، ابتداى خ توحید، سرپرســتى بانک مهر اقتصاد ، طبقه ى ابوذر، ابتداى خ توحید، سرپرســتى بانک مهر اقتصاد ، طبقه ى چهارم ، مدیریت چهارم ، مدیریت 
پشتیبانى و مهندسى مراجعه نموده و یا با پشتیبانى و مهندسى مراجعه نموده و یا با شماره تلفن شماره تلفن 3810038100 داخلى  داخلى 135135 و تلفن همراه   و تلفن همراه  0913875664209138756642  

و و 0910362253109103622531  تماس حاصل نمایند .  تماس حاصل نمایند .

توضیحاتتوضیحات : :
11- کلیه امالك با وضع- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد و جهت ارائه پیشنهاد ، بازدید موجود به فروش مى رسد و جهت ارائه پیشنهاد ، بازدید از ملک ضرورى است. از ملک ضرورى است.

22- صرف شرکت در مزایده هیچگونه تعهدى- صرف شرکت در مزایده هیچگونه تعهدى براى مزایده گر ( متقاضى خرید )ایجاد نکرده و مزایده گذار براى مزایده گر ( متقاضى خرید )ایجاد نکرده و مزایده گذار
 ( بانک ) در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود. ( بانک ) در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.
33- هزینه- هزینه آگهى بر عهده ى برندگان مزایده مى باشد. آگهى بر عهده ى برندگان مزایده مى باشد.

نوع نشانى ملکردیف
قیمت اعیانعرصهپالك ثبتىملک

وضعیت کاربرىپایه(ریال)
سند

1
ملک شهر -  میدان 
علیخانى    -  مجتمع 

البرز 
آپارتمان 
انتقال قطعىمسکونى944,450,000,000 /149   -1795 /314457خوابه 

2
اصفهان -  خیابان 

جى شیر-  مجموعه 
مسکونى مشتاق 

فرهنگیان 

آپارتمان 
انتقال قطعىمسکونى703,900,000,000  /131  -504  /211548خوابه

3
کاشان -  خیابان 
امیر کبیر روبروى 

بانک ملى 

آپارتمان 
یک 
خوابه

انتقال قطعىمسکونى142,300,000,000  /77  -1258  /24
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اصفهان   - چهارباغ 
باال   - خیابان 

نیکبخت - نرسیده 
به چهارراه 

نیکبخت   - مقابل 
دادگسترى 

انتقال قطعىمسکونى373,800,000,000   /60_262   /4798آپارتمان

کاشان - فاز2 ناجى 5
آباد 

ویالیى 
انتقال قطعىمسکونى73192001542,400,000,000 /215خوابه 

آگهى مزایده (تجدید آگهى- نوبت سوم) چاپ اولچاپ اول

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

سازمان مدیریت حمل و نقل شــهردارى شاهین شهر به اســتناد مجوز هیأت مدیره 
ســازمان و نظریه کارشناســى در نظر دارد جایگاه CNG واقع در بلوار طالقانى ابتداى 
شــهرك پردیس را از طریق برگــزارى مزایده عمومى به شــرکت هاى مــورد تأیید 
شــرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان واگذار نمایــد. لذا متقاضیان 
مى توانند به واحد امور مالى ســازمان واقع در شــاهین شــهر بلوار جمهورى اسالمى 
مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نســبت به دریافت فرم مربوط به شــرکت در مزایده 
اقدام و پیشــنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1397/09/06 
به دبیرخانه حراست ســازمان تحویل نمایند. جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت
 WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند. در ضمن سازمان در رد یا قبول 

یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

 انگیزه اى براى قضاوت در فینال ندارم
داور بین المللى فوتبال کشورمان مى گوید انگیزه اى براى قضاوت در فینال 
جام ملت هاى آسیا ندارم و مانند همه ایرانى ها دوست دارم تیم ملى فوتبال 

کشورم به فینال رقابت ها دست پیدا کند.
علیرضا فغانى که قرار است به همراه محمدرضا منصورى و رضا سخندان 

مسابقات جام ملت هاى 2019 امارات را قضاوت کنند، در این خصوص 
گفت: من از زمانى که در رویدادهاى بین المللى قضاوت مى کنم، تمام 

تالشم این بوده که...
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آگهى مزایده امالك مازاد 
بانک ملى ایران  
استان اصفهان

دارم
ت در فینال

ى فوتبال 

سخندان
صوص
 تمام 
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در دســتور کار قرار گرفتــن اصالح تعرفــه آب و برق 
مشترکان پرمصرف در هیئت دولت باعث شد تا وزارت 
نیرو به شرکت هاى توزیع برق دستور شناسایى مشترکان 

پرمصرف برق را صادر کند.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو در توضیح این موضوع که چه 
زمانى قرار است تعرفه برق مشترکان پرمصرف افزایش 
یابد گفت: تغییر تعرفه ها تا پایان فصل پاییز به سرانجام 
مى رسد چرا که با پیاده ســازى این طرح امیدواریم در 
زمینه کنترل مصرف و عبور از پیک تابستان سال هاى 

پیش رو به موفقیت هاى خوبى دست پیدا کنیم.
برنامه شناســایى مشــترکان پرمصرف به تفکیک هر 

تعرفه و تهیه بانک اطالعاتى در دستور کار وزارت نیرو و 
شرکت هاى توزیع برق قرار دارد و تالش خواهد کرد با 

این اقدام مصرف برق را به شکلى محدود کاهش دهد.
کارشناسان بر این باور هستند که 20 درصد از مشترکین 
بخش خانگى برق به دلیل مصرف بیش از حد میانگین، 
دو برابر سایر مردم از یارانه پنهان برق بهره مند مى شوند. 
بنابراین مى توان بخش خانگــى را مؤثرترین مؤلفه در 
شکل گیرى بحران برق به شمار آورد، در این میان، 20 
درصد از مشترکان خانگى 42 درصد از مصرف برق را به 
خود اختصاص داده اند  که مى توان از آنها تحت عنوان 

مشترکان پرمصرف یاد کرد.

فرمانده کل سپاه پاســداران گفت: اگر آمریکایى ها در 
النه جاسوســى باقى مى ماندند بدون تردید انقالب ما 
عمر 40 ســاله نمى کرد و در همان اول دهه انقالب کار 

انقالب تمام بود.
سرلشکر محمدعلى عزیز جعفرى در مراسم گرامیداشت 
13 آبان مقابل النه جاسوسى آمریکا، با طرح این پرسش 
که چرا 13 آبان اهمیت دارد، یادآور شد: 13 آبان روز فرو 
ریختن هیمنه سلطه آمریکایى و استکبار جهانى در ایران 
و سراسر دنیاست. چون 13 آبان نماد مبارزه ملت ایران 
با اســتکبار جهانى و در رأس آن آمریکاى جهانخوار و 
غارتگر است. 13 آبان روزى اســت که هیمنه پوشالى 

آمریکا در ایران شکسته شد و با اشغال این النه جاسوسى 
و بیرون راندن بقایــاى آمریکایى هاى زورگو و حیله گر 

کشورمان از لوث وجود آنها پاکسازى شد.
وى خطاب بــه جوانان گفت: اگر در 13 آبان ســال 58 
بساط النه جاسوسى آمریکا جمع نمى شد قطعاً انقالب ما 
به 40 سالگى خود نمى رسید و آمریکا این شیطان بزرگ 
مى توانست با  هدایت مســتقیم عناصر داخلى و حمایت 
مستقیم از لیبرال ها و تکنوکرات هاى غرب گرا در همان 
دهه اول انقالب اســالمى را با شکست مواجه کند. این 
موضوع قابل توجه و تأمل اســت براى آنها که امروز به 

دنبال مذاکره و ارتباط با آمریکا هستند.

آغازشناسایى
 مشترکان پرمصرف برق

 13 آبان روز فرو ریختن 
هیمنه آمریکاست

تکذیب نامه محرمانه 
درباره والیتى

  فارس| پس از روى کارآمدن تیم جدید دانشگاه 
آزاد اسالمى شـایعات در این باره هم افزایش پیدا کرده 
اسـت. در نمونه آخر این موارد، نامه اى جعلى از سـوى 
رئیس حراست دانشگاه آزاد اسالمى مبنى بر اعتیاد على 
اکبر والیتى، رئیس هیئت امناى دانشـگاه آزاد اسالمى 
منتشر شده است. رسـانه هاى ضدانقالب هم روى این 
موضوع مانور داده و مدعى شدند دلیل رفتن فرهاد رهبر 
از ریاست این دانشگاه این موضوع اسـت. در این رابطه 
ابوالفضل شمس، مشـاور رئیس دانشگاه و رئیس مرکز 
حراست دانشگاه آزاد اسالمى در گفتگویى گفت که یک 
قدم تا شناسایى و دستگیرى باند جعل و تخریب دانشگاه 

آزاد اسالمى و مسئوالن آن مانده است.

چرا صداوسیما نتوانست؟
محمـد قوچانـى، روزنامه نـگار و مدیر    فارس|
رسـانه هاى اصالح طلب مى گوید: در شبکه هایى نظیر 
بى بى سـى و ایـران اینترنشـنال و کمتـر وى .او.اى، از 
قابلیت هاى فضاى رسانه اى داخل کشـورمان استفاده 
مى کنند و از روزنامه نگارانـى بهره مى برند که متعلق به 
همین آب و خاك کشـور بوده اند و حاال علیه منافع ملى 
ایران کار مى کنند. برخى از این افراد در صداوسـیما کار 
مى کرده اند. چرا صداوسیما خودش نتوانسته از این نیروها 

استفاده کند؟

خودروسازان ضررده
2 خودروسـاز    روزنامه دنیاى اقتصاد |
بزرگ ایران در شرایطى متحمل زیانى 5/5 هزار میلیارد 
تومانى در نیمه نخست امسال شدند که طبق صورت هاى 
مالى موجود، ریشه اصلى این ضرر هنگفت در هزینه هاى 
مالى آنها قرار دارد. طبق صورت هاى مالى اظهار شـده، 
ایران خودرو به عنوان بزرگ ترین خودروسـاز کشـور، تا 
پایان شهریور امسال زیان دو هزار و 567 میلیارد تومانى 
را به ثبت رسـاند و سـایپا نیز طبق آنچه به بورس اظهار 
کرده، در شش ماه ابتدایى امسال بیش از دو هزار و 900 

میلیارد تومان زیان حاصل کرده است.

فریاد مرگ بر آمریکا 
در مجلس 

   خبر آنالین | در جلسه علنى دیروز خانه ملت، 
على الریجانى که ریاست مجلس را به عهده داشت در 
نطق پیش از دسـتور خود به مناسـبت 13آبان و سالروز 
تسـخیر النه جاسوسـى از ترامپ و تحریم هاى آمریکا 
گفت. الریجانـى وقتـى گفت: «اکنـون آقـاى ترامپ 
همچون صدام قصد ستیز با ملت ایران دارد. او مى خواهد 
مستقیماً ملت ایران را مورد ستم و شکنجه قرار دهد. او 
به سـتیز با ملت ایران به خصوص زنان و کودکان ایران 
آمده است وعجیب است با این همه شرارت آقاى ترامپ 
از شعارهاى ملت در مقابله با شیطنت هاى آمریکا اظهار 
ناراحتـى مى کند»، نماینـدگان مجلس فریـاد مرگ بر 

آمریکا سر دادند.

 CFT 20 ایراد به
  فارس| سـخنگوى شـوراى نگهبـان گفـت: 
اعضاى شـوراى نگهبان بیـش از 20 ایـراد را به الیحه 
الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالى تروریسم 
وارد دانستند. عباسعلى کدخدایى گفت: این ایرادات که 
شامل ابهام، مغایرت با شرع و قانون اساسى است پیش 
از این از سوى شوراى نگهبان و در موعد مقرر به مجلس 

اعالم شده است.

آمریکا 40  برابر ضعیف تر شده
حجـت االسـالم سـیداحمد خاتمى،    انتخاب |
نماینده مـردم کرمان در مجلـس خبـرگان رهبرى در 
جمع راهپیمایان کرمانى به مناسـبت 13 آبان روز ملى 
مبارزه با اسـتکبار جهانى گفت: امروز آمریکا 40 برابر از 
گذشته ضعیف تر شده به طورى که در عرصه سیاسى و 
نرم افزارى و در سخت افزارى دارد قدرت خود را از دست 
مى دهد و سربازان آمریکا فراوان خودکشى مى کنند و در 

عرصه اقتصادى 800 میلیارد دالر کسرى بودجه دارند.

خبرخوان
لغو مرخصى ها در مشهد

  تسنیم| اســتاندار خراســان رضوى 
از آمادگــى همــه بخش هــا و دســتگاه هاى 
خدمات رســان در پذیرایى از زائــران دهه آخر 
ماه صفر در مشــهد خبر داد و گفت: در این ایام 
هیچیک از مدیران استان حق ندارند به مرخصى 

و نیز مأموریت بروند.

تخت جمشید در صدر است
مدیرکل میــراث فرهنگى، صنایع   بهار |
دستى و گردشگرى استان فارس گفت: مجموعه 
جهانى تخت  جمشــید در میان آثــار میراثى و 
جاذبه هاى گردشــگرى فارس، در صدر توجه 

گردشگران داخلى و خارجى قرار دارد.

شلیک به عابران بخاطر 
عشق به بازى هاى رایانه اى

  آفتاب  نیوز | به دنبال تماس سه تن از 
شــهروندان تهرانى با مرکز فوریت هاى پلیسى 
110 مبنى بر اصابت گلوله هاى ســاچمه اى به 
سر و دستشان و ایجاد مصدومیت، رسیدگى به 
موضوع در دســتور کار قرار گرفت. مأموران در 
بررسى هاى خود متوجه شــدند که شلیک ها از 
سوى نوجوانى 15 ســاله و از بالکن طبقه هفتم 
یک برج مسکونى انجام شده است. در تحقیقات 
پلیسى مشخص شد که این نوجوان تک فرزند 
است و پدر و مادرش شاغل هســتند و به ناچار 
ســاعاتى از روز را به تنهایى ســپرى مى کند و 
بنا بــر اظهاراتش، عالقه زیــادى به بازى هاى 
رایانه اى دارد و روزانه بیش از چهار ساعت مشغول 
بازى هاى رایانه اى خشن اســت و تحت تأثیر 
همین بازى ها نیز با اسلحه ساچمه اى پدرش به 

سمت عابران تیراندازى کرده است.

استخدام  خانوادگى 
طى ماه هاى گذشته دستکم    تسنیم|
هفت تــن از فرزندان و اقــوام نزدیک مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان تهران و همچنین 
بســتگان یکى از معاونان وى و برخى مدیران 
سابق این اداره کل به صورت قراردادى مشغول 

به کار شده اند.

گرگ ها
 61 گوسفند را دریدند

  ایرنا| حمله چند قالده گرگ به گله گوسفند 
یکى از دامداران روستاى صدرآباد ندوشن از توابع 
شهرستان میبد در اســتان یزد باعث تلف شدن 
61 رأس دام به ارزش 300 میلیون ریال شد. این 
حادثه زمانى اتفاق افتاد که دامدار براى تأمین آب 
گوسفندان راهى محل چاه آب منطقه شده بود. 
نهم آبان ماه سال جارى روابط عمومى اداره کل 
حفاظت از محیط زیست یزد در اطالعیه اى پخش 
شایعاتى مبنى بر رهاسازى گرگ در برخى مناطق 

استان را تکذیب کرده بود. 

قلدرى، ممنوع!
معاون آمــوزش ابتدایى آموزش و    ایلنا|
پرورش با انتقاد از اعمال خشــونت و ُقلدرى در 
مدارس گفت: خشــونت علیه دانش آموزان به 
هر شکلى که باشــد، قابل توجیه نیست و اثرات 

مخربى بر روح و روان آنها مى گذارد.

پاسخ به پیشنهاد چینى ها 
سخنگوى سازمان غذا و دارو در    ایسنا|
واکنش به اخبار مطرح مبنى بر پیشنهاد چینى ها 
براى تولید دارو در منطقه آزاد چابهار، گفت: هر 
کشــورى که بخواهد در ایران به صورت تولید 
مشترك در حوزه دارو و تجهیزات پزشکى اقدام 
کند، باید بر اساس ضوابط فنى و قانونى سازمان 

غذا و دارو پیش رود.

درحالى که فروش فیلم هاى کمدى در ســینماها روز به 
روز در حال بیشتر شدن است، رسانه هاى اصولگرا عمومًا 
مخالفت خودشــان را با نمایش این آثــار ابراز مى کنند. 
در آخرین مورد از این مخالفت ها، پایگاه اطالع رســانى 
«باشگاه خبرنگاران جوان» وابسته به صداوسیما به صف 
منتقدان اکران کمدى ها پیوسته و تماشاگران فراوان این 
ژانر را کســانى معرفى کرده که مى خواهند «در سینما 
اوقات مفرحى داشته باشــند» و «فیلم هاى کمدى این 

توقع را برآورده مى کنند».
این پایگاه اطالع رسانى دولتى آنگاه با جبار راستین، یکى 
از منتقدین حوزه سینما و تلویزیون در رسانه هاى اصولگرا 
هم گفتگو و سعى کرده به این سئوال پاسخ دهد که اصوًال 
چرا مردم و فیلمســازان از ژانر کمدى حمایت و استقبال 
مى کنند در حالى که به زعم «باشگاه خبرنگاران جوان» 
نباید چنین کارى بکنند! بخشى از اظهارات جبار راستین 

در این باره را بخوانید:
■ چراغ ســبز بعضى از متولیان، میدان را براى تولیدات 
نازل و سطحى شبه کمدى هاى اجتماعى و خانوادگى و 

یکه تازى مافیا، مساعد کرده است.
■ فراموشى و اهمال در تولید آثار انقالبى، دفاع مقدسى و 
دینى و اجتماعى سالمت، فضا را براى فیلم فارسى سازان، 
غربگرا ها و سوداگران سینما بازگذاشته تا  دست به تولید 

فیلم هاى به اصطالح طنز و کمدى بزنند. 
■ در سال هاى اخیر و به ویژه سال جارى پرده سینما هاى 
کشــور را در اشــغال همین نوع فیلم هاى شبه کمدى 
مى بینیم که متأســفانه به دلیل نیاز مردم به شادمانى و 
غیبت آثارخوش ســاخت و بامحتوا و سرگرم کننده سالم 
و نبود شرایط براى انتخاب فیلم هاى بهتر از سوى مردم، 
بااستقبال قشــر هاى ازمخاطبان روبه رو مى شوند. این 
قبیل تولیدات اکران ســینما را از منظر مضمون و محتوا 

آلوده کرده اند.
■ اگر فیلم هاى به ظاهر کمدى این روز ها مى فروشند، 
به دلیل «عنبر»بازى و «هشتگ» زدن «الزانیا»خورها، 
همــراه «عطار»ها و قصاب ها در رســتوران ســرراهى 
«هزارپا» اســت، نه پاســخگویى محترمانه، شایسته و 

سالمت به نیاز مخاطب.

رئیس کلوب سافارى استان هاى جنوب غرب کشور گفت: 
ورود خودروهاى آفرود و سافارى در کویر مرنجاب ممنوع 

نشده، بلکه در حال ساماندهى است.
پاییز سال گذشته دادستان آران و بیدگل حکم «ممنوعیت 
ورود خودروهاى دو دیفرانســیل و موتورهاى کراس به 
مناطق کویرى» این شهرستان به ویژه مرنجاب را درحالى 
صادر کرد که به گفته محســن یارمحمدیــان، معاون 
گردشگرى اســتان اصفهان،  تخریب زیست محیطى 
حاصل از ورود این خودروهــا تهدیدآمیز و جبران ناپذیر 
شده بود. به گفته این مقام مســئول، حکم دادستانى در 
آبان ماه ســال 96 پس از ورود همزمان 750 دســتگاه 
خودروى دو دیفرانســیل در یک روز به کویر مرنجاب، 
صادر شد. اینک پس از گذشت یکسال از اجراى آن حکم، 
حسین انصارى فرد، رئیس کلوب ســافارى استان هاى 
جنوب غرب کشور و اصفهان از اجراى طرح ساماندهى 
ورود خودروهاى دو دیفرانســیل در کویــر مرنجاب و 

برداشته شدن آن ممنوعیت به «ایسنا» خبر داد.
او با بیان اینکــه طرح ســاماندهى ورود خودروهاى دو 
دیفرانســیل بــا هماهنگى شــوارى تأمین اســتان و 
مجموعه هاى مرتبط در اســتان اصفهان و با همراهى 
نیروى انتظامى در حال اجراست گفت: این طرح در مرحله 
نخست در مســیر قبلى مرنجاب و براى خودروهاى دو 
دیفرانسیل اجرا مى شود و در ادامه به خودروهاى سوارى 

تسرى پیدا خواهد کرد.
وى درباره شــرایط ورود ایــن خودروهــا توضیح داد:  
خودروهاى دو دیفرانســیل براى ورود به کویر مرنجاب 
باید از کلوب ســافارى که در شهرســتان آران و بیدگل 
و در محدوده کویر مرنجاب مســتقر شــده است مجوز 
ورود دریافت کنند. این مجوز رایگان و در عرض ســه تا 
چهار دقیقه صادر مى شود. شــرایط دریافت آن نیز ثبت 

مشخصات، تأیید ایمنى و ارائه مدارك خودرو و راننده و 
همچنین ارائه بیمه تمام سرنشینان است.

او با بیان اینکه اجراى طرح ساماندهى آفرود و سافارى در 
مناطق کویرى براى پیشگیرى از اعمال ممنوعیت هایى 
مشــابه آنچه در سال گذشــته اتفاق افتاده است، گفت: 

ورود بى قاعده این خودروها تخریب هاى جدى زیســت 
محیطى و صدمات جانى بر اثــر واژگونى خودروها و گم 
شدن در دریاچه نمک و رمل ها را به دنبال داشته که براى 
ضابطه مند کردن ورود این خودروها، در جریان تکمیل 
این طرح قرار است مسیرهایى مشخص شود  و راهنماهاى 

محلى با خودروها همراه شوند. از هفته هاى آینده نیز امداد 
ســافارى در جاده ها و دریاچه نمک مرنجاب مســتقر و 
سرعت خودروها کنترل خواهد شود. تکنیک هاى سافارى 
و آفرودسوارى در این مناطق نیز آموزش داده مى شود تا 

از آسیب ها کاسته شود.

ساماندهى ورود خودرو به یکى از معروف ترین کویرهاى کشور در اصفهان

آفرودسوارى در «مرنجاب» مشروط شد

فیلتر پیج  5 میلیونى تتلوهمراه «عطار»ها در رستوران سرراهى «هزارپا»!

رد اتهام به کشاورزان اصفهانى که در کرمانشاه سیب زمینى و پیاز مى کارند
همه چیــز از یک گــزارش در خصوص تولید ســیب 
زمینى هایى با مقدار باالى نیترات در اســتان کرمانشاه 
شروع شد. گزارشى که چند روز پیش از شبکه زاگرس 
کرمانشاه روى آنتن رفت و پس از آن در فضاى مجازى 
دست به دست شد و در آن در کنار نمایش صحنه هایى 
از کشت ســیب زمینى و انجام چند آزمایش روى آنها، 
صحبت  هاى تکان دهنده اى در خصوص وجود نیترات 

باال در این محصول مطرح شد.

در این گزارش عنوان شــد که سیب زمینى هاى کشت 
شده در استان کرمانشــاه که عمدتًا توسط کشاورزان 
مهاجر از استان هاى همدان و اصفهان کشت مى شوند 
حاوى نیترات باالیى بوده که براى سالمت مضر است. 
همچنین عنوان شد پیازهاى کشت شده در استان نیز 
چنین وضعیتى دارند و نیتــرات  موجود در آنها به دلیل 

استفاده بى رویه از کودهاى شیمیایى باالست.
درهمین راســتا مســئوالن جهاد کشــاورزى استان 

کرمانشاه که از همان ساعات اولیه انتشار این گزارش 
آن را تکذیب کردند، با دعوت از خبرنگاران استان، آنها را 
سر مزارع سیب زمینى و پیاز استان که توسط کشاورزان 
مهاجر و از جمله کشاورزان اصفهانى در حال کشت است 
بردند تا به صورت تصادفى در حضور خبرنگاران نمونه 
بردارى از این محصوالت انجام شــده و نیترات موجود 

در آنها آزمایش شود.
آزمایش ها خالف ادعاى مطرح شــده را نشان مى داد. 

ادعایى که به گفته رئیس ســازمان جهاد کشــاورزى 
کرمانشاه انتشار آن ضربه بدى به کشاورزى استان بوده 
و کشاورزانى که بعد از یکسال موقع برداشت محصول 
سیب زمینى و پیاز رسیده آنها را متضرر کرده و موجب 
کاهش قیمت خرید محصول آنها شــده اســت. وى 
افزود: امروز و با حضور خبرنگاران رسانه هاى مختلف 
مشخص شــد که محصوالت همان مزارع ادعایى هم 

نیترات باالیى ندارند. 

پیج 5 میلیونى یکى از رپرهاى شــاخ توسط اینستاگرام 
فیلتر شــد. چند روز پیش، خواننده معروف زیر زمینى با 
گذاشتن اســتورى و پســت هاى توهین آمیز به زنان و 
دختران، حاشیه ساز شد و موجى از خشم و ناراحتى را در 
میان کاربران فضاى مجازى برانگیخت، به گونه اى که 
حتى پیج هایى با فالوورهاى بسیار باال از دنبال کننده هاى 
خود درخواست مى کردند که این خواننده هتاك به مقام 
زن را ریپورت کنند و همین حرکت جمعى باعث شد که 
اینستاگرام صفحه این خواننده پرحاشیه را با پنج میلیون 

فالوور از دسترس خارج کند. 
گفتنى اســت، پیج این شــخص پرحاشــیه، قبًال و در 
زمان انتخابات نیز به دالیل سیاســى چندین بار توسط 
اینســتاگرام از دسترس خارج شــده بود. اینستاگرام در 
بیانیه اش که براى یک وبســایت فارسى زبان فرستاده 
نوشته حســاب امیر تتلو به دلیل زیر پا گذاشتن مقررات 
اینستاگرام مسدود شده و اضافه کرده اینستاگرام اجازه 
نمى دهد مضامینى که افراد را بر اساس جنسیتشان هدف 

حمله قرار مى دهند، منتشر شود.

بازى سیاسى در زمین فوتبال!
حضــور جیمى    باشگاه خبرنگاران جوان |
جامپ در دیدار پرسپولیس و کاشیما آنتلرز با برنامه ریزى

از پیش تعیین شده انجام شــده و هدفى سیاسى داشته 
است.

در قسمتى از این دیدار شــاهد حضور جیمى جامپ به 
اصطالح ایرانى بودیم و او توانســت همراه با پرچمى در 
دست از یک در ورزشگاه کاشیما ساکر عبور کند و بدون 
ممانعت مأموران وارد زمین چمن شــود و سرانجام پس 
از طى مسافتى توســط برخى نیروهاى امنیتى از زمین 

خارج شود.
اما نکته اصلى حضور اصلى این فــرد در زمین با پرچم 
ســلطنت طلب ها، برنامه اى از پیش تعیین شــده بود. 
در قسمتى از ویدئوى منتشره شــاهد بودیم که یکى از 
نیروهاى امنیتى ورزشــگاه در را بازکرد و بدون رعایت 
مقررات و الزامات از قبیل آى دى کارت  به این شخص 
اجازه ورود به زمین داد. همچنین دو نیروى امنیتى بیرون 
در نیز نسبت به ورود او بى تفاوت بودند. بنابراین حضور 

جیمى جامپ ســلطنت طلب در طول دیدار پرسپولیس 
ایران و کاشیما آنتلرز مى تواند با اهداف سیاسى همراه 
بوده باشــد و هدف از آن بر هــم زدن تمرکز بازیکنان 
پرسپولیس باشد. فیفا در این شرایط مى تواند باشگاه و 
میزبان خاطى را جریمه کند و از فعالیت فوتبالى محروم 

سازد. 
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اختصاص 700 میلیون تومان 
براى آبرسانى به باغات شهرضا

محسـن کریمیان، مدیرکل جهاد کشـاورزى اسـتان 
اصفهان گفت: مبلغ 700 میلیون تومان در سال زراعى 
جارى، براى آبرسـانى بـه باغات شـهرضا اختصاص 

داده شده است.

افتتاح نخستین سینماى 
غرب اصفهان در منطقه 11

حمید اشـرفى، مدیر منطقـه 11 شـهردارى اصفهان 
گفت: بـا توجه به نبود سـینما در غـرب اصفهان، طى 
پیگیرى هاى انجام شـده با مجتمع سـینمایى بهمن 
سبز و مشارکت این مؤسسه،مقرر شد سالن هنرسراى 

مهتاب به سینما تغییر کاربرى داده شود.

کشت گل محمدى 
ثبت جهانى مى شود

رئیـس هیئت مدیـره اتحادیـه انجمن هـاى گیاهان 
دارویى کشور گفت: تالش ها براى ثبت جهانى کشت 
گل محمدى در جریان است. محمدباقر رضایى افزود: 
پس از تکمیـل فرایند جمـع آورى اطالعات ثبت این 
گل زراعى ایرانى از سوى وزارت جهاد کشاورزى، این 
اطالعات براى ارزیابى و اعزام کارشناسان سازمان ملل 

توسط وزارت امورخارجه در اختیار آنها قرار مى گیرد.

ورود سامانه بارش زا 
از اواخر امروز به استان

کارشناس پیش بینى هواشناسى اداره کل هواشناسى 
اسـتان اصفهان گفـت: سـامانه بـارش زا از اواخر روز 
دوشـنبه(امروز) از غـرب و جنـوب غرب وارد اسـتان 
مى شـود و منجر بـه بـارش در روز سـه شـنبه(فردا) 

مى شود.
ساناز جعفرى افزود: بر این اساس، افزایش ابر، گاهى 
وزش بـاد و بارش هـاى پراکنـده بـراى ایـن دو روز 

پیش بینى مى شود.

کشف 35ُتن شکر احتکارشده 
در خمینى شهر

35ُتن شکر احتکار شده در انبارى در شهرستان خمینى 
شهر کشف شد. فرمانده انتظامی خمینی شهر گفت: در 
طرح برخورد با محتکران اقتصادى، مأموران انتظامى 
در بازرسى از یک انبار، 35تن شکر احتکار شده کشف 
کردند.على جعفرى نژاد ارزش این محموله احتکارى 
را یک میلیـارد و 200میلیون ریال بیان کـرد و افزود: 
انبار مهر و موم و محتکر اقتصادى بـه مراجع قضائى 

معرفى شد.

آغاز سرشمارى وحوش در 
مناطق حفاظت شده اصفهان

سرشـمارى وحـوش در مناطق حفاظت شـده محیط 
زیست استان اصفهان آغاز شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیسـت استان اصفهان 
گفت: در این سـر شـمارى، مشـخصات پسـتانداران 
شاخص پارك ملى و پناهگاه هاى حیات وحش شامل 

کل و بز، قوچ، میش و آهو ثبت مى شود . 
مرتضى جمشدیان  افزود: در هر منطقه حفاظت شده، 
حدود 15 گروه سه نفره به همراه محیط بانان و طبیعت 

دوستان مشاهدات عینى خود را ثبت مى کنند.  
وى گفت: کمبود منابع تغذیه اى در دسترس وحوش، 
جزیره اى شـدن زیسـتگاه، خروج آهـوان از پارك به 
منظور دستیابى به منابع تغذیه اى بیشتر و کاهش زاد 
و ولد علف خـواران به دلیل کمبود منابع تغذیه ناشـى 
از خشکسالى، از علت هاى باال نرفتن آمار وحوش در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل در این پناهگاه است.
جمشـیدیان افزود: این سـر شـمارى در پـارك هاى 
ملـى و پناهـگاه حیـات وحـش کاله قاضـى و 
قمیشـلو، موته و عباس آبـاد و مناطق حفاظت شـده 
داالنکو،کرکس، کهیاز، قمصر و برزك تا پایان آذر اجرا 

مى شود. 

خبر

 دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: تعداد 
خانه هاى معتادساز بیشتر از خانه هاى معتاددار شده و این 

یک هشدار جدى است.
اصغر هدایــت اظهارکرد: رشــد جمعیت معتــاد امروز 
بیش از جمعیت اســتان شــده اســت. وى با بیان اینکه 
یاد دادن ســبک زندگــى ایرانى و اســالمى، مهمترین 
روش پیشــگیرى از اعتیــاد و مواد مخدر اســت، افزود: 
مبارزه با آســیب هاى اجتماعى و از جملــه اعتیاد یکى 
از توصیه هــاى مهــم رهبرى و جــزو اولویــت هاى
 ما قرار گرفته است. دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان تصریح کرد: متأســفانه امروزه بخشى از جامعه 

درگیر اعتیاد شده اند و باید نگران این مسئله باشیم.
وى با بیان اینکه سیاست هایى در راستاى اجراى سند ملى 
مبارزه با مواد مخدر تصویب شده است که مصوبه برنامه 
ششم توسعه کشور است، ادامه داد: به منظور پیشگیرى و 
جلوگیرى از رشد مواد مخدر، باید جلوى دروازه هاى آن را 
گرفت که شامل سیگار و قلیان است.هدایت با بیان اینکه 
والدین و محیط خانواده در امر پیشــگیرى از اعتیاد نقش 
اصلى دارند، افزود: براى پیشگیرى از رشد اعتیاد، بسیارى 
از برنامه هاى فرهنگى و آموزشى را در نهادهاى مختلف 
براى مردم اجرایى کردیم و در این مسیر از حمایت و کمک 

بسیارى از دستگاه ها استفاده بردیم. 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: با اجراى طرح هتلینگ در بیمارستان ها، 

مراکز ارائه خدمات سالمت را تا دو دهه گارانتى کردیم.
علیرضــا یوســفى اظهارکرد: اســتان اصفهــان جزو 
اســتان هــاى پیشــگام در اجــراى طــرح هتلینگ

است. 
وى با بیان اینکه وضعیت مراکز ارائه خدمات ســالمت 
از جمله بیمارستان ها اســفبار بود، اعالم کرد: با اجراى 
طرح تحول ســالمت، طرح هتلینگ در بیمارستان ها را 

اجرایى کردیم.
یوســفى از مرمــت بیــش از 150 هــزار مترمربع در 

بیمارستان ها خبر داد و افزود: مرمت و بهسازى و نوسازى 
بیمارســتان هاى موجود در مناطق محروم را در اولویت 

قرار داده ایم.
وى با بیان اینکه نوسازى بیمارســتانى مثل بیمارستان 
الزهرا (س) که بیش از ســه دهه از ساخت آن مى گذرد 
در اولویت است، اضافه کرد: در طول پنج سال گذشته در 
حدود 500 هزار مترمربع کار نوسازى صورت گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان اظهار کرد: بــه دنبال اجراى طــرح هتلینگ 
بیمارســتان ها، شــاهد تحول بســیار خوبى بودیم و 

بیمارستان ها را تا دو دهه گارانتى کردیم.

بیمارستان هاى اصفهان را 
تا دو دهه گارانتى کردیم

رشد جمعیت معتادان بیش از 
جمعیت استان است

هیئت مدیره شرکت پالسماتک سپاهان

جهت تشکیل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت مى گردد که در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده شرکت پالسماتک سپاهان مورخ 1397/08/26 ساعت 9:00 صبح که در محل شرکت به آدرس اصفهان شهرك صنعتى مورچه خورت فاز 

سوم انتهاى بوعلى دوم شماره 444 کدپستى 8333115191 و تلفن 03145643315 برگزار مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: انتخاب اعضاء هیئت مدیره- انتخاب بازرسین- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار- تصویب تراز و سود و زیان سال 1396

آگهى دعوت سهامداران شرکت پالسماتک سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 33916 و شناسه ملى 10102738722 

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: براساس 
تفویــض اختیار به شهرســتان ها و به منظــور تکریم 
مؤدیان، بخشــودگى 100درصد جرایم قابل بخشش 

مالیاتى در دستورکار قرار گرفته است.
بهروز مهدلو در جلسه بررسى مشکالت تولیدکنندگان  
شهرســتان شــهرضا با بیان اینکه 30 میلیارد تومان 
مالیات در سال 96 از شهرســتان شهرضا وصول شده 
اســت، اظهارکرد: از این رقم، 26 میلیــارد تومان آن 
از محل عــوارض و ارزش افزوده به شــهردارى ها و 
دهیارى هاى شهرســتان شــهرضا برگشــت خورده 

است.
وى با بیان اینکه در شش ماهه سال جارى، 15 میلیارد 

تومان مالیات از شهرستان شهرضا وصول شده است، 
افزود: از این مبلغ، 19 میلیارد و 500 میلیون تومان آن را 

به خود شهرستان برگشت داده ایم.
■■■

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
انضباط مالى باید رعایت شــود، گفت: واریز مالیات بر 
ارزش افزوده به حساب دهیارى ها و شهردارى ها، نمونه 
بارزى از توســعه و آبادانى شــهرى از طریق پرداخت 

مالیات است.
وى با اشــاره به اینکه تعامل با فعاالن اقتصادى و رفع 
مشــکالت آنان، از اولویت  هاى اداره کل امور مالیاتى 
استان اصفهان اســت، عنوان کرد: بخشودگى جرایم و 

تقسیط براى فعاالن اقتصادى در دستور اداره کل امور 
مالیاتى استان اصفهان است.

مهدلو با تأکید بر اینکه رضایت مؤدیان از دستگاه مالیاتى 
مهمترین ســرمایه نظام مالیاتى است، بیان کرد: حفظ 
شأن و کرامت مؤدیان مقدم بر هر امرى است و تالش 
داریم با اجراى قوانین و عدالت مالیاتى، فرهنگ مالیاتى 

را ارتقا بخشیم.
وى با اشــاره به اینکه تراکنش بین دو شرکت مشمول 
مالیات اســت، تصریح کرد: براساس تفویض اختیار به 
شهرســتان ها و به منظور تکریم مؤدیان، بخشودگى 
100 درصد جرایم قابل بخشش مالیاتى در دستور کار 

قرار گرفته است.

پس از وقفه اى سه ساله در برگزارى نمایشگاه بزرگ 
کتاب اصفهان، باالخره این نمایشگاه روز چهارشنبه 

هفته پیش به روى جویندگان کتاب افتتاح شد. 
پل شهرستان را که رد کنى، کمى سمت در ورودى 
نمایشگاه، غرفه سرپوشــیده اغذیه فروشى بزرگى 
مملو از خانواده هاســت. جلوتر، بازدیدکنندگان بر 
روى سکوهاى محوطه مى نشــینند و گپ و گفت 
مى کنند. بیشترشان در مورد کتاب هاى تازه منتشر 
شده حرف مى زنند یا اگر جوان تر باشند راجع به منابع 
کنکور آینده خود صحبت مى کنند. به در ورودى که 
مى رسى سمت چپش غرفه جوراب فروشى آدم را به 
فکر مى برد که آیا درست آمده اى؟ اینجا نمایشگاه 
کتاب است؟ این نمایشگاه گرچه در روز هاى آغازین 
خلوت بود اما در دو روز آخر جان گرفت و حضور بیشتر 

مردم باعث رونق فروش  غرفه داران شد.

راهنمایان بى خبر از همه جا
یکى از دالیلــى که البته باعث ســردرگمى مردم و 
حتى شرکت کنندگان شده، نقص در اطالع رسانى و 
راهنمایى داخل نمایشگاه است. یکى از غرفه داران در 
همین رابطه به نصف جهان مى گوید: «من در ابتداى 
نمایشگاه دنبال کتابى مى گشتم و براى همین به تیم 
اطالع رسانى مراجعه کردم. آنها کتاب را در سیستم 
خودشــان پیدا کردند اما ناشــر مورد نظر آن کتاب 
را نداشت و این نشــان مى دهد که لیست ناشران با 

نمایشگاه هماهنگ نیست.» 
یک ناشر اصفهانى با بیان اینکه در نمایشگاه کتاب 
تهران بنرهایى از جانمایــى غرفه ها در ورودى هاى 
نمایشگاه ها نصب کرده اند و سیستم راهنمایى کاملى 
دارد، اضافه مى کند: «اما اینجا متأســفانه براى پیدا 
کردن یک غرفه  حتمًا باید به اطالع رسانى مراجعه 
کرد که آنها هم در آدرس دادن مشکل دارند و مردم 
را سردرگم مى کنند.» وى همچنین در ادامه مشکل 
دیگر را کمبود در تبلیغات در ســطح شهر و رسانه ها 
براى جذب مردم مى دانــد و مى گوید: «این تبلیغات 
است که موجب استقبال و ایجاد شور در مردم براى 
جذب به نمایشگاه مى شــود. اما این نمایشگاه براى 
تبلیغات تنها به چند بنر در ســطح شهر بسنده کرده 
اســت که به همین دلیل نمى توان از مــردم توقع 

حضورى پررنگ داشت.» 
روى صندلى هاى راهرو بین ســالن شــیخ بهایى و 
نقش جهان، مرد جوانى با چهره اى خســته خود را 
رها کرده و با موبایلش بلند بلند با کســى که گویا با 
او به نمایشــگاه آمده بود، حرف مى زند و مى گوید: 
« یک غرفه راهنمایى گذاشــتند دم در که خودشان 
هم نمى دانند اینجا چه خبر است. من که دیگر خسته 
شدم.خودت بگرد و غرفه را پیدا کن» و تلفن را قطع 
مى کند. در همین حال خانمى هــم که از غرفه اى 
فرهنگى-مذهبى خرید مى کند، از اطالع رســانى 
ناقص و نبود بنر تبلیغات در سطح شهر گله داشته و 
مى گوید  که اگر دوست همسرش در نمایشگاه غرفه 
نداشــت به هیچ عنوان نمى توانست متوجه شود که 

نمایشگاه کتابى هم در اصفهان وجود دارد.  

نبود حضور پررنگ سیستم بانکى
در سالن شماره یک این نمایشــگاه در طرف چپ،  
غرفــه بانک شــهر برپا شــده کــه بازیدکنندگان 
مى توانند با پرداخت 40 هــزار تومان، کارت بانکى 
خرید کتاب بــا مبلغ موجودى 50 هــزار تومان و با 
پرداخت 80 هزار تومان، همان کارت را با مبلغ صد 
هزار تومان دریافت کنند. در این میان یکى از ناشران 
که از تهران در نمایشــگاه اصفهان شــرکت کرده 
است و غالبًا رمان هاى تاریخى دارد، گله مند از نبود 
سیستم هاى بانکى در نمایشــگاه توضیح مى دهد: 

«تنها یک بانک شهر هست که حضور دارد و کار خود 
را هم از روزدوم نمایشگاه شروع کرده است. » وى اما 
یکسره بودن زمان نمایشگاه را یک مشکل مى داند و 
مى گوید: «زمان نمایشگاه همانطور که مى دانید 12 
ساعت اســت و این باعث خستگى شرکت کنندگان 
مى شود. بهتر بود حداقل دو یا سه ساعتى را بین این 
زمان براى استراحت قرار مى دادند.» او البته از نقطه 
قوت نمایشــگاه هم حرف مى زند و به خصوص از 

نورپردازى داخل نمایشگاه بسیار راضى است. 

فرهنگسازى حرف اول را مى زند
یکى دیگــر از غرفه دارانــى که خــود در اصفهان 
نمایشــگاه دائمى کتاب دارد، در حرف هایش بیشتر 
از فرهنگسازى و تقویت زیرســاخت ها براى ترویج 
فرهنگ کتابخوانى ســخن به میان مــى آورد. وى 
در همین رابطه خاطر نشــان مى کند: «نمایشــگاه 
کتاب، نمایشگاه غذا و پوشاك نیست که همه قشر 
مردم را در بر بگیرد. افرادى که برگزارکننده اینگونه 
نمایشگاه ها هستند باید با استفاده از تبلیغات جورى 
فرهنگســازى کنند که باعث ترغیــب مردم براى 
آمدن به اینجا شود.» این ناشر ســن و سال دار که 
مویى در حوزه نشــر اصفهان ســفید کرده، درباره 
ساعت برگزارى نمایشــگاه عقیده دارد: «سال هاى 
گذشته زمان به این شــکل بود که از 9 صبح شروع 
مى شد تا 12 ظهر و ســپس با وقفه اى چهار ساعته 
دوباره تا 9 شب ادامه داشــت که این امر شاید باعث 
کاهش بازدید مى شد. اما امسال به نظر من یکسره 
شــدن زمان نمایشــگاه اقدام مؤثــر و خوبى بوده

 است.» 
البته این طوالنى بودن زمان برگزارى نمایشگاه مزیت 
دیگرى هم دارد تا خانــواده ها کنار هم غذایى نوش 
جان کنند. در همین راستا مســئول غرفه انتشارات 
«جامى» از وضعیت فروش کتاب به شــدت ناراضى 
است و مى گوید: «مخاطبان ما از سال هاى قبل کمتر 
شدند. ساندویچ فروشــى  بیرون بیشتر از غرفه هاى 
ناشران عمومى فروش داشــتند. امیدواریم کتاب به 

سبد خرید خانواده ها برود.»

بى ربط هاى نمایشگاه 
در خروجى سالن ســوم، دو غرفه کامًال بى ربط به 
این نمایشگاه  برپا شده است. در غرفه اول عسل به 
فروش مى رسد و فروشنده مى گوید به دلیل استقبال 
مردم در نمایشگاه قبل در اینجا حضور دارد و معتقد 
اســت حضور آنها به دلیل علمى بودن کارشــان، 
نامربوط به نمایشگاه نیست. غرفه دوم دمنوش هاى 
گیاهى را به فروش مى رســاند و غرفه دار مى گوید 
هدف ما فرهنگسازى اســت ودر  تمام نمایشگاه ها 
حضور داریم. او نیز از استقبال مردم از محصوالتش 
مى گوید و اینکه معتقد اســت کارش به دلیل آشنا 
کردن مردم با مواد گیاهى بــى ربط به موضوع این 

نمایشگاه نیست! 
در گوشــه اى از ســالن2، دو خانم جوان و با اســتند 
شرکت اسنپ مشــغول راهنمایى و آموزش استفاده 
از این نرم افــزار به بازدیدکنندگان هســتند. یکى از 
آنها مى گوید دومین نمایشــگاهى است که شرکت 
مى کنیــم و مردم اســتقبال خوبى از این نــرم افزار 
داشــته اند. به نظر مى رسد نمایشــگاه بزرگ کتاب 
اصفهــان که بزرگ تریــن رویداد فرهنگى اســتان 
محسوب مى شود، با تمام تالش هایش هنوز نتوانسته 
جایگاه خود را به عنوان یک نمایشگاه مرجع کتاب در 
کشور تثبیت کند و این در حالى است که اصفهان به 
عنوان پایتخت و یکى از قطب هاى اصلى فرهنگ ایران 
شایسته اســت که حداقل فاکتورهاى یک نمایشگاه 
بین المللى را داشته باشد تا بتواند نه تنها از سراسر کشور 

که از نقاط دیگر جهان نیز مردم را به خود جلب کند.  

مدیرکل امور مالیاتى اصفهان خبر داد:

تقسیط براى فعاالن اقتصادى در دستور اداره کل امور مالیاتى استان است

100 درصد جرایم مالیاتى
 بخشوده مى شود

یک گردش چند ساعته در یکى از مهمترین نمایشگاه هاى سالیانه اصفهان

بى ربط و با ربط هاى  نمایشگاه کتاب!

محیا حمزه 

حماسه 13 آبان از خیابانى که روزها و تاریخ هاى پر فراز 
و نشیبى را از صحنه هاى حماسه سازى مردم اصفهان به 

خود دیده، آغاز شد.
به گــزارش مهر،گروه ســرود بــا لباس هــاى رزم و 
متحد الشــکل در دروازه دولت اصفهان با طبل و شیپور 
منتظر رســیدن دانش آموزان و مردم بودند تا مراسم به 
صورت رسمى آغاز شود. مراسم چند دقیقه بعد با رسیدن 
فوج فوج دانش آموزان حالت رسمى ترى به خود گرفت تا 
اینکه صداى قرآن خواندن یک نوجوان 13 ساله در میدان 

امام حسین(ع) اصفهان طنین انداز شد.
حماسه 13 آبان سال 1397 از همینجا آغاز شد، از خیابانى 
که روزها و تاریخ هاى پر فراز و نشیبى را از صحنه هاى 

حماسه ســازى مردم اصفهان به خود دیده است و دیروز 
هم یک تصویر جهانى دیگر از نصف جهان نقش بست.

اصفهانى هــا در روزى که اســتکبار جهانى کمر همت 
به ناامید کردن مردم به خصوص جوانان بســته اســت، 
مغازه هاى خود را تعطیل کردنــد و کارهاى دیگر را کنار 
گذاشتند و به میدان همبستگى و شور آمدندتا نشان دهند 
اگر در کنار هم باشــیم، مى توانیم چشم یک جهان را به 

خود خیره کنیم.
اصفهانى ها به امید یک آینده عارى از ظلم و زورگویى، 
گام هاى خود را به سوى خیابان پاسداران برمى داشتند و 
صداى طبل دانش آموزان در میدان امام حســین(ع) به 

گوش مى رسید.

13 آبان در اصفهان چگونه گذشت

محققان دانشگاه کاشان با استفاده از فناورى نانو، 
بنزین یورو 5 تولید کردند.

مســئول این طرح با بیان اینکه این نوع بنزین 
مطابق با استانداردهاى یورو5 تهیه شده، گفت: 
در تولید بنزین یورو4 میزان ســولفور پایین تر از 
BPM 50 و در بنزین یورو5 میزان سولفور کمتر 

از BPM 10 است.
سمیرا ماندى زاده افزود: در مراحل ساخت این نوع 
بنزین، از گوگرد زدایى و افزایش اُکتان از فناورى 

نانو استفاده شده است.
وى کاهــش آالیندگى و ارزش افــزوده باال را، 
از دالیل اســتقبال از این محصول در بازار بیان 
کرد و گفت: هر  لیتر بنزین ســوپر براى مصرف 
کننده 1200 تومان و براى دولت به طور میانگین 
3000تومان هزینه دارد اما هزینه این نوع بنزین 

براى دولت کمتر از 2000 تومان است.
مانــدى زاده با بیــان اینکه به علــت کاربردى 
بودن این محصول، کارخانه هاى پتروشــیمى 
داخل و شــرکت هایى از کشــور هــاى چین 
و عمــان مشــتریان ایــن محصول هســتند،  
افزود: نتایــج این طــرح در آمریکا بــه عنوان

 US PATENT ثبت شده است.

تولید بنزین یورو 5  
در کاشان
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پژمان بازغى با حضور در برنامه «من و شــما» مهمان 
آرش ظلى پــور بود. بازغــى که به عنــوان مجرى در 
برنامه «کودك شــو» حضور داشت، درباره این مسابقه 
گفت: پیشــنهاد «کودك شــو» را به این علت قبول 
کردم که مشابه این مســابقه را در تلویزیون نداشتیم 
و براى من تجربه خاصى محســوب مى شد. البته باید 
بگویم که قبــل از هر اجرا مطالعــه دارم و روى خودم 

کار مى کنم.
وى درباره دستمزد خود در «کودك شو» بیان کرد: رقم 
عجیبى دریافت نمى کنم و البته مایل نیستم بگویم چقدر 
مى گیرم. چون بعضى ها به ســرعت با ضرب و تقسیم 
درآمد من در ماه و سال، مى خواهند به صفحه من حمله 
و توهین کنند. دستمزد من از مجریان شاخص تلویزیون 
باالتر نیست و اساسًا سازمان یک ساز و کارى دارد که 
هرکسى نمى تواند یک رقم براى خودش بگوید و پول 

عجیب بگیرد.
بازغى با بیان اینکه در زمان حضور در «کودك شــو» 
پیشنهاد مختلف اجرا داشتم، اظهار کرد: پیشنهادهاى 
زیادى داشتم و حتى اجراى برنامه ورزشى و سینمایى 

هم به من شد اما قبول نکردم.
او همچنین ادامه داد: من تخصصم بازیگرى اســت و 

مى خواهم کامل روى این مقوله تمرکــز کنم فعًال به 
تهیه کنندگى و کارهاى دیگــر فکر نمى کنم. بعضى ها 
مى گویند چرا آواز نمى خوانى. باید بگویم من بازیگرم و 
در حال حاضر کار دیگرى انجام نمى دهم. به واسطه فیلم 
آخر و تجربه همکارى با بازیگران سینماى ترکیه خیلى 
جدى تر به کارم ادامه مى دهم و بعــد از این همکارى 

مسیر زندگى ام تغییر کرد.
بازغى بــا اعالم اینکــه هنوز روى موضــع قبلى خود 
مبنى بر اینکه «محمدرضا گلزار سوپراســتار نیست» 
در پاسخ به ســئوال آرش ظلى پور مبنى بر اینکه پس 
سوپراستار کیست، گفت: ببینید این یک مقوله تخصصى 
و مفصل است و یک تعریف مشخص دارد که ما هنوز 
به آن نرسیدیم. مثًال مى توانیم بگوییم که على دایى در 
ورزشمان به آن رسیده اما در سینما نمى توان گفت گلزار 

سوپراستار است.
او همچنیــن نظرش را دربــاره اجراى گلــزار و حمید 
گودرزى اعالم کرد و گفت: من هردو مســابقه را دیدم 
و هم محمدرضا گلزار و هم حمید گودرزى اجراى خوبى 
دارند اما نویســنده هردو مســابقه خوب نیست و باید 
سئواالت و موضوعات بهترى مطرح شود و از نظر من 

نقطه ضعف این برنامه ها نویسنده آنها ست.

فیلمى با بازى شمس لنگرودى و گالب آدینه در چین و آلبانى  نمایش داده مى شود.
فیلم سینمایى «دوباره زندگى» به کارگردانى رضا فهیمى در شانزدهمین دوره جشنواره فیلم تیرانا در کشور 
آلبانى از دهم آبان ماه به نمایش در آمده و تا 18آبان ماه همچنان روى پرده اســت. همچنین بیست و هفتمین 
دوره جشنواره خروس طالیى و صد گل که از 15 آبان (فردا) الى 19 آبان در کشور چین برگزار مى شود، میزبان این 

فیلم در بخش مسابقه است.
فیلم سینمایى «دوباره زندگى» با حضور گالب آدینه، شمس لنگرودى و آیه مقدم ساخته شده است.

در خالصه داستان این فیلم آمده است: «این فیلم قصه  مرد و زن میانسالى است که قصد رفتن به خانه سالمندان را دارند اما دست 
روزگار آنها را مجبور به ادامه  زندگى در کنار یکدیگر مى کند.»

فیلم سینمایى «بى تار» با بازى مهدى پاکدل و کارگردانى جمیل 
رستمى با ادامه فیلمبردارى در ســنندج، براى حضور در جشنواره 

فجر آماده خواهد شد. 
سیدحامد حسینى، تهیه کننده فیلم ســینمایى «بى تار» در ارتباط 
با آخرین وضعیت این فیلم ســینمایى که بــه تازگى فیلمبردارى 
آن آغاز شــده اســت؛ در گفتگو با «صبا» اظهار کرد: فیلمبردارى

 فیلم  مدتى اســت آغاز شده و در شرایط ســخت جوى که کمى 
روند کار را کند کرده اســت در سنندج کردســتان ادامه دارد. کل
 لوکیشن هاى فیلم در کردســتان ایران و بخشى نیز در کردستان 

عراق فیلمبردارى خواهد شد.

وى در ادامه افزود: تاکنون فیلمبردارى بخشــى از لوکیشن هاى 
فیلم به پایان رسیده و نقش آفرینى مریم بوبانى نیز در فیلم به اتمام 
رسیده است. تهیه کننده «سرو زیرآب» در خصوص حضور فیلم در 
جشنواره فجر نیز افزود: اگر شرایط فراهم شود فیلم را قطعاً  به سى 

و هفتمین جشنواره فجر خواهیم رساند.
گفتنى است، فیلم سینمایى «بى تار» به کارگردانى جمیل رستمى 

و تهیه کنندگى حامد حسینى ساخته خواهد شد.
مهدى پاکدل، مریــم بوبانى، محیا دهقانى، تینو صالحى، ســحر 
درویش، محمد الریان، شهاب عباسیان و آریا راد و تعدادى بازیگر 

ُکرد در این فیلم نقش آفرینى مى کنند.

گاهى بازیگران براى سنگ تمام گذاشــتن در یک سکانس، حاضرند هر 
کارى را انجام دهند. اما اگر آن کار نامناســب باشد و آن سکانس در تاریخ 
سینما ماندگار شود چیزى جز پشیمانى براى بازیگر باقى نمى گذارد. گاهى 
بازى در بعضى سکانس ها تبدیل به کابوس یک بازیگر مى شود و ممکن 
است او تا پایان عمر از ایفاى نقش در آن سکانس احساس پشیمانى کند. 
مثل سکانس هاى خشونت خانگى در سریال «دروغ هاى کوچک بزرگ» 
که «نیکول کیدمن» از بازى در آن ابراز پشیمانى کرده است. در این مطلب، 

چند مثال از این سکانس ها را خواهید دید. 

برت رینولدز/  «بازماندگان» 
فیلم سینمایى «بازماندگان» یک درام کالســیک درباره انسان در برابر 
طبیعت (یا دیگران) است. در صحنه اى، «برت رینولدز» سوار بر یک قایق 

در حال نزدیک شدن به آبشار است و قرار است از آن آبشار سقوط کند.
کارگــردان در نظــر داشــت از یــک مانکــن بــراى ایــن 
ســکانس اســتفاده کنــد امــا «رینولــدز» اصــرار داشــت خودش 
بازى کند. نتیجه آنکه در اثر ســقوط از آبشار، اســتخوان لگن او به طرز 
وحشــتناکى شکســت و بدتر آنکه در این صحنه اصال مشخص نیست 
یک انسان واقعى در حال افتادن است. به گفته خودش، سر و شانه اش به 
صخره ها مى خورد و لباس هایش پاره شدند و دیگر چیزى متوجه نشد تا 

در بیمارستان به هوش آمد.

جیم کرى/ «کیک اَس» 
«کیک اَس2» یک فیلم اکشن-کمدى است که سال 2013 اکران شد. 
«جیم کرى» دراین فیلم نقش «سرهنگ استارز اند استریپ» را بازى کرده 
است. او مدتى بعد از اتمام فیلمبردارى، از خشونت زیاد فیلم ابراز ناراحتى 
کرد. «جیم کرى» که از فاجعه تیراندازى دبستان «سندى هوك» بسیار 
متأثر بود؛ ضمن عذرخواهى از همه عوامل فیلم گفت که از بازى در این فیلم 

شرمسار نیستم اما حوادث اخیر، تغییراتى در من ایجاد کرده است.

بروس کمپبل/ «مرده شریر2» 
فیلم «مرده شریر2» یک حمام خون به تمام معناست و بازیگر نقش اول 
«بروس کمپبل» تمام مدت غرق در خون است. در یکى از سکانس هاى 
فیلم که خون زیادى روى او ریخته مى شــود، به گفته خودش تمام مدت 
احساس خفگى داشته است. ظاهراً کارگردان از 55 گالن خون مصنوعى 
براى آن ســکانس اســتفاده کرده بود. «کمپل» اظهار کرد تا هفته ها از 
بینى اش لخته خون بیرون آورده است. او مى گوید از اینکه تمام مدت خون 
مصنوعى روى بدنم بود احساس بیچارگى مى کردم ولى تقصیر خودم بود 

که نقش را پذیرفته بودم.

دنزل واشینگتن/ «اکوالیزر» 
در فیلم «اکوالیزر» محصول ســال 1980 «دنزل واشینگتن» در نقش 
یک مأمور ســابق «ســى آى اِى» به نام «رابرت مک کال» است که در 
یک ابزارفروشى کار مى کند. «دنزل واشینگتن» در مصاحبه اى گفت که 
تصویربردارى درگیرى هاى فیلم سه روز متوالى به مدت 13 ساعت بود و 
براى او ایفاى نقش یک قهرمان که در باران کامًال خیس شده و عوامل فیلم 

را مى بیند که همگى با کت و بارانى آسوده نشسته اند، دشوار بوده است.

کرت راسل/ «8نفرت انگیز» 
فیلم «8نفرت انگیز» به کارگردانى «کوئنتین تارنیتو» پر از لحظه هاى خشم 
و خشونت است. بعضى عقیده دارند که فیلم ضد زن است، بعضى آن را پر 
از دیالوگ هاى تحقیرآمیز و نژادپرستانه دیدند و بعضى نمى توانند با میزان 
خشونت آن کنار بیایند. در این فیلم، «جنیفر جیسون لى» در نقش زنى به نام 
«دیزى» است که وقتش را با نواختن گیتار و خواندن تصنیف هاى قدیمى 
سپرى مى کند. در سکانسى از فیلم، «کرت راسل» با عصبانیت گیتار را از 
دست او مى گیرد و آن را مى شکند. اما «راسل» نمى دانست که گیتارى 
که شکسته، یک گیتار آنتیک گرانقیمت مربوط به دهه 60 میالدى است 
و ارزش آن حدود 40 هزار دالر است. «جنیفر جسیون لى» در مصاحبه با 

«بیلبورد» گفت که «راسل» وقتى قضیه را فهمید خیلى 
ناراحت شد و این سکانس براى این فیلم خیلى گران 

تمام شد.

مارگو رابى/ «جوخه خودکشى» 
شخصیت «هارلى کویین» با بازى «مارگو 

رابى» بهترین قسمت این فیلم است. 
اما خوِد «مارگو» اوقــات بدى را در 

روند فیلمبردارى پشــت ســر 
گذاشته است. به گفته خودش، 
لباس نامناســب و دستبند و 

بازوبندش برایش ایجاد مزاحمت 
کــرده اســت. او در مصاحبه اى 

با «واشنگتن پســت» در پاسخ به این 
سئوال که از کدام سکانس ناراضى است 

بى وقفه گفت سکانسى که در آن «هارلى» 
به درون یک مخزن پر از مایعات سفید مى پرد 

و تمام بدنش پوشیده از آن مى شود. او افزود: «این 
کار، ناخوشــایندترین کارى بود که در زندگى ام انجام 

دادم زیرا آن مایع چســبناك بود و در گوش و بینى ام فرو 
رفت و احســاس خفگى مى کردم. و وقتى چشم هایم را باز 

کردم یک الیه سفید روى کره چشمم را پوشانده بود و هیچ چیز  نمى دیدم.»

زوئى دویچ/ «نقشه ریختن» 
ژانر کمدى-رمانتیک این روزها کمرنگ شــده اســت. با آمدن فیلم
(Set It Up) از «نتفلیکــس»، نظــر منتقــدان و بیننــدگان به دو 
کارمند که در تالشند براى پیشرفت شــغلى خود، مدیرانشان را به هم 
نزدیک کنند، جلب شــد. کارمندهایى که در نهایت خودشــان عاشق 

هم مى شــوند. در یکى از ســکانس ها 
که «زوئــى» و «گلن پاول» قرار اســت با 

هم پیتــزا بخورنــد؛ «زوئى» در یک چشــم 
به هم زدن چهار  بــرش پیتزا را مى خــورد و در 

ســکانس هاى بعد حالــت تهوع مى گیــرد. او در 
مصاحبه اى گفت که فکر کردن به اینکه «گلن» چقدر 

آرام و بادقت غذا مى خورد و من چقدر با عجله غذا را بلعیدم
 خجالت آور بود.

وقتى بازیگران مجبور به بازى در سکانسى مى شوند که به آن عالقه ندارند

پشیمان هـا

پژمان بازغى: محمدرضا گلزار سوپراستار نیست 

هاى
تمام 
م در 
 سى

تمى

ـحر
یگر 

بازیگر «تنگه ابوقریب»
 با «بى تار» به جشنواره فجر مى آید

 داریوش باباییان، تهیه کننده سینما درباره جدیدترین فعالیت خود گفت: پروانه ساخت فیلمنامه 
سینمایى «عکاس» را با موضوع اجتماعى دریافت کردیم که این روز ها در پیش تولید قرار دارد.

وى افزود: تهیه کنندگى این اثر بر عهده خودم است و کارگردانى آن را شاهین باباپور بر عهده دارد 
و لوکیشن هاى آن در تهران و اصفهان خواهد بود.

این تهیه کننده سینما ادامه داد: تا کانون با حمید گودرزى قرارداد بستیم و از چهره هاى جوان دختر 
و پسر بهره مى بریم که مى توان گفت مخاطب شاهد یک فیلم جوان و سرحال خواهد بود.

باباییان گفت: در تالش هستیم پس از رسیدن به کیفیت مورد نظر، این فیلم را به جشنواره فیلم 
فجر برسانیم.

حمید گودرزى، در اصفهان «عکاس» مى شود

حواشــى ایجاد شــده براى قســمت پایانى ســریال 
«دلدادگان» آنقدر زیاد شد که نام پانته آ بهرام به صورت 
گسترده اى در رسانه هاى اجتماعى تکرار شد. پانته آ بهرام 
که با ســال ها کار حرفه اى در عرصه بازیگرى هیچگاه 
حاشیه سازى نکرده بود و در دنیاى حاشیه سازان جایى 
نداشــت، این روزها موضوع اختالفش با عوامل سریال 
«دلدادگان» از مهمترین اخبار حوزه تلویزیون اســت؛ 

موضوعى که واکنش هاى متفاوتى را به همراه داشت.
این اختالف از آنجا شکل گرفت  که پس از پخش قسمت 
پایانى این سریال، بســیارى از کاربران از پایان ضعیف 
این ســریال ناراحت شــده و واکنش نشــان دادند. این 
واکنش ها سبب شد تا بهرام با انتشــار پیام یک خطى 
با مضمون «بدقولى صدا و ســیما، # مسائل مالى» در 
صفحه اینســتاگرامش علت این پایان ضعیف را افشــا 
کند. گویا پایان داستان به روالى که پخش شد نبوده و پایان 
پخته ترى براى این سریال تدارك دیده شده بود. اما به 
دلیل مســائل مالى و عدم اجراى تعهدات توسط صدا و 
سیما این ســریال به آبکى ترین روش ممکن به پایان 
رســید و عالوه بر ناراحتى بینندگانش، واکنش انتقادى 
بازیگران و کارگردان «دلدادگان» را نیز در پى داشــت 
و همه اعالم کردند که  بهرام بــه دلیل دریافت نکردن 
دستمزدش، براى فیلمبردارى قسمت آخر حاضر 
نشده و این مسئله عامل تغییر پایان قصه شده است.
پس از حواشى بسیار در مورد قسمت پایانى سریال 
«دلدادگان» ، منوچهر هادى، کارگردان این سریال 
در نشستى خبرى اعالم کرد که بهرام درخواست 
کرده بود تا دستمزد خود را نقد دریافت کند و وقتى 
این امکان وجود نداشته، حاضر به حضور سر صحنه 
فیلمبردارى قسمت پایانى نشده اســت.على فروغى، 
مدیر شبکه 3 که مهمان برنامه «حاال خورشید» بود، نیز 
همین موضع گیرى را نسبت به اختالف بهرام و عوامل 

سریال داشت.
در این میان اما بازیگران سینما و تلویزیون موضع گیرى 
متفاوت نسبت به این اتفاق داشتند و گالب آدینه، بازیگر 
پیشکسوت ســینما و تئاتر، اولین هنرمندى بود که در 
واکنش به این اختالف حق را به بهرام داد و مهر تأیید بر 
تصمیم او زد. در تازه ترین واکنش ها هم، باران کوثرى با 
انتشار متنى در اینستاگرام، ضمن حمایت از این هنرمند 

به تندى از صداوسیما انتقاد کرده است.
نوید محمدزاده و امیر جعفرى که در نمایش هاى مختلف با 
پانته آ بهرام همبازى بوده اند نیز از دیگر بازیگرانى  هستند 
که  با انتشار پست هایى در صفحات خود، به حمایت از بهرام 

پرداختند و انگشت انتقاد را به سمت صداوسیما گرفتند. 
نوید محمدزاده در پى این اتفــاق، تصویرى از بهرام را 
منتشــر کرد و در توضیح آن به نوشتن این جمله بسنده 
کرد: «سلطان، تا باشه همه از تو یاد بگیرن، حق گرفتنى 
ا ســت.» امیر جعفرى هم در این باره نوشــت: «براى 
خاســتگاه شــریف هنرت که صحنه تئاتر است شأن 
هنرمندى اصیل تو جایگاهى دارد که وراى حرف هاى 
پوچ و بى قدر باقى است... تو به همه کارهایى که حضور 
داشتى اعتبار بخشیدى هیچ مغلطه اى نمى تواند هنر و 

بزرگوارى تو را انکار کند ...»
رخشــان بنى اعتماد نیز که در حمایت از بهرام برآمده 
بود، اینطور نوشت: «رفتار حرفه اى پانته آ بهرام، بازیگر 
بااخالق در طول ســال هاى فعالیتش بر کسى پوشیده 
نیســت. اینکه در برابر رفتارى غیر حرفه اى واکنشــى 
قاطع داشته باشــد هم به آداب حرفه اى اش اشاره دارد 
و بس. اتهام بى اعتنایى به مردم، ترفندى کلیشــه اى 
و کهنه اســت که بر قامت بى ادعاى بازیگرى توانمند 
چون پانته آ بهرام نمى چسبد. هوش یک ملت را در برابر

 بى اعتنایى هاى آشــکار که بر آنها روا مى دارید، دست 
کم نگیرید.»

حمایت تمام قد 
بازیگران از

 پانته آ بهــرام

محیا حمزه

حضور شمس لنگرودى و گالب آدینه در 2 جشنواره  جهانى 
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در دیدار دو تیم مس کرمان و سپاهان اصفهان که تالش 
دو تیم در پایان 120 دقیقه اى نتیجه اى در پى نداشت، 
نادر دست نشان، ســرمربى مس تصمیم گرفت یکى از 
تعویض هاى خود را به تعویــض گلر تیمش اختصاص 
دهد و مهدى اسالمى وارد زمین شد تا در ضربات پنالتى 
کمک حال تیمش باشد؛ در ضربات پنالتى اگرچه مهدى 
اسالمى جهت برخى از ضربه ها را تشخیص داد اما موفق 
به مهار هیچیک از ضربات سپاهانى ها نشد و با از دست 
دادن پنالتى نهم تیمش مقابل همتاى خود در چهارچوب 
دروازه سپاهان، مهمترین مهره بازى لقب گرفت. مهدى 
اسالمى در مورد این شکست و تأثیرى که در آن داشت، 
گفتگو کرده اســت که بخش هایى از اظهــارات او را 

مى خوانید.
 سپاهان را همه جوره آنالیز کرده بودیم و در طول بازى 
موقعیت 100 در صدى به آنهــا ندادیم. چون هم خوب 
دفاع کردیم و هم خوب ضدحمله زدیم و نشــان دادیم 

تیم خوبى داریم.
 ما کم از سپاهان و تیم هاى صنعتى دیگر نداریم ولى 
براى شخصیت گرفتن تیم، بازى با ســپاهان برایمان 
مهم بود. این یکى از انگیزه هاى مهــم ما بود؛  عالوه 
بر این بازیکنان ما جوان هســتند و هواداران هم در این 
بازى سنگ تمام گذاشــتند. نزدیک 16 هزار نفر هوادار 
آمده بودند و ورزشگاه پر شــده بود ولى بدشانسى اجازه 

نداد.
 آقا نادر لطــف دارد به بنــده و من را بــراى گرفتن

پنالتى ها وارد زمین کــرد ولى هرکس بازى هاى من را 
دنبال کرده باشد، مى داند من زمانى که در ماشین سازى 
بازى مى کردم، بهترین پنالتى گیر لیگ برتر بودم؛  فکر 
مى کنم هفت پنالتى گرفتم. ایشان (دست نشان) لطف 
بزرگى در حق من کردند. آقا نادر هم مى خواست به تیم 
کمک کند و من وارد زمین شــدم. تمام سعى و تالشم 
را کردم. جهت چند پنالتى را هم درســت تشــخیص 

دادم. دو تا پنالتى را مى توانستم بگیرم؛ یکى پنالتى کیانى 
بود و یکى بختیار. خب یکجاهایى هم باید شانس وجود 

داشته باشد که ما نداشتیم.
 وقتى براى زدن پنالتى رفتم، موقعى که به توپ رسیدم، 
تصمیمم را عوض کردم. چند ثانیه قبل هم آقاى عادل 
گفت که اگر مکث کنى خطا مى گیرم ولى واقعاً چیزى را 
از دست ندادیم. من همیشه ضربات پنالتى ام را به چپ 
دروازه بان مى زنم ولى این بــار عوض کردم. حاال هم 
تمام فکر و ذکرمان را مــى گذاریم براى صعود به لیگ 
برتر. ما  در این 120 دقیقه صعود نکردیم ولى شخصیت 

مس را نشان دادیم.
 بعد از اینکه بازى تمام شد، شرایط خوبى نداشتم ولى 
آقاى دست نشان خیلى سریع کمک کرد و به سمتم آمد؛ 
گفت که اصالً  ناراحت نباش. آقا نادر هم مى خواســت 
کمک کند و اگر شانس داشــتم مى توانستم کار بزرگى 

انجام بدهم.

اسالمى: بهترین پنالتى گیر لیگ بودم
اظهارات دروازه بان مس کرمان که هیچکدام از پنالتى هاى سپاهان را نگرفت و

 یک پنالتى سرنوشت ساز را هم از دست داد 
احسان حاج صفى در بازى اخیر تراکتورسازى با پیکان ستاره زمین بود.

روزى که ســتاره چپ پاى تیم ملى فوتبال از اروپا راه برگشــت به فوتبال ایــران را در پیش گرفت و با 
تراکتورسازى به توافق رسید، مى شد پیش بینى کرد که او به یکى از ســتاره هاى سرخپوشان تبریزى 

تبدیل شود.
حاج صفى در بازى هایى که براى تراکتورســازى به میدان رفته است  توانسته یکى از خوب هاى تیمش 
باشد و بازى هاى زیبایى را به نمایش گذاشته است. با حضور او در ترکیب تراکتور قدرت هجومى این تیم 

افزایش یافته و در حمالت و دفاع از جناح چپ بسیار تأثیرگذار بوده است.
ستاره چپ پاى تیم ملى مقابل پیکان نیز در ترکیب ثابت تراکتور به میدان رفت و روز خوبى را پشت سر 
گذاشت. او در این مسابقه پاس هر دو گل تراکتورسازى را براى ایمان سلیمى و دانیال اسماعیلى فر ارسال 
کرد و نقش اول این برد بود. بى تردید حضور این ســتاره ملى پوش در تراکتورسازى اتفاق مثبتى تلقى 

مى شود و مى توان امیدوار بود او در آینده نیز بازى هاى خوبش را تکرار کند.
هم چند سال قبل در تراکتورسازى سپرى حاج صفى که دوران خدمت سربازى اش را 

خوبش را تکرار کرده است. کرد، حاال در بازگشت به این تیم روزهاى 
نویى بــازى هاى خیلى او در آن مقطع هم زیــر نظر امیر قلعه 
حاال که تجربه باالترى خوبى براى تراکتــور انجام مى داد و 
تأثیرگذار براى تیمش نســبت به آن مقطــع دارد، مهره اى 

محسوب مى شود.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: وقتى دست 
سازمان لیگ براى برنامه ریزى بازى هاى عقب 
افتاده پرسپولیس بسته است به لغو بازى با این تیم 

اعتراضى نکردیم.
رضا فتاحى در گفتگویى در مورد شرایط سپاهان 
براى بازى روز جمعه مقابل سایپا گفت: براى این 
بازى سه بازیکن مصدوم داریم که ایرانپوریان و 
خالد شفیعى قطعًا به بازى نمى رسند. ایرانپوریان 
تازه تمرین خود را آغاز کرده است و خالد شفیعى 
هم از ناحیه کمر مصدوم اســت و فعًال مشغول 
مداواى خودش است. همچنین کى روش استنلى 
هم از ناحیه کتف مصدوم شــده کــه البته فکر 
نمى کنم او براى بازى روز جمعه مشکلى داشته باشد.

سرپرست سپاهان همچنین در مورد لغو بازى این 
تیم مقابل پرسپولیس در تاریخ دوم آذر و از هفته 
دوازدهم لیگ گفت: دست سازمان لیگ هم براى 
برنامه ریزى بازى هاى عقب افتاده پرســپولیس 
بسته است و به همین دلیل وقتى به ما اعالم کردند 
که مى خواهند دیدارمان با پرسپولیس را لغو کنند 
اعتراضى نکردیم. ما در آن تاریخ مقابل ماشــین 

سازى از هفته سیزدهم به میدان مى رویم.  
فتاحى همچنین در مورد مسائل داورى در لیگ 
گفت: ما فقط از کمیتــه داوران مى خواهیم که 
عدالت را رعایت کنند. ما هم مى دانیم اشــتباه 

داوران سهوى است اما باید عدالت رعایت شود. 

کمک حال تیمش باشد؛ در ضربات پن
اسالمى جهت برخى از ضربه ها را تشخ
به مهار هیچیک از ضربات سپاهانى
دادن پنالتى نهم تیمش مقابل همتاى
دروازه سپاهان، مهمترین مهره بازى

این شکست و تأثیرى اسالمى در مورد
گفتگو کرده اســت که بخشهایى

مى خوانید.
 سپاهان را همه جوره آنالیز کرده بود
0موقعیت 100 در صدى به آنهــا نداد
دفاع کردیم و هم خوب ضدحمله زدی

ر ر وبشر ى زى ب یز ی ر و بو ر و ی ن و ى و و ى
هم چند سال قبل در تراکتورسازى سپرى حاج صفى که دوران خدمت سربازى اشرا را
حاال در بازگشت به این تیم روزهاى تکرار کرده است. کرد، خوبش را
نویى بــازى هاى خیلى او در آن مقطع هم زیــر نظر امیر قلعه 
که تجربه باالترى خوبى براى تراکتــور انجام مى داد و  ححاال
تأثیرگذار براى تیمش نســبت به آن مقطــع دارد، مهره اى 

محسوب مى شود.

تراکتور مدیون حاج صفى

اعتراضى به لغو بازى با 
پرسپولیس نداشتیم

آنها فقط 37 هزار نفر 
بودند!

داور بین المللى فوتبال کشورمان مى گوید انگیزه اى براى قضاوت در فینال جام ملت هاى آسیا ندارم و مانند 
همه ایرانى ها دوست دارم تیم ملى فوتبال کشورم به فینال رقابت ها دست پیدا کند.

علیرضا فغانى که قرار است به همراه محمدرضا منصورى و رضا سخندان مسابقات جام ملت هاى 2019 امارات 
را قضاوت کنند، در این خصوص گفت: من از زمانى که در رویدادهاى بین المللى قضاوت مى کنم، تمام تالشم 
این بوده که بهترین عملکرد را داشته باشم تا نام ایران بیشتر بر سر زبان ها باشد و خوشبختانه تا حاال هم کم 

کارى نکردیم. بدون تردید در این تورنمنت هم همین رویکرد را خواهیم داشت.
وى در ادامه درباره اینکه سال 97  نسبت به سال هاى قبل متفاوت بود افزود: در زندگى من سال ویژه اى بود. 

سال جام جهانى بود و خوشبختانه اتفاقات خوبى برایم رقم خورد. چهار بازى حساس در این تورنمنت سوت 
زدم. در مرحله گروهى بازى تیم هاى آلمان با مکزیک و صربســتان با برزیل، مرحله یک هشــتم دیدار 

فرانسه–آرژانتین و مسابقه بلژیک و انگســتان در رده بندى را قضاوت کردم و خوشبختانه با عملکرد 
خوب تیم داورى جام را به پایان رساندیم. 

فغانــى در ادامــه در خصــوص بــازى هــاى جــام ملت هــاى 2019 آســیا بیــان کــرد: تیم 
داورى ایران پــس از بازى هاى جــام جهانــى در دوره هایى که کنفدراســیون فوتبال آســیا براى 
بازى هــاى جام ملــت  ها برگــزار کرد، شــرکت کرد و توانســت با موفقیت تســت هــاى آمادگى

 جسمانى را پاس کند.

شاید باور کردنى نباشــد اما در ورزشگاه کاشیما 
فقط 37 هزار تماشاگر روى سکوها بودند که یکى 
دو هزار نفرشان هم ایرانى و طرفدار پرسپولیس به 
حساب مى آمدند. با این حال همان 35 هزار نفر 
بدون توهین به بازیکنان و نیمکت پرسپولیس و 
البته داور، حمایت فوق العاده اى از تیم خود داشتند 
تا جایى که عرصه را براى پرسپولیس تنگ کردند. 
همین حــاال برخى بازیکنان پرســپولیس یکى 
از دالیل باختشــان را همین تشویق همه جانبه 
تماشــاگران حریف مى دانند و این مى تواند یک 
الگوى ویژه براى هواداران پرســپولیس در بازى 

برگشت باشد.
درست که جّو ورزشگاه آزادى و 80 هزار تماشاگر 
روى ســکوها مى تواند هر حریفى را به رعشــه 
بیاندازد اما شاید بهتر باشد هواداران پرسپولیس 
هم مثــل کادر فنى تیم محبوبشــان براى بازى 
شنبه آینده اســتراتژى متفاوت و ویژه اى داشته 
باشند. هواداران پرســپولیس معموًال ساعت ها 
قبل از شروع بازى به ورزشــگاه مى آیند و آنقدر 
تشویق مى کنند که در زمان مسابقه انرژى شان 
تخلیه مى شود و مثل تماشاگران تلویزیونى ناى 

تشویق ندارند.
البته لیدرها معموًال بخش هاى مختلف ورزشگاه 
را به تشــویق وا مى دارند اما تشویق ها یکپارچه، 
همه جانبه و مستمر نیست و اگر هم کلیت داشته 
باشــد براى لحظاتى کوتاه اتفاق مى افتد. از این 
جهت شاید از امروز و در فضاى مجازى هواداران 
پرســپولیس باید با روش و پلنى متفاوت دنبال 
تشویق همه جانبه و مستمر باشــند چرا که قرار 
است این بار نقش متفاوتى را در سرنوشت تیم شان 

ایفا کنند. البته اگر بتوانند!

 پرسپولیسى ها بازى رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا را با 
دو گل به میزبان خود واگذار کردند. 

شاگردان برانکو ایوانکوویچ که براى اولین بار به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا رســیده اند، در دو بازى از سه بازى 
خود در مرحله  حذفى لیگ قهرمانان آسیا قبل از رسیدن 
به فینال بازى رفت را در زمین حریف خود واگذار کرده 
بودند و در بازى برگشــت با یک بازگشت به یادماندنى 
در ورزشگاه آزادى موفق شده بودند به پیروزى برسند. 
قرمزپوشــان پایتخت حاال امیدوار هســتند که 
با وجــود اینکــه در ژاپن 2 بر صفــر مقابل 
میزبان خود تن به شکست داده  اند، در 
بازگشت هاى خود هت تریک کنند 
و با حمایت هواداران پرشــور 
خود در ورزشــگاه آزادى 
بتواننــد بــراى اولین بار 
قهرمان لیــگ قهرمانان 

آسیا شوند.

پرسپولیسى ها در حالى امیدوار هستند که بتوانند با یک 
بازگشت رؤیایى قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شوند که در 
تاریخ این رقابت ها و البته در فرمت جدید برگزارى آن از 
15 فینال برگزار شده فقط یک بار بوده است که یک تیم 
توانسته بعد از شکست در بازى رفت در بازى برگشت با 
پیروزى مقابل حریف خود قهرمان شود. البته فینال چهار 
دوره از 15 دوره  گذشته  این رقابت ها به صورت تک بازى 
برگزار شده اما در دوره هایى که بازى فینال به صورت 
رفت و برگشت برگزار شده است، فقط االتحاد عربستان 
بوده که با یک بازگشت رؤیایى توانسته خود را به مقام 

قهرمانى برساند.

زرد و مشکى پوشان عربستانى در بازى رفت فینال فصل 
2004 لیگ قهرمانان آســیا در خاك خودشان مقابل 
سئونگنام کره جنوبى با نتیجه  3 بر یک تن به شکست 
دادند. کمتر کســى بعد از باخت خانگــى االتحاد این 
تصور را مى کرد که آنها در بازى برگشت شب فراموش 
نشدنى اى براى هواداران خود در کره جنوبى رقم بزنند 
اما نماینده عربستان موفق شد در بازى برگشت با یک 
نتیجه  عجیب میزبان خود را شکست دهد. االتحادى ها 
در کره جنوبى با پنج  گل ســئونگنام را در هم کوباندند 
و موفق شدند با یک بازگشت فراموش نشدنى قهرمان 

لیگ قهرمانان آسیا شوند.

علیرضا جهانبخش که در مســابقه اخیر برایتون و اورتون ده پاس صحیح، یک پاس بلند دقیق، ســه 
ارسال، شش برترى در نبردهاى تن به تن، یک دفع توپ، دو تکل درست و دو شوت داخل چه ارچوب 
دروازه داشت، در دومین دقیقه وقت هاى تلف شده مسابقه بعد از نفوذ از جناح راست زمین و توپى که از 
خط عرضى رد شد، با یرى مینا، مدافع سابق بارســلونا و کنونى اورتون برخورد کرد که مصدومیت او را 

به همراه داشت.
ستاره ایرانى برایتون که برخالف عملکرد درخشان فصل قبل در لیگ اردیویسه هلند براى آلکمار، هنوز 
موفق به گلزنى یا دادن پاس گل در لیگ برتر انگلیس نشــده، بعد از برخورد با یرى مینا از ناحیه کشاله 
ران پاى راست احساس درد کرد و با وجود در جریان بودن مسابقه و سه تعویضى که تیمش انجام داده 

بود، از زمین خارج شد.

 آسیا ندارم و مانند 

9هاى 2019 امارات 
ى کنم، تمام تالشم
تانه تا حاال هم کم

 سال ویژه اى بود.
 تورنمنت سوت 
ردار هشــتم دی
ه با عملکرد

کــرد: تیم 
ســیا براى 
ــاى آمادگى

 انگیزه اى براى قضاوت در فینال ندارم

مینا، جهانبخش را مصدوم کرد!

 اشــکان دژآگه، هافبــک ملى پوش تیم فوتبــال تراکتورســازى تبریز که در دیــدار مقابل 
ســپیدرود رشــت از ناحیه کشــاله پا دچار مصدومیت شــد، دیدارهاى هفته هاى یازدهم و

 دوازدهــم تیمش مقابل پیــکان و ذوب آهن را از دســت داد اما با تالش پزشــکان تیم ملى 
و باشگاه تراکتورسازى،  این بازیکن به دیدار هفته ســیزدهم تیمش مقابل پرسپولیس خواهد 

رسید. 
اشکان دژآگه پس از مصدومیت، با توافق پزشکان باشگاه تراکتورسازى و تیم ملى فوتبال، به تهران 
رفته اســت تا زیر نظر پزشــکان تیم ملى روند درمان مصدومیتش را طى کند. خبر رسیدن اشکان به 
بازى مقابل پرسپولیس، هواداران تراکتورسازى را خوشــحال کرده است. اشکان در هفته هاى گذشته 
کامالً  آماده بود که مصدوم شــد و حاال خبر بهبود مصدومیت او به معناى بازگشــت او به ترکیب 

تراکتورسازى در بازى حساس مقابل پرسپولیس است.

 اشــکان دژآگه، هافبــک ملى پوش تیم فوتبــ
مص کشــاله پا دچار ســپیدرود رشــت از ناحیه
ذوب آهنرا  دوازدهــم تیمشمقابل پیــکان و

بازیکن به دیدار هفته و باشگاه تراکتورسازى،  این
رسید. 

اشکان دژآگه پس از مصدومیت، با توافق پزشکان باشگ
رفته اســت تا زیر نظر پزشــکان تیم ملى روند درمان مص
بازى مقابل پرسپولیس، هواداران تراکتورسازى را خوشــ
کامالً  آماده بود که مصدوم شــد و حاال خبر بهبود مص
رتراکتورسازى در بازى حساس مقابل پرسپولیس

اشکان به پرسپولیس مى رسداشکان به پرسپولیس مى رسد

  تنها کامبک
  فینال لیگ قهرمانان
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مدیر کل محیط زیست استان اصفهان گفت: برنامه جابه 
جایى کوره هاى گچ و آجرپــزى اصفهان براى کاهش 
آلودگى هوا از سوى ســازمان صنعت، معدن و تجارت 

محقق نشده است.
رحمان دانیالى اظهارکرد: بــه منظور اجراى طرح جامع 
کاهش آلودگى هوا، محیط زیســت اســتان اصفهان 
مکاتبات بسیارى با دســتگاه هاى مختلف داشته است 
که  تاکنون اقدامات براى کاهش آلودگى هوا بسیار ُکند 

صورت گرفته است.
وى بیان کرد: شــهردارى یکى از نهادهــاى مؤثر در 
کاهش آلودگى هواســت که مى تواند با اصالح سیستم 

حمل و نقل و نوســازى اتوبوس ها، در این مسیر کمک 
شایانى کند.

مدیر کل محیط زیست استان اصفهان ادامه داد: سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با جابه جا کردن 
کوره هاى آجرپزى و گچ به راحتى مى تواند در کاهش 
حجم زیادى از آلودگى هوا کمک کننده باشد اما شاهد 

اقدام خاصى در این راستا نبودیم.
وى تصریح کرد: در اجــراى طرح جامع کاهش آلودگى 
هوا بسیار عقب هستیم و با استاندارى و سازمان بازرسى، 
عملکرد ضعیف دستگاه هاى مختلف را مطرح کردیم و 
خواستار اقدامات جدى از سوى نهادهاى ذیربط هستیم.

مدیرکل بهزیســتى اســتان اصفهان گفت : گزارش 
کــودك آزارى بــه اورژانــس اجتماعــى در شــش 
ماه نخست ســال جارى در این اســتان در مقایسه با 
مدت مشابه ســال گذشــته 36 درصد افزایش یافته

 است.
مرضیه فرشاد افزود: از آغاز امسال تاکنون، 1286مورد 
تماس تلفنى با موضــوع کــودك آزارى در اورژانس 
اجتماعى ثبت شده که کارشناســان به این موارد ورود 
و مداخله کردنــد.  وى افزایش گــزارش هاى کودك 
آزارى را به نوعى مثبت دانست و یادآور شد: این افزایش 
گزارش، مبین آگاه شــدن مردم در مواجهــه با پدیده 

کودك آزارى است و جه بســا در گذشته شاهد کودك 
آزارى هایى بودیم که مردم از کنار آن بى تفاوت عبور 
مى کردند.  وى با اشاره به تفکیک جنسیتى موارد ثبت 
شــده کودك آزارى در این مدت، خاطرنشان کرد : 55 
درصد این آمار کودکان دختر و 45 درصد، پسران بودند.  
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان با اشاره به کودکى که 
مدتى پیش در اصفهان جان خود را از دست داد و بسیارى 
علت آن را کودك آزارى عنــوان کردند، تصریح کرد: 
تنها مرجع اعالم وقوع کودك آزارى در چنین اتفاقاتى 
پزشک قانونى است و تاکنون در این مورد خاص، این 

امر محرز نشده است. 

کوره هاى گچ و آجرپزى 
جابه جا نشدند

افزایش 36 درصدى 
کودك آزارى در اصفهان

معرفى مدیرکل جدید 
آموزش و پرورش استان 

سـخنگوى اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان 
اصفهان گفـت: بـا ابـالغ وزارت آمـوزش و پرورش، 
مدیرکل آمـوزش و پرورش اسـتان اصفهـان معرفى 

شد.
علیرضـا مهـدى اظهارکـرد: بـا ابـالغ وزیـر آموزش 
و پـرورش، محمـد اعتدالـى بـه عنـوان مدیـرکل 
جدیـد آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان معرفـى 

شد.
وى بیـان کـرد: محمـد اعتدالـى، رئیس سـابق اداره 
حراست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بود 
که بر اسـاس حکم وزیر، به عنوان مدیر کل آموزش و 

پرورش معرفى شد.

کشف محموله اسلحه قاچاق 
در لنجان

76 قبضه اسـلحه شـکارى در لنجان کشـف و ضبط 
شد .

دادسـتان عمومى و انقالب شهرسـتان لنجان گفت: 
در بازرسـى مأموران انتظامى، این تعداد قبضه اسلحه 
شکارى از مخفیگاه قاچاقچیان سالح در این شهرستان 

کشف و ضبط شد.
مصطفى مظاهـرى اظهار کـرد: این متهمـان پس از 
تشـکیل پرونده، با صدور قـرار تأمین کیفـرى، روانه 

زندان شدند.

خبر

 مسئول دبیرخانه کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد استان اصفهان 
از ارائه بسته حمایتى این دبیرخانه به کتابخانه هاى مساجد استان 

خبر داد. 
حجت االسالم والمسلمین محمدرضا نیســتانى به بسته فعالیتى 
کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد و کتابخانه هاى مساجد استان 
اصفهان اشاره کرد و گفت: جشنواره روستاى دوستدار کتاب، مرکز 
مبادله کتاب، نذر کتاب، تقدیر از کتابداران برگزیده، آموزش مقدماتى 
کتابداران، تحویل نرم افزار کتابدارى(مهر مســاجد) و تخصیص 

تجهیزات مشارکتى کتابخانه اى از اصلى ترین این برنامه هاست.
مسئول دبیرخانه کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد استان اصفهان 
با بیان اینکــه همایش هاى توجیهى با حضــور دهیاران، مدیران 
مســئول کانون ها، کتابداران مســاجد، کتابداران کتابخانه هاى 
عمومى روســتایى و مدیران مدارس روستایى به منظور آشنایى با 
جشنواره روستاى دوستدار کتاب برگزار مى شود، گفت: باشگاه هاى 
کتابخوانى در ذیل کتابخانه هاى مساجد روستایى تشکیل مى شود 

و در گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانى فعالیت مى کنند.
■■■

وى با اشاره به طرح مبادله کتاب در کتابخانه هاى مساجد، اظهار کرد: 
در فاصله زمانى مشخص شده، کلیه کتابخانه هایى که کتاب هاى 
مازاد، بدون استقبال و خارج از نیاز دارند، این کتب را به اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمى شهرستان خود تحویل مى دهند و در زمانى دیگر، 

کتب جایگزین را که مورد نیازشان است، دریافت مى کنند.

ارائه بسته حمایتى به کتابخانه هاى 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: ذوب آهن افتخار مساجد استان 

صنعت فوالد کشــور و به عنوان صنعــت مادر مورد 
حمایت جدى ماست.

رضا رحمانى افزود: ذوب آهن اخیراً مســیر خوب و 
جدیدى را شروع کرده است که امیدوارم در این راه به 

دستاوردهاى شایانى دست یابد. 
وى تأکید کرد: میزان استخراج سالیانه معادن بسیار 
ناچیز است و باید آن را به 400 میلیون تن و  صادرات 
هشــت میلیارد دالرى این بخش را تا دو سال آینده 
به 12 میلیارد دالر برســانیم  و از خام فروشى فاصله 

بگیریم.
■■■

جعفر سرقینى، معاون امور معادن و صنایع معدنى وزیر 
صمت نیز با اشاره به مصوبه اخیر هیئت عامل ایمیدرو 
در خصوص تأمین مواد اولیــه ذوب آهن گفت: وزیر 
صمت دســتور ویژه اى براى تأمین مواد اولیه مورد 
نیاز ذوب آهن صادر کرده و هیئت عامل ایمیدرو هم 
براى تأمین مواد اولیه ذوب آهن، اخیراً مصوبه اى را 

گذراندند و این روند ادامه خواهد داشت. 
وى افزود: براى صادرات سنگ آهن محدودیت هاى 
خاصى هست، از جمله عوارض که در سال بعد، 8درصد 
مى شــود، همچنین عالوه بر عــوارض، بحث عدم 

استفاده از معافیت هاى مالیاتى نیز هست.
سرقینى با تأکید بر کمک ایمیدرو به ذوب آهن، گفت: 
ایمیدرو قرار اســت سنگ آهن بیشــترى در اختیار 
ذوب آهن بگذارد و اولیــن گام را نیز در این خصوص 

برداشته است.   

دستور ویژه براى تأمین 
مواد اولیه ذوب آهن 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در 
جمع خبرنگاران به تشــریح فعالیت هاى انجام 
شده در یکسال گذشته و روزشمار هفته وقف (15 
تا 24 آبان ماه) پرداخت و گفت: اصوًال سازمان 
اوقاف و امور خیریه کشور و به تبع آن اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در سه حوزه 
قرآنى، موقوفات و بقاع یعنى امامزادگان فعالیت 

مى کند که دو امانت الهى قرآن و عترت است.
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقى اظهار 
کرد: در حوزه قرآنى، بر اساس فرمایشات رهبر 
معظم انقالب اسالمى که فرمودند بقاع متبرکه 
به قطب فرهنگى تبدیل و بیــش از ده میلیون 
حافظ قرآن داشته باشیم از سال 91 در سازمان 
اوقاف و امور خیریه کشــور یک میلیون و 300 
هزار حافظ قرآن تربیت شده که حداقل سه جزء 
را حفظ هستند که سهم استان اصفهان در چهار 
سال اول، 80 هزار حافظ قرآن بود که 86 هزار 
نفر در حفظ ملى قرآن در جوار امامزادگان شرکت 
کردند. این در حالى اســت که ســهمیه استان 
اصفهان در طرح ملى حفظ قرآن در سال گذشته، 
66 هزار نفر اعالم شــد در صورتى که سهمیه 
استان تهران 58 هزار نفر بود که سازمان اوقاف 
کشور دلیل این افزایش سهمیه استان اصفهان 
را، قرآنى بودن اســتان اصفهان به خصوص در 

آران و بیدگل، نجف آباد و... مى داند.
وى ادامه داد: از دهه وقف ســال گذشته تا دهه 
وقف امسال در کل کشور 240 هزار نفر در طرح 
ملى حفظ قــرآن در آزمون شــرکت کردند که 
اســتان اصفهان با 29 هزار شرکت کننده، بیش 

از 11 درصد شرکت کنندگان در آزمون را به خود 
اختصاص داده و رتبه اول کشور را دارا بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
افزود: در مسابقات قرآنى سال گذشته در استان 
اصفهان 23 هزار نفر در مرحله شهرستانى در 15 
رشته شرکت کردند که 570 نفر به مرحله استانى 
راه یافتند که از این تعداد نیز در نهایت 60 نفر به 
مرحله کشــورى راه یافتند و بحمدا... خواهران 
شــرکت کننده از اســتان اصفهان توانســتند 
رتبه هاى بین المللــى را به خود اختصاص دهند 
ولى پسران در این مسابقات به رتبه هاى کشورى 

بسنده کردند و مورد تجلیل هم قرار گرفتند.
حجت االسالم و المسلمین صادقى مژده داد که 
مسابقات حفظ ملى قرآن در سال 98 به میزبانى 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان بر 

پا خواهد شد.
وى ســپس به حوزه فعالیت هاى انجام شــده 
موقوفات پرداخت و گفت: در اســتان اصفهان 
بیش از 15 هزار و 200 موقوفه وجود دارد که از 
این میزان 5316 موقوفه مسجد است که شهر 
هرند و نیک آباد بیشترین و شاهین شهر کمترین 
مسجد موقوفه را داراست. این در حالى است که 
سرانه وجود مســجد حداقل هر 1200 نفر یک 

مسجد بوده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
همچنین از وجود 570 حسینیه در سراسر استان 
خبر داد و افزود: ما در اســتان اصفهان بیش از 
8000 موقوفــه منفعتى داریم کــه بیش از 60 
درصد آنها اراضى کشــاورزى اســت که دچار 
خشکسالى شده است. البته 20 درصد موقوفات 

هم در سراسر اســتان مســکونى و 20 درصد 
تجارى، ادارى و خدماتى اســت و 610 موقوفه 
هم به صورت مــدارس و... در اختیار آموزش و 
پرورش بوده، که چند ســالى است مال االجاره 

پرداخت نکرده اند.
حجت االســالم و المســلمین صادقى با بیان 
اینکه تمام دستگاه هاى استان اصفهان به نوعى 
مســتأجر اداره کل اوقاف و امور خیریه هستند، 
گفت: حتــى دفتر نمایندگان مجلس شــوراى 
اسالمى در شهرهاى مختلف موقوفه است که 

اجاره آنها را نیز پرداخت مى کنند.
وى ادامــه داد: 15 هزار و 200 موقوفه اســتان 
اصفهان داراى 45 هزار رقبه بوده، که 12 هزار 
رقبه آن، غیرمتصرفى است. مثًال موقوفه خاص 
ســادات منصورى که بزرگ هم هست یکى از 

آنهاست که ما هیچ نظارتى روى آن نداریم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
اظهار کــرد: در ســامانه اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان 750 نیت ثبت شده و 123 
رقبه نیز در سامانه جامع بانک اطالعات ما ثبت 

شده و تأیید رقبات خورده است.
حجت االسالم و المسلمین صادقى با اشاره به 
فعالیت هاى انجام شده در حوزه امامزادگان در 
یکسال گذشــته هم گفت: در استان اصفهان 
718 امامزاده وجود داشته که بیشترین امامزاده 
در کاشــان، آران و بیدگل و نطنز است و ما در 
مباحث عمرانى و فرهنگى در کشــور، رتبه اول 
را داریم به گونه اى که در ماه مبارك رمضان، در 
چهار امامزاده، برنامه جزءخوانى قرآن به صورت 
زنده از شش شبکه تلویزیونى پخش شد که هیچ 

استانى اینگونه نبوده است و ما برنامه جزءخوانى 
را در 200 امامزاده برگزار کرده بودیم و پنج سال 
اســت برنامه آرامش بهارى اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اســتان اصفهان، در کشور رتبه اول 

را کسب مى کند.
وى خاطرنشان کرد: در کل اســتان اصفهان، 
2600 خادم که از محروم ترین انسان ها هستند 
فعالیت دارند که حدود 700 نفر در امامزادگان و 
بقیه در مساجد به عنوان خادم ثابت فعالیت دارند 
که حقوق بگیر ما هم نیستند و اکثریت آنان براى 
خدا خدمت مى کنند. این در حالى است که سال 
گذشته 2218 مبلغ به امامزادگان اعزام کردیم و 
85 انجمن یاوران وقف را تشکیل داده و آمادگى 
داریم انجمن یــاوران وقف را براى رســانه ها 

تشکیل دهیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از 
165 وقف جدید از دهه وقف سال گذشته تا دهه 
وقف امسال در استان اصفهان خبر داد و افزود: 
درخصوص 120 هزار مترمربع از اراضى حصه در 
رینگ چهارم اصفهان توافقات و کار کارشناسى 
انجام شده و قرار است محلى در خیابان میثم در 
مجموعه تجارى به عنوان معوض در اختیار ما 

گذاشته شود.
حجت االسالم و المســلمین صادقى در پاسخ 
به سئوالى در زمینه به کارگیرى وابستگان خود 
گفت: من اهل روستاى خارا در جرقویه هستم 
که جمعیت چندانى هم ندارد ولى اکثراً در 180 
روستاى جرقویه داراى فامیلى صادقى هستند. 
این در حالى است که دخترم با لیسانس مدیریت 
در بخش حفظ مجازى قرآن با ســاعتى 4000 

تومان در محل مقبره عالمه مجلسى فعالیت دارد 
و از مدیرانى بودم که با مجوز از سازمان اوقاف، 

این کار را انجام دادم. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
اظهار کرد: در طول ده ســال فعالیــت در اداره 
کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 500 

مأموریت رفتم.
وى در خصــوص وقفى بودن بهارســتان هم 
گفت: من هیچگاه نگفته ام بهارســتان موقوفه 
است بلکه شــاید در فاز یک بهارستان بخشى 

موقوفه باشد.
حجت االسالم و المسلمین صادقى خاطرنشان 
کرد: ما امســال 300 میلیون تومان در راه امام 
حســین(ع) از محل اجرایى نیات واقفین هزینه 
کردیم که بخشــى مربوط به موکب در اربعین 
امسال بوده و ما در مرز چزابه 30 چشمه سرویس 
بهداشتى در شش کانتینر و در دو کانتینر هر کدام 
پنج حمام ایجاد کرده و 25 هزار بسته خشکبار در 

مرز میرجاوه بین زائران توزیع کردیم.
وى از اجراى طرح جامــع در اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اســتان اصفهان گفت و اینکه غیر 
از پروژه هایى که در طــرح جامع قرار مى گیرند 

طرحى اجرا نخواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
گفت: از مجموع 1272 پرونده طرح شــده در 
مراجع قضائى تاکنــون 838 پرونده مختومه و 
تعیین تکلیف شــدند و 434 پرونده هم مفتوح 
و در حال پیگیرى است و براى 3465 رقبه هم 
از جمله تاکســیرانى و باغ فدك و... سند گرفته 

شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

در استان اصفهان 15 هزار و 200 موقوفه وجود دارد
ساسان اکبرزاده
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حصر وراثت
خانم معصومه ساالرى داراى شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 440/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا گوهرى بشناسنامه 1271488051 در تاریخ 
1397/07/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- معصومه 
ساالرى فرزند عباسعلى ش ش 9 ت ت 1332 صادره از نهبندان (مادر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 281150 

توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /8/274 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000088 مورخ 1397/01/30 خانم فاطمه مرتضوى دیزیچه به 
شماره شناسنامه 5 کدملى 5419619946 صادره از مبارکه فرزند سید نوراله بر ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 189/90 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2714- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 
 مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/29 م الف: 

197459 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/282
ابالغ رأى

کالسه پرونده363/97 شماره دادنامه97/07/08-788 تاریخ رسیدگى: 97/07/01 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد-یزدانشــهر خواهان: على جمعه آرپناهى نشانى:یزدانشهر-خ 19غربى 
پالك57- کدپستى: 8519966785 خواندگان: 1.داود رشیدى نشانى:نجف اباد-نبش فلکه امام على نمایشگاه 
اتومبیل نرسیده به بیمارستان فاطمه الزهرا پالك95 دو مغازه کنارى کدپستى:8519788737 2.محسن هداوند 
نشانى: نجف اباد-مسجد امیرالمومنین کوچه نانوایى منزل هداوند 3.حسین پورمحمدى نشانى: مجهول المکان 
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمى اتومبیل با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست على جمعه آرپناهى بطرفیت 1.داود رشیدى 2..محسن 
هداوند 3.حسین پورمحمدى به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمى خودرو از نوع سمند ایکس به شماره 
انتظامى 43-649م63 مقوم به 150/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسى و حق الوکاله بدین توضیح که 
(وکیل) خواهان دردادخواست تقدیمى اظهارداشته است: یک دستگاه سمند به شماره انتظامى 43-649 م63 از 
داود رشیدى خریدارى نمودم و ایشان هم از آقاى محسن هداوند خریدارى کرده و طبق کارت و استعالم از پلیس 
راهور ماشین به نام حسین پورمحمدى مى باشد، خوانده ردیف اول با وصف ابالغ قانونى درجلسه حضور پیدا کرده 
و نسبت به مستندات ابرازى خواهان دفاعى (دفاع موثرى) معمول نداشته اند خوانده ردیف دوم نیز با وصف ابالغ 

قانونى درجلسه حضور پیدا نکرده و نسبت به مستندات ابرازى خواهان دفاعى (دفاع موثرى) معمول نداشته اند شورا 
نسبت به مالکیت خواندگان از پلیس راهور استعالم، که کتبا اعالم نموده است خوانده ردیف سوم مالک رسمى 
خودرو موصوف مى باشد، لذا شورا با احراز رابطه ى معاملى بین متداعیین و استعالم مذکور دعواى مطروحه را ثابت 
و صحیح دانسته،ضمن رد دعوى مذکور به استناد بند 4 ماده 84 و 89 از قانون آئین دادرسى مدنى نسبت به خوانده 
ردیف اول و دوم، به استناد مواد 219 و 220 و 221 قانون مدنى خوانده ردیف سوم را به تنظیم سندرسمى خودرو 
موصوف با حضور دریکى از دفاتر اسنادرسمى درحق خواهان محکوم مى نماید و به استناد قاعده تسبیب و مواد 
515 و 519 از قانون آئین دادرسى مدنى خواندگان را مشترکا به پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ 1/975/000 ریال 
که محاسبه آن با اجراى احکام است در حق خواهان محکوم مى نماید.راى صادره نسبت به خوانده ردیف سوم 
غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه و بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل 
تجدیدنظرخواهى درمحاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. و نسبت به خوانده ردیف اول حضورى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض محاکم عمومى دادگسترى نجف اباد مى باشد. م الف 281124 محمدحسن 

قلى زاده- قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد /8/278
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره ابالغنامه: 9710103731305546 شماره پرونده: 9609983732000203 شماره بایگانى شعبه: 970685 
آگهى ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم- به آقاى یوسف براتى شــاکى مجیدکریمیان فرزند عبداله 
شکایتى بطرفیت آقایان سعید سهیل آبادى و یوسف براتى به اتهام سرقت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه  9609983732000203 شعبه 104 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد  ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/09/27ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده 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 نشانى کامل خود،نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد -281169/م الف مریم 

شکرانه- منشى شعبه 104 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد/8/279
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به رسول حمامى  دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت رضاسرلک به این 
شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 360 ش 5ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 14 / 9 / 97 ساعت  5 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 281452/م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر/  8/308 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادگسترى- شماره ابالغیه : 9710103759205877 شــماره پرونده : 9709983759200538 شماره 
بایگانى شعبه : 970552 تاریخ تنظیم : 22 / 7 / 1397آگهى ابالغ وقت رسیدگى به آقاى داریوش گمارى  فرزند 
خسرو خواهان رضاحسینى  دادخواستى به طرفیت  خوانده آقاى داریوش گمارى فرزندخسرو به خواسته مبنى برالزام 
به تنظیم سندرسمى ملک  مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709983759200538شعبه 
2دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت ووقت رســیدگى مورخ 97/11/9ساعت 11:30تعیین که 
حسب دســتوردادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 

ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکى ازجرایدکثیراالنتشار آگهى مى گرددتا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشارآگهى به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست وضمائم رادریافت 
ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگى دردادگاه حاضرگردد . م الف 281453 ابراهیم قربانى - مدیردفتردادگاه حقوقى 

شعبه 2دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/8/309 
ابالغ رأى

آگهى دادنامه - شــماره دادنامه : 9609973759201438 تاریــخ تنظیم : 14 / 11 / 1396 شــماره پرونده : 
9409983759201253 شماره بایگانى : 941303 درخصوص دعوى خانم الهه عارفیان به وکالت از آقاى بهرام 
ابراهیمى فرزند صفر على به طرفیت آقاى غالمرضارحیمى باغوحشى به خواسته اعسارازپرداخت هزینه دادرسى 
درمرحله تجدیدنظرمطروحه درپرونده کالسه شماره 941303ح2باتوجه به استشهادیه پیوست دادخواست وگواهى 
گواهان مبنى برعدم توانایى مالى خواهان ونظربه این که خوانده دلیلى مخالفى ارایه نداده است لذادادگاه مستندابه 
مواد504-506و507قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى حکم به قبول اعسارخواهان 
ومعافیت وى ازپرداخت هزینه دادرسى نسبت به مازادبرمبلغ نه میلیون ریال درپرونده مذکورصادرواعالم مى داردوبه 
استنادمواد511و513همان قانون فوق الذکرهرگاه خواهان دردعوى اصلى محکوم له واقع شود وازاعسارخارج گردد 
هزینه دادرسى ازوى دریافت خواهدشد. حکم صادره حضورى وظرف مدت بیست روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظر 
دردادگاه هاى محترم تجدیدنظراستان  اصفهان مى باشد281482 /م الف حبیب اسالمیان – رئیس شعبه دوم 

دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر/ 8/310 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رســیدگى- نظر به اینکه آقاى حسنعلى فانى به طرفیت الهه سلیمانى به 
خواسته تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى ارجاع به کالسه 1218/97 ثبت و براى روز سه شنبه 
مورخ 97/09/20 ساعت 9:30 وقت رســیدگى تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان معرفى نموده است . به 
تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و به استناد ماده 73 ق.آ.م  مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى جرى االنتشار 
رسمى درج و آگهى شود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى 
فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم براى وقت مقرر در شوراى 
حل اختالف شعبه دوم فالورجان جهت رسیدگى حاضر شوید و در غیر اینصورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب 

مى شود . م الف  281998 مدیر دفتر شعبه دوم حقوقى  فالورجان/ 8/311 
 مزایده نوبت اول 

در پرونده کالسه 971373 اجرایى و به موجب دادنامه 388- 97صادره از شعبه پنجم عمومى  نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى آقاى اصغر آذرى فرزند حسین2-عفت آذرى فرزند حسین مبنى بر دستور فروش ملک مشاع که توسط 
کارشناسان هیات سه نفره رسمى دادگسترى منتخب آقایان محمد على معین و محمود عرب وحسین صفرى به 
شرح ذیل ارزیابى گردیده است.یک باب منزل مسکونى واقع در نجف آباد –خ فارابى جنوبى-کوچه مطهرى-بن 
بست اول سمت چپپالك 101-کد پستى 8517664997 که از تجمیع دو پالك ثبتى 5 فرعى مجزا شده از 139 
اصلى وپالك ثبتى 22 فرعى مجزا شده از 137اصلى واقع در قطعه 5 نجف آباد –بخش 11ثبت اصفهان –مساحت 
عرصه 6 دانگ ملک مطابق اسناد مالکیت 431/2 متر مربع آن در طبقه همکف در شمال ملک با زیر بناى 104 متر 
مربع .سقف زیر زمین بتنى ،کف موزاییک ونماى دیوارها آن آجرى وسقف طبقه همکف آهن وآجر نماى داخلى 
دیواره سنگ وگچ و نقاشى –کف موزاییک-گرمایشى بخارى گازى وسرمایشى کولر آبى داراى امتیاز آب و برق 
وگاز مى باشد.وبه میزان 5,330,000,000 ریال ارزیابى گردید. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 

نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/08/29 
ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به 

عمل آورد. 281818/م الف مدیراجراى احکام مدنى2 دادگسترى نجف آباد /8/313
 مزایده

شعبه 20 اجراى احکام مدنى در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص کالسه 961057 خانم زهرا صانعى خوابجانى 
علیه آقایان حمیدرضا صانعى خوابجانى به آدرس اصفهان، خیابان ادیب، کوى گلبهار، پالك 1/21 و سعید صانعى 
خوابجانى به نشانى اصفهان، خیابان ادیب، کوى گلبهار، پالك 1/21 و الهه صانعى خوابجانى به نشانى اصفهان، 
خیابان جابر انصارى، ابونعیم جنوبى، فرعى 30، پالك 379، درب سمت چپ، منزل دوم مبنى بر فروش پالك 
ثبتى 13421/1 بخش 5 ثبت اصفهان به نشــانى اصفهان، خیابان ادیب، کوى گلبهار، پالك 1/21 در روز پنج 
شنبه مورخ 97/9/8 ساعت 8 صبح در محل این اجرا (اصفهان، بین خیابان آتشگاه و میرزا طاهر، مجتمع قضایى 
شهید مطهرى، طبقه دوم) که اکنون در تصرف حمیدرضا و سعید و زهرا صانعى همگى صانعى مى باشد با وصف 
کارشناس ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید، 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانى ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع نقدى 10٪ قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى به نسبت سهام تقسیم خواهد شد. اوصاف 
ملک براساس نظر کارشناس: مورد ارزیابى عبارت است از یک باب ساختمان 3، طبقه مسکونى شمالى داراى 3 
واحد مستقل شامل زیرزمین مسکونى و 2 واحد در طبقات یک و دو با قدمت حدود 30 سال با سقف طاق ضربى و 
ستون هاى فلزى و دیوار باربر، کف سرامیک، درب هاى چوبى معمولى با کابینت آشپزخانه ام دى اف و دیوارهاى 
نقاشى شده طبق کارشناس امور ثبتى مرحوم ابوالقاسم صانعى خوابجانى داراى 11/18 1 مشاع از 6 دانگ پالك 
مذکور مى باشد. با توجه به عدم اعالم مساحت کل پالك و اعالم مساحت حدود 130 مترمربع و عدم مطابقت آن 
با وضع موجود نسبت به برداشت کل پالك ثبتى 13421/1 و ساخت موجود به کمک نقشه بردار مشخص گردید. 
عرصه ساختمان 164/2 و مساحت کل پالك 411/3 مترمربع مى باشد که میزان مساحت عرصه تصرف شده 
توسط مرحوم آقاى ابوالقاسم صانعى خوابجانى بیش از مالکیت ایشان مى باشد و بخش دیگر ساختمان در مالکیت 
همسر مرحوم ابوالقاسم صانعى خوابجانى و بخشى از جنوب پالك ثبتى 13421/1 به مساحت 40 مترمربع با سند 
مجزا به شماره ملک 13409/1 بخش 5 ثبت اصفهان به شماره دفتر 61122 به مالکیت بانو جهان طیران خوابجانى 
و تمامت 6 دانگ آن به آقاى مهدى صانعى خوابجانى انتقال داده شده است که مساحت آن از کل مساحت کسر 
مى گردد و طبق صورت جلسه که تصویر آن را مهدى صانعى ارائه داده اند ادعا مى نمایند. میزان مالکیت ایشان 50 
مترمربع مى باشد، با عنایت به موقعیت قرارگیرى ساختمان و پالك مجزا شده جنوبى با شماره 13409/1 مابقى 

پالك 13421/1 به صورت محصور باقى مانده  و راه دسترســى 
به کوچه ندارد وراث مرحوم فرج اله صانعــى خوابجانى مدعى 
هستند. راه دسترسى باقیمانده پالك 13421/1 از داخل عرصه 
متصرف شده توسط مرحوم ابوالقاسم صانعى خوابجانى مى باشد. 
م الف: 277341 دادورز شــعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان 
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باقیمانده پالك  13421/1
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سیستم ایمنى را بهبود مى بخشد
فصل شیوع سرماخوردگى و آنفلوآنزا به طور رسمى آغاز شده 
است و اکنون بهترین زمان براى تمرکز روى بهبود عملکرد 
سیستم ایمنى تان به منظور مبارزه هرچه بهتر با ویروس هاى 
آزاردهنده شایع این زمان است. به غیر از پیروى از یک رژیم 
سالم، فعالیت بدنى منظم و داشــتن مقدار خواب کافى، راه 
دیگر محافظت از بدن این است که آب هویج بنوشید. هویج 
مقادیر باالیى از ویتامین C مورد نیاز سیســتم دفاعى بدن 
را تأمین مى کند. بدن ما خود قادر به ســاخت این ویتامین 
نیست، پس الزم است از مکمل ها و مواد غذایى حاوى آن 

استفاده کنیم.
کاهش فشار خون

فشار خون تنها چیزى نیست که آب هویج بتواند به شما در 
کاهش آن کمک کند، آب هویج مى تواند سطح کلسترول را 
نیز پایین بیاورد. این نوشــیدنى حاوى مقدار زیادى پتاسیم 

است که نشان داده شده رابطه معکوسى با کلسترول دارد.

قدرت بینایى را افزایش مى دهد
وقتى درمورد مزایاى هویج فکر مى کنید احتماًال اولین چیزى 
که به ذهنتان مى رسد، قدرت آن در بهبود بینایى  است و این 
درست است. مشخصات ویتامینى هویج باعث ایجاد قدرت 

دید عالى مى شود. 
هویج حاوى ویتامین A است که نه تنها یک آنتى اکسیدان 
قوى، بلکه یکى از مهمترین مواد مغذى براى چشم است. 
کمبود ویتامین A مى تواند موجب شب کورى و ایجاد نقاط 

بیتوت (ساخت کراتین روى الیه موکوسى چشم) شود.
پوست تان را بهتر مى کند

نوشیدن آب مى تواند به طور چشمگیرى پوست شما را بهبود 
ببخشد. اما عالوه بر آن، آب هویج نیز همین خاصیت را دارد 
و همچنین مى تواند درمان زخم ها را سرعت بخشد. عالوه 
بر ویتامین A، این نوشیدنى یک منبع غنى از آنتى اکسیدان 
قوى دیگرى به نام ویتامین C است که باعث تقویت ایمنى 
بدن مى شــود که در بهبود زخم مهم است، زیرا براى تولید 

کالژن، پروتئین اصلى موجود در پوست و بافت الزم است و 
به عنوان یک آنتى اکسیدان، همچنین مى تواند به جلوگیرى 

از آسیب سلولى در بدن کمک کند.
به کاهش نفخ کمک مى کند

هیچ چیزى بدتر از تالش براى مقابله با نفخ نیســت. براى 
رسیدن به احساسى بهتر، توصیه مى شود که مقدار کمى آب 
هویج را کم کم بنوشید. این روش به دو طریق عمل مى کند: 
گازهاى شکمى را کاهش مى دهد و به شما کمک مى کند به 

طور منظم ادرار خود را دفع کنید.
براى کاهش کلسترول عالى است

فشار خون تنها چیزى نیست که آب هویج بتواند به شما در 
کاهش آن کمک کند، آب هویج مى تواند سطح کلسترول را 
نیز پایین بیاورد. این نوشــیدنى حاوى مقدار زیادى پتاسیم 
است که نشان داده شده رابطه معکوسى با کلسترول دارد. 
معموًال کسانى که رژیم هاى غذایى با پتاسیم باال مصرف 

مى کنند، کلسترول پایین ترى دارند.

خش ا شا ا اف ا ا اق کال

اضافه کردن هویج به وعده هاى غذایى 
کار بسیار هوشمندانه اى است زیرا به 
علت وجود فیبر، انرژى روز شما را تأمین 
مى کند و همینطور نوشیدن آب هویج هم 
به شما اجازه مى دهد که ویتامین ها و مواد 
معدنى مفیدى را جذب بدن کنید.

پس خوب است که بیش از قبل به این 
سبزى شگفت انگیز توجه کرده تا به 
ارتقاى سالمت خود کمک کنید. در ادامه 
به شش اثر نوشیدنى هویج بر سالمت 
سیستم ایمنى، چشم ها، پوست و... 
اشاره خواهیم کرد.

 شگفت انگیز شگفت انگیز
 آب هویج  آب هویج 
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«کاکل» یا «کالله ذرت» یکى از مفیدترین بخش هاى 
ذرت است که بسیارى از ما از فواید آن بى اطالع هستیم و 

تصور مى کنیم این بخش از ذرت بى فایده است. 
اگر از خواص بى نظیر کاکل ذرت اطالع داشته باشید آن را 
جزو برنامه غذایى روزانه تان قرار مى دهید. یکى از بهترین 
روش ها براى استفاده از خواص کاکل ذرت، استفاده از آن 
به صورت چاى است. در ادامه شما را با خواص بى نظیر 

چاى کاکل ذرت آشنا مى کنیم.
محافظت از دستگاه ادرارى

مى توان از کاکل ذرت به دلیل وجود خواص ضد عفونى 
کننده و ادرارآور آن براى درمان عفونت هاى دســتگاه 
ادرارى استفاده کرد. استفاده از این چاى منجر به کاهش 
التهاب و تحریک پذیرى دستگاه ادرارى مى شود و رشد 

باکترى ها را نیز کاهش مى دهد.
مبارزه با درد مفاصل

وجود خواص ضــد التهابى و قلیایــى کاکل ذرت، آن را 
به گزینه مناسبى براى کاهش دردهاى مفصلى تبدیل 
کرده اســت. چاى کاکل ذرت میزان اسیدیته بدن را کم 
کرده و از احتباس مایعــات و ایجاد واکنش هاى التهابى 

پیشگیرى مى کند.
تنظیم فشار خون باال 

کاکل ذرت براى افراد داراى فشار خون باال بسیار مفید 
است. محتواى فالونوئیدهاى موجود در آن، گردش خون 
را بهبود مى بخشد و فشار خون را در سراسر بدن تنظیم 
مى کند. همچنین با کنترل سطح سدیم خون (افزایش 
سطح سدیم منجر به افزایش فشــار خون مى شود)، به 

کنترل فشار خون باال کمک مى کند.
مبارزه با سرماخوردگى و آنفلوآنزا

چاى کاکل ذرت با بازکردن راه هــاى هوایى و کاهش 

التهاب گلو، به کنترل عالیم ســرماخوردگى و آنفلوآنزا 
کمک مى کند. این چاى همچنین خلط آور است و احتقان 

سینه و بینى را نیز تسکین مى دهد.
کمک به سم زدایى از بدن

آنتى اکسیدان هاى موجود در کاکل ذرت به پاکسازى بدن 
از انواع سموم کمک مى کنند. از این خاصیت چاى کاکل 
ذرت مى توانید براى کاهش سموم بدن و سالمت کبد، 
همچنین براى کاهش خطر ابتــال به بیمارى کبد چرب 

بهره مند شوید.
تنظیم قند خون

اســتفاده از این چاى در بیماران مبتال به دیابت نوع 2 به 
طور قابل توجهى قند خون این افراد را کاهش مى دهد. در 
واقع، این چاى به تنظیم تولید انسولین و کاهش مقاومت 

بدن افراد در مقابل انسولین کمک مى کند.
از بین بردن سردرد

مواد موجود در کاکل ذرت داراى خواص ضد التهابى و ضد 

درد است. به همین دلیل، استفاده از چاى آن به کاهش 
سردردهاى مزمن کمک مى کند. همچنین این چاى آرام 
بخش است و سفتى و خشکى گردن و شانه ها و فک را 

نیز از بین مى برد.
کنترل تنش عضالنى

مصرف این چــاى براى ورزشــکاران بســیار توصیه 
مى شود. زیرا نوشــیدن آن تنش هاى عضالنى را که به 
دنبال فعالیت هاى بدنى شدید در بدن ورزشکاران ایجاد 
مى شود، کاهش مى دهد. این چاى بسیار کم کالرى است 

و به حفظ تعادل الکترولیت هاى بدن کمک مى کند.
کاهش وزن

چاى کاکل ذرت به دلیل کالرى بســیار کمى که دارد و 
خاصیت ادرار آور بودن آن، مى تواند براى افرادى که قصد 
کاهش وزن را دارند نیز بسیار مفید باشد. این چاى با ایجاد 
احساس سیرى طوالنى مدت و افزایش سوخت و ساز بدن 

و دفع سموم از بدن، به کاهش وزن افراد کمک مى کند.

احتماًال مى دانید که استخوان ها براى محفوظ ماندن در 
برابر عارضه پوکى استخوان به کلســیم نیاز دارند. با این 
حال، صرف نظر از مصرف این ماده معدنى، شــما نیاز به 
تغییراتى اساســى در رژیم غذایى خود دارید. سالم ترین 
تغییرات در رژیم غذایى براى جلوگیرى از پوکى استخوان 

از این قرارند:
زمان را از دست ندهید 

تصور عده اى از افراد این اســت که چون جوان هستند، 
پوکى اســتخوان آنها را تهدید نمى کند. شما باید هرچه 
زودتر شــروع به اقداماتى براى جلوگیرى از این عارضه 
کنید، حتى اگر زیر 30 سال سن داشته باشید. شما همچنین 
باید سابقه خانوادگى خود را در رابطه با ابتال به این بیمارى 
بررسى کنید. اگر نزدیک ترین بستگان شما با این بیمارى 
تشخیص داده شده باشــند، توصیه مى شود در طول 20 
و 30 ســالگى، اقدامات خود را براى جلوگیرى از پوکى 
استخوان آغاز کنید. شما باید غذاهاى غنى از کلسیم را به 

رژیم تان بیافزایید.
مصرف نمک را محدود کنید 

گام دیگرى براى جلوگیرى از پوکى استخوان وجود دارد و 
آن کاهش میزان نمک مصرفى روزانه است. 

مشخص شده افرادى که فشــار خون باال دارند، تراکم 
استخوان در آنها کمتر است. همچنین باید بدانید که نمک 
باعث افزایش مقدار دفع کلسیم از طریق ادرار مى شود. اگر 
از این وضعیت جلوگیرى نکنید، استخوان هایتان در طول 

زمان نازك تر مى شوند.
آجیل بخورید 

یک میان وعده خوشــمزه به شــما کمک مى کند که از 
پوکى اســتخوان جلوگیرى کنید. به طور مرتب در طول 
روز دانه هایى مانند پسته، بادام زمینى، بادام و... بخورید. 
این غذاها غنى از مواد معدنى مانند فسفر، منیزیم، منگنز 

و کلسیم هستند.
مصرف نوشابه را محدود کنید 

کوالها امکان بروز پوکى استخوان در زنان بالغ را افزایش 
مى دهند. تحقیقات نشــان داده زنانى که هر روز نوشابه 
مصرف مى کنند، اســتخوان هاى نازك ترى نسبت به 

سایر زنان دارند.
محصوالت لبنى را روزانه مصرف کنید 

فراموش نکنید که به غیر از شــیر، ماســت، پنیر و... نیز 
حاوى مقادیر زیادى کلسیم هستند و سه بار در روز براى 

پیشگیرى از پوکى استخوان باید مصرف شوند.
به طور منظم ماهى بخورید 

ماهى قزل آال یکى از مواد غذایى اســت که مى تواند به 
جلوگیرى از پوکى استخوان کمک کند. این نوع ماهى، 
غنى از ویتامینD است. بدن شما براى جذب و پردازش 
کلسیم نیاز به ویتامین D دارد. اگر این ویتامین در بدن شما 
کافى نباشد، حتى در صورت مصرف بیش از حد کلسیم، 
دچار مشکالت استخوانى مى شوید. ماهى تن، قارچ و زرده 

تخم مرغ نیز حاوى مقادیر مناسبى ویتامین D هستند.

افرادى که به سنگ کلیه دچار هســتند، بهتر است شلغم بخورند؛ چرا که شــلغم باعث تسهیل دفع اسیداوریک بدن 
مى شود و بهتر است افرادى که سنگ کلیه دارند، از خواص آن بهره مند شوند.

بررسى ها نشان مى دهند شلغم براى درمان کم خونى هم بسیار مؤثر بوده، زیرا سرشار از آهن، مس و منیزیم 
است. برخى افراد به کم کارى تیروئید دچار هســتند و با مصرف شلغم مى توانند این مشکل را برطرف 

کنند، زیرا اینگونه سبزیجات داراى میزان زیادى ُید است. 
 مصرف شلغم همچنین به افرادى که فشار خون باالیى دارند، براى رفع آن کمک بسیارى مى کند. 
شلغم یکى از سبزیجاتى است که داراى برگ سبز، نشاسته اى و غنى از امالح معدنى همچون کلسیم 
و منیزیم است و سبزیجات برگ سبز از جمله مواد غذایى مؤثر در پیشگیرى از انواع سرطان ها نیز هستند. 

در این مطلب براى شما گفته ایم که به هر مدل خوابیدنى 
که عادت دارید، بخوابید؛ فقط کافى اســت یک اصالح 
کوچک در آن انجام دهید تا وضعیت کمر درد شما بهبود 

پیدا کند.
متخصصان معتقد هســتند وضعیت 
صحیح بدن در هنــگام خواب، در 

سالمت کمر مهم و مؤثر است.
اکثر ما مى دانیم کــه وضعیت و 
استقرار مناسب بدن مهم است 
اما حفظ وضعیت درست 
بدنى، فقط به نشستن 
و ایســتادن محدود 

نمى شود.
به منظــور محافظت 
از کمر، وضعیت بدنى 
درســت به هنگام خواب 
هم مهم اســت. در ادامه چند 
راهنمایى براى سالمت کمر در خواب 

ارائه شده است.
  صرف نظــر از موقعیت خــواب، گوش، 
شانه ها و باسن خود را در یک تراز قرار دهید.
  اگر به پشــت مى خوابید، باید زانوهاى 
خود را توســط قرار دادن یک بالش در زیر 

آنها، خم نگه دارید.

  خوابیدن روى شــکم مى تواند منجر به فشــار روى 
کمر شما شــود، چرا که ممکن است ســتون فقرات را 
در حالتى خارج از محــور خود قرار دهد. بــا قرار دادن 
یک بالش کوچک در زیر ناحیه معــده و لگن مى توان 

به ســتون فقــرات کمک کــرد تــا در وضعیت 
مناسب ترى باشد.

  اگر روى شکم مى خوابید، گذاشتن بالش 
زیر سرتان منجر به ایجاد فشار بیش از حد 
در پشت شما مى شود پس الزم است براى 
خوابیدن در این حالت، از گذاشــتن بالش 

زیر سر خود اجتناب کنید.
  اگر بــه کنار (بــه یک طــرف بدن) 
مى خوابید، یک بالش زیــر زانوهاى خود 

قرار دهید و زانوهاى خود را به آرامى تا قفسه 
سینه باال بیاورید.

  یک بالش در قســمت ها و فواصل خالى بین 
بدنتان و تشک قرار دهید.

  زمانى که در رختخواب غلت مى زنید به یاد 
داشته باشید که از کمر چرخ نزنید و کمر خود 
را خم نکنید، بلکه کل بدن خود را به عنوان 
یک واحد حرکت دهید. در هنگام غلت 

زدن، شــکم خود را به سمت داخل 
نگه دارید، سفت کنید و زانوها را تا 

قفسه سینه  خود خم نگه دارید.

کمر دردى ها 
بدون بالش 

بخوابند

ی و ی م ج ن ر وچ
پیدا کند.

معتقد هس متخصصان
صحیح بدن در هن
سالمت کمر مهم
اکثر ما مى دانیم

استقرار مناسب
اما حفظ
بدنى،
ایس و
نمى ش
به منظ
از کمر
درســت

هم مهم اســت
راهنمایى براى سالمت

ارائه شده است.
موقعیت   صرف نظــر از

را در یک شانه ها و باسنخود
  اگر به پشــت مى خواب
دادنی توســط قرار خود را

آنها، خم نگه دارید.

ر ر
بدون بالش 

بخوابند

چاى کاکل ذرت و این همه خاصیت

نکات طالیى براى جلوگیرى از ابتال به پوکى استخوان

نابودى سنگ کلیه با شلغم

کنترل فشار خون باال کمک مى کند.
مبارزه با سرماخوردگى و آنفلوآنزا

چاى کاکل ذرت با بازکردن راه هــاى هوایى و کاهش 

بدن افراددر مقابل انسولین
از بین بردن سرد
مواد موجود در کاکل ذرت

افرادى که به سنگ کلیه
مى شود و بهتر است افر
بررسى ها نشان

است. برخى
کنند، زیر
 مصرف

شلغمیکى
و منیزیم است

ن
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آگاه باشــید، گویا دنیا پایــان یافتــه و وداع خویش را اعالم کرده اســت، 
خوبى هایش ناشناخته مانده و به سرعت پشت کرده مى گذرد، ساکنان خود 
را به سوى نابودن شدن مى کشاند و همسایگانش را به سوى مرگ مى راند. 
آنچه از دنیا شیرین بود تلخ شده و آنچه صاف و زالل بود تیرگى پذیرفته 
و بیش از ته مانده ظرف آب ریخته شده از آن باقى نمانده است یا جرعه اى 

موال على (ع)آب که با آن عطش تشنگان دنیا فرونخواهد نشست.

آگهى مزایده نوبت اولنوبت اول

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

شهردارى گلدشت به موجب مصوبه شوراى اسالمى شهر در نظر دارد 
نسبت به اجاره جایگاه CNG گلدشت به مدت یکسال از طریق مزایده 
عمومى اقدام نماید، لذا شرکت هاى واجد شرایط مى توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و اخذ فرم پیشــنهاد تا تاریخ 97/08/30 به شهردارى 
مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه 

مورخ 97/09/01 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.

فراخوان دعوت به مشارکت

محمدرضا فالح- سرپرست شهردارى بهارستان

شهردارى بهارستان به استناد مصوبه شماره 691/ش ب مورخ 97/05/22 شوراى محترم اسالمى شهر 
بهارستان و مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد پروژه احداث و تجهیز شهربازى واقع در 

دریاچه زیتون را از طریق مشارکت و سرمایه گذارى با بخش خصوصى به شرح ذیل اجرا نماید.
متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم که مؤید توانایى مالى و فنى مى باشد، جهت دریافت 
اسناد و مدارك فراخوان از تاریخ 97/08/07 تا تاریخ 97/08/21 به آدرس شهر بهارستان، بلوار بهشت، 

خیابان آزادى، شهردارى بهارستان، دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه نمایند.
مشخصات فراخوان: 
1- آورده شهردارى

- اختصاص قطعه زمین به مساحت حدوداً 1000 مترمربع واقع در دریاچه زیتون
2- آورده سرمایه گذار

- احداث و تجهیز و بهره بردارى از شهربازى
- تهیه طرح توجیهى جامع و کامل

3- نحوه مشارکت
- نحوه مشارکت براساس روش B.L.T مى باشد.

4- شرایط فراخوان
* هیئت عالى سرمایه گذارى و مشارکت شهردارى بهارستان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

* هزینه چاپ به عهده برنده فراخوان مى باشد.
* مدت زمان اجراى پروژه جهت بهره بردارى 2 ماه مى باشد.

* چنانچه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 
خواهد شد.

* میزان سپرده شرکت در فراخوان 100/000/000 ریال مى باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است. 

آگهى مزایده (مرحله اول- نوبت اول) چاپ دومچاپ دوم

لطفى میان جایى- شهردار دهاقان

شهردارى دهاقان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 101 مورخ 97/07/22 شوراى 
اسالمى شهر نسبت به فروش دوازده قطعه پالك زمین مسکونى و تجارى مسکونى 
از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت در آگهى مذکور 
و کسب  اطالعات بیشتر در ساعات ادارى به واحد قراردادها شهردارى مراجعه و یا از 
طریق سایت شهردارى، پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 
97/08/21 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
شماره تلفن هاى تماس: 4- 53338201- 031

آگهى مزایده امالك 
مازاد بانک ملى ایران  

استان اصفهان
بانک ملى ایران در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب و پیشه 
و تجارت و سرقفلى محل هاى استیجارى  مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى قیمت 
پایه مزایده،در وضعیت موجود و به صوررت نقدى، نقد و اقســاط(اجاره به شرط تملیک) به 
فروش برساند.متقاضیان مى توانند براى کســب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، دریافت 
اســناد مزایده ( برگه هاى شرایط در مزایده) و تسلیم پیشــنهادات خود تا ساعت 12 روز  
یک شنبه  مورخ   97/08/27    به محل این اداره امور واقع در اصفهان-میدان امام حسین (ع) 

-ابتداى چهارباغ پائین طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.
توضیحات : 

1- بانک ملى ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
2- پیشنهادات فاقد سپرده یا داراى سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط 

مردود است.
3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه هاى مزایده الزامى است.

4- سپرده ( ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طى 
یک فقره چک تضمینى بانک ملى ایران در وجه اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان به 

همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.
5- کلیه پاکات حاوى پیشــنهادات متقاضیان خرید امالك در ساعت 8صبح روز دوشنبه 
مورخ97/08/28 در محل اداره امور شــعب بانک ملى ایران استان اصفهان واقع در میدان
 امام حسین (ع) ابتداى چهارباغ پائین بازگشایى خواهد شد. لذا متقاضیان مى توانند در موعد 

یاد شده با ارائه کارت شناسایى در جلسه مذکور شرکت نمایند.
6- امالك داراى متصرف بصــورت وکالت بالعزل و تقبل کلیه هزینــه هاى مربوط به اخذ 
استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار مى گردد.

( هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.)
7- براى کلیه امالك ، بازدید الزامى است و در وضعیت موجود واگذار مى گردد و براى امالك 

متصرف دار تخلیه ملک بر عهده خریدار است.
8- هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربرى راجع امالك 

سرقفلى دار یا داراى حق کسب و پیشه بر عهده خریدار است.
9- امالکى که بصورت نقد و اقساط واگذار مى شــود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط 

تملیک مى باشد.
10- هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه مى بایست این هزینه را 

بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انقعاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید.
11- متقاضیان خرید میبایست مبلغ دویست هزار ریال بصورت نقدى در هنگام خرید اسناد 
مزایده پرداخت نمایند و رســید آنرا به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده 

تحویل دهند.
12- در صورتى که مبالغ پیشــنهادى خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط 

نقدى است.
13- نحوه فروش امالك مازاد بانک بشرح ذیل اعالم مى گردد و خریدار مى بایستى ردیف 
مربوط به نحوه خرید ملک را صراحتًا به صورت مکتوب در برگه شــرایط شرکت در مزایده 

اعالم نماید.

نحوه فروش با شرایط نقد

نحوه فروش با شرایط نقد و اقساط

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                   

مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتوضعیت کنونىپالك ثبتىمساحت اعیانى مساحت عرصهکاربرىنوع ملکآدرس 

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار14/176-510زراعىیک باب خانهداران روستاى نهر خلج کوچه روبروى مسجد حضرت ابوالفضل1
201,600,000فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار28410014/142مسکونىیک باب خانهداران روستاى نهر خلج روبروى پایگاه بسیج کوچه حجت اله صادقى2
403,200,000فروش با وضع موجود

مبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله کریمیان3
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار463195387/814مسکونىیک باب خانه کوچه شهید حبیب اله کریمیان کوچه گلستان شهدا پالك 20

776,160,000فروش با وضع موجود

دفترچه شرکت 2000645صنعتىکارخانهنطنز شهرك صنعتى شجاع آباد  خیابان خیام 4 4
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه4242-42

4,155,200,000فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار3202051/2994مسکونىیک باب خانهسمیرم خیابان قدس کوچه مفتح 5
1,153,600,000فروش با وضع موجود

کارخانه و نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد  خیابان خیام 4 (میسان تجارت)6
دفترچه قرارداد4000640صنعتىماشین آالت

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه 4451-42-و-ج
6,539,176,000فروش با وضع موجود /شامل تخفیف نقدى نمى باشد.

مسکونىکاشان نبش خ درب اصفهان ، پامنار ، روبروى کوچه فردوس  79
5,342,400,000ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع موجودتخلیه3404734/4183مسکونى 

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار2364324650مسکونىیک باب خانهکاشان خیابان فاضل نراقى کوچه شهید بزرگى8
4,054,400,000فروش با وضع موجود

 دفترچه قرارداد41251367صنعتىیک باب کارخانهکاشان شهرك صنعتى امیرکبیر خیابان شکوفه  95
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه2139-23-و-ج

9,318,400,000فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه30/9224-183بهداشتى درمانىیک باب مسکونى اصفهان خیابان عالمه مجلسى نبش میدان قدس بن بست شیبانى پالك دوم10
9,688,000,000فروش با وضع موجود

اسفرجان بلوار شهیدان حاج هاشمى11
محل سابق بانک ملى

یک باب مسکونى 
تجارى

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه572388225/2625مسکونى

3,729,600,000فروش با وضع موجود

یک باب سولهفریدون شهر ناحیه صنعتى سنگباران 12
 

صنعتى
عرصه داراى قرارداد اجاره با سازمان جهاد کشاورزىتخلیه34009301/223 

مى باشد.فروش با وضع موجود.بازدید از ملک الزامى است
3,427,200,000

 

یک باب سولهفریدون شهر ناحیه صنعتى سنگباران13
 

صنعتى
عرصه داراى قرارداد اجاره با سازمان جهاد کشاورزىتخلیه270063024/226 

مى باشد.فروش با وضع موجود.بازدید از ملک الزامى است
3,104,640,000

 

شهرضا شهرك صنعتى رازى فاز 3 بلوار توسعه میدان نوآوران بلوار فن آوران نبش 14
خ اندیشه 

یک باب سوله
 

صنعتى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه  و-ج -5438-9 53881750 

10,080,000,000فروش با وضع موجود

اصفهان مبارکه طالخونچه خیابان شهید بهشتى جنب مدرسه15
طالقانى پ 152

مسکونى
تجارى

تجارى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه17944740/187مسکونى

2,464,000,000فروش با وضع موجود

اصفهان جاده اصفهان -شیراز-بعد از راهنمایى رانندگى روستاى16
راه حق -خیابان شهید دستغیب سمت راست

زمین
 

مسکونى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد.تخلیه358-2248/2106 

4,009,600,000فروش با وضع موجود.

آپارتماناصفهان -خیابان شیخ صدوق شمالى-کوى خرم -پالك  1725
 

مسکونى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد.تخلیه123256/4859- 

5,624,640,000فروش با وضع موجود.

کارخانه و نطنز -شهرك صنعتى اوره محل سابق تابلو تابسا18
ماشین آالت

صنعتى
قرارداد  شرکت 50001858 

17,040,240,000اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجودتخلیهشهرکها8004686

کارخانهاصفهان - شهرك صنعتى دهق- محل سابق شرکت سپاهان گونى 19
 

صنعتى
13,216,000,000اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجودتخلیه511518922483-18 

کارخانهشهرضا اول جاده بروجن مقابل دانشگاه آزاد اسالمى -20
ماشین آالت

صنعتى
 157/39و33001770 

14,224,000,000اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجودتخلیه40

54,880,000,000اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجودمتصرف دار5333361123/56مسکونى یک باب خانه خ نظر غربى کوچه مهرنگ کوى آردال پ 88 21

12,992,000,000اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجودمتصرف دار1454842/1202-مسکونى آپارتمان خ میر خ جهانگیر خان قشقایى نبش بن بست شقایق طبقه سوم 22

10,192,000,000اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجودمتصرف دار 20213515190/12573مسکونى یک باب منزل خ جى خ شهید خراسانى بن بست فخر پ 13 23

12,320,000,000اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجودمتصرف دار1454842/1199-مسکونى آپارتمان خ میر خ جهانگیر خان قشقایى نبش بن بست شقایق طبقه اول 24

54,369,280,000اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجودتخلیه 13/1311 577370مسکونى یک باب خانه خ وحید ابتداى خ خاقانى انتهاى بن بست فرزاد 25

کارخانهجاده داران الیگودرز ابتداى جاده حصور-گنجه 26
75706148012/16صنعتىماشین آالت

اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجودتخلیه 
18,566,800,000ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد.

27
97/8-آپارتمانمسکونىملک شهر خیابان انقالب اسالمى خیابان شریعتى نبش کوچه عارف طبقه اول 

2,184,000,000اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجودمتصرفدار 68/6231 

28
اعیان بر اساس301مسکونىیک باب خانهویالشهر بلوار ولیعصر خیابان شهید بهشتى پالك 78 

3,012,800,000اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجودتخلیه1624/790نظر کارشناس

شرح شرایطردیف

 در صورت خرید نقدى 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد1
( براى کلیه کاربرى ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات).

شرایط اقساطمدتکاربرىردیف

تجارى،مسکونى1
ادارى

 دو ساله
( 24 ماهه)

 50٪ نقد+50٪ اقساط ماهیانه بدون
سود

 30٪ نقد +70٪ اقساط ماهیانه با
سود ٪20

 صنعتى، کشاورزى،2
دامدارى و خدماتى

دوساله
(24 ماهه)

 30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهیانه
م الف:282845بدون سود اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان




