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مى خواهید 100 سال عمر کنید؟!تولید ساالنه 15 هزار ُتن گالب در کاشانفصل اول «رقص روى شیشه» در ایستگاه پایانىاستخراج بیت کویین در صدا و سیما! آموزشى بروند؟ اوکى؛ منتها در اصفهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 معجزه 
به لیمــو

بیالن تجارت 2 ماهه اصفهـان
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خرید ملخ از روستاییان
 هر کیلو 8000 تومان!

محدودیت هاى ترافیکى 
عید سعید فطر در اصفهان 

تداوم جریان آب
 زاینده رود

 فعًال تا پایان خرداد

5

مقابـل 
دادگسترى اصفهان 

چه گذشت 

دمنوش به لیمو با کاهش دادن ریزه خوارى افراد به کاهش وزن آنها 
کمک شایانى مى کند همچنین این دمنوش خاصیت چربى سوزى نیز 

دارد. اگرچه به  لیموگیاه بومى آمریکاى جنوبى است اما به علت
 خواص دارویى قدرتمندى که دارد امروزه در سراسر جهان

2 روز بعد از شنیده شــدن صداى شلیک گلوله 
در محــدوده خیابان نیکبخت، دیــروز جزییات 
بیشــترى از علت حادثه منتشر شــد. منشأ این 
حادثه، یک اختالف به ظاهر ساده خانوادگى بود 
اما بعد مشخص شد شدت این اختالف به حدى 
بوده که سلسله حوادثى را در خیابان نیکبخت و 

سپاهان شهر رقم زده است.
آنچه ابتدا به نظر مى رسید این بود که در خیابان 
نیکبخت فقط چند عابر توسط یک خودرو سوارى 
زیر گرفته شده اند اما واقعیت این است که ساعت 

10 و 58 دقیقه ...

4 تنش آبى، دلیل حمله آفت به درختان شهر اصفهانتنش آبى، دلیل حمله آفت به درختان شهر اصفهان
مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز مطرح کردمدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز مطرح کرد

6

کدام کشورها مقصد کاالهاى اصفهان هستند و بیشترین واردات از کدام کشورها انجام مى شود

از نقش هاى 
تکرارى 
گریزانم

یک اصفهانى، پرافتخارترین در جام حذفى
قهرمانى در جام حذفى از زمانى که تبدیل به یک ســهمیه مستقیم 
براى رفتن به آســیا شد حساسیت و جذابیت بیشــترى پیدا کرد چرا 
که تیم ها با انجام چهار پنــج بازى مى توانســتند مجوز حضور در 

رقابت هاى قاره اى را بگیرند.
 در تاریخ جام حذفى براساس آمار و ارقام جالل اکبرى، بازیکن سابق 
سپاهان و پرســپولیس با پنج قهرمانى در جام حذفى پرافتخارترین 

بازیکن است. او سه بار با سپاهان ...
3
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

جزییات ماجراى خشم و تصادف و شلیک گلوله و 
آتش زدن اتومبیل در خیابان نیکبخت و سپاهان شهر

امضاى تفاهمنامه 
همکارى بین

 آموزش و پرورش و 
دانشگاه علمى کاربردى

مهمان ناخوانده محرمانه ترین همایش جهان
بانفوذترین و ثروتمندترین مردان و زنان دنیا در سوییس جمع شدند
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5050 میلیون سنگینه؟! میلیون سنگینه؟!

پیام ایمنى: حرکت در جهت خالف وسایل نقلیه، ایمنى و دید ما را بیشتر مى کند
اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى زیر را از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى واگذار نماید. 
بدینوسیله از شرکت هاى واجد شرایط طبق اسناد مناقصه با در نظر گرفتن اینکه "قیمت ها متناسب با کاالى ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه 

گردد" براى شرکت در فرآیند مناقصات زیر دعوت به عمل مى آید.
1- بهسازى و روکش آسفالت گرم راه هاى شرق اصفهان (مناقصه 9810733)

2- نصب 34 عدد باکس محور اصفهان- شهرضا (مناقصه 9810734)
3- احداث پل هاى شهرستان برخوار (مناقصه 9810735)

4- نصب 80 عدد باکس زیرگذر پشتیبانى سپاه محور اصفهان- تهران (مناقصه 9810739)
5- احداث پل یک دهانه 8 مترى بیه به همراه دیوار برگشتى، دیوار حائل و رادیه برید محور سیور شهرستان سمیرم (تجدید مناقصه 2/9810709)

6- خرید و اجراى سیستم روشنایى واقع در محورهاى بهاران پیربکران، اصفهان شهرکرد (پل غدیر)، کمربندى سمیرم (تقاطع سمیرم ونک، 
پمپ بنزین صابرى، تقاطع کمربندى یاسوج، آزاد راه معلم (پل ورودى شهر خورزوق) (مناقصه 9810736)

7- خرید و اجراى سیستم روشنایى واقع در محورهاى موته گلپایگان، گردنه خوانسار (مناقصه 9810737)
8- خرید و اجراى سیستم روشنایى واقع در محورهاى سه راهى موته، نطنز بادرود، سفیدشهر محمدآباد (مناقصه 9810738)

مهلت دریافت فایل اسناد از چاپ دوم آگهى (یک روز بعد از چاپ اول) تا ساعت 13 تاریخ 98/03/22، از طریق سامانه ستاد ایران.
مهلت ارسال فایل هاى کلیه مناقصات فوق از طریق سامانه ستاد ایران تا ساعت 13 تاریخ 98/04/05 و تحویل ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار 
(شرکت در مناقصه) تا ساعت 13 تاریخ 98/04/05 به اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان، طبقه ششم اداره حراست مى باشد. 
گشایش فایل هاى پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران در ساعت 8 صبح روز 98/04/06 در محل سالن جلسات اداره کل راهدارى و حمل 

و نقل جاده اى استان اصفهان انجام مى شود.
نشانى: بلوار میرزا کوچک خان، بین پل وحید و ترمینال زاینده رود، کدپستى: 33743- 81766، تلفن گویا 35059- 031

آگهى مناقصه

مهدى خضرى- مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان

نوبت دوم

م الف: 487564 

 آگهى مناقصه عمومى

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

نوبت دوم

م الف: 479118

شرایط متقاضیان:
الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى تأیید صالحیت و رتبه بندى معتبر 

با رعایت ظرفیت خالى (مجاز)
ب) داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه مذکور

ج) توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام 
تعهدات جهت عقد قرارداد

نوع تضمین شرکت در مناقصه: به صورت ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى در 

وجه شهردارى مبارکه
محل دریافت اسناد مناقصه: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهردارى، امور 

قراردادها (52402021- 031)
مبلغ خرید اسناد مناقصه: 600/000 ریال

تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهى در روزنامه در ساعات ادارى تا 
روز یکشنبه مورخ 1398/03/26

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى: از تاریخ 

درج نوبت دوم آگهى در روزنامه تا روز سه شنبه مورخ 1398/03/28 تا 
پایان وقت ادارى

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 11 صبح روز 
چهارشنبه مورخ 1398/03/29 در محل شهردارى مبارکه

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گردیده است.
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

ضمناً هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهمدت انجام کاربرآورد اعتبار (ریال)عنوان پروژهردیف
4329/000/000 ماه6/569/063/362عملیات مرمت، لکه گیرى و ترمیم ترانشه هاى سطح شهر1

خدمات مهندسى، تأمین تجهیزات، ساخت، اجرا و تأمین مالى نیروگاه 2
EPCF 4518/000/000 ماه10/358/943/520خورشیدى یکصد کیلوواتى شهردارى مبارکه به صورت

دستگاه مناقصه گزار: شهردارى مبارکه

آگهى مزایده

حسن حجتى- شهردار دولت آباد

نوبت اول

م الف: 489424

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه پالك زمین واقع در شهر دولت آباد از طریق برگزارى 
مزایده عمومى اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز چهارشنبه مورخ 98/03/29
گشایش پاکات: روز پنج شنبه مورخ 98/03/30

محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir تلفن: 45822010- 031
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

زن آنها 
وزى نیز 

ت

سالروز ارتحال ملکوتى حضرت امام خمینى (ره) را تسلیت مى گوییم

نیما رئیسى با اشاره به 
چالش برانگیز بودن 
کاراکتر«پژمان»
 در «دل دار»:

نقشهاز نقش ه شاز نقشهز از
ارتکرا اتکراتک تک
زگگریزگریز ریزگ

اشنیما رئیسى با اش با رئیس ىنیما
انگچالش برانگیز چالشبرانگیزالش
پکاراکتر«پ ر «پر کاراکت
«دل در «دل در
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نهضت اســالمى در ایران به رهبرى منجى بزرگ دوران، 
حضرت امام خمینى (رضوان  ا... علیه)، به پیروى از شیوه  نبى 
اعظم و رسول خاتم و قله  آفرینش عالم و آدم، حضرت محّمد 
مصطفى(صلّى ا...  علیه وآله  و سلّم)، در قالب یک انقالب تمام 
عیار ظاهر شد و این طبیعت انقالب است که اگر بر پایه  اى 
درست و منطقى استوار باشد، همچون آتشفشان، زلزله در 
تمام ارکان محیط پدید مى آورد و همه چیز و همه  جا و همه 

کس را از گرمى و اشتعال خود متأثر مى سازد.
امام ما براى حیات دوباره اســالم، درســت همان راهى را 
پیمود که رســول معظم(صلّى ا...  علیه  وآله  و سلّم) پیموده 
بود؛ یعنى راه انقالب را. در انقالب، اصل بر حرکت اســت؛ 

حرکتى هدفدار، سنجیده، پیوسته، خستگى ناپذیر و سرشار 
از ایمان و اخالص. در انقالب، به گفتن و نوشــتن و تبیین 
اکتفا نمى شود؛ بلکه پیمودن و سنگر به سنگر پیش رفتن و 
خود را به هدف رساندن، اصل و محور قرار مى گیرد. گفتن 
و نوشتن هم در خدمت همین حرکت درمى آید و تا رسیدن 
به هدف -یعنى حاکمیت بخشــیدن به دین خدا و متالشى 
ساختن قدرت شــیطانى طاغوت- ادامه مى یابد: «هوالّذى 
ارسل رسوله بالهدى و دین الحّق لیظهره على الّدین کلّه ولو 

کره المشرکون.» 
(بخشــى از پیام حضرت آیت ا... خامنه اى(مدظله) به 
مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى(ره) 

- دهم خرداد 1369 )

اگر بخواهید کشور شما یک کشور مستقلى باشد، یک کشورى 
باشد که دیگران نتوانند در آن دخالت بکنند از خودتان باید شروع 
کنید. تمام خوف ها و ترس هایى که انسان دارد از دشمن براى 
این است که، خودش را مى بیند. چنانچه دید که خدا هست در 
کار، براى خدا دارد کار مى کند نمى ترسد، براى اینکه، مقدرات 
دست اوست. گمان نکنید که شما خودتان مى توانید یک کارى 
انجام بدهید، شما آن هستید که اگر یک مگس بیاید آزارتان 
بدهد شب نمى توانید بخوابید، یا روز نمى توانید آرام بگیرید، اگر 
یک پشه در شب بیاید نمى گذارد شما آرام بگیرید. شما آنکس 
هستید که اگر یک عنکبوت بیاید، حمله به شما بکند مى ترسید. 
شما آنکس هستید که اگر یک گنجشک از شما یک چیزى 

بردارد برود قدرت ندارید از او پس بگیرید. همه عجز است، همه 
فقر است، هر چى هست از اوست، از خداست. این استقاللى 
که خدا داده به ما اگر عنایت او نبود کى مى توانستیم ما این کار 
را بکنیم؟ چطور ما مى توانستیم در مقابل این آشوب دنیا و این 
قدرت هاى شیطانى دنیا یک همچو رژیمى را که همه دنبال این 
بودند که حفظش بکنند، اگر عنایت خدا نبود، شما با کدام قدرت 
مى توانستید این کار را بکنید؟ اگر عنایات خدا و توفیق خدا نبود 
شما هم چطور مى توانستید –دست- آمریکایى که دنیا را دارد 

مى بلعد از کشورتان بیرونش کنید؟ 
(حضرت امام خمینى (ره) در دیدار با اعضاى شوراهاى 
محلى اســالمى توزیع کاال در  تهران، کارکنان مرکز 

تحقیقات مخابرات – 29 اسفند 1367)

مبلغ زکات فطره و کفاره
فتــر  د   باشگاه خبرنگاران جوان |
وجوهات رهبر انقالب اسالمى مبلغ زکات فطره 
و کفاره 98 را اعالم کرد. بر اســاس محاســبات 
صورت گرفته میزان زکات فطــره براى یک نفر 
با محاســبه  3 کیلو گندم، 8000 تومان اســت و 
پرداخت این مبلغ به عنوان فطریه کفایت مى کند. 
اما هموطنــان مى توانند با توجه بــه برنجى که 
مصرف مى کنند، 3 کیلو از آن یا معادل قیمت آن 
را به عنوان فطریه بپردازنــد. البته در هر صورت 
پرداخت حداقل 8000 تومان براى هر نفر کفایت 
مى کند. کفاره یک روز قضــاى روزه عذر 2500 
تومان، کفاره یک روز قضــاى روزه عمد (اطعام

 60 فقیر) 150000 تومان است.

مربى تیم ملى 
بادیگارد دارد! 

  ایسنا| رســانه هاى بلژیکى با انتشــار 
عکسى از «مارك ویلموتس» از حضور بادیگارد 
این مربى در تهران خبر دادند. در عکســى که از 
جلســه ویلموتس با اعضاى کادر فنى تیم ملى 
فوتبال ایران منتشر شده است، «سرژ بورلى» نیز 
حضور دارد. این فرد که ظاهرى بدون مو دارد، در 
زمان حضور ویلموتس در تیم ملى بلژیک نقش 
افســر امنیت و بادیگارد را داشت. او همچنین در 
رقابت هاى دوچرخه سوارى توردوفرانس، بادیگارد 

و مراقب «النس آرمسترانگ» بوده است.

نجفى با اسلحه به زیارت رفت
محمود علیزاده طباطبایى،    رویداد24 |
وکیل محمدعلى نجفى درباره دالیل سفر نجفى 
به قم و اینکه آیا وى در جریان این سفر اسلحه خود 
را همراه داشــته و چگونه از گیت حرم گذر کرده 
است افزود: آنطور که آقاى نجفى براى من تعریف 
کردند وى از طریق ترمینال و با استفاده از اتوبوس 
راهى قم شده است و باتوجه به اینکه نجفى چهره 
شــناخته شــده اى بوده گیت حرم از وى ایرادى 
نگرفته است و حتى به گفته خود آقاى نجفى برخى 
از افراد نیز در حرم حضــرت معصومه(س) فوت 
همسرش را به وى تسلیت گفتند که در این بین 

آقاى نجفى از رسانه اى شدن ماجرا مطلع شدند.

قیمت اتومبیل 
در سراشیبى ارزان شدن 

  فارس| کاهش قیمت خــودرو در بازار 
همچنان ادامه دارد و بــا فروکش کردن هیجان 
بازار پیش بینى مى شود افت قیمت ها متوقف نشود. 
سعید مؤتمنى، رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل 
در این مورد گفت: قیمت پراید طى روزهاى آینده 
به حدود 43 میلیون تومان خواهد رســید. قیمت 
ســاینا نیز در روزهاى آینده به حدود 55 میلیون 
تومان، پژو 206 تیپ 2 به حدود 82 میلیون تومان 
و پژو پارس نیز به حدود 86 میلیون تومان خواهد 

رسید.

به مار و عقرب هم 
رحم نمى کنیم!

  فارس| رئیس گروه موزه تاریخ طبیعى 
سازمان حفاظت محیط زیست از کشف و ضبط 
7800 مورد زنده گیرى غیرمجاز مار و عقرب و 66 
هزار مورد شکار غیرمجاز پرندگان و پستانداران، 

طى یک سال اخیر خبرداد.

نرخ سود بانکى تغییر مى کند
کورش پرویزیــان، مدیر    تجارت نیوز |
عامل بانک پارسیان درباره تغییر نرخ سود بانکى 
در سال جارى گفت: امسال عالیمى که در سایر 
بازارها وجود دارد اجازه گرفتن تصمیم ناگهانى را 
به سیاستگذار نمى دهد که ساختار مالى و ترازنامه 
بانک ها و طرف تقاضا را تحت تأ ثیر قرار دهد و به 
عقیده من نرخ موجود متناسب با شرایط اقتصادى 

است.

گاف پادشاه سعودى 
  تابناك | «ملک سلمان»، پادشاه عربستان 
طى برگزارى نشست ســران عرب در مکه، هنگام 
قرائت متنــى، واژه «القمه الطارئه= نشســت فوق 
العاده» را به اشتباه «القمه الطارقه= نشست مصیبت 
و بدبختى» تلفظ کرد! این مسئله دستمایه بسیارى 

از شبکه ها و سایت هاى مجازى شد.

نجفى 
گرفتار توطئه شده است

محسن رفیقدوســت در پاسخ به این    بهار |
سئوال که شما زمانى عضو هیئت دولت دوران جنگ 
بودید و در آن کابینه وزیر دیگرى هم حضور داشت به 
نام محمدعلى نجفى، اتفاقات اخیر چقدر براى شما 
تکان دهنده بود و چه حسى داشتید؟ گفت: «من با 
ایشان دوست بودم و ایشان را دوست داشتم. ایشان 
فرد بســیار اخالقى بودند، به نظرم از قبل توطئه اى 
علیه او ترتیب داده شده بود و ایشان گرفتار آن توطئه 
شد.» رفیقدوســت تأکید کرد: «آقاى نجفى فردى 
سلیم النفس، خونسرد و شــوخ طبع بود که به همه 
روى خوش نشان مى دادند، لذا این حرکت حداقل از 

نظر من باورنکردنى است.»

اگر تیر اول شلیک شود...
سردار سرلشکر پاســدار دکتر سید    انتخاب |
یحیى صفوى، دستیار و مشاور عالى فرمانده معظم 
کل قوا گفت: اولین تیرى که در خلیج فارس شلیک 
شــود قیمت نفت را به باالى صد دالر خواهد رساند 
و این نفت صد دالرى براى آمریکا، اروپا و دوستان 
آمریکا مانند ژاپن و کره جنوبى قابل تحمل نخواهد

 بود.

دیدار پگاه آهنگرانى با 
کدخدایى

شــنبه شــب تصویرى از حضور پگاه     پانا |
آهنگرانى در دفتر عباســعلى کدخدایى، سخنگوى 
شوراى نگهبان منتشــر شد. نفر ســوم در تصویر 
هم ســهیل کریمى اســت. مستندســاز اصولگرا. 
او و پــگاه آهنگرانى بــه عنوان یک مستندســاز 
اصالح طلب یکســالى اســت که درگیر ســاخت 
مســتندى درباره انتخابات ســال 88 هستند و در 
جریان همان مســتند هم سر و کارشــان به دفتر 
کدخدایى، ســخنگوى شــوراى نگهبان افتاده و 
این تصویر از این جلســه ســه  نفره منتشــر شده 

است.
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2 دیپلمات انگلیســى و هلندى در پارتى شبانه اى در 
منطقه ولنجک تهران دستگیر شدند؛ این دو دیپلمات 
پس از تحویل به پلیس امنیت، احراز هویت و آزاد شدند. 
چندى پیش هم دستگیرى دیپلمات ژاپنى در یک پارتى 

شبانه خبرساز شده بود.
به گزارش خبرگزارى «دانشجو»، غالمحسین محسنى 
اژه اى، سخنگوى وقت قوه قضاییه درباره پارتى شبانه 
سعادت آباد و دستگیرى دیپلمات ژاپنى گفت: شواهدى 
دال بر هدایت شــده بودن این مهمانى هــا در تهران و 
برخى اســتان هاى دیگر از جمله مازندران و خراسان 

وجود دارد و برخى با افرادى که از ســفارتخانه اى آمده 
بودند صحبت و آنها را نشان کرده و قرار هاى خود را در 

پارتى مى گذاشتند.
طبق قانــون،  نظارت بــر رفتار ســفرا و دیپلمات ها بر 
عهده پلیس مخصــوص وزارت امور خارجه اســت و 
با ســاز و کار تعریف شــده در تخلف دیپلمات ها ورود 
مى کننــد و در صورت لــزوم تصمیم گیــرى خواهند 
کــرد و مى تواند بــا تصمیــم وزارت امــور خارجه از 
دیپلمات مذکور ســلب صالحیت کــرده و او را اخراج 

کند.

نایب رئیس اول کمیســیون فرهنگى مجلس درمورد 
سوء استفاده از انرژى ارزان در اســتخراج ارز دیجیتال 
در دو استودیوى سازمان صدا و سیما مى گوید: با توجه 
به اینکه واردات دستگاه هاى اســتخراج ارز دیجیتال 
با مصــرف باالى انرژى در فهرســت اقــالم ممنوعه 
قرار دارد می توان متوجه شــد که این دســتگاه ها که 
مصرف برق باالیى دارند جزو اقــالم ممنوعه وارداتى 
محسوب مى شوند و احتماًال به صورت قاچاق وارد کشور 

شده اند.
فاطمه ذوالقــدر در گفتگو با «انتخــاب» اظهار کرد: با 
توجه به اینکه برق در ایران مشمول یارانه است و هزینه 
بسیار پایینی در مقایسه با بسیاري کشورها دارد، عده اى 
بر اســاس گزارش هاى واصله در حال سوءاستفاده از 
برق صنعتى و کشاورزى در مزرعه ارز دیجیتال هستند 
که این نوع برق به مراتب بســیار ارزان تر از برق خانگى 
است و کسانى که در کار استخراج ارز دیجیتالى هستند، 
سعى مى کنند ســوله هایى که مجهز به برق صنعتى یا 
کشاورزى هستند را براى اســتخراج اجاره یا خریدارى

 کنند. 
 وى افزود: واقعیت این است که این مزارع می تواند ابزار 
منفعت طلبی گروهی با بهره گیري از انرژي ارزان شود و 
در واقع یارانه انرژي به نفع منافع شخصی هزینه شود که 
البته مضرات زیست محیطی آن بر اساس تجربه جهانی 

کتمان پذیر نیست.

فرمانــدار بندرعبــاس از خریــد تضمینــى ملــخ 
زنــده از روســتاییان هــر کیلــو 8000 تومــان خبر 

داد.
عزیزا... کنارى در جلســه مدیریت بحران شهرســتان 
بندرعباس گفت: حسب دستور استاندار  و برابر هماهنگى 
انجام شده با مدیر کل جهاد کشاورزى استان، از روز شنبه 
11 خرداد 98 هر فرد روستایى مى تواند به ازاى تحویل 
هر کیلو گرم ملخ زنده مبلغ 8000 تومان از دهیار روستاى 

مربوطه دریافت کند و دهیاران نیز ملخ هاى خریدارى 
شده را پس از جمع آورى در پایان هر روز به بخشداران 
تحویل نمایند و بــه ازاى هر کیلو گــرم 9000 تومان 

دریافت کنند.
فرماندار بندرعباس اظهار کرد: بخشداران مسئول مبارزه 
با ملخ در بخش مربوطه هســتند و دهیاران باید در این 
زمینه اطالع رسانى گســترده اى در سطح منطقه خود 

انجام دهند.

با گذشت چند روز از وقوع حادثه قتل میترا استاد توسط 
محمدعلى نجفى، یک نام کمى بیشتر به چشم مى خورد؛ 
«امین فردین» که خودش را خبرنگار و ادمین کانالى به 
نام «پشت پرده» معرفى کرده و نخستین کسى بود که 
پس از استعفاى جنجالى محمدعلى نجفى از شهردارى 
تهران و مطرح شدن نام همسر دوم او یعنى میترا استاد، 

عکس هاى خصوصى او را منتشر کرد.
به گزارش «دیــده بان ایران»، امیــن فردین متولد 29 
شــهریور 1365، خبرنگار سابق صدا و ســیماى مرکز 
کرمانشاه و مرکز خوزســتان و خبرنگار سابق «باشگاه 
خبرنگاران جوان» اســت کــه ناگهان در ســال 96 به 
آلمان مهاجرت مىکند و به سرعت وبسایت و صفحات 
اجتماعى متعددى را با تیترهــا و عناوین جذاب طراحى 

مىکند. 
نکته جالب در این بین اینجاســت که میترا اســتاد هم 
مانند امین فردین، در گذشــته اى نه چندان دور کارمند 

صداوسیماى مرکز کرمانشــاه بود که البته شاید همین 
باعث شــد تا به ادعاى کانال فردین،  براى نخستین بار 
عکس هاى خصوصى استاد توسط این کانال منتشر شود. 
هرچند کمى بعد همسر دوم نجفى، امین فردین را آغازگر 
حمالت به خــودش و نجفى معرفى کــرد. این ادعاى 
استاد درحالى مطرح شده بود که امین فردین در یکى از 
برنامه هاى خود با انتشــار اسکرین شات چت خودش با 
استاد ادعا کرد که این تصاویر را خود میترا استاد براى او 

فرستاده است.
حال با قتل میترا استاد و ســخنان محمدعلى نجفى در 
جلسه بازپرســى و کنار هم قرار دادن این پازل مى توان 
به این نتیجه رســید که قبل از هر چیز براى رســیدن 
براى دســت یافتن به اصل ماجراى قتل همسر نجفى، 
این ابعاد از زندگى میترا اســتاد هم باید بررســى شود تا 
شاید «تاریخ»  پشــت پرده واقعى این ابهامات را روشن 

کند.

3 اثر تاریخى شهر باســتانى دامغان عرصه و حریم خود 
را فداى آشپزخانه و غذاخورى مى کنند که هیئت امناى 
این امامزاده بدون مجوز میراث  فرهنگى در حال ساخت 

آن هستند.
به گزارش «ایســنا»، از بیش از یکسال گذشته، درست 
کنار سه اثر تاریخى بقعه امامزاده جعفر (ع) و بقعه چهل 

دختران و چند قدم آن طرف تر کاروانسراى شاه عباسى 
شــهر دامغان، هیئت امناى امامزاده جعفر (ع) عملیات 
احداث بنایى جدید را در دستور کار دارند که هیچ مجوز 

و استعالمى از سازمان میراث فرهنگى نگرفته است.
از سوى دیگر نتیجه جلسه فرماندارى مدیرکل حفظ و 
احیاى بناها میراث فرهنگى در دوم خرداد امسال، توقف 

عملیات ساختمانى بوده است. شــهردارى دامغان هم 
اعالم کرده است: تخلف ساخت و ســاز خارج از پروانه 

محرز است و ضمن اخطار، پروژه تعطیل شده است.
با وجود این، این سئ وال مطرح مى شود که چرا هیئت امنا 
بر ادامه ساخت و ساز غیرمجاز و غیرقانونى و عمل خالف 

دستورات فوق اصرار دارد؟ 

وزیر امــور خارجه آمریــکا در حالى براى شــرکت در 
نشســت هاى محرمانه  اعضاى گــروه «بیلدربرگ» با 
حضور مهمانان قدرتمنــد و میلیاردرهایى از جهان وارد 
بیلدربرگ سوییس شده بود که نام او در لیست مدعوین 
قرار نداشت. «مایک پمپئو» براى شرکت در کنفرانس 
محرمانه فنــاورى و کســب و کار وارد هتل «فرمونت 
مونترو پلس» شده بود. «جارد کوشــنر»، مشاور ویژه 
رئیس جمهورى آمریکا هم در این نشست هاى محرمانه 
حضور داشــت. بیش از صدها هیئت از 23 کشور در این 
کنفرانس حضور داشــتند. بانکدارها، نخست وزیران و 
مدیران اجرایى براى بررسى مسائلى که شدیداً محرمانه 

است، گرد هم آمده بودند.
این نشســت ثروتمندان و قدرتمندان جهان که دیروز 
پایان یافت با اعتراضات و طرح تئورى هاى توطئه همراه 
بود. تمامى اعضا از قدرتمندترین و با نفوذترین افراد در 
زمینه هاى سیاست، اقتصاد و رسانه هستند. بسیارى از 
پادشــاهان و اعضاى خاندان هاى سلطنتى کشورهاى 
غربى از اعضاى دائم گروه «بیلدربرگ» هستند. اعضاى 
گروه «بیلدربرگ» در کنفرانس ســالیانه خود، در مورد 
مســائل جارى سیاســى و اقتصادى جهان به صورت 

محرمانه با یکدیگر تبادل نظر و مشورت مى کنند.
مهمانان از پنج شــنبه پیش وارد شــدند و پمپئو و جارد 
کوشنر آخرین مهمانان بودند. وزیر خارجه آمریکا در تور 
اروپایى به چهار کشــور بود اما نام او در لیست مدعوین 
قرار نداشت. «دونالد ترامپ» همچنین دو تن از اعضاى 
شــوراى امنیت ملى خودش را به این نشست فرستاد. 
«هنرى کیسینجر»، وزیر خارجه سابق آمریکا هم طبق 
معمول در نشست حضور داشــت. از جمله اروپایى هاى 
سرشناس حاضر در این نشست، «ینس استولتنبرگ»، 
دبیر کل ناتو، وزیر دفاع آلمان، رؤساى اطالعاتى انگلیس 

و دانمارك بودند .
اولین همایش این گروه در سال 1954 با هدف تقویت 
و پشتیبانى از روابط اروپا و آمریکا و پیشگیرى از بحران 
جهانى پس از جنگ جهانى دوم تشکیل شد. روش هاى 

کارى این گروه همیشه مخفى و پنهانى بوده است.
در ایاالت متحده بیشترین هراس از گروه «بیلدربرگ» 
این است که اتحادیه  اروپا توطئه اى پنهانى طرح ریزى 
کند و آمریکا را تهدید کند. در اروپا، این نگرش وجود دارد 
که نخبگان و برگزیدگان بازار آزاد به ســوى برنامه ها و 

ایده هاى جناح راست تمایل دارند.
هدف گروه گردآورى نخبگان سیاسى از همه جناح هاى 
چپ و راست است تا به راحتى در محیطى مجلل و آسوده 
با نخبگان بازار کسب وکار درهم آمیزند و ایده هاى شان را 

مطرح کنند. ممکن است به نظر فقط ضیافت شام مجللى 
بیاید اما ساده انگارى است که چنین فکر شود.

«دنیس هیلــى»، یکــى از بنیانگذاران ایــن گروه و 
سیاستمدار بریتانیایى در دهه 1970 میالدى، به «جان 
رونســون» خبرنگار در کتابش به نام «آنها» گفته بود: 
«"بیلدربرگ" یکــى از مفیدترین گروه هاى بین المللى 
است که من در آن شــرکت کرده ام، محرمانه بودن آن 
کمک مى کند تا افراد حاضر در این گروه بدون هراس از 

عواقب و واکنش ها، صادقانه سخن بگویند.»

حامیان گروه «بیلدربرگ» مى گویند مخفى و محرمانه 
بودن این گروه بــه افراد اجازه مى دهد کــه حقیقت را 
شــجاعانه به یکدیگر بگویند بدون نگرانى اینکه آنچه 
مى گویند چه نقشى در بازى هاى سیاسى داشته باشد و 

چگونه در رسانه ها منعکس شود.
در این همایش ها هیچ خبرنگارى دعوت نمى شود و هیچ 
رسانه اى گزارشى از آن منتشــر نمى کند و این سازمان 
فقط وبسایتى کمابیش خالى دارد که نشان مى دهد حدود 

سال 1990 طراحى شده است.

بانفوذترین و ثروتمندترین مردان و زنان دنیا در سوییس جمع شدند

مهمان ناخوانده محرمانه ترین همایش جهان

استخراج بیت کویین در صدا و سیما!دیپلمات ها در پارتى چه مى کنند؟!

خرید ملخ از روستاییان، هر کیلو 8000 تومان!

نقش یک نام در پرونده نجفى

وقتى 3 اثر تاریخى فداى ساخت آشپزخانه مى شود!
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ساخت 160 واحد مسکونى 
ویژه محرومان

سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمى اردستان گفت: 
تعداد 160 واحد مسـکونى ویژه محرومان از سوى بنیاد 
مسکن انقالب اسالمى اردستان ساخته شده است. سید 
ایمان فتوحى اظهار کرد: از جمعیت 42 هزار و صد نفرى 
شهرستان اردستان، 14 هزار و 300 نفر آنها یعنى بیش 
از یک سـوم جمعیت شهرستان اردسـتان را روستاییان 

تشکیل مى دهند.

کمک خّیران کاشانى به ایتام
رئیس کمیته امـداد کاشـان از کمک دو میلیـارد ریالى 
خّیران ویژه اطعام ایتام در کاشان خبر داد و گفت: خیران 
مى توانند با پرداخت ماهانه 30 هزار تومان سرپرسـتى 
ایتام را بر عهده بگیرند. امیرحسین شیخ استرکى با بیان 
اینکه مردم خّیر و نوع دوست کاشان تاکنون بیش از دو 
میلیارد ریال جهت اطعام و افطـارى ایتام در ماه مبارك 
رمضـان کمـک کرده اند، اظهـار کرد: ایـن کمک هاى 
مردمى در قالب سـبد کاال، غـذاى گرم و یا سـفره هاى 
افطارى به ایتام و نیازمندان تحـت حمایت کمیته امداد 
امام خمینى (ره) کاشـان اختصاص یافـت و این روند تا 

پایان ماه مبارك رمضان ادامه دارد.

صادرات خامه به روسیه
مدیرکل دامپزشکى اصفهان با اشاره به صادرات 27 نوع 
محصول مرتبط با دامپزشکى به 21 کشور جهان، تصریح 
کرد: صـادرات فرآورده هاى خام دامى همچون عسـل، 
فقط با اخذ مجوز از دامپزشکى امکانپذیر است که این خود 
گویاى اهمیت نقش دامپزشـکى در صادرات و مراودات 
بین کشورهاست. شهرام موحدى از صادرات خامه با اخذ 
مجوزهاى دامپزشکى از اصفهان به کشور روسیه اشاره 
کرد و افزود: صادرات محصوالت به کشـورهاى مطرح 
جهان، افتخارى اسـت که با توجه مقررات و ضوابط روز 

دنیا براى استان اصفهان محقق شده است.

تولید 476 میلیون کیلووات 
برق در نیروگاه اصفهان

 نیروگاه حرارتی اصفهـان در دو ماهه اول سـال جارى 
بیـش از 476 میلیون کیلووات، انـرژي الکتریکی تولید 
و به شـبکه سراسـري برق کشـور منتقل کرده اسـت. 
به گـزارش روابط عمومى شـرکت مدیریـت تولید برق 
اصفهان، واحدهاى بخارى مولد بـرق نیروگاه اصفهان 
تا پایان اردیبهشت ماه سال جارى، 476 میلیون و 165 
هزار کیلووات سـاعت، برق خالص تولیدي را به شـبکه 
سراسري برق کشور تحویل داده است. نیروگاه اصفهان 
از نوع نیروگاه هاى حرارتى و داراى پنج واحد بخارى مولد 
برق با ظرفیت هاى متنوع و مجموع توان تولید نامى 835 

مگاوات برق است.

آمادگى 
اجراى پروژه هاى مشترك

مسـعود نصـرى، رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 
شاهین شـهر با اشـاره به وجـود ظرفیت هـاى علمى و 
پژوهشى مناسب در دانشگاه آزاد اسـالمى مطرح کرد: 
دانشگاه آزاد اسـالمى واحد شاهین شهر با داشتن رشته 
برنامه ریـزى شـهرى، گرافیـک و معمـارى در مقاطع 
کارشناسـى و تحصیالت تکمیلى از ظرفیت مطلوب و 
مناسبى براى اجراى پروژه هاى مشترك با دستگاه هاى 

متولى شهرستان برخوردار است.

پروژه اى با 20 سال معطلى
نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان در جلسه علنى 
دیروز این شـورا اظهار کرد: ضرورى اسـت شـهردارى 
اصفهان پس از سه دوره نسـبت به تعیین تکلیف پمپ 
بنزین بزرگراه شهید اردستانى پس از 20 سال در کمترین 
زمان ممکن اقدام کند. علیرضا نصراصفهانى ادامه داد: 
پروژه پمپ بنزین و گاز بزرگراه شهید اردستانى یکى از 
این پروژه هاست، این پروژه حدود 20 سال است که شهر 
و شـهروندان را معطل گذاشته اسـت. این پروژه باید از 

روى ریل بالتکلیفى خارج شود.

خبر

مدیر کل گمرك اســتان اصفهان گفت: در دو ماهه سال 
جارى، بالغ بر 779 میلیارد و 606 میلیون ریال درآمد توسط 
گمرك اصفهان کســب و به خزانه واریز شده که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 125 درصد رشد داشته است.
اسدا... احمدى ونهرى عمده ترین کاال هاى صادراتى از استان 
اصفهان را، آهن و فوالد، محصوالت پتروشیمى، محصوالت 
شیمى آلى و فرش برشــمرد و گفت: مهمترین کشور هاى 
مقصد کاال هاى صادراتى استان اصفهان، عراق 26 درصد، 
چین 14 درصد، افغانســتان 9 درصد، پاکستان 8 درصد و 
عمان 7 درصد سهم از کل صادرات استان داراست. وى در 
خصوص مهمترین کاال هاى وارداتى گمرك اصفهان طى 

دو ماهه سال 1398، گفت: ماشین آالت برقى، آهن و چدن و 
وسایل مکانیکى از جمله این واردات بوده است.

احمدى ونهرى افزود: عمده ترین کشور هاى صادرکننده 
به مقصد گمرك اصفهان، مالزى با 21 درصد، کره جنوبى 
با 19 درصد، چین با 12 درصــد، آلمان 11 درصد و ایتالیا با 
10 درصد، از کل واردات به مقصد گمرك اصفهان را به خود 

اختصاص داده است.
مدیرکل گمرك اصفهان اعالم کــرد: طى این مدت 113 
بسته هدیه و سوغات از طریق گمرك پست اصفهان وارد و 
585 بسته هدیه و سوغات از طریق گمرك پست اصفهان 

صادر شده است.

فرماندار کاشان گفت: بیشترین میانگین تولید گل محمدى 
در کشور مربوط به شهرستان کاشان است که ساالنه حدود 
15 هزار ُتن گالب مرغوب در 1600 کارگاه سنتى، 28 واحد 
صنعتى و 12واحد نیمه صنعتى این شهرستان تولید مى شود.

على اکبر مرتضایى در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: برداشت 
بیش از 9000 تــن گل محمدى از ســطح 2500 هکتار 
زمین هاى زیر کشت  در گلستان هاى مناطق مختلف این 
شهرستان در سال جارى قابل پیش بینى است. وى افزود: 
موسم گلچینى و گالب گیرى در شهرستان کاشان،  براى 
80 هزار نفر اشتغال ایجاد مى کند و صنایع مربوط به گل و 
گالب، حدود 6000 شغل پایدار و ثابت در شهرستان کاشان 

ایجاد کرده است.
فرماندار کاشان تصریح کرد: اقتصاِد 2800 خانوار به کشت، 
تولید و برداشــت گل محمدى وابسته است که پیش بینى 
مى شود در سال جارى حدود 2200 کیلوگرم اسانس طبیعى 

به ارزش تقریبى هر کیلو 200 میلیون ریال حاصل شود.
مرتضایى تأکید کرد: با توجه بــه اهمیت اقتصادى پایدار، 
سیاســت هاى کالِن مدیریت این شهرســتان بر صنعت 
گردشگرى متمرکز است و با هماهنگى و تعامل با مسئوالن 
استان اصفهان و کشــور، براى رونق گردشگرى تالش 
مى کنیم. وى گفت: صنعت گردشــگرى منطقه فرهنگى 

کاشان افق درخشانى دارد.

تولید ساالنه 15 هزار ُتن گالب 
در کاشان

بیالن تجارت
 2 ماهه اصفهان

عضو کمیته علمى مرکز نجوم ادیب اصفهان گفت: 
امســال تعداد گروه هاى نجومى بسیارى مسئولیت 
رصد مــاه را برعهده داشــتند و روز اول ماه رمضان 

1440 هجرى قمرى به درستى اعالم شده است. 
عمران مــرادى در گفتگو با «ایســنا» اظهار کرد: 
سئوالى که براى عموم مردم پیش مى آید، این است 
که آیا ضخیم بودن هالل ماه در روز نخست رمضان 
امسال به این معنى بود که ماه در روز دوم قرار داشت؟ 
در پاسخ به این پرسش باید گفت دلیل اینکه هالل 

ماه روز نخست رمضان از نظر ضخامت بزرگ تر بود 
این است که ماه از نظر علمى در این تاریخ پیرتر است 

و به همین دلیل ضخیم تر دیده مى شود.
مدرس و پژوهشگر نجوم با تأکید بر اینکه رصد هالل 
ماه رمضان امسال از نوع رصد بحرانى اعالم شده بود، 
تصریح کرد: پیش بینى مى شد، هالل اول ماه رمضان 
غروب یک شنبه پانزدهم اردیبهشت در ساعت 20 و 
7 دقیقه با چشم مسلح دیده  شود و ماه رمضان دوشنبه 
آغاز شود اما به دلیل مشاهده نکردن هالل اول ماه 
در این زمان، روز سه شــنبه به عنوان نخستین روز 

رمضان اعالم شد.
مدرس و پژوهشگر نجوم در خصوص رؤیت هالل 
ماه شوال نیز گفت: پیش بینى ها حاکى از این است 
که رصد هالل ماه شوال با مشــکل مواجه نخواهد 
بود و در اصطــالح بحرانى نیســت. انتظار مى رود 
14 خرداد ســاعت 20 و 41 دقیقه رصد هالل اول 
ماه شــوال 1440 هجرى قمرى با چشم غیرمسلح 

امکانپذیر باشد. 

اول ماه رمضان درست اعالم شد
 15 خرداد عید فطر است

رئیس اداره امور کتابخانه ها و ســالن هاى مطالعه 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى 
اصفهــان از خریــدارى 9227 جلد کتــاب براى 
کتابخانه هاى شــهردارى از نمایشــگاه بین المللى 

تهران خبر داد.
طیبه فاطمى با اعــالم این خبر اظهــار کرد: 150 
میلیون تومان بودجه به این امر اختصاص داشت که 
با احتســاب 84 میلیون تومان تخفیف از نمایشگاه، 
234 میلیون تومان خرید انجام شد. رئیس اداره امور 

کتابخانه ها و ســالن هاى مطالعه سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان ادامه داد: 
به دلیل اســتقبال باال حجم خوبى از این کتاب ها به 
رمان هاى داخلى و خارجى اختصاص دارد. همچنین 
با توجه به نیاز کتابخانه هاى شهردارى اصفهان، در 
زمینه روانشناســى نیز کتاب هاى خوبى خریدارى 

شده است.
فاطمى تصریح کرد: این کتاب ها قرار است از اواسط 

تیرماه امسال بین مراکز و کتابخانه ها توزیع شود.

اضافه شدن 9000 جلد کتاب به 
کتابخانه هاى شهردارى 

دبیر شــوراى زکات اســتان تعداد کل مجوزهاى 
صادرشــده براى برپایى پایگاه جمع آورى فطریه در 

سراسر استان اصفهان را 3365 اعالم کرد.
محمدرضا متین پور بر پا کردن صندوق جمع آورى 
فطریه و کفارات در روز عید ســعید فطر را بر اساس 
تصمیم شوراى زکات استان تنها با دریافت مجوز از 
این شورا امکانپذیر دانست و گفت: این تصمیم براى 
جلوگیرى از سوءاستفاده احتمالى بعضى سودجویان و 
همچنین نظارت بر حسن هزینه کرد وجوهات شرعى 

مردم اخذ شده است.
مدیرکل کمیته امداد و دبیر شوراى زکات استان میزان 
زکات و کفارات جمع آورى شــده در سراســر استان 
اصفهان توسط خیریه ها، سازمان ها و ارگان هایى که 
با مجوز این شورا در عید فطر سال گذشته عمل کردند 
را 13 میلیارد و 265 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: 
فطریه جمع آورى شده در هرسال بر اساس موازین و 
دستورالعمل هاى شرعى در سریع ترین زمان ممکن 

به نیازمندان واقعى پرداخت مى شود.

برپایى 3000 پایگاه جمع آورى فطریه 

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: توزیع آب کشاورزى تا پایان خردادماه 
ادامه خواهد داشت و تصمیم درباره تمدید زمان جارى 
بودن آب بر عهده شــوراى هماهنگى حوضه آبریز 

زاینده رود است. 
حسن ساسانى اظهار کرد: طبق برنامه ابالغ شده از 
سوى شوراى هماهنگى زاینده رود در بهمن ماه سال 
گذشته و قبل از بارندگى هاى سال جارى آب تا پایان 
خردادماه در زاینده رود جریان خواهد داشــت و هر 
تغییرى در این برنامه نیازمند تشکیل جلسه شوراى 
هماهنگى حوضه آبریز زاینده رود است و تا این لحظه 

چنین جلسه اى برگزار نشده است.
وى با بیــان اینکه تا پایــان خردادمــاه توزیع آب 
کشــاورزى ادامه دارد افزود: امروز حجم ذخیره آب 
پشت ســد 732 میلیون متر مکعب است و دبى آب 
ورودى و خروجى ســد به ترتیــب 135 و 101 متر 

مکعب بر ثانیه گزارش شده است.

تداوم جریان آب زاینده رود فعالً تا پایان خرداد

بزرگ ترین شهر زیرزمینى دستکند جهان در نوش آباد 
آران و بیدگل که مدتى پیش پلمب شده بود بازگشایى 
شــد. اســماعیل بایبوردى فرمانــدار آران و بیدگل 
گفت: اثر تاریخى شــهر زیرزمینى نــوش آباد (اویى) 
بزرگ ترین دستکند جهان در آستانه عید سعید فطر به 

روى گردشگران بازگشایى شد.
وى افزود: پس از پلمب شــهر زیرزمینــى نوش آباد 
در هفته گذشــته به علت فقدان هماهنگى متولیان 

مجموعه و ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى موضوع به سرعت در دستور کار قرار گرفت 

و پیگیرى هاى الزم در این زمینه انجام شد.
اســماعیل بایبوردى اضافه کرد: براســاس نشست 
هماهنگى جمعه شب قرار شد تا تفاهمنامه اى بین اداره 
کل میراث فرهنگى استان اصفهان و شهردارى نوش 
آباد به عنوان متولى شهر زیرزمینى به امضا برسد تا از 

این پس اویى براساس استانداردها اداره شود.

شهر زیرزمینى و تاریخى نوش آباد 
از پلمب خارج شد

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
با بیان اینکه خوشبختانه آفت ملخ صحرایى به این استان 
نرسیده اســت، گفت: در حال حاضر دو شهرستان لنجان و 
تیران و کرون آلوده به آفت ملخ هاى بومى شده اند و مقابله 

با این آفت در حدود 10 هکتار انجام شده است.
حسنعلى رحیمى در گفتگو با «ایســنا»، در خصوص هجوم 
ملخ ها به مناطق مرکزى کشــور اظهار کرد: خوشــبختانه 
ملخ هاى صحرایى و مهاجر به مناطق مرکزى کشور و اصفهان 
نرســیده اند و اکنون در استان هاى سیســتان و بلوچستان، 
هرمزگان، بوشهر، فارس، خوزستان، کرمان، جنوب کرمان و 

کهگیلویه و بویراحمد با این آفت مبارزه مى شود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
با بیان اینکه در حال حاضر ملخ هاى بومى در شــهرها و
 استان هاى مرکزى کشور هستند، اظهار کرد: هر ساله ملخ 

هاى بومى در این مناطق دیده مى شوند، منتها همانند دیگر 
آفات در صورت مهیا شدن شرایط آنها، در برخى مقاطع زمانى 
تراکم آنها بیشتر مى شود. وى افزود: ملخ هاى مهاجر، همه 
چیز خوار هستند و به تمام محصوالت کشاورزى خسارت 
وارد مى کنند و در صورتى که قبل از رسیدن به محصوالت 
کشاورزى با این آفت مبارزه شود، از ایجاد خسارت جلوگیرى 

مى شود.
رحیمى در خصوص وجود آفت ملخ هاى بومى در اصفهان، 
اظهار کرد: در حال حاضر دو شهرســتان لنجان و تیران و 
کرون آلوده به آفت ملخ هاى بومى شــده اند، البته تراکم 
این آفت در لنجان باالست که در حال مبارزه با آن هستیم 
تا به باغات و مزارع آسیب نرسد. وى افزود: در حال حاضر 
حدود 10 هکتار از اراضى این مناطق براى مقابله با این آفت 
سمپاشى شده، البته رصد الزم در بقیه شهرستان ها در حال 

انجام است تا این آفت کنترل شود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان در 
خصوص اعتبارات الزم براى مقابله با این آفت، اظهار کرد: 
با توجه به اینکه ملخ  نوعى آفات عمومى است، دولت براى 
مقابله با آنها اعتبارى در نظر مى گیرد، به این دلیل سموم 
الزم براى مقابله با این آفات آماده اســت تا در صورت نیاز 
وارد عمل شویم، همچنین هزینه این مبارزه با این آفت براى 

کشاورزان رایگان است.
وى تأکید کرد: در حال حاضر هیچیــک از مزارع و باغات 
استان اصفهان به دلیل هجوم ملخ هاى بومى دچار خسارت 

نشده اند.
رحیمى با بیان اینکه میزان خسارت ملخ هاى بومى بستگى 
به تعداد و تراکم آفت دارد، گفت: در صورت تراکم آفت و نوع 

محصول، احتمال خسارت تا سطح 70 درصد وجود دارد.

پاى ملخ هاى صحرایى
 به اصفهان نرسیده است

ملخ هایى که در لنجان و تیران و کرون دیده شده اند بومى هستند و خسارتى به مزارع و باغات نزده اند

به منظور ایجاد و گســترش همفکــرى و همکارى هاى 
علمى، آموزشى و فناورى، توســعه آموزش هاى مهارتى و 
تربیت نیروى انسانى ماهر متناسب با نیاز بازار، تفاهمنامه اى 
بین سرپرست دانشگاه جامع علمى کاربردى واحد استانى 
اصفهان و مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان به امضا 
رسید. در مراســمى که به همین منظور در تاالر اجتماعات 
دانشگاه جامع علمى کاربردى با حضور مسئوالن آموزش 
و پرورش و رؤســاى نواحى شــش گانه آموزش و پرورش، 
مسئوالن و مدرسان دانشگاه جامع علمى کاربردى استان 
اصفهان، مدیران هنرســتان ها و... برگزار شــد سرپرست 

دانشــگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان 
با اشــاره به توانمندى ها و نوآورى هاى دانشگاه 
جامع علمــى کاربــردى در زمینه هاى مهارتى 
گفت: دانشگاه جامع علمى کاربردى براى اجرایى 
شدن سند تحول آموزش و پرورش آمادگى دارد و 

دانشگاهى کاربردى و مهارتى است.
مهدى قیصرى اظهار کرد: تا پایان برنامه ششم 
توسعه باید 30 درصد آموزش هاى عالى، به سوى 
آموزش هاى مهارتى ســوق داده شــود که این 

میزان کمتر از 17 درصد است. 
وى به نامگذارى امســال نیز پرداخت و افزود: 
دستیابى به رونق تولید، بدون مهارت، امکانپذیر 
نیست. سرپرست دانشگاه جامع علمى کاربردى 

اســتان اصفهان گفت: در نظام آموزش نظرى، دانشگاه ها 
خوب کار کردند اما علیرغم آموزش هاى مهارتى و اقداماتى 
که انجام شده بود اطالع رسانى براى ورود دانش آموزان به 
دانشگاه خوب نبوده اســت. قیصرى دانشگاه جامع علمى 
کاربردى را متولــى آموزش هاى مهارتــى مى داند که زیر 
نظام وزارت علوم است و مى گوید: در دانشگاه جامع علمى 
کاربردى 30 درصد دروس نظرى و 70 درصد عملیاتى بوده و 
ما از مدرسان آموزش و پرورش که در رشته اى داراى مهارت 
باشند دعوت به کار مى کنیم و به دنبال مدرسانى که محیط 
کار را مى شناسند هستیم. وى خاطرنشــان کرد: دانشگاه 
جامع علمى کاربردى داراى 850 کد رشته در مقاطع کاردانى 
و کارشناسى است ولى در جهان از این نظر عقب هستیم و 

مى توانیم رشته هایى را ایجاد کنیم.

سرپرست دانشــگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان 
گفت: ما در اســتان اصفهان داراى 30 مرکز بــا 16 هزار 
هنرآموز مشغول به تحصیل در 230 رشته هستیم و رشته ها 
نیز بر اساس نیازسنجى دایر شده است. قیصرى اطمینان داد 
تا پنج سال آینده، در استان اصفهان شاهد تحول در مهارت 
خواهیم بود. وى ادامه داد: تا چند ســال پیش نگاه و رسالت 
دانشگاه جامع علمى کاربردى، مدنظر داشتن شاغالن بود 
که امروز عالوه بر آن، جوانان را در بر مى گیرد و در حقیقت 
هدف فعالیت دانشــگاه جامع علمى کاربردى، تقاضا محور 
و بر اساس نیاز بازار کار اســت و توسعه آموزش هاى علمى 
و مهارتى، توانایى تبدیل علم به عمــل و دانایى به توانایى 

و مهارت است.
■■■

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان نیز با اظهار 
خوشــحالى از اینکه در جمــع مدیران هنرســتان هاى 
اصفهان اســت که افــرادى باتجربه، دقیــق، منضبط و 
اجرایى هستند، گفت: استان اصفهان که استانى صنعتى و 
داراى ظرفیت هاى بسیار است توانسته نسبت به متوسط 
شاخص کشور از نظر کّمى و کیفى رشته هاى آموزش فنى 
و حرفه اى و تعداد هنرستان ها در چند ســال اخیر، رو به 

افزایش باشد.
محمد اعتدادى اظهار کرد: در استان اصفهان 400 هنرستان 
کار و دانش و فنى حرفه اى وجود دارد که از این میزان، 160 
هنرستان در شهر اصفهان اســت. این در حالى است که در 

استان اصفهان 90 رشته مهارتى در کار و دانش و 40 رشته 
فنى حرفه اى و بیش از 66 هزار هنرجو در سه پایه تحصیلى، 

مشغول فعالیت هستند.
وى با بیان اینکه مدیران هنرســتان هاى استان اصفهان، 
سال گذشته سال سختى را پشت سر گذاشتند که آن استقرار 
پایه دوازدهم بود که البته مسیر با آرامش سپرى شد، گفت: 
یکى از مسیرهاى رشد و بالندگى آموزش و پرورش، توجه 
ویژه به هنرستان ها بوده که سند تحول بنیادین، آن را به ما 
تکلیف کرده و در چند سال گذشته بر اساس آمار، ما در این 
زمینه موفق بودیم و مسیر را به خوبى طى کردیم و با نگرش 

مدیران، این رشد و بالندگى ارتقا مى یابد.
اعتدادى با اشــاره به امضاى تفاهمنامه بین 
دانشــگاه جامع علمى کاربــردى و آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان گفت: ما نیازمند 
امضاى اینگونــه تفاهمنامه ها هســتیم تا 
کاســتى ها براى عملیاتى کردن سند تحول 
بنیادین، کاهش یابد. این در حالى اســت که 
در هشت ماه گذشته آموزش و پرورش استان 
اصفهان با سازمان ها و دستگاه هاى مختلف 
بیش از ده تفاهمنامه به امضا رسانده است ولى 
این تفاهمنامه با دانشگاه جامع علمى کاربردى 

با بقیه تفاهمنامه ها، متفاوت است.
■■■

معاون دوره متوسطه آموزش و پرورش استان 
اصفهان هم گفت: یکى از اصلى ترین دغدغه هاى آموزش و 
پرورش مهارت آموزى است که امید است با امضاى تفاهمنامه 
بین دانشگاه جامع علمى کاربردى و آموزش و پرورش، به 

حرفه آموزى کمک شود.
محمدرضا ناظم زاده افزود: رویکــرد آموزش و پرورش در 
سال هاى اخیر، مهارت آموزى و حرکت در این راستاست و 
این تکلیف آموزش و پرورش است. بنابراین از هر فرصتى 
براى گسترش مهارت آموزى، استقبال مى کنیم و مى توان 
در زمینه هاى برون سپارى از دانشگاه جامع علمى کاربردى 
بهره گیرى کرد. وى با بیان اینکه امــروز 40 درصد دانش 
آموزان ما در هنرستان ها تحصیل مى کنند، گفت: دانشگاه 
جامع علمــى کاربردى اســتان اصفهــان مى تواند زمینه 

رشته هایى همچون صنایع دستى و... را فراهم کند.

امضاى تفاهمنامه همکارى بین آموزش و پرورش و دانشگاه علمى کاربردى
ساسان اکبرزاده
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 40 سال 
براى کسب جایزه کن 

انتظار کشیدم

0
براى کس
انتظ

 40 بانــدراس»  «آنتونیــو 
ســال براى کســب یکــى از 
ارزشمندترین جوایز سینمایى، براى 
جایز جشــنواره فیلم «کن» انتظار کشیده 
اســت. باندراس 58 ســاله در این مورد و در 
مصاحبه با «آسوشیتدپرس» مى گوید: وقتى 
یک هنرمند جوایــز را در ســن پایین دریافت 
مى کند ممکن اســت مرتکب اشتباه شود اما من 

مرتکب هیچ اشتباهى نشدم.
باندراس که اعتبار و شهرت سینمایى اش با فیلم هایى 
همچون «نقاب زورو» شــکل گرفت، امسال با بازى در 
نقش «ســالوادور مالو» در فیلم «درد و افتخار» جدیدترین 
فیلم درام «پدرو آلمودوار» جایزه «بهترین هنرپیشــه نقش 

اصلى مرد» جشنواره بین المللى فیلم کن را دریافت کرد.
با بازى در این فیلم، هشتمین همکارى باندراس با آلمودوار 
شکل گرفت. در فیلم جدید «درد و افتخار» او نقش «مالو» 
شخصیت یک فیلمســاز مشــهور را ایفا مى کند که روایت 

زندگى شخصى و حرفه اى اش به تصویر کشیده مى شود.
باندراس در مورد کار با آلمودوار مى گوید: «پدرو آلمودوار» 
فردى بسیار خاص است و من او را کامًال درك مى کنم. او به 
مرحله اى گام نهاد تا بخشى از شخصیت خود را که تا پیش از 

این آشکار نشده بود را نشان دهد.
او در ادامه مى افزاید: مــن در این فیلم نقش خود آلمودوار را 
بازى کردم و به همین دلیل او در این جایزه با من سهیم است. 
او خالق آثارى ماندگار چون «هزارتوى شور»،  «منو ببند» و 

«زنان در آستانه فروپاشى عصبى» است.

فصل اول ســریال «رقص روى شیشه» با بازى 
بهرام رادان، مهتاب کرامتــى و امیر آقایى و دیگر 
چهره هاى سرشــناس دنیاى بازیگرى به پایان 

رسید.
سریال «رقص روى شیشه» به کارگردانى مهدى 
گلستانه در آخرین روزهاى بهمن ماه 97 با برگزارى 
مراسم افتتاحیه به نمایش خانگى آمد و طرفداران 
خاص خودش را داشت. این سریال که در چند هفته 
گذشته با حواشى زیادى رو به رو شده است با انتشار 
دوازدهمین قسمت به پایان فصل اول خود رسید 
و باید منتظر ماند و دیــد در دومین فصل خود چه 

اتفاقاتى براى بازیگران این سریال رخ مى دهد.
دوازدهمین قســمت از فصل اول سریال «رقص 
روى شیشه» دیروز یک شــنبه 12 خرداد ماه در 
شبکه نمایش خانگى توزیع شــد و به این ترتیب 

دفتر فصل اول این سریال بسته شد.
این ســریال که قرار بود در 26 قسمت به نمایش 
خانگى بیاید بــا تغییراتى مواجه شــد و با توزیع 
دوازدهمین قســمت خبرهایى از پایان فصل اول 

به گوش رسید.
چند روز گذشته ســریال «رقص روى شیشه» به 
یکى از سریال هاى پرحاشیه نمایش خانگى تبدیل 

شده است و شکایت بهرام رادان از سرمایه گذاران 
این ســریال ماجراهاى تازه اى را بــراى عوامل 

سازنده سریال رقم زد.
«رقص روى شیشه» فضایى عاشقانه و اجتماعى 
دارد و «رعنا» با بازى مهتاب کرامتى و همسرش 
«یغما» با بازى بهرام رادان دو شــخصیت اصلى 
داستان «رقص روى شیشه» را تشکیل مى دهند 
که در کنار بازیگران سرشناس دیگر به ایفاى نقش 

مى پردازند.
بهرام رادان، مهتاب کرامتــى، امیر آقایى، مهرداد 
صدیقیان، میترا حجار، هدى زین العابدین، حامد 
کمیلى، ستاره اسکندرى، بیتا فرهى، سحر قریشى، 
همایون ارشــادى، ترالن پروانه، علیرضا زمانى 
نســب، ابوالفضل میرى، جواد یحیوى، احســان 
عباسى، بیژن افشار، عباس توفیقى، هانى صالحى، 
پانته آ کیقبادى، نگار جعفرى، مجتبى واشــیان، 
دلساکریم زاده، احسان ســعادتى، دانیال کریمى 
و حسین شمس رضوى بازیگران سریال «رقص 

روى شیشه» را تشکیل مى دهند.
خوانندگى ســریال «رقص روى شیشه»  را امیر 
مقاره و رهام هادیان (گروه ماکان بند) و هوروش 

بند برعهده دارند.

بازیگران فاز سوم ســریال «بچه مهندس» انتخاب 
شده اند و پیش بینى مى شــود تصویربردارى کار از 

تیرماه شروع شود.
فصل سوم ســریال «بچه مهندس» به کارگردانى 
على غفارى و تهیه کنندگى سعید سعدى همچنان 
در مرحله پیش تولید اســت و احتماًال اوایل تیر ماه 
تصویربردارى آن شروع مى شــود. در حال حاضر 
بازیگران سریال انتخاب شده اند ولى هنوز قرارداد 

آنها بسته نشده است.
داســتان «بچه مهندس» در تاریخ معاصر و در سه 
فاز کودکــى، نوجوانى و جوانى شــخصیت اصلى 
روایت مى شود و زندگى پســرى را تصویر مى کند 
که در کودکــى رها شــده و در پرورشــگاه بزرگ

 مى شود و...
پرویز پورحسینى، ســیما تیرانداز، اندیشه فوالدوند، 
 حمید شریف زاده، سلمان فرخنده، مانى رحمانى و... 
از جمله بازیگرانى هستند که در دو فاز قبلى سریال 
«بچه مهندس» به ایفاى نقش پرداختند. این سریال 

از  شبکه 2 سیما پخش شده است.

به گفته پوالد کیمیایى، کارگردان و بازیگر سینما و 
تلویزیون  درخواست پروانه ساخت فیلمنامه «لکنت» 
به سازمان ســینمایى ارائه شده و وى منتظر است تا 

پیش تولید کار را شروع کند.
پوالدکیمیایى، کارگردان «لکنت» درباره ســاخت 
فیلم جدیدش بــا محوریت زنان گفت: بازنویســى 
نهایى فیلمنامه انجام شده است و درخواست پروانه 

ساخت هم داده ایم. 
وى ادامه داد: اگــر اتفاق خاصى نیافتــد با دریافت 
پروانه ســاخت، پاییز فیلمبــردارى را آغاز خواهم 

کرد.
کیمیایــى در پایان درباره ســاخت فیلــم «هانه» 
که قرار بود پیش از «لکنت» ســاخته شــود، گفت: 
با توجه به شــرایط ارز فعًال نمى توانــم «هانه» را 
بســازم و پیش از آن قطعًا «لکنت» را کلید خواهم

 زد.
پوالد کیمیایى، بازیگر سینماســت کــه به تازگى 
فیلــم اول خود بــه نام «معکــوس» را ســاخته 
و ایــن فیلــم در انتظــار زمــان اکران مناســب

 است.

از نقش هاى تکرارى گریزانم

امیررضا دالورى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص 
آخرین مجموعه فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در 
حال حاضر مشــغول بازى در نمایش «تراس» به کارگردانى 
مسعود کرامتى هستم که هر شب در تماشاخانه ایرانشهر روى 

صحنه مى رود.
وى اضافه کرد: به تازگى در مجموعه تلویزیونى «سال هاى 
خوب خانه ما» ساخته احمد کاورى به ایفاى نقش پرداختم که 
با توجه به تصاویرى که از گریم من در این مجموعه منتشــر 
شده مشخصًا در این سریال نقش بسیار متفاوتى ایفا مى کنم 
و مهمترین دلیلم نیز براى حضور در این مجموعه تفاوت هاى 

آن نسبت به دیگر کارهایم است.
بازیگر فیلم «چ» درباره زمان پخش این ســریال تأکید کرد: 
هنوز بخش زیادى از فیلمبردارى سریال باقى مانده و به تازگى 
متوجه شدیم که این سریال از شبکه 3 سیما روى آنتن مى رود 
اما هنوز گروه زمان دقیقى را براى پخش در نظر نگرفته ولى 
آنچه مسلم است «سال هاى خوب خانه ما» سال آینده پخش 
مى شود. وى درباره کم کارى خود در عرصه سینما اذعان کرد: 
پیشنهادات زیادى براى بازى در ســینما داشتم اما متأسفانه 
متن هاى خوبى نبودند و ترجیح دادم به جاى بازى حضور در 
آثار سطحى به عرصه تئاتر برگردم که همیشه از حضور در آن 

لذت مى برم.
بازیگر فیلم ســینمایى «آزاد به قید شرط» درباره دورى خود 
از صحنه تئاتر اضافه کرد: آخرین بارى که بازى روى صحنه 
تئاتر را تجربه کردم به یکسال پیش بر مى گردد و اتفاقًا خیلى 
مشتاقم که همین امسال بار دیگر حضور روى صحنه را تجربه 
کنم. اتفاقًا پیشــنهادات تئاترى همیشه زیاد است اما فرصت 
تمرین و اجرا به دلیل کارهاى تصویرى از من گرفته شده بود. 
وى تصریح کرد: این روزهــا تئاترهایى به نام تئاتر الکچرى 
مد شــده که البته من اصًال با آنها مخالف نیستم. به نظر من 
این نوع از تئاتر هم باید به بقاى خود ادامــه دهد و صد البته 
که طى چند سال گذشــته مخاطب تئاتر به طرز چشمگیرى 
افزایــش پیدا کرده کــه خــودش مى تواند امیــدوار کننده

 باشد.
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«ملخ» به کارگردانــى فائزه عزیزخانــى و تهیه کنندگى نیکى 
کریمى ظرف چند روز آینده وارد مرحله پیش تولید خواهد شــد. 
تاکنون از میان بازیگران حضور فرهاد اصالنى و ترانه علیدوستى 
در این فیلم سینمایى قطعى شــده و ظرف چند روز آینده گروه 
تولید با چند بازیگــر دیگر براى حضور در ایــن پروژه به توافق 

خواهند رسید.
فرهاد اصالنى پس از ســریال «هیوال»ى مهــران مدیرى و 
فیلم جدید اصغر نعیمى با عنوان «خط اســتوا» –که هم اکنون 
در کشــور اندونزى در مرحله فیلمبردارى قــرار دارد– به این 
پروژه مى پیوندد. آخرین تجربه ســینمایى ترانه علیدوســتى 
نیز به فیلم «فروشــنده» اصغــر فرهادى برمى گــردد که در 
ســال 95 در ایران به نمایش درآمد. علیدوســتى چند ســالى 
درگیر سریال پرحاشیه «شــهرزاد» بود و حاال در تجربه جدید 
سینمایى خود قرار است در فیلم فائزه عزیزخانى به ایفاى نقش

 بپردازد.
«ملخ» به نویسندگى فائزه عزیزخانى مضمونى روانشناختى دارد.

نیکى کریمى پــس از تهیه دو فیلــم «آذر» (محمد حمزه اى) 
و «شیفت شــب» به کارگردانى خودش، در این فیلم براى بار 
سوم تهیه کنندگى یک اثر ســینمایى را برعهده مى گیرد. «روز 
مبادا» عنوان اولین ســاخته بلند فائزه عزیزخانى است که نوروز 
94 در ســینماهاى گروه هنر و تجربه به نمایــش درآمد. هدیه 
تهرانى،  شــیرین آقا رضاکاشــى و... بازیگران اصلى این فیلم 

بودند.
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نیما رئیسى، بازیگر ســینما و تلویزیون گفت: ترجیح 
مى دهم نقش هایــى بازى کنم که بــراى خودم و 

بینندگان متفاوت باشد.
نیما رئیســى، بازیگر نقش «پژمان» در سریال «دل 
دار» ،که در شب هاى ماه رمضان از شبکه 2 مهمان 
خانه هاى مردم اســت، در خصوص نقشش در این 
ســریال اظهار کرد: فیلمنامــه «دل دار» به قدرى 
ملموس و نقش به گونه اى طراحى شده که چالش ها 
و درگیرى هاى خاص خود را داشت به همین دلیل در 
این سریال بازى کردم البته موضوعى که بیش از همه 
برایم اهمیت دارد تکرارى نبودن نقش هایى است که 
به من پیشنهاد مى شود چرا که از این موضوع گریزان 
هستم. وى افزود: هنوز نتوانستم با این موضوع کنار 

بیایم که در هر سریالى بازى کنم به همین دلیل فعًال 
ترجیح مى دهم گزیده کار باشــم و نقش هایى بازى 
کنم که هم براى خودم و هم براى بینندگان متفاوت 
باشد، مثل بازى در ســریال «پدر»که آن هم نقش 

متفاوتى بود.
رئیســى درمورد نقش «پژمان» بیان کرد: «پژمان» 
نقشى بود که با بسیارى از شــخصیت هاى فیلمنامه 
درگیر مى شد و این وسعت ارتباط برایم چالش برانگیز 
بود و از ســوى دیگر تلفیق احساســات و یک رفتار 
مدیریتى نقش را از موقعیت تک بعدى خارج مى کرد 
و دست بازیگر را براى ایفاى نقش باز مى گذاشت که 
البته خیلى فراز و فرود هاى خوب و جذابى داشت. وى 
در ادامه به مخاطبان اشاره کرد و گفت: امیدوارم این 

ســریال که در ســاعات افطار پخش مى شود باعث 
حرص خوردن مخاطبان نشــود اما این قصه دردى 
را به تصویر کشــیده که خیلى از مردم کشــورمان با 
آن دســت و پنجه نرم مى کنند و در مســیر آن قرار

 گرفته اند.
بازیگر نقش «پژمان» ادامه داد: یک رفاقتى در بین 
گروه هاى تولید کننده در مــاه رمضان وجود دارد که 
تالش کردند تا سریال هاى شــاخصى را براى مردم 
تهیه کنند. رئیسى گفت: به همه همکارانم خداقوت 
مى گویم و امیدوارم در ابتدا مردم از دیدن ســریال ها 
احساس رضایت کنند؛ این سریال برشى از یک زندگى 
امروز جامعه ماســت و به بیان مشکالت مى پردازد و 

مخاطب را با خود همراه مى کند.

نیما رئیسى با اشاره به چالش برانگیز بودن کاراکتر«پژمان» در «دل دار»: 

فصل اول «رقص روى شیشه» 
در ایستگاه پایانى

بازیگران «بچه مهندس3» 
انتخاب شدند

پوالد کیمیایى: 
«لکنت» را قبل از «هانه» 

کلید مى زنم 

حامد بهداد بازیگر سینما وتلویزیون ایران این روزها مشغول بازى 
در یک سریال شبکه نمایش خانگى است.

حامد بهداد این روزها مشــغول یک تجربه جدید اســت. تجربه 
بازى در سریال شبکه نمایش خانگى که به نظر مى رسد در میان 
بازیگران ســینماى ایران طرفدار زیادى دارد. او در سریال «دل» 
که به کارگردانى منوچهر هادى روزهاى فیلمبردارى را پشت سر 
مى گذارد با بیژن امکانیان، سعید راد، کورش تهامى، نسرین مقانلو 

و ساره بیات مشغول همکارى است.  

چهره خندان حامد بهداد 
در کنار سعید راد

«آنتونیو باندراس»:
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آگهى مزایده

علیرضا اطهرى فر - شهردار  ورنامخواست

نوبت اول

م الف: 489244

شهردارى ورنامخواست به استناد مجوز شماره 56 مورخ 02/22/ 1398 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین 
کارگاهى به مساحت حدود 2600 متر به آدرس ورنامخواست بلوار جانبازان واقع در مجموعه کارگاهى از طریق مزایده  عمومى اقدام نماید. 
لذا عالقمندان شرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده تا تاریخ 1398/03/30 به واحد مالى شهردارى 

ورنامخواست مراجعه نمایند.

قهرمانى در جام حذفى از زمانى که تبدیل به یک سهمیه 
مســتقیم براى رفتن به آسیا شد حساســیت و جذابیت 
بیشترى پیدا کرد چرا که تیم ها با انجام چهار پنج بازى
 مى توانستند مجوز حضور در رقابت هاى قاره اى را بگیرند.

 در تاریخ جام حذفى براساس آمار و ارقام جالل اکبرى، 
بازیکن سابق سپاهان و پرســپولیس با پنج قهرمانى در
 جام حذفى پرافتخارترین بازیکن اســت. او ســه بار با 
سپاهان و دوبار با پرســپولیس به مقام قهرمانى در جام 

حذفى رسیده است.
مدافع چپ سابق تیم هاى سپاهان و پرسپولیس در این 
رابطه گفــت:  اینکه قطعاً لطف خدا بوده اســت که من 
توانسته ام با دو تیم پنج بار به مقام قهرمانى در جام حذفى 
برسم. خودم خیلى خوشحالم و خدارا شکر مى کنم چون 
خیلى بازیکنان بزرگى بودند که زحمات زیادى کشیدند و 

کمتر این شانس را داشتند. 
او درباره قهرمانى ها و احساسش در هرکدام از آنها گفت: 
خب من سه بار با سپاهان و دوبار با پرسپولیس قهرمان 
شدم. قهرمان شدن خیلى لذتبخش است ضمن اینکه تیم 
قهرمان سهمیه آسیا را هم مستقیم مى گیرد. یک راه کم 
دردسرتر نسبت به لیگ برتر است و یک تیم مى تواند با 

چهار پنج مسابقه جام بگیرد و به مسابقات آسیایى برود. 
اکبرى درمورد جذاب ترین قهرمانــى هایى که در جام 
حذفى به دست آورده گفت: یکى از بهترین هایش سال 86 
بود که با سپاهان مقابل پرسپولیس در نقش جهان بازى 
کردیم. اتفاقاً من در آن بازى یک پنالتى هم خراب کردم و 
شرایط برایم واقعاً خیلى دشوار بود اما خداراشکر در نهایت 

به مقام قهرمانى رسیدیم. 

او با اشاره به اینکه در سال هاى 83، 86-85 و 87-86  با 
سپاهان و در سال هاى 89-88 و 90-89 با پرسپولیس 
قهرمانى در جام حذفى را تجربه کرده افزود: درباره آمار 
من یک اشــتباهى صورت گرفته و برخى از ســایت ها 
نوشته اند که من در سال 90-89 براى پرسپولیس بازى 
نکرده ام در حالى که من در تمام بازى ها غیر از فینال برابر 
ملوان که مصدوم بودم، حضور داشتم. اتفاقاً آقاى دایى در 
آن سال بیشتر من را در جام حذفى بازى مى داد اما قبل از 
فینال برابر نفت تهران مصدوم شدم و فینال را از دست دادم. 
اولین قهرمانى سیدجالل اکبرى در سال 83 با سپاهان 
به دســت آمد و آنها در یک فینال جذاب برابر استقالل 
به این عنوان رسیدند. اکبرى در این رابطه گفت: بله، آن 
فینال خیلى هم جنجالى شــد. اگر یادتان باشد آن زمان 
فینال رفت و برگشــت بود، ما در اصفهــان 3 بر 2 بازى 
رفت را بردیم و در آزادى هم توانستیم 2 بر صفر استقالل 
را در ورزشــگاه مملو از تماشاگر شکســت دهیم. یادم 
هست استقالل آن زمان یکى از بهترین تیم هایش بود و 
بازیکنانى مثل عنایتى، جبارى، سامره، اکبرپور و محمود 

فکرى در این تیم بازى مى کردند.
بازیکن سابق تیم هاى سپاهان و پرسپولیس اما در ادامه 
گفت: رقابت هاى جدى و کرى  سپاهان با پرسپولیس و 
استقالل از سال 82 آغاز شد و به نظرم این خوب است که 
رقابت وجود دارد اما رقابت باید سالم باشد نه اینکه تیم ها 
و بازیکنان جو را متشــنج کنند. مردم ما خیلى احساسى 
هستند و یک مصاحبه یا یک حرکت مى تواند جو را ناآرام 

یا آرام کند. 
 او درباره اتفاقات آخرین بازى دو تیم سپاهان و پرسپولیس 

گفت: اتفاقات خیلى بدى افتاد و خود من به 
شخصه دوست نداشــتم به ورزشگاه بروم 
چون مى دانســتم از بازیکن و مسئول و 
هوادار براى بى احترامى به یکدیگر آمده 
بودند. خیلى ها اصــًال براى دیدن بازى 
نیامده بودند و بــه جرأت مى توان گفت 
که برخــى از آنها در طــول 90 دقیقه 
اصًال فوتبال را ندیدند و فقط در حال بى 

احترامى به همدیگر بودند.
او اضافه کــرد: آخرین بازى دو تیم هم 
به نظرم با اتفاقات درون زمین و از سوى 
بازیکنان آغاز شد. اعتراض هاى تند به 
همدیگر و داور به نظر من باعث شــد تا 
جو سکوها هم خراب شود. واقعًا اتفاقات 
ناراحت کننده اى بود و امیدوارم دیگر در 

فوتبالمان شاهد چنین مسائلى نباشیم. 
اکبرى در این رابطه که حضورش در دو تیم 
سپاهان و پرسپولیس با چه واکنشى از سوى 

هواداران دو تیم همراه بوده است هم گفت: من 
خودم اصفهانى هستم و همسرم تهرانى است 

 (مى خندد) و همیشــه یک پایم اصفهان و یک 
پایم تهران است. اما خارج از شوخى من اعتقاد دارم 

فوتبال حرفه اى است آدم در هر تیمى که هست باید 
با تمام وجود زحمت بکشد. هوادارها به هر حال نسبت 

به تیمشان عالقه و تعصب دارند و ممکن است حرفى هم 
بزنند اما من به شــخصه از هیچکدام از هواداران دو تیم 

بدى ندیده ام و همیشه مدیون هواداران بوده ام. 

یک اصفهانى
 پرافتخارترین در جام حذفى

 
«جریمه 50 میلیونى خیلى سنگین است، من ندارم!» اگر این را یک فرد عادى مثل 
من و شما بگوید جاى تعجب ندارد اما وقتى بشنوید این را سنگربان شماره یک تیم 

ملى ادعا کرده اگر از تعجب شاخ هم در بیاورید ما به شما حق مى دهیم.
هفته گذشته کمیته اخالق به دلیل برخورد نادرست بیرانوند با مأمور نیروى انتظامى 
در بازى با پارس جنوبى جم، حکم جریمه 50 میلیون تومانى و محرومیت شش ماهه 
تعلیقى وى را صادر کرد. همانطور که انتظار مى رفت این حکم با اعتراض این بازیکن 
مواجه شد البته آنطور که رسانه ها نوشتند گویا او با محرومیتش هیچ مشکلى نداشته 
و اعتراضش بابت 50 میلیون پولى بوده که باید به حساب فدراسیون واریز مى کرده 

است. على بیرو مدعى شــد که توانایى پرداخت چنین جریمه سنگینى(!) را 
ندارد. دســت آخر هم این باشــگاه بود که جور بازیکن یاغى اش را 

کشید و دست به جیب شد تا مبادا براى بازى حساس مقابل 
زردپوشان به دلیل محرومیت او، تیم ضربه بخورد.

در اینکه غیبت مهره تأثیرگذارى همچون 
بیرانونــد در آن مســابقه حســاس 

به پرسپولیس مى توانســت ضربه مهلکى 
وارد کند هیچ شــکى 
نیست اما مسئله این است که 
چرا وقتى بازیکنــى مرتکب تخلفى

مى شــود باشــگاه باید تاوانش را بدهد؟  
حتى به قیمت محرومیت او از حضور در بازى 
بعدى. آیا این مهربانى نابجاى مسئوالن پرسپولیس در حق بیرانوند موجب
نمى شود از این پس دیگر هم تیمى هاى او با خیال راحت هر اشتباهى خواستند 

انجام دهند و دلشان قرص باشد که تا باشگاه هست، نیازى نیست آنها دست 
در جیب مبارکشان کنند. آن هم در صورتى که مبلغ این جریمه ها براى 

این بازیکنان که رقم قراردادشــان میلیاردى است، حکم پول 

تو جیبى را دارد. در مورد جناب بیرانوند هم که به تازگى فاش شــده که او غیر از این
 پول هاى میلیاردى که از باشگاه مى گیرد از جمله افرادى است که براى حضور در 
برنامه هاى تلویزیونى به عنــوان مهمان به دریافت کمتر 
از 30 میلیــون تومان رضایــت نمى دهد و 
براى شــرکت کردن در مسابقه اى چون 
«شــوتبال» هم درخواست دستمزد 50 
میلیونى داشته اســت. هرچند که تهیه 
کننده «شوتبال» این خبر را تکذیب کرده 
اما این تکذیبیه هم در اصــل ماجرا خلل وارد 
نمى کند که چطور دروازه بانى که براى یک 
فصل فوتبالى میلیاردهــا تومان از 
باشگاه پول مى گیرد نمى تواند 
پرداخت جریمه 50 میلیونى 
را خودش گرد ن بگیرد؛ آن 
هم وقتى خــودش مقصر 

بوده نه باشگاه.

بازى نیمه نهایى جام حذفــى فوتبال ایران میان 
سپاهان و پرسپولیس منجر به بروز حوادثى تلخ 
و ناراحت کننده از جمله آسیب دیدگى جدى چند 

هوادار حاضر در استادیوم شد.
 بازى سپاهان و پرســپولیس در نیمه نهایى جام 
حذفى روى ســکوها منجر به بروز اتفاقاتى تلخ 
شد که حاصلش مضروب و مصدومیت شدید چند 
هوادار بود. یکى از هواداران پرسپولیس که گفته 
مى شد براى بازى هاى این تیم از کشور هلند به 
ایران مى آید، در این بازى به شدت مضروب و از 
ناحیه چشم دچار مصدومیت شدید شد. «فرشید 
آقاباالزاده» که در حال حاضر در بیمارستان است 
درباره شرایط خودش گفت:  «شرایطم زیاد خوب 
نیست. االن سى تى اسکن انجام دادم و دکترها 

مى گویند احتمال عفونت چشم وجود دارد.» 
او درباره بروز این حادثه هم گفت: «از ورزشگاه و 
دِر غربى که پرسپولیسى ها بودند بیرون آمدیم که 
به ما حمله کردند و خود من را با تیغ (کاتر)، کمربند 
و سنگ زدند. ما حتى لباس هاى پرسپولیسى که 
تنمان بود را درآوردیم اما آنجا هرکســى مى آمد 
مى زدند فرقى نمى کرد پرچم پرسپولیس داشت 
یا نداشــت.» او که در بیمارستان فیض اصفهان 
بسترى اســت در مورد شــرایط چشمش گفت: 
«متأسفانه شرایط چشمم خوب نیست. باید چند 
روز در اصفهان بمانم چون گفتند در مورد چشم 

حرکت کردن خطرناك است.» 
هوادار مصدوم پرسپولیس در پایان گفت: «آقاى 
عرب و آقاى خبیرى از پرسپولیس با من در تماس 
بودند اما از سپاهانى ها هیچکسى در این مدت نه 

زنگ زده و نه به مالقاتم آمده است.»  

 بدون هیچ تردیدى، سیاوش یزدانى طى دو ماه 
گذشته یکى از جنجال سازترین بازیکنان فوتبال 
ایران بوده و با صحبت ها، درگیرى ها و حواشى که 
ساخته، به جمع خبرسازترین فوتبالیست هاى لیگ 

برترى اضافه شده است.
یزدانى بعد از بازى برگشت مقابل پرسپولیس در 
تهران، مصاحبه اى کرد که به یک دردسر واقعى 
تبدیل شد و در دیدار جام حذفى برابر سرخپوشان، 
ضمن توهین علنى به شجاع خلیل زاده که قابل 
تشخیص از طریق صفحه تلویزیون بود و همچنین 
درگیرى هاى دیگر با بازیکنان ایــن تیم و البته 
زدن گل به خودى براى صعود سرخ ها، حسابى 

جنجال ساز شد.
اما از اطراف باشــگاه استقالل شــنیدیم نام این 
بازیکن در لیســت خرید باشــگاه استقالل قرار 
گرفته و شاید یزدانى که حاال به یکى از بازیکنان 
منتقد پرسپولیس بدل شده، در لیگ بعدى پیراهن 
استقالل را به تن کند تا یکى از پر سر و صدا ترین 

انتقال ها براى آبى پوشان رقم بخورد. 

سیاوش در استقالل؟

همین یکى را کم داشتیم!

با تیغ به چشمم
 ضربه زدند

میالد فخر الدینى: فعالً عجله اى نیست

50 میلیون سنگینه؟!
مرضیه غفاریان

را سنگربان شماره یک تیم این اما وقتى بشنوید ما بگوید جاى تعجب ندارد
 کرده اگر از تعجب شاخ هم در بیاورید ما به شما حق مى دهیم.

ذشته کمیته اخالق به دلیل برخورد نادرست بیرانوند با مأمور نیروى انتظامى 
0با پارس جنوبى جم، حکم جریمه 50 میلیون تومانى و محرومیت شش ماهه 
صادر کرد. همانطور که انتظارمى رفت این حکم با اعتراض این بازیکن وى را

شد البته آنطور که رسانه ها نوشتند گویا او با محرومیتش هیچ مشکلى نداشته 
0ضش بابت 50 میلیون پولى بوده که باید به حساب فدراسیون واریز مى کرده 

مدعى شــد که توانایى پرداخت چنین جریمه سنگینى(!) را لى بیرو
ســت آخر هم این باشــگاه بود که جور بازیکن یاغى اش را 

دست به جیب شد تا مبادا براىبازى حساس مقابل
ن به دلیل محرومیت او، تیم ضربه بخورد.

ه غیبت مهره تأثیرگذارى همچون 
ـد در آن مســابقه حســاس 

به پرسپولیس ســت ضربه مهلکى 
وارد کند هیچ شــکى
نیست اما مسئله این است که 
چرا وقتى بازیکنــى مرتکب تخلفى
مىشــود باشــگاه باید تاوانش را بدهد؟
حتى به قیمت محرومیت او از حضور در بازى 
یا این مهربانى نابجاى مسئوالن پرسپولیس در حق بیرانوند موجب
د از این پس دیگر هم تیمى هاى او با خیال راحت هر اشتباهى خواستند 

هند و دلشان قرص باشد که تا باشگاه هست، نیازى نیست آنها دست 
ب مبارکشان کنند. آن هم در صورتى که مبلغ این جریمه ها براى

کنان که رقم قراردادشــان میلیاردى است، حکم پول 

برنامه هاى تلویزیونىبه عنــوان مهمان به دریافت کمتر
30 میلیــون تومان رضایــت نمى دهد و  از
براى شــرکت کردن در مسابقه اىچون 
0«شــوتبال» هم درخواست دستمزد 50
که تهیه میلیونى داشته اســت. هرچند

کننده «شوتبال» این خبر را تکذیب کرده 
اما این تکذیبیه هم در اصــل ماجرا خلل وارد 
بانى که براى یک  نمى کند که چطور دروازه
فصل فوتبالى میلیاردهــا تومان از 
باشگاه پول مى گیرد نمى تواند 
پرداخت جریمه 50 میلیونى 
را خودش گرد ن بگیرد؛ آن 
هم وقتى خــودش مقصر 

بوده نه باشگاه.

با بازگشت مهدى تاج از پاریس قرار است حمید اســتیلى، مربى جدید تیم امید را به رئیس 
فدراسیون فوتبال معرفى کند تا کارهاى مربوط به عقد قرارداد با او انجام شود.

در همین زمینه کمیته فنى اخیراً جلسه اى تشکیل داد که در این نشست نام دو سه گزینه براى 
مذاکره به حمید استیلى داده شد و قرار است در روزهاى آتى مدیر فنى تیم امید با یکى از آنها 
به توافق برسد.  گفته مى شود با حضور مربى جدید در تیم امید قرار نیست تغییرى در کادر فنى 
رخ دهد به این دلیل که رضا شاهرودى، سهراب بختیارى زاده و فرشاد ماجدى با تیم امید 
قرارداد دارند. این تیم براى حضور در بازى هاى نهایى قهرمانى زیر 23 سال آسیا در تایلند 
آماده مى شود. مسابقاتى که 16 تیم برترآسیا در آن حضور خواهند داشت. هنوز قرعه کشى 
بازى ها انجام نشده اما ایران در سید 4 قرار گرفته است. سهمیه آسیا در المپیک 2020 توکیو 
چهار تیم است و تیم هاى راه یافته به نیمه نهایى به المپیک 2020 توکیو صعود مى کنند. اگر 
ژاپن که میزبان بازى هاست در مرحله نیمه نهایى حاضر نباشد آن وقت تیم هاى راه یافته به 

بازى پایانى و برنده بازى رده بندى المپیکى مى شوند. 
بر اساس اعالم کمیته فنى فدراسیون فوتبال دور جدید تمرینات تیم امید بعد از انتخاب مربى 

جدید مشخص خواهد شد. 

مدافع راســت ذوب آهن در مورد شــرایط خودش و 
تیمش  صحبت کرد.

میالد فخرالدینى در گفتگویى در خصوص شــرایط 
ذوب آهن در فصل هجدهم اظهار کرد: بدشانســى 
و یکســرى تغییرات باعث شــد ابتداى فصل نتیجه 
نگیریم و تیم به زمان نیاز داشت و خوشبختانه به روند 
موفقیت و نتیجه گیرى خودمان برگشتیم و توانستیم 
هم در لیگ خودمان را تا حد ممکن باال بکشیم و هم 
در آســیا تنها تیم ایرانى باشــیم که به مرحله حذفى 

صعود کرده است.
مدافع ذوب آهن در مورد عملکرد ایــن تیم در لیگ 
قهرمانان در ادامه گفت: ما در گروه سختى قرار گرفتیم 
ولى توانستیم نتایج خوبى بگیریم و به عنوان سرگروه 

راهى مرحله بعد شویم و خوشــحالم که حداقل یک 
نماینده از ایران در مرحله حذفى حضور دارد.

فخرالدینــى در مــورد تقابل ذوب آهن بــا االتحاد 
خاطرنشــان کرد: االتحاد بــه نظــرم از النصر تیم 
ضعیف ترى اســت ولى بدون شــک براى فصل بعد 
خودشــان را تقویت مى کنند و با تیمى گردن کلفت 
راهى رقابت ها مى شوند و کار سختى داریم. متأسفانه 
بحث میزبانى در کشــور ثالث هم در این بازى وجود 

دارد و ناچاریم در کشور دیگرى میزبانى کنیم.
وى در مورد خداحافظى دو بازیکن تیمش هم گفت: 
هم رشید و هم محمدرضا از بهترین بازیکنان تیم ما 
بودند و نقش کلیدى در تیم داشــتند و از جدایى آنها 
متضرر خواهیم شد ولى برایشــان هرجا که مى روند 
آرزوى موفقیت دارم. قطعًا آنها هم براى پیشــرفت 
جدا شده اند و امیدوارم اتفاقات خوبى برایشان بیافتد.

فخرالدینى در مورد رقابت با اســماعیلى فر در پست 
دفاع راست با بازگشتش به تیم هم گفت: من به عنوان 
یک بازیکن وظیفه دارم همه تالشم را براى موفقیت 
تیم به کار بگیرم و در تمرینات هــم آماده ترین فرم 
خودم را نشــان دهم تا نظر ســرمربى را جلب کنم و 
اینکه چه کســى بازى کند تشــخیصش با سرمربى 

تیم است.
فخرالدینى در مورد وضعیت فصل آینده خودش هم 
عنوان کرد: من یک فصل دیگر با ذوب آهن قرارداد 
دارم ولى اینکه بمانم یا نــه هنوز به طور 100 در صد 
مشخص نیســت. فعًال مشغول اســتراحت هستم و 
عجله اى نیست و به زودى در مورد فصل بعد تصمیم 

مى گیرم.

این 2 نفر مى مانند
سخنگوى باشگاه ذوب آهن مى گوید سه بازیکن سرباز 
تیم فوتبال این باشــگاه دیگر بازیکن تراکتورسازى 
نیســتند و اگر قرار بر رفتن به آموزشى هم باشد این 

اتفاق در اصفهان مى افتد.
سخنگوى باشــگاه ذوب آهن درباره شرایط این تیم 
اظهار کرد: جلســه هیئت مدیره باشگاه تشکیل شد 
و با آقاى منصوریــان درباره آینده تیم، خود ایشــان 
و بازیکنان صحبــت کردیم. ما با آقــاى منصوریان 
به توافقات  رســیده ایم و همچنــان در کنار یکدیگر 

خواهیم بود. 
او ادامه داد: چند بازیکن ما قراردادشــان تمام شــده 
اســت و بیشــتر آنها تمایل به تمدید قرارداد دارند و 
مشــکلى نداریــم. از طرفى ســه بازیکن ســرباز از 
تراکتورسازى و یک بازیکن سرباز ما از فجر سپاسى 
به تیم برمى گردند. جدا از اینها ما اعالم کردیم آقاى 
منصوریان بررسى کنند و در هر پستى که نیاز به جذب 
بازیکن است به ما اعالم کند تا با آنها صحبت کنیم و 

قرارداد ببندیم.
جمشیدى در خصوص وضعیت سه بازیکن ذوب آهن 
که گفته شده بود باید براى گذراندن دوران آموزشى 

به پادگان بروند هم بیان کرد: بحث آموزشى مشکلى 
ندارد و وقتى به اصفهان آمدند هماهنگ مى کنند. آقاى 
آذرى در حال پیگیرى کارهاى این بازیکنان است. اگر 
قرار است آموزش ببینند ما مشکلى نداریم و این دوران 
را مى گذرانند اما عمًال از االن به بعد بازیکن ذوب آهن 
هستند. باشگاه تراکتورسازى اعالم کرد که آنها باید 
به آموزشى بروند اما دیگر این موضوع مربوط به آنها 
نمى شود. ما از طریق قانون بحث آموزش آنها را دنبال 
مى کنیم. مدیرعامل باشگاه دنبال موضوع هستند که 
اگر نیاز به آموزشى هم باشد مکان آن مشخص شود 

اگر هم نیاز نباشد به تیم اضافه مى شوند.
او درباره تمام شــدن مدت قرارداد رشید مظاهرى و 
محمدرضا حســینى هم گفت: قرار مــا این بوده که 
نخســت با آقاى منصوریان تمدید کنیــم و بعد از آن 

تمدید قرارداد بازیکنان را آغاز مى کنیم.
سخنگوى باشگاه ذوب آهن همچنین در پایان گفت 
که باشــگاه براى گرفتن غرامــت از AFC به علت 
ناهماهنگى در لغو دیدار تیم هــاى ذوب آهن و النصر 
نامه نگارى کرده  اما هنــوز جوابى از AFC دریافت 

نکرده است.

آموزشى بروند؟ اوکى؛ منتها در اصفهان
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فقدان سند مالکیت 
شماره: 13988560203000128 ورثه مرحوم جهان ســلطان ناصحى نجف آبادى فرزند اسماعیل 
بموجب درخواست وارده به شــماره 1770-98/01/31 و باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك  شماره 
479 واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 570 دفتر 10 امالك ذیل شماره 
1084 بنام حسین صیفى ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده بعد بموجب سند انتقال قطعى شماره 2411-

1330/05/19 دفترخانه 23 نجف آباد به نامبرده انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت تصادف مفقود شــده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/03/13، 457927/م الف- ابوالفضل ریحانى از 

طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 2/331
 ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139704002004000948/1 شــماره بایگانــى پرونده: 9708227/2 شــماره 
ابالغیــه: 139805102004000757 تاریخ صــدور: 1398/02/31 آگهى ابالغ اجرائیه کالســه: 
139704002004000948/1- بدینوسیله به آقایان مهدى نصر و حسین نصر و غالمرضا نصر آزادانى 
و فتح اله نصر آزادانى بدهکار پرونده ساکن: اصفهان پل بزرگمهر خ مشتاق اول جنب کلینیک فردوس 
کوچه روشــن دنبال مادى نیاصرم پالك 68 که برابر گزارش مأمور مربوطه ابالغ واقعى به شما میسر 
نگردیده است ابالغ مى گردد که برابر سند رهنى شماره 86453- 1397/11/25 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 129 اصفهان مبلغ 13/893186/055 میلیون ریال بابت اصل بانضمام خسارات روزانه 
و حق الوکاله متعلقه به مدیریت شعب بانک انصار استان اصفهان بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده ، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده به کالسه 
9708227 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد 
اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد گردد، نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام و چنانچه ظرف مدت مقرر در ماده 34 اصالحى قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر 
آن نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائید بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامت مورد وثیقه 
(ششدانگ عرصه و اعیان پالك 4768/51 واقع در بخش 4 اصفهان) و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت 
دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى نسبت به برگزارى مزایده جهت وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتى 

اقدام خواهد گردید. م الف: 487077 اسدى اورگانى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/194
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704002003004724/1 شــماره بایگانى پرونده: 9706584/1 شماره آگهى 
ابالغیــه: 139803802003000027 تاریخ صــدور: 1398/02/05 آگهى ابالغ اجرائیه کالســه: 
139704002003004724/1 بدینوســیله بــه اصغر کرمى هرســتانى فرزند کریم به شــماره ملى 
6609137560 به نشانى اصفهان ارغوانیه مســجد المهدى کوچه نسیم 2 کدپستى 8186863611 
بدهکار پرونده کالسه 139704002003004724/1 که برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته 
نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر چک شماره 12- 9608/785943- 97/05/30 عهده بانک ملى 
شعبه خیابان جهاد اصفهان بین شما و فرهاد ثالثى مبلغ 4200000 ریال بدهکار مى باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه 
فوق در این اجراء مطرح مى باشد و طبق گزارش مامور مربوطه محل اقامت شما به شرح متن سند جهت 
ابالغ شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
روزنامه نصف جهان  مى شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 487114 

رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/195
ابالغ راى عدم افراز

شــماره: 139721702023026453- 98/2/31 نظریه رد درخواســت افراز پالك 7258/61 بخش 
2 ثبت اصفهان- نظر به اینکه بانک ســپه شعبه خیابان شــهید مطهرى مالک مشاعى مقدار 32 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك فوق را علیه آقاى حسن آقادادى فرزند على مالک مشاعى مقدار 40 
حبه مشاع از ششدانگ پالك فوق را به این اداره تسلیم نموده و نماینده ثبت گواهى نموده، سابقه ایى 
از صدور سند معارض نداشــته ضمنا چون پالك طبق نامه 64/93 ج ح/8- 93/6/16 شعبه 8 اجراى 

احکام بازداشت میباشد طبق نامه شــماره 970777/ج/20 افراز با حفظ حقوق بازداشت کننده بالمانع 
اعالم شــده همچنین چون پالك از طرف اداره اجراى اسناد رســمى بازداشت است طبق نامه شماره 
139705802003005494- 97/7/18 با حفظ حقوق بازداشت کنندگان بالمانع دانسته است و مراتب 
طبق درخواست خواهان بعلت عدم شناخت ادرس خوانده در روزنامه رویداد امروز مورخ 97/10/22 براى 
خوانده اگهى گردیده است و شهردارى منطقه ى 7 اصفهان طى نامه شماره 7/98/1060- 98/2/8 اعالم 
داشته امکان افراز وجود ندارد. لذا به استناد مواد 5 و 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاعى مصوب 
آبان سال 1357 نظریه به رد درخواست افراز پالك فوق صادر مقرر مى گردد و برابر مقررات به طرفین 
ابالغ گردد این قرار به فاصله 10 روز از وصول اخطاریه قابل اعتراض در دادگاه صالحه از سوى هر یک از 

طرفین مى باشد. م الف: 487315 صفایى- رییس ثبت منطقه مرکزى اصفهان  /3/196
فقدان سند مالکیت

شماره: 2300486- 98/2/19 نظر به اینکه ورثه محمد جعفر کازرونى اعالم نموده سند مالکیت ششدانگ 
پالك 530 بخش یک ثبت اصفهان مورد ثبت در دفتر 18 فرعى صفحه 331 سابق ه ثبت دارد باستشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود ان بشماره 139880215571500002- دفترخانه 36 اصفهان رسما 
گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود گذشته است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر 
کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م 

الف: 487479 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان /3/197
مزایده اموال منقول

شماره آگهى: 9810463726000022 شماره پرونده: 9709983723101423 شماره بایگانى پرونده: 
980002 این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 980002 اجراى احکام مدنى اموال شرکت 
سپید قند مبارکه را در قبال مطالبات آقاى محمد مومنى از طریق مزایده بتاریخ روز شنبه 98/4/1 ساعت 
10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فى المجلس 
به حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنان چه برنده 
مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض انرا تقدیم این اجرا 
ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد براى بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجراى احکام 
مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: - ساختمان شماره دو دادگسترى- اجراى احکام حقوقى دادگسترى 
مبارکه- طبقه 1- اموال مورد مزایده عبارت است از 1- یک دستگاه الکتروپمپ ساخت شرکت تایفو چین 
مدل THF 6 B -1 با موتور تکفاز 2 اسب به همراه پمپ بشقابى گریز از مرکز با ورودى و خروجى 2 اینچ 
 DK 30 Sfh سالم با کارکرد حدود 5 سال 2- یک دستگاه الکتروپمپ ساخت شرکت یانجى چین مدل
2 موتور تکفاز 2 اسب به همراه پمپ بشقابى گریز از مرکز با ورودى و خروجى 2 اینچ سالم با کارکرد حدود 
5 سال 3- یک دستگاه الکترو موتور ساخت شرکت استریم چین  مدل Y 2 -180 M 4 سه فاز 25 اسب 
سالم که حدود 10 سال کار کرده است که هر سه دستگاه توسط کارشناس رسمى دادگسترى مجموعا به 
مبلغ 46/500/000 ریال ارزیابى شده و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد. م الف: 478817 

حاجى وند- مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى مبارکه /3/200
ابالغ اجراییه

آگهى ابالغ  پرونده  اجرایى 9100400200400257- شــماره پرونده : 2 / 9100400200400257 
شماره بایگانى پرونده : 9300131 شماره ابالغیه : 139805102141000194  تاریخ صدور 30 / 2 / 
1398 بدین وسیله به  بدهکار پرونده آقاى غالمرضا سراج همدانى فرزند مرحوم رضا   شماره شناسنامه : 
11383 به نشانى شاهین شهر خیابان سعدى جنوبى فاز3خانه کارگر فرعى یک ده مترى پالك 23طبقه 
همکف که برابر گزارش مامورمربوطه ابالغ به علت عدم شناسایى آدرس به شما مقدورنگردیده ابالغ 
مى گردد که برابر سندرهنى 68690مورخ 85/10/22  تنظیمى دردفتر اسناد 104اصفهان بستانکار بانک 
صادرات اصفهان مبادرت به صدوراجراییه رانموده که برابر آن مبلغ 140/166/667ریال بابت اصل طلب 
ومبلغ 149/767/123ریال بابت سود تاتاریخ 91/2/25بدهکارمى باشیدکه خسارت تاخیرروزانه مبلغ 
76/803ریال تاروزتسویه حســاب وحق الوکاله مبلغ 5/000/000ریال نیز طبق  مفاد سندرهنى به آن 
اضافه مى گرددلذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه آگهى 
مى شود و ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد چنانچه نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ننمایید در ماده 34 اصالحى قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نسبت به 
بدهى خود اقدام ننمائید بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامى مورد وثیقه شش دانگ یک دستگاه 
آپارتمان پالك 406/15164  اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان و قطعیت حداکثر ظرف مدت دوماه از 

تاریخ قطعیت ارزیابى و بابرگزارى مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتى اقدام خواهاد شد  
و جز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد عملیات اجرائى جریان خواهد یافت م الف 481453 

سلطانیان- مسئول واحداجراى اسنادرسمى شاهین شهر /3/199
 حصروراثت 

محمد عزیزالهى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1047 به شرح دادخواست به کالسه 387/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا عزیزالهى نجف 
آبادى بشناسنامه 19638 در تاریخ 97/2/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. حســین على عزیزالهى نجف آبادى ش ش 207 ، 2. طاهره عزیزالهى 
نجف آبادى ش ش 366 ، 3. زهرا عزیزالهــى  ش ش 2904 ، 4. محمد عزیزالهى نجف آبادى ش ش 
1047 (فرزندان متوفى)، 5. فاطمه حبیب الهى نجف آبادى ش ش 637 (همسر متوفى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 486522/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 3/201
 حصروراثت 

ریحانه شریعتى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 411 به شرح دادخواست به کالسه 373/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه حجتى نجف آبادى 
بشناسنامه 972 در تاریخ 98/2/2 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. سید رسول شریعتى نجف آبادى ش ش 398 ، 2. ریحانه شریعتى نجف آبادى ش 
ش 411 ، 3. رویا سادات شریعتى ش ش 17175 ،  (فرزندان متوفى)،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 487048/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد /3/202
 مزایده

درپرونده کالســه972098 اجرایى و به موجب دادنامه 9709973733500428 صادره از شــعبه اول 
عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى مجتبى صفرنوراله نجف آبادى  محکوم است به پرداخت 
40 عدد سکه بهارآزادى و 40 مثقال طالى ساخته بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق 
محکوم له و مبلغ 400/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حیدر حیدرى 
به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: سهم الرث آقاى مجتبى صفرنوراله از منزل مسکونى به نشانى نجف 
آباد خیابان 22 بهمن شمالى کوى عسگرى پالك 26 داراى پالك ثبتى 820 اصلى بخش 11 ناحیه 5 
محل مورد نظر داراى 90 متر عرصه و حدود 140 متر بنا مى باشد با سقف تیرچه بلوك جمعا شش دانگ 
مورد بازدید به مبلغ 2/300/000/000 ریال معادل دویست و سى میلیون تومان مورد  ارزیابى بدون در 
نظر گرفتن انشعابات مى باشد که سهم آقاى مجتبى صفر نوراله یک پنجم از کل معادل 402/500/000 
ریال(چهل میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان)مى باشد که به میزان 12/6 حبه سهم آقاى مجتبى 
صفرنوراله از مرحوم صفرعلى صفر نوراله به مزایده و فروش مى رسد.که باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد 
درتاریخ 1398/03/29 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش میرسد. 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. 484961/م الف مدیراجراى 

احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد /3/203
 اخطار اجرایى

شماره 97/833 به موجب راى شماره 1509 تاریخ 97/11/8 حوزه سوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه قاسم غبیشاوى به نشــانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 11/550/000 ریال بابت اصل خواســته  و مبلغ خسارت در تادیه از تاریخ تقدیم  
دادخواســت97/7/14  لغایت زمان اجراى حکم و مبلغ 1/450/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى در 
حق خواهان و  نیم عشردولتى .محکوم له: سید مسیح آیت   به نشانى: نجف آباد خ 15 خرداد جنوبى ك 
سادات پ 21  به استناد ماده 19 آیین نامه اجرائى ماده 189 قانون  برنامه سوم توسعه اقتصادى ،اجتماعى 
،فرهنگى محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این اخطار اجرایى  ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راى بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت 

اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد. 485964/م الف-شریعتى 
قاضى شورا شهرستان نجف اباد /3/204

 حصروراثت 
ابوالفضل صادقى هسنیجه داراى شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواست به کالسه 98/148 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد صادق صادقى هسنیجه 
بشناسنامه 665 در تاریخ 98/2/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. معصومه صادقى هسنیجه فرزنداحمد متولد1323ش ش 16 نسبت با متوفى زوجه ، 
2. پرویز صادقى فرزندمحمد صادق متولد1340 ش ش 41 نسبت با متوفى فرزند ، 3. محمد رضا صادقى 
هسنیجه فرزندمحمد صادق متولد1352 ش ش 12 نسبت با متوفى فرزند، 4. ابوالفضل صادقى هسنیجه 
فرزندمحمد صادق متولد1355 ش ش 14 نسبت با متوفى فرزند ، 5. پروین صادقى هسنیجه  فرزند محمد 
صادقى  متولد1345 ش ش 802 نسبت با متوفى فرزند ، 6. فاطمه صادقى هسنیجه  فرزند محمد صادقى  
متولد1347 ش ش 803 نسبت با متوفى فرزند، 7. ربابه صادقى هسنیجه فرزند محمد صادقى  متولد1348 
ش ش 804 نسبت با متوفى فرزند، 8. طاهره صادقى هسنیجه  فرزند محمد صادقى  متولد1359 ش ش 
840 نسبت با متوفى فرزند متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 485445/م الف رئیس 

شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت /3/205 
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- پیــرو راى اصالحى شــماره 139860302023000149 مورخ 98/02/25 و رأى شــماره 
139760302023000894 مورخ 97/10/16 آقاى اکبر هاشم زاده درچه عابدى به شماره شناسنامه 24 
کدملى 1290027374 صادره از اصفهان فرزند احمدرضا نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به 19/36 مترمربع مفروزى از پالك شماره 15 فرعى از 2960- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان 

که به صورت عادى از طرف سید حسن خلدى نصب واگذار گردیده است. 
ردیــف 2- پیــرو راى شــماره 139860302023000150 مــورخ 98/02/25 و رأى شــماره 
139760302023000896 مورخ 10/16 /97 خانم زهرا مدح خوان اصفهانى به شماره شناسنامه 264 
کدملى 1284615367 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به 19/36 مترمربع مفروزى از پالك شماره 15 فرعى از 2960- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که 
به صورت عادى از طرف سید حسن خلدى نصب واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/02/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/13 م الف: 470383 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /2/484
فقدان سندمالکیت

آقاى سعیدابراهیمى فرزندعزیزاله با ستناد دو برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره 178331الف /91 را که به میزان ششدانگ  
به شــماره پالك ثبتى 68966 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شاهین شهر ) که در 
ص 575دفتر 759  به نام مالک فوق ثبت و صادر و تســلیم گردیده وبه موجب صورتمجلس  تفکیکى 
شماره 35246مورخ 91/10/12ثبت شاهین شهر به نام وى ثبت گردیده ومعامله دیگرى هم انجام نشده 
وبه موجب سندرهنى شماره 21093مورخ 92/1/22دفترخانه 215شاهین شهر نزدبانک مسکن شعبه 
گلدیس دررهن مى باشد وسابقه بازداشت هم نداردونحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست 
صدور ســند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که 
هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود 
را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم 
صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 481433 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر/ 3/198 

مسئول دبیرخانه شوراى ســالمندان استان اصفهان گفت: 
اصفهان اولین شهرى است که طى یک برنامه پنج ساله به 
شبکه جهانى شهرهاى دوستدار سالمند وصل مى شود که 
حدود 60 شهر در شبکه جهانى شهرهاى دوستدار سالمند 
عضو هســتند. زهره موالیى در گفتگو بــا «ایمنا»، اظهار 
کرد: استاندار، دبیر شوراى ســالمندان سازمان بهزیستى و 
رئیس آن است که سالیانه چهار جلسه با حضور او یا معاون 
سیاسى استاندارى برگزار مى شــود که وظیفه آن بیشتر در 
سیاستگذارى هاى کالن است و معادل همین در شهرستان ها 
با ریاست فرماندارى ها تشــکیل مى شود. وى با بیان اینکه 
اصفهان جزو استان هایى اســت که با سرعت بیشترى به 

سمت سالمندى پیش مى رود، اظهار کرد: برآوردمان از میزان 
سالمندان استان حدود 500 هزار سالمند است که 10 درصد 
جمعیت استان است. مســئول دبیرخانه شوراى سالمندان 
استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان اولین شهرى است که 
طى یک برنامه پنج ساله به شبکه جهانى شهرهاى دوستدار 
سالمند وصل مى شود، گفت: حدود 60 شهر در شبکه جهانى 
شهرهاى دوستدار سالمند عضو هستند. آیتم هاى مورد نظر 
در شبکه جهانى شهرهاى دوستدار سالمند، محیط مسکن 
سالمندان، حمایت هاى اجتماعى و خدمات سالمت، مشارکت 
مدنى و اشتغال، اطالعات و ارتباطات سالمندان، حمل و نقل 

مناسب سازى شده و مشارکت اجتماعى است.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان گفت: از 
ساعت 12 شب قبل از عید سعید فطر توقف هر گونه وسیله 
نقلیه در خیابان هاى مصال و نیکبخت شرقى ممنوع است.

به گــزارش پایگاه خبرى پلیس، ســرهنگ رضا رضایى 
اظهار کرد: از ساعت 6 صبح مورخه 15 خرداد ماه تردد هر 
نوع وسیله نقلیه در طول خیابان مصال از تقاطع «مصال-

سعادت آباد»، «مصال-دهش» و «مصال شاتر گلى» به 
سمت «مصالى بزرگ امام خمینى (ره)» تا پایان مراسم 

نماز پرفیض عید سعید فطر ممنوع است.
وى با اشــاره به ممنوعیت توقف هر گونه وســیله نقلیه 
از ساعت 12 شب قبل از عید ســعید فطر در خیابان هاى 

«مصال» و «نیکبخت شــرقى» بیان کــرد: خودروهاى 
پارك شده توسط ماشــین خودرو بر به پارکینگ انتقال 

داده مى شود.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اصفهان گفت: با توجه به 
تعدد جمعیت شرکت کننده در مراسم پر فیض نماز عید فطر، 
پارکینگ «فروشگاه مصال» براى پارك موتورسیکلت ها 
و پارکینگ «سیلو» براى اتوبوس هاى سازمان اتوبوسرانى 
و خودروى جانبازان عزیز در نظر گرفته شــده است. وى 
در پایان به شــهروندان توصیه کرد: شــهروندان محترم 
حتى االمکان از ناوگان حمل و نقل عمومى استفاده کنند و 

با پلیس راهنمایى و رانندگى همکارى داشته باشند.

اصفهان به شبکه شهرهاى 
دوستدار سالمند وصل مى شود

محدودیت هاى ترافیکى 
عید سعید فطر در اصفهان 

تاریخ امتحانات دانشگاه ها
تقویم امتحانى نیمسـال دوم سـال تحصیلـى 97-98 
دانشگاه هاى کشـور اعالم شد. بر اسـاس تقویم اعالم 
شـده، امتحانات دانشـگاه اصفهان از 18 خردادماه آغاز 
مى شـود و تا سـى ام همین مـاه ادامـه خواهد داشـت. 
دانشـگاه صنعتى اصفهان نیـز امتحانات خـود را از 25 
خرداد آغاز مى کند و این امتحانات تا 9 تیر ادامه مى یابد.

پوشش امدادى راهپیمایى
اعضاى جمعیت هالل احمر استان اصفهان با مشارکت 
فعال 375 نفر نجاتگر و پرسنل امدادى در قالب 45 تیم 
عملیاتى با به کارگیرى آمبوالنس، خودرو نجات، اتوبوس 
بیمارستانى و موتور آمبوالنس اقدام به پوشش امدادى 
مراسم راهپیمایى روز جهانى در استان اصفهان کردند. در 

مراسم امسال به تعداد  186 نفر امداد رسانى شد.

اصطکاك نداریم
شهردار اردستان در خصوص شایعات مطرح شده درباره 
اختالفات بین شـورا و شـهردار گفت: متأسـفانه بعضى 
از رسانه ها جوگیر مى شـوند و شـایعاتى کذب را مطرح 
مى کنند. گاهى در طرز مدیریت فشـارهایى روى شورا 
و شـهردار اسـت که مهم پیشرفت شـهر اسـت. اجازه 
نمى دهیم بعضى از رسـانه ها، بازى که با رؤسـاى دیگر 

ادارات انجام دادند را به مجموعه شهردارى وارد کنند.
محسن حیدرى اضافه کرد: سعى داریم اصطکاك بین 

شورا و شهردار پیش نیاید.

خبر

2 روز بعد از شنیده شدن صداى شــلیک گلوله در محدوده خیابان 
نیکبخت، دیروز جزییات بیشــترى از علت حادثه منتشر شد. منشأ 
این حادثه، یک اختالف به ظاهر ساده خانوادگى بود اما بعد مشخص 
شد شدت این اختالف به حدى بوده که سلسله حوادثى را در خیابان 

نیکبخت و سپاهان شهر رقم زده است.
آنچه ابتدا به نظر مى رسید این بود که در خیابان نیکبخت فقط چند 
عابر توسط یک خودرو سوارى زیر گرفته شــده اند اما واقعیت این 
است که ساعت 10 و 58 دقیقه روز 11 خرداد، زن و مردى که به دلیل 
اختالف و براى رسیدگى به پرونده خود به دادگسترى مراجعه کرده 

بودند، در حالى از دادگسترى خارج شدند که با یکدیگر درگیر شدند و 
پس از آن مرد با حمله به اتومبیل همسرش و شکستن شیشه هاى آن 
اقدام به سرقت اتومبیل کرد. مرد در حال تالش براى فرار با عابران و 
خودروهاى اطراف برخورد مى کند و هنگامى که دنده عقب مى گیرد 
با موتورسیکلتى برخورد کرده و سبب مصدوم شدن سه سرنشین آن 

مى شود که دو مرد 31 و 50 ساله و زنى 80 ساله بودند. 
هرچند مأموران پلیس با شلیک تیر هوایى سعى مى کنند راننده 
خودروى ســمند را متوقف کنند اما وى بــدون توجه به اخطار 
پلیس از صحنه گریخته و به سپاهان شــهر مى رود. پس از آن 
هم خودرو را مقابل منزل دایى همســرش به آتش مى کشــد و 

متوارى مى شود.
پس از حادثه نیز مصدومان به بیمارســتان کاشانى منتقل شدند که 

گفته مى شود حاال عمومى آنها خوب است و شرایط وخیم نیست. 
بنا به گفته على اصفهانى، دادســتان اصفهان، «دستور قاضى براى 
دستگیرى این متهم صادر شده و نیروى انتظامى نیز براى دستگیرى 
متهم در حال انجام پیگیرى هاى الزم است». هرچند پلیس تا ظهر 
دیروز موفق به دســتگیرى این مرد متوارى که با ناتوانى در کنترل 
خشــم خود، از یک اختالف خانوادگى پرونده اى با جرم هاى متعدد 
براى خود ساخته، نشده بود اما دادستان اصفهان از رسیدگى سریع به 

پرونده و اشد مجازات براى وى سخن گفت.

جزییات ماجراى خشم و تصادف و شلیک گلوله و آتش زدن اتومبیل در خیابان نیکبخت و سپاهان شهر

مقابل دادگسترى اصفهان چه گذشت

سمانه جهانگیرى

مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهر اصفهان گفت: تنش کم آبى 
میزان مقاومت درختان در برابر آفات را 

تحت تأثیر قرار مى دهد.
فروغ مرتضایى نژاد در گفتگو با «ایمنا» 
اظهار کرد: سرشــاخه هاى تعدادى از 
درختان که ســال قبل دچار تنش آبى 
بوده اند خشک شــده و چنانچه پس از 
آبیارى مجدد برگ دار نشــود، با آغاز 
فصل پاییز سرشــاخه هاى جانبى آنها 
هرس مى شــود. وى افزود: تنش آبى 
سال گذشته موجب شــد تا تعدادى از 
سرشــاخه هاى درختان به خصوص 
سرشــاخه هاى پایینى در یک قسمت 
درخت، به صورت شــاخه به شاخه بى 
برگ شود و ازبین برود، در حال حاضر 
این سرشاخه ها یا برگى ندارند یا تعداد 

برگ هاى آنها کم است.
مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهر اصفهان با بیان اینکه میزان 
آبگیرى چاه ها تنها 17 درصد بوده است، 
خاطرنشان کرد: با وجود بارش هاى سال 
آبى جارى، بعضى مناطق شهر اصفهان 
مثــل مناطــق 4، 2 و 10 همچنان با 

کمبود شدید آب مواجه است.
مرتضایى نژاد تأکید کرد: تنش آبى توان 
درخت براى مقابله بــا آفت ها را تحت 
تأثیر قرار مى دهد، دســتور العمل هاى 
سمپاشى براى مقابله با آفات اردیبهشت 
ماه به مناطق ابالغ مى شود با این حال 
بعضى درختان مناطق به دلیل کم آبى 
هنوز دچار آفت کنه اســت و سمپاشى 
براى کنتــرل آفــات و بیمارى هاى 

درختان همچنان ادامه دارد.

مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز مطرح کرد

تنش آبى، دلیل حمله آفت 
به درختان شهر اصفهان
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پزشــکان هشــدار دادند که مصرف روزانه قرص 
آسپرین در افرادى که به بیمارى قلبى مبتال نیستند 

مى تواند خطر خونریزى مغزى را افزایش دهد.
افرادى که به بیمارى قلبى مبتال نیستند و به منظور 
پیشگیرى از حمله قلبى و سکته مغزى روزانه قرص 
آسپرین مصرف مى کنند در معرض خونریزى شدید 

مغزى قرار دارند.
پزشــکان آمریکایى همواره به سالمندانى که دچار 
حمله قلبى یا سکته مغزى نشــده اند اما در معرض 
فزاینده این خطر قرار دارنــد مصرف روزانه قرص 
آسپرین را توصیه مى کنند؛ روشــى که پیشگیرى 

اولیه خوانده مى شود.
به گزارش خبرگزارى «رویتــرز»، در بیمارانى که 
ســابقه حمله قلبى یا سکته مغزى داشــته اند تأثیر 
دوز پایینى از داروى آسپرین در پیشگیرى از حمله 
قلبِى دیگر، مورد تأیید کارشناسان است اما بى خطر 
بودن مصرف این دارو براى افراد سالم کمتر شناخته 

شده  است.

نتایج یک بررســى جدید نشــان مى دهد افرادى 
که کلســترول باال دارند به میزان قابل توجهى در 

معرض ابتال به آلزایمر هستند.
یافته هاى تحقیقاتى جدید نشان مى دهد که یک 
رژیم ســالم  مى تواند به کاهــش نابودى حافظه 
کمک کند؛ در غیــر این صورت افــراد مبتال به 
کلســترول باال به میزان قابل توجهى در معرض 

ابتالى زودرس به آلزایمر خواهند بود.
آمارها همچنین حاکى از آن است که بیش از پنج 
میلیون آمریکایى مبتال به این بیمارى هســتند و 
بین 5 تا 10 درصد آنها از دست دادن حافظه از 40 یا 
50 سالگى شروع مى شود. دانشمندان امیدوارند که 
با درك بهتر علل و خطرات این بیمارى، بتوانند به 
درمان هاى در حال توسعه نزدیک تر شوند یا به طور 

کامل از بروز این بیمارى جلوگیرى کنند.

کمبود هر یک از ویتامین ها عالیم و نشــانه هایى 
به همراه دارد. کمبود ویتامیــن B12 هم باعث 
بروز ضعف، خستگى، سرگیجه واختالالت عصبى  
مى شود؛ توجه داشته باشــید که براى جبران این 
کمبود نیازى نیســت که حتمًا سراغ مکمل هاى 
غذایى  بروید؛ منابع طبیعى بسیارى مثل لبنیات، 
تخم مرغ، غذاهاى دریایى و گوشت ها مى توانند 

کمبود این ویتامین را در بدن شما جبران کند.

بســیارى از افراد براى هضم برخــى میوه ها به 
خصوص موز با مشــکل مواجه مى شوند؛ به طور 
کلى مى توانیم توصیه کنیم بیشتر به سراغ موزهایى 
بروید که لکه هاى قهوه اى روى پوستشان دارند. 
وجود این  لکه هاى قهوه اى نشان مى دهد که تمام 
نشاسته موجود در آن به قندهاى طبیعى تبدیل شده 
یا به عبارتى دیگر میوه به طور کامل رسیده است، 
تبدیل شدن نشاسته هاى موجود در این میوه به قند 

هضم آن را آسان تر و فواید آن را بیشتر مى کند.

طى مطالعات انجام شــده خیار یکى از میوه هایى 
است که افراد مبتال به قند خون بدون هیچ نگرانى 
مى توانند آن را مصرف کنند. یکى از خاصیت هاى 
بســیار مهم آن کاهش دادن قند خون است. پس 
حتى اگر به قند خون مبتال نیستید استفاده از این 
میوه خوشمزه در برنامه غذایى روزانه روش خوبى 

براى جلوگیرى از این بیمارى است.
یکى دیگر از مطالعات صورت گرفته در موش هاى 
آزمایشگاهى دیابت دار نشان داد که پوست خیار 
باعث کاهش قند خون در بدن مى شــود. پوست 
خیار مى تواند تغییرات مرتبط بــا دیابت را تغییر 
دهد و باعث کاهش قند خون شود. عالوه بر این، 
یک مطالعه لوله آزمایشى نشان داد که خیار ممکن 
است در کاهش استرس اکسیداتیو و جلوگیرى از 

عوارض ناشى از دیابت مؤثر باشد.

لخته شدن خون اغلب چیز خوبى است؛ مثًال وقتى مجروح 
مى شوید براى متوقف شــدن خونریزى نیاز به لخته شدن 
خون دارید. اما گاهى خون زمانى لخته مى شــود که به آن 
نیازى نیست؛ چنین شرایطى ممکن است مشکل ساز باشد. 
لخته خون مى تواند در تمام شریان هاى بدن ایجاد شده و به 
آسیب هاى جدى منجر شود؛ بنابراین بهتر است قبل از اینکه 
یک لخته کوچک به بدن آسیب برساند عالیم آن را بشناسیم.

تورم یک اندام
یک پا یا بازوى ورم کــرده از معمول ترین عالیم وجود 
لخته خون اســت. لخته ها با جلوگیرى از جریان طبیعى 
خون، تجمع خون در پشت لخته و ورم اندام را در پى دارند. 
ممکن است ورم پا در بسیارى از شرایط طبیعى تلقى شود 
اما درصورتى که ورم به سرعت ایجاد شده و با عالیمى از 

درد همراه باشد بهتر است آن را جدى بگیرید.

درد بازو یا پا
درد گاهى به تنهایى و گاهى در ترکیب با عالیم دیگرى 
نظیر تورم یا قرمزى ظاهر مى شــود. این درد که معموًال 
هنگام راه رفتن و بلندکردن پا احســاس شده و به راحتى 
با گرفتگى یا فشار عضالنى اشتباه گرفته مى شود ممکن 
است عوارض خطرناکى داشته باشد. در این شرایط به ویژه 
اگر درد با باالرفتن دما و تغییر رنگ پوست همراه باشد بهتر 

است به پزشک مراجعه کنید.

قرمزى پوست
وجود لخته خون در یک اندام مى تواند باعث قرمزى پوست 
در آن اندام شود. همچنین در صورت وجود لخته در پا یا بازو، 

این اندام هنگام تماس با دست گرم تر احساس مى شود.

درد قفسه سینه
درد قفسه سینه بر اثر وجود لخته ممکن است با درد قفسه 
سینه هنگام بروز حمله قلبى اشتباه گرفته شود. کارشناسان 
مى گویند درد ناشــى از وجود لخته، شدید است و تنفس 

عمیق آن را تشدید مى کند.

تنگى نفس یا تپش قلب
وجود لخته در شش ها اکسیژن رســانى را کند مى کند. 
در این شــرایط ضربان قلب افزایــش مى یابد تا کمبود 
اکسیژن را جبران کند. احساس تپش قلب در قفسه سینه 
و ایجاد مشــکل در تنفس عمیق از عالیم وجود لخته در 
شش هاست. احســاس ضعف و از حال رفتن نیز از دیگر 

عالیم این مشکل است.

سرفه هاى غیر قابل توضیح
سرفه هایى خشــکى که متوقف نمى شــوند و همراه با 
احساس تنگى نفس یا تند شدن ضربان قلب یا درد قفسه 
سینه هستند مى توانند از عالیم وجود لخته باشند. گاهى نیز 

سرفه ها با اخالط یا خون همراه مى شوند.

ابتال به سرطان روده بزرگ در سال هاى اخیر افزایش 
پیدا کرده اســت. عامل اصلى ابتال به ســرطان روده 
بزرگ، سینه و رحم در خانم ها، چاقى و بى تحرکى است 
که در سال هاى اخیر به دو مشــکل اساسى در میان 

ایرانیان تبدیل شده است.
بهترین روش پیشگیرى از بروز سرطان هاى دستگاه 
گوارش، انتخاب شیوه زندگى سالم است. رژیم غذایى 
متعادل داشته باشید و از پرخورى پرهیز کنید، وزنتان 
را در حد متعادل نگه دارید، ورزش کنید و تحرك بدنى 
کافى داشته باشید، از مصرف سیگار و مواد مخدر دورى 
کنید، در طول روز سه بار دندان هایتان را مسواك بزنید 
و سبزیجات و میوه هاى زیادى مصرف کنید. به عنوان 

مثال، روزى پنج بار و هر بار یک میوه مصرف کنید.
در افراد عادى از 50 ســالگى و افرادى که اقوام درجه 
یک آنها سرطان روده بزرگ داشته اند، ده سال زودتر از 

سنى که آن فرد مبتال به سرطان شده، باید مورد بررسى 
قرار گیرند و ســالى یک مرتبه آزمایش مدفوع دهند 
تا از نظر وجود خون مخفى در مدفوع بررســى شوند. 
اگر نتیجه مثبت باشــد، فرد باید مورد کولونوسکوپى 

قرار گیرد.
قبل از ایجاد سرطان روده بزرگ، ضایعاتى به نام پولیپ 
در روده ایجاد مى شود که با برداشتن آنها خطر ابتال به 
ســرطان کاهش مى یابد اما به همه توصیه مى کنیم 
کسانى که در خانواده شان سابقه ابتال به سرطان روده 
بزرگ بوده، عالوه بر سالى یک بار آزمایش مدفوع، یک 
بار هم مورد کولونوسکوپى قرار گیرند تا بتوان از بروز آن 
جلوگیرى کرد. اگر فرد پولیپ ندارد، هر ده سال یک بار 
اما اگر بین یک تا سه پولیپ دارد هر پنج سال و اگر تعداد 
پولیپ  ها از سه تا بیشتر است هر سه سال یک بار باید 

کولونوسکوپى انجام دهد.

کاهش وزن
دمنوش به لیمــو با کاهش دادن ریزه خــوارى افراد به 
کاهش وزن آنها کمک شــایانى مى کند همچنین این 

دمنوش خاصیت چربى سوزى نیز دارد.

تقویت عضالت
تقویت عضالت یکى از ویژگى هاى منحصر به فرد به 
لیمو اســت؛ این گیاه به علت خاصیت آنتى اکسیدانى 
باالیى که دارد، بدون اینکه مانع رشد جسمانى، عضالنى 
و افزایش استقامت بدن شــود، آسیب به ماهیچه ها در 
طول تمرین را نیز کاهش مى دهد. به لیمو به تسکین درد 
مفاصل کمک شایانى مى کند؛ مصرف این گیاه همچنین 
بازسازى سریع تر مفاصل آسیب دیده را نیز به همراه دارد.

کاهش استرس
به لیمو نقش مؤثرى در کاهش استرس و بهبود سالمت 

عمومى بدن دارد.

بهبود هضم غذا
دمنوش به لیمو همچنین مشکالت معده و سوء هاضمه 
را نیز رفع مى کند؛ این گیاه همچنین به تنظیم اشتها نیز 

کمک مى کند.

کاهش تب
از خاصیت هاى دیگر به لیمو مى توان به افزایش تعریق 

و کاهش تب اشاره کرد.

خلط آورى
به لیمو خاصیت خلط آورى نیــز دارد. مصرف دمنوش 

باعث رفع گرفتگى هاى دستگاه تنفسى مى شود.

عوارض جانبى به لیمو
مصرف بــه لیمــو در برخــى از افــرادى کــه دچار 
حساســیت هاى پوســتى خفیــف هســتند ایجــاد 
مشــکل مى کند همچنیــن مبتالیان بــه اختالالت 
کلیــوى بایــد از اســتفاده از ایــن گیاه خــوددارى 
کننــد؛ در مــورد تأثیــرات بــه لیمــو در دوران 
باردارى و شــیردهى نیــز تحقیقات کافــى صورت

نگرفته است بنابراین زنان باردار و شیرده باید از مصرف 
آن پرهیز کنند.

مى خواهید 100 سال عمر کنید؟!
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از آنچه مى خوریم تا آنچه انجام 
مى دهیم و به بیان دیگر ســبک 

زندگى ما، تأثیر زیادى بر طول عمرمان 
دارد. اما چه کنیم که صد سال زنده بمانیم؟ اگر 

شما هم دوست دارید که شمع صد سالگى تان را فوت 
کنید، نکاتى که در ادامه برایتان آورده ایم را رعایت کنید.

میوه و سبزیجات بیشترى بخورید
حتماً شنیده اید که خوردن میوه و سبزیجات واجب است 
اما آیا مى دانســتید که نادیده گرفتن آنها منجر به مرگ 
زودرس مى شود. در سال 2017، مطالعه اى انجام شد که 
نشان داد حدود 5/6 تا 7/8 میلیون از مرگ هاى زود هنگام 
ناشى از مصرف کم میوه و سبزیجات است. در واقع افرادى 
که به مرگ زودهنگام مبتال شدند، کمتر از 500 گرم (دو 
عدد) میــوه و 800 گرم ســبزیجات در روز مى خوردند؛ 
بنابراین اگر مى خواهید که عمر بلندى داشته باشید، حتمًا 

مقدار مصرف میوه و سبزیجات خود را افزایش دهید.

به فکر دوران بازنشستگى تان باشید
الزم نیست از همین حاال براى دوران بازنشستگى خود 
یک برنامه ریزى دقیق داشته باشید، اما اینکه آن دوران 
را نادیده بگیرید هم عاقالنه به نظر نمى رســد. در واقع 
شما باید هدفى در سر داشته باشید تا انگیزه تان را حتى 
در دوران پیرى از دست ندهید. این هدف مى تواند کارى 
یا حتى جنبه سرگرمى داشته باشــد. به عنوان مثال اگر 
به موسیقى عالقه دارید، ســازى را یاد بگیرید و آن را تا 
دورانى پیرى کنار نگذارید. مطالعات ثابت کرده که اگر 
فردى در ذهن خود انگیزه اى براى زندگى داشته باشد، تا 
83 درصد از بیمارى هاى مرگبار مانند سکته قلبى در امان 
خواهد بود. پس با ایجاد انگیــزه در زندگى تان، بر طول 

عمرتان بیافزایید.

آجیل بخورید
اگر مى خواهید عمر بلندى داشته باشید، روزانه یک مشت 
آجیل مصرف کنید. درست است که آجیل سرشار از چربى 
است اما جزو چربى هاى اشــباع نشده به حساب مى آید. 
عالوه بر آن حــاوى پروتئین و فیبر نیز اســت و میزان 
کلسترول و فشــار خود بدن را نیز تنظیم مى کند. با این 
اوصاف، بهتر است که این ماده غذایى را به رژیم غذایى 
روزانه تــان راه دهید. گردو، بادام، پســته، فندق و بادام 

هندى از بهترین گزینه ها هستند.

استرس خود را کنترل کنید
حتماً مى دانید که استرس زیاد، خطر ابتال به بیمارى هاى 

قلبى را در شــما باال مى برد و بر عمرتــان مى کاهد. اما 
حقیقت این اســت که ما هیچگاه از اســترس خالصى 
نمى یابیم، از این رو باید به دنبال راهى براى مقابله با آن 
باشیم. مدیتیشن یکى از تأثیرگذارترین روش هایى است 
که تأثیرات منفى استرس را از بین مى برد اما اگر به دنبال 
راهى ساده تر هستید، مى توانید با تنفس درست استرس را 
از خودتان دور کنید. روى یک صندلى بنشینید و به هیچ 
چیز فکر نکنید. سپس با تمرکز دم و بازدم عمیق بکشید. 
پس از چند دقیقه مى بینید که چقدر این حرکت بر کاهش 

استرس شما مؤثر بوده است.

کمتر بنشینید
نشستن زیاد مانند سیگار کشــیدن است. مطالعات اخیر 
نشان داده که نشستن زیاد مثل نیکوتین کشنده است؛ 
بنابراین اگر بخواهید صد سال زندگى کنید، باید از مقدار 
نشستن تان بکاهید و به فعالیت تان بیافزایید. مثًال افرادى 
که در مواقع بیکارى ساعت ها جلوى تلویزیون مى نشینند 
و هیچ فعالیتى ندارد، حدود 19 درصدبیش از آنهایى که 

فعالیت دارند، در معرض خطر مرگ هستند.

با دوستان صمیمى تان بیشتر در ارتباط 
باشید

ارتباط شما با اطرافیان تان تأثیر زیادى بر طول عمرتان 
دارد. دوست خوب یکى از عواملى است که مى تواند بر 
عمرتان بیافزاید. هرچه سنتان بیشتر شود، این موضوع 
نیز اهمیت بیشترى پیدا مى کند. تحقیقات ثابت کرده که 
اگر شما روابط عاطفى خوب با دوستانتان داشته باشید، 
شــادتر و ســالم تر خواهید بود. بنابراین سعى کنید که 

ارتباط تان را بیشتر کنید.

هر روز پیاده روى کنید
شــما براى اینکه بدنى سالم داشته باشــید باید در روز 
به مدت 30 دقیقه پیــاده روى کنید. حتــى اگر پیاده 
روى نمى کنید، باید فعالیت بدنى داشــته باشــید. در 
واقع تا زمانى که شــما به طور مدام ورزش کنید، خطر 

ابتال به مــرگ را بــه حداقل 
کنیــد  ســعى  مى رســانید. 
فعالیت هایتان را به گونه اى انجام 
دهید که تحرك بیشترى داشــته باشید. مثًال اگر 
مى خواهید با ماشین به سوپر بروید، مسیرتان را پیاده 
یا با دوچرخه طى کنید. هر چه فعالیت بدنى تان بیشتر 

باشد، عمرتان هم بیشتر خواهد بود.

باغبانى کنید
یکى دیگر از کار هایى که شــاید باور نکنید اما بر طول 
عمرتان مى افزاید، باغبانى است. باغبانى از این جهت 
که شــما را به فعالیت بدنى وا مى دارد و از طرف دیگر 
تماس شما را با گل و گیاه بیشــتر مى کند، مى تواند بر 
طول عمرتان بیافزاید. براى این منظور باید هر از چند 
گاهى وقت خود را در باغچه یا رسیدگى به گلدان هاى 

خانه تان بگذرانید.

غذا هاى فرآورى شده نخورید
اگر شما مى خواهید که صد ســال زندگى کنید، باید به 
تغذیه تان اهمیت دهیــد. این اهمیت دادن بدین معنى 
است که شما میوه هاى تازه، سبزیجات، ماهى، حبوبات 
و گوشــت را به رژیم غذایى تان اضافه کنید. از طرف 
دیگر، باید دور غذا هاى فرآورى شــده را خط بکشید. 
غذا هاى آماده را تا جاى ممکن از رژیم غذایى تان حذف 
کنید، زیرا با مقدار زیادى نمک، شکر، چربى هاى ناسالم 
و مواد نگهدارنده تهیه شده اند که مى توانند چند سالى 

از زندگى تان بکاهند.

وزنتان را ثابت نگه دارید
اضافه وزن شما را در معرض بیمارى هاى زیادى، چون 
دیابت، سرطان، بیمارى قبلى و... قرار مى دهد. بنابراین، 
اگر مى خواهید که طول عمر بلندترى داشته باشید، بهتر 
است که شــاخص توده بدن خود را بین 18/5 تا 24/9 
نگه دارید. ورزش کنید و تغذیه ســالمى داشته باشید تا 

هیچوقت دچار اضافه وزن نشوید.

زمان بیشترى را در طبیعت بگذرانید
افرادى که زندگى ســالمى دارند، در محیط هاى سالم 
زندگى مى کنند یا حداقل به گل و گیاه دسترسى دارند 
و زمان زیادى را در فضاى ســبز مى گذرانند. تحقیقات 
نشــان داده که در طبیعت بودن، افســردگى را از بین 
مى برد، فعالیت را بیشتر مى کند، ما را از آلودگى ها دور 
نگه مى دارد و حتى روى عملکــرد مغز هم تأثیر مثبت 
دارد و باعث مى شــود که ذهن آرامى داشته باشیم و در 

حل مسائل نیز بهتر عمل کنیم. 

 شاید آلزایمر
 در کمین شما هم باشد اگر...

 عالیم و نشانه هاى
B۱۲ کمبود ویتامین 

 بهترین موزها کدامند؟

 کاهش قندخون با خیار

ىکولونوسکوپى انجام دهد. رى بی ب ب ر رسزی ی ى

 معجزه 
به لیمــو

دمنوش به لیمو با کاهش دادن ریزه خوارى افراد به کاهش وزن آنها کمک شــایانى مى کند همچنین این دمنوش خاصیت 
چربى سوزى نیز دارد. اگرچه به  لیمو گیاه بومى آمریکاى جنوبى است اما به علت خواص دارویى قدرتمندى که دارد امروزه در 

سراسر جهان از آن استفاده مى شود. در این مطلب مهمترین خواص گیاه به لیمو را بیان مى کنیم.

 مصرف روزانه آسپرین
 به همه افراد 

توصیه نمى شود

 عالیمى که  مى گویند در بدن لخته خون وجود دارد

نگذارید سرطان روده سراغتان بیاید 



قرآن کتاب باقى مانده و نشانه هاى نبوت بر آن قرار گرفته و مسیر حرکت 
سنت است و سرانجام نیکو بدان بازگردد. هر کس که ادعا کند، هالك شود 
و هر که دروغ بندد به مقصود نرسد و هرکه با حق ستیزد، خود تباه شود. 
نادان را در نادانى همین بس ، که مقدار خویش   نمى شناسد. ستونى که بر بنیان 
تقوا استوار شود هرگز فرو نریزد و ِکشته اى که به آب تقوا سیراب شود، 
تشنه نماند. در خانه هاى خود آرام گیرید و با یکدیگر طریق آشتى سپارید. 

موال على (ع)

ابوالفضل شاهى جانى

آرشام جوهرى

ارمیا هرزندى 

کیان خانى پور

طاها ناطقیان

رامتین پورمندیان

رضا نوروزى

آرتین مهربانى

مجتبى ضیایى

کیارش لطفعلى زاده

سید بردیا شیرالى

محمدمهدى نصراله پور

على مساحى پور

على اهل دشتى

على شانظرى

آرین هراتى زاده

آرش عطائى

پویان بیدرام

پویان امام جمعه زاده

امیرعلى حسینى

الیاس فاطمى

امیرعلى صدر ارحامى

کیامهر ارزانى پور

بنیامین قنبرى

عرفان بهداروندى

ایلیا حسینى کاکش

اهورا اشترى

مسیح نیک منش

محمد سپهر بویرى

امیرمهدى عابدى

على اصغر اکبرى

مهدى عزتى

محمدطاها شیخى

کیارش عباسى

سید طاها ابطحى

محمدجواد حیدرپور

امیرعلى رمضانى

پارسا حاتمى

آرین نفیسى نیا

پارسا عباس پور

اهورا بویرى

امیرمحمد رستمى

آریا امامى

امیرحسین هاشم زاده

صدرا على مهرى

آرین منصورى

امیرمحمد روستا

مبین کاظمپور

ادریس فاطمى

آرمان خسروى ابوالفضل حاجى احمدیان
کالس سوم

امیرعباس باستى
کالس سوم

شایان دادخواه

علیرضا توکلى

بنیامین کرم زاده

کیان یوسفى

آروین کشاورز محققى

عرشیا سیاوشى

ابوالفضل شاه رجبیان

برهان حجارپور

ستاره هاى درخشان دبستان ناطق اصفهانى 2

آینده سازان و دانشمندان فرداى ایران اسالمى، پایه اول از دبستان آیت ا... هاشمى رفسنجانى «شاهین شهر»

با تشکر فراوان از زحمات جبران ناپذیر مدیریت محترم دبستان: جناب آقاى حسینعلى محمدى، معاونین آموزشى: آقاى اسالمى- خانم بیکیان، معاون پرورشى: آقاى قیومیان، معاون اجرایى: خانم لطفى،
 آموزگاران مهربان پایه اول، خانم ها: بویرى، افشارى، ابوترابى 

سال تحصیلى 98- 1397

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاىروز بیست و هشتم ماه مبارك رمضان:
اللهّم وفّر حّظى فیِه من النّواِفــِل واْکِرْمنى فیِه بإْحضاِر الَمســائِِل وَقّرِب فیِه 

وسیلتى الیَک من بیِن الوسائل، یا من ال یَْشَغُلُه الحاُح الُملِّحین. 
خدایا! زیاد کن بهره مرا در این روز از اقدام به مســتحبات وگرامى دار در 
آن به احضار واجابت مسائل ونزدیک گردان در آن، وسیله ام را به سویت از 
فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىمیـان وسیله ها. اى آنکه سرگرمش نکند سماجت وپافشارى اصرارکنندگان.

رقابت هاى تیرانــدازى با تفنگ مردان 
جام موالى عرشــیان بــا حضور 140 
شــرکت کننده برگزار و نفــرات برتر 

مشخص شدند.
مسابقات تیراندازى با تفنگ جام موالى 
عرشــیان از ســوى معاونت ورزشى- 
تفریحى سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان و با همکارى 
باشــگاه مقاومت با حضور 140 شرکت 

کننده برگزار شد.
این رقابت ها طى  سه روز و در دو مرحله با 
تفنگ بادى و فاصله 10 متر در رده سنى 
آزاد برگزار شد که در پایان به نفرات برتر 

حکم و مدال قهرمانى اهدا شد.
سرهنگ رجبى، رئیس ســازمان بسیج 
ورزشــکاران در خصوص برگزارى این 
مسابقات اظهار کرد: مسابقات تیراندازى 
از طرف پیامبر اسالم(ص) توصیه شده و 
به همین دلیل مجموعه هاى بســیج در 
خصوص راه اندازى سالن هاى تیراندازى 
در ســطح شــهر اصفهان خیلى فعال 
بوده و تمام امکانات این رشــته را فراهم 
کرده انــد. وى افزود: این مســابقات با 
استقبال خوبى از طرف مردم رو به رو شد 
که حدوداً 300 نفر در دو بخش آقایان و 

بانوان در این دوره شرکت کردند. 

سرهنگ رجبى ادامه داد: رشته تیراندازى 
یک رشته اســتراتژیک است و جوانان 
عالقه زیادى به ایــن ورزش دارند لذا 
امیدواریــم با افزایش زیرســاخت ها و 
کم کــردن هزینه ها بتوانیــم جوان ها 
را در این رشته بیشــتر فعال کنیم. وى 
گفت: ما یک سالن تیراندازى 80 خط را 
در دهکده دفاع مقدس واقع در شاهین 
شهر راه اندازى کردیم که شامل 20 خط 
تیراندازى جنگى، 20 خــط تیراندازى 
تپانچــه خفیــف و جنگــى، 20 خط 
تیراندازى مسلسل و 20 خط تیراندازى 
با اسلحه هاى گلوله زن است. سرهنگ 

رجبى افزود: این ســالن تیراندازى در 
کشور بى نظیر اســت و به جز نیروهاى 
بســیج و نظامى، مــردم عــادى نیز 
مى توانند از این امکانات استفاده کنند. 
ما در این سالن 17 رشته تیراندازى را در 
اختیار داریم و عالقه مندان مى توانند از 

تیراندازى لذت ببرند.
مســلم عابدینى، دبیر هیئت تیراندازى 
باشــگاه مقاومت اصفهان نیــز در مورد 
این رقابت ها توضیح داد: این مسابقات 
در دو مرحله برگزار شد که در مرحله اول 
70 ورزشــکار آقا به رقابت پرداختند و در 
مرحله دوم نیز 70 نفر شرکت کردند که از 

هر مرحله ده نفر به فینال راه پیدا کردند.
وى ادامه داد: در ایــن دوره از رقابت ها 
شاهد استقبال بى نظیر مردم بودیم که 
دلیل آن عالقه افراد به این رشته ورزشى 
اســت و با تالش معاونت ورزشــى- 
تفریحى سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان و همچنین 
مســئوالن باشــگاه مقاومت توانستیم 
این رویداد را با موفقیت ســپرى کنیم. 
عابدینى گفت: هدف اصلى ما از حضور 
در جام موالى عرشیان و بانوى قدسیان، 
آشنایى بیشتر مردم با این رشته ورزشى 
بود که افرادى هم بودند که براى اولین 

بار در این مسابقات شرکت کردند.
در این دوره از مسابقات، دانیال رجبى با 
95 امتیاز مقام اول، حسین ناصرى با 94 
امتیاز مقام دوم و محمدامین ســلیمانى 

با 92 امتیاز مقام سوم را کسب کردند.

معرفى برترین مردان تیرانداز
 در جام موالى عرشیان

سى و دومین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان قهرمانى 
کارگران استان با قهرمانى تیم «هسا» به پایان رسید.

مرحله پایانى مســابقات فوتســال جام رمضان قهرمانى 
کارگران استان اصفهان با حضور تیم هاى ذوب آهن و پلى 
اکریل در مرحله رده بندى و تیم هاى هسا و بنیاد مسکن در 
مرحله فینال روز شنبه 11 خرداد در ورزشگاه کارگران شماره 

2 اصفهان قدس برگزار شد.
در مرحله رده بندى این مسابقات تیم هاى ذوب آهن و پلى 
اکریل در پایان وقت قانونى مسابقه با نتیجه 3 بر 3 به کار خود 
پایان دادند و در نهایت تیم پلى اکریل در اولین حضور مجدد 
خود توانست با نتیجه 2 بر صفر در ضربات پنالتى تیم خوب و 

قدرتمند ذوب آهن را شکست دهد.
مســابقات پایانى این دوره از رقابت ها بین تیم هاى بنیاد 
مسکن و هسا برگزار شــد و در پایان تیم هسا با نتیجه 3 بر 
2 بنیاد مسکن را از پیش رو برداشت و قهرمانى این دوره از 

مسابقات را کسب کرد.
در پایان تیم هاى هسا، بنیاد مسکن و پلى اکریل به ترتیب 
مقام هاى اول تا سوم  و شــیر پگاه جام اخالق این دوره از 

مسابقات را کسب کردند. 
شــیرانى، رئیس هیئت و اداره امور ورزش کارگران استان 
اصفهان در حاشیه این رقابت ها، برگزارى مسابقات ورزشى 
کارگران در هر 30 انجمن فعال کارگرى استان را از جمله 
برنامه هاى تقویم ورزشى استان در سال 98 دانست و ابراز 
امیدوارى کرد در دومین دوره لیگ فوتسال کارگران استان 
اصفهان که از مرداد ماه سال جارى آغاز مى شود تیم هاى 
قدرتمند کارگرى استان حضور فعال و چشمگیرى داشته 

باشند.
وى گســترش ورزش کارگران در شــهرك هاى صنعتى 
اصفهان و اجراى زنگ ورزش در این شهرك ها را از اهداف 
هیئت و اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان در سال 
98 دانســت و اظهار کرد بر همین اساس با رؤساى هیئت 

مدیره تعدادى از شــهرك هاى صنعتى رایزنى هاى الزم 
صورت گرفته است.

 در پایان و در حضور مهندس نیرومند مدیر کل تعاون،کار و 
رفاه اجتماعى استان اصفهان، شیرانى رئیس هیئت و اداره 
امور ورزش کارگران استان اصفهان، تیغ ساز معاونت تعاون 
اداره کل تعاون و کار استان، سلطانى رئیس حراست اداره کل 
تعاون و کار استان، عابدى رئیس انجمن فوتسال و فوتبال 

کارگران استان اصفهان، مهندس نجات معاون پشتیبانى 
اداره کل بنیاد مسکن استان اصفهان، مهندس کمالى رئیس 
ورزش همگانى هسا، احسنى مدیر منابع انسانى پلى اکریل، 
محمودى رئیس حراست پلى اکریل، صابرى رئیس شوراى 
اســالمى کار پلى اکریل و عالقه مندان به ورزش فوتسال 
از برگزیدگان با اهــداى کاپ، حکم و جوایز نقدى تقدیر به 

عمل آمد.

قهرمانى «هسا» در مسابقات فوتسال جام 
رمضان قهرمانى کارگران استان اصفهان


