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مهمترین منابع نمک طعام در ایران چیست؟کارزار بوم یک کیلومترى نقاشى ماجراى عجیب تیتراژ «گاندو» و نام  محمد علیزادهروایت نماینده خمینى شهر از استعفاى وزیر تا 5 مرداد تحمل کنید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

همه چیز درباره 
فواید و مضرات 

توت فرنگى

حفاظت از 3 شهرستان  در مقابل حمله ملخ 
3

3

3

5

پاکسازى زمین هاى اطراف 
درچه از آالینده هاى نفتى 

در انتظــار 
تمدیدهاى طالیــى

16 کانون 
گردوغبار در اصفهان

 وجود دارد 
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طرح استان 
اصفهان شمالى 

بــه رأى
 گذاشته نشده است

توت فرنگى هاى خوشمزه یکى دیگر از میوه هاى لذیذ و 
دوست داشتنى فصل تابستان هستند و به دلیل طعم 

و ظاهر منحصر به فردى که دارند یکى از پرطرفدارترین 
میوه هاى دنیا و همینطور پاى ثابت مواد تشکیل دهنده  

بسیارى از خوراکى هاى خوشمزه  دیگر از جمله شیرینى ها...

نماینده مردم اردستان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: اگر طرح استان اصفهان شمالى به صحن 
علنى مجلس هم براى رأى گیرى بیاید بعید است 

رأى بیاورد.
صادق طباطبایى نژاد در گفتگو با «ایســنا» در 
خصوص برخى خبرها مبنى بر به رأى گذاشــته 
شــدن قریب الوقــوع طــرح اســتان اصفهان

 شــمالى در صحن علنى مجلــس، اظهار کرد: 
این اخبار بیشتر در حد گمانه زنى است و صحت 

ندارد.
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آمار کودك آزارى آمار کودك آزارى 
در اصفهان همچنان باالست!در اصفهان همچنان باالست!
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اجراى دو برنامه پیشگیرى و کنترل در 2000 هکتار زمین استان اصفهان

البى و رابطه 
مالك انتخاب 
بازیگران 
شده است

سپاهان از بى خیالى استقالل
 استفاده مى کنـــد؟

بازیکن خریدن شفر هم مثل تمام کارهایش در استقالل بود. زمانى با 
خریدن تیام همه را آنچنان غافلگیر مى کرد که تا مدت ها بعد از رفتن 
او نامش بر سر زبان هواداران استقالل قرار داشت. خرید بعدى اش اما 
الحاجى گرو بود که دیدنش این سئوال را در ذهن به وجود مى آورد که 

او فوتبالیست بوده یا نه؟
3

7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تولید ساالنه
 بیش از 69 میلیون 
گل  شاخه بریده 

فروش فیلمى که هنوز اکران نشده است!
دست چه کسانى در میان است؟ 
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در آمدزایى در در آمدزایى در 
خاورمیانه با هت تریک خاورمیانه با هت تریک 

قهــــرمانى

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 به شماره 2098003365000004

نوبت دومنوبت دوم

اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان

اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه یک مرحله اى با ارزیابى کیفى خرید یک دستگاه چیلر تراکمى 
هواخنک به ظرفیت 40 تن واقعى، مطابق استانداردها و مشخصات فنى مورد نظر و اشاره شده در پیوست شماره 1 اسناد مناقصه با جزییات مندرج در اسناد 
مناقصه را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت www.setadiran.ir با شماره مناقصه 2098003365000004  به صورت الکترونیکى برگزار 

نماید.
1- مبلغ برآورد کار: 3/600/000/000 ریال و بر اساس استعالم دفتر فنى اداره کل از تأمین کنندگان مجاز از محل اعتبارات تملک دارایى هاى سرمایه ایى و به 

صورت نقد مى باشد.
2- به پیمان منعقده حاصل از این مناقصه هیچگونه تعدیل قیمتى تعلق نمى گیرد.

3- مدت اجراى کار حداکثر 2 ماه و محل اجراى پروژه شهر اصفهان مى باشد.
4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانتنامه بانکى به مبلغ 180/000/000 ریال در وجه اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 

اصفهان.
5- مجوز معتبر تولید ساخت تجهیزات دستگاه هاى تأسیساتى برودتى از وزارت سمت و سایر مجوزهاى قانونى از دستگاه هاى ذیصالح

6- تاریخ انتشار در سایت 98/03/27
7- تاریخ اخذ اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ 98/03/27 لغایت تاریخ 98/03/29

8- تاریخ تحویل پیشنهادات: تا تاریخ 98/04/09
9- تاریخ بازگشایى: رأس ساعت 11 صبح مورخ 98/04/10

10- محل، تحویل و بازگشایى پاکات: اصفهان خ بزرگمهر، کوچه شماره 13 پالك 3 اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان تلفن 
تماس 032648466

شرکت کنندگان موظفند عالوه بر ثبت و درج کلیه اطالعات پاکات در  سایت سامانه تدارکات، تمام اسناد مناقصه را طى پاکت الك و مهر شده حاوى 3 پاکت 
الف، ب و ج تا تاریخ مقرر تحویل دبیرخانه اداره کل نماید. ثبت اطالعات در سامانه و تحویل فیزیکى پاکات به صورت تواماً الزامى است و در صورت عدم رعایت 

و انجام هر دو مورد به پیشنهادات ارسالى که تنها به صورت اینترنتى (ثبت سامانه) و یا فیزیکى ارایه شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
م الف: 502204

آگهى برگزارى مناقصه عمومى نوبت اولنوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز دوشنبه به تاریخ 98/04/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز سه شنبه به تاریخ 98/04/11

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

(داخلى 395)

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین برآورد (ریال)اعتبار

(ریال)

اجراى عملیات لوله گذارى اصالح و توسعه شبکه 94- 2- 98
14/021/429/069702/000/000جارىفاضالب منطقه یک (با ارزیابى کیفى)

اجراى عملیات توسعه شبکه فاضالب روشن دشت 95- 2- 98
18/554/159/853928/000/000جارىمنطقه یک (با ارزیابى کیفى)

اجراى عملیات توسعه شبکه فاضالب منطقه یک 96- 2- 98
26/425/985/9211/322/000/000جارىشهر اصفهان (با ارزیابى کیفى)

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1398/03/28 

رامتین خداپناهى درباره حضور 
کمرنگش در سینما: 

البالبالب
الكمالكمالك

کک
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آگهى شناسایى پیمانکار نوبت اولنوبت اول

شرکت صنایع هواپیماسازى ایران

شرکت صنایع هواپیماسازى ایران- هسا در نظر دارد، انجام خدمات ذیل را از طریق آگهى مناقصه به صورت 
کلى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت انجام مصاحبه از روز شنبه 98/04/01 
الى سه شنبه 98/04/04 از ساعت 8 الى 12 به محل شــرکت واقع در کیلومتر 28 جاده اصفهان- تهران 
(اتوبان معلم)- شرکت صنایع هواپیماسازى ایران (هسا)- معاونت پشتیبانى و خدمات عمومى- مدیریت 
ارشد بازرگانى مراجعه نمایند. بدیهى است در صورت پذیرش از سوى کمیته ارزیابى فنى و کیفى پیمانکاران 

اسناد مناقصه به متقاضیان واگذار خواهد شد.
1- انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان.

2- انجام خدمات تاکسى سرویس و وانت بار.
مدارك مورد نیاز:

1- تأیید صالحیت اداره کل از وزارت کار و امور اجتماعى.
2- رزومه کارى، اساسنامه، آگهى روزنامه، گواهى آخرین تغییر شرکت و...

3- صورت هاى مالى حسابرسى شده سال 96- 97.
4- داشتن رضایت نامه از کارفرماهاى قبلى براى انجام کار الزامى مى باشد.

تلفن تماس: 45967345- 031
هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم) چاپ دومچاپ دوم

حمید عشقى- شهردار شاهین شهر

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 59/ش مورخ 98/01/24 شوراى 
محترم اسالمى شــهر در نظر دارد عملیات اجرایى آسفالت تراشى و روکش 
آسفالت جایگزین معابر سطح شهر را با برآورد اولیه 2/040/660/688 ریال 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 98/04/10 به دبیرخانه حراست تحویل 

نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
م الف: 496121 
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0202جهان نماجهان نما 3515سه شنبه  28 خرداد  ماه   1398 سال شانزدهم

عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات در گفتگو 
با خبرگــزارى «دانشــجو»، با اشــاره به اســتعفاى 
ســیدمحمد بطحایى، وزیر ســابق آموزش و پرورش و 
گمانه زنى هایى مبنى بر وجود اختالف میان وى و رئیس 
جمهور بر ســر مطالبات فرهنگیان، اظهار کرد: تصور 
چندانى از اختالفات آقاى روحانى و بطحایى ندارم چرا 
که اگر اینچنین بود آقاى وزیر مى توانست اعالم کند که 
بنده به دلیل عدم همراهى دولت براى پرداخت مطالبات 
فرهنگیان اســتعفا مى کنم، این مسئله مى توانست به 

نفع وى باشد. 
سیدمحمدجواد ابطحى تأکید کرد: باید به نقش یکى از 

نزدیکان بطحایى و جلساتى که این فرد به عنوان روابط 
عمومى 2 در محل وزارت آموزش و پرورش تشــکیل 
شــده توجه کرد. از ســوى دیگر برآورد آقایان این بود 
استیضاح بطحایى در جلسه علنى مجلس رأى مى آورد

 و وى بــه دلیــل فــرار از اســتیضاح از ســمت خود 
کناره گیرى کرد.

نماینده خمینى شهر  یادآور شد: معتقدم حرکاتى که آقاى 
بطحایى براى توییترى کردن فعالیت هاى خود انجام داد 
و جلساتى که به کمک یکى از نزدیکان خود برگزار کرد 
دست به دست هم داد و موجب استعفاى او شد و رئیس 

جمهور درجا استعفاى وزیر را پذیرفت.

ویژگى خــاص بازار مســکن در مناطــق لوکس تهران 
بزرگ متراژ بودن آپارتمان هاست. این موضوع سبب شده 
قشر متوسط رو به پایین براى یافتن مورد اجاره مناسب در 
شمال این شهر با مشکل روبه رو شوند. عمده امالك این 
مناطق مساحتى بیش از 150 مترمربع دارند، در حالى که 
تقاضاى مصرفى طبقه متوسط ساکن در این مناطق عمدتًا 

آپارتمان هاى 90 تا 150 مترمربعى است.
در حال حاضر عمده فایل هاى عرضه شده در بازار امالك 
اجارى این مناطق از جنــس آپارتمان هاى لوکس متراژ 
هستند که ارزش اجارى آنها مترمربعى چهار میلیون تومان 
و بیشتر است. به عنوان مثال رهن یک واحد آپارتمان 200 

مترمربعى در محله فرمانیه حتى اگر بناى 15 سال ساخت 
باشد، حدود 800میلیون تومان است که البته موجران به 
دلیل اینکه تمایل به دریافت اجاره بهاى بیشترى در برابر 
ودیعه کمتر دارند، عمدتاً با اجاره هاى بیش از پنج میلیون و 

بعضاً تا 20 میلیون تومان در بازار عرضه مى شوند.
واسطه ها مى گویند در حال حاضر عمده مراجعان به بنگاه ها 
در این مناطق مستأجران طبقه متوسط رو به باال هستند در 
حالى که فایل هاى عرضه شده عمدتاً با وسع طبقات باالى 
درآمدى هماهنگى دارد. به این ترتیب مســتأجرانى که 
جستجو در این مناطق را شروع کرده اند، فعًال فقط ناگزیر به 

سپردن شماره تماس خود نزد بنگاه ها هستند.

روایت نماینده خمینى شهر
 از استعفاى وزیر

نرخ  باورنکردنى اجاره
 در شمال تهران!

اعتبار گذرنامه ها
 10 ساله  شد

  ایمنا| فرمانده نیــروى انتظامى از موافقت 
پلیس با افزایش مدت اعتبار گذرنامه خبر داد. سردار 
حسین اشترى گفت: نیروى انتظامى موافق این کار 
است و کار کارشناســى اولیه در این زمینه را انجام 
داده ایم. جمع بندى این مطالعات به وزارت کشــور 
ارسال شــده و در جلسات ســتاد گذرنامه قطعًا این 

موضوع مطرح مى شود.

قفسه کتاب هاى ایرانى 
در انگلستان

  ایمنا| 4 کتابفروشى  معتبر در لندن، منچستر 
و لیورپول به تازگى کتاب هایى از نویسندگان ایرانى را 
در قفسه اى مستقل با عنوان «کتاب هایى از ایران» 
عرضه کرده اند. در میان آثارى که به این شیوه عرضه 
شده، استقبال از آثار هوشنگ مرادى کرمانى خالق 

«قصه هاى مجید»  قابل توجه بوده است.

تا حاال 
چقدر یارانه گرفته ایم؟

 رویداد 24| صدمین مرحله پرداخت یارانه 
نقدى خانوار ساعت 24 یک شــنبه 24 خردادماه به 
حساب سرپرستان خانوار واریز شــد؛ با این حساب 
از ابتداى هدفمندى یارانه ها تا کنون هر فرد ایرانى 
یارانه بگیر، چهار میلیــون و 550 هزار تومان یارانه 
دریافت کرده است. اولین مرحله پرداخت یارانه نقدى 
آذرماه 1389 پرداخت شــد و از آن زمان تاکنون 99 
مرحله دیگر به حساب سرپرســتان خانوار پرداخت 

شده است.

ساالنه 
چقدر خاك از دست مى رود؟

 پانا | عضو هیئت علمى مؤسسه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع کشور با بیان اینکه نرخ بیابان زایى 
در ایران حدود یک درصد اعالم شده است گفت: این 
رقم یعنى ساالنه یک درصد از خاك سرزمین از َحّیز 
انتفاع خارج مى شود. محمد درویش افزود: حدود 40 
هزار روستا در کشور متروکه شده است و همه اهالى 
روستا، محل زندگى خود را ترك کرده اند این مسئله 

نشان دهنده شدت بیابان زایى در ایران است.

حرف اول فرش ایرانى 
در لبنان

وزیر گردشگرى لبنان با تأکید بر اینکه   ایرنا |
هیچ فرشى در دنیا نمى تواند از نظر کیفیت کار و شکل 
و هنرمندى با فرش ایرانى رقابــت کند. «اوادیس 
کیدانیان» افزود: با وجود تحریم ها، ایران در صنعت 
فرش و قالى همچنــان در دنیا حرف اول را مى زند و 
برخى تاجران ایرانى در زمینه صادرات فرش به لبنان 

فعالیت دارند.

رنگ مد سال 98 اعالم شد
رنگ سال 98 در حوزه مد و لباس،   ایران آرت|
رنگ صورتى اعالم شــد. این خبــر را حمید قبادى 
دبیر کارگروه ساماندهى مد و لباس اعالم کرد. سال 
گذشــته رنگ ســال «زیتونى» اعالم شد و امسال 
صورتى برگرفته از رنگ دریاچه لیپار چابهار به عنوان 

رنگ سال انتخاب شده است.

وزیر و سلطان 
در بیمارستان

  خبرآنالین| محمدجواد آذرى جهرمى، وزیر 
ارتباطات دیروز با حضور در بیمارســتان کسرى به 
مالقات على پروین، پیشکســوت و اسطوره فوتبال 
کشــورمان رفت. پروین که از حضور آذرى جهرمى 
در بیمارســتان تشــکر کرده بود از روند درمانى اش 
بــراى آذرى جهرمى توضیحاتى ارائــه کرد. او  چند 
روزى است به علت بیمارى قند در بیمارستان بسترى 

است.

زمان اولین جلسه
 محاکمه نجفى 

نخستین جلسه رسیدگى به پرونده قتل   ایمنا|
میترا استاد توسط محمدعلى نجفى، شهردار اسبق 
تهران، روز 10 تیر در دادگاه کیفرى اســتان تهران 
برگزار مى شود. قاضى محمدرضا محمدى کشکولى، 
رئیس شعبه 9 دادگاه کیفرى اســتان تهران، هنوز 
دربــاره علنى یــا غیرعلنى بودن جلســه محاکمه 

اظهارنظر نکرده است.

تهدید به افشاگرى
 میزان | یــک نماینده مجلس از در دســت 
داشتن مدارکى درباره سرپرســت وزارت آموزش و 
پرورش خبر داد. نماینده مردم نیشــابور اظهار کرد: 
اسناد و مدارکى در دســت دارم که این اسناد را نگه 
داشته ام براى روزى که اگر دولت سید جواد حسینى 
سرپرست آموزش وپرورش را به عنوان وزیر به مجلس 
معرفى کند در آن روز این مــدارك را به نمایندگان 
مجلس شوراى اســالمى معرفى خواهم کرد. این 
نماینده مجلس  افزود: درباره محتواى این اســناد و 
مدارك تا روزى که ایشان به عنوان وزیر پیشنهادى 

به مجلس معرفى شوند صحبتى نمى کنم.

درخواست «کیهان» از بسیج 
این روزها انتشار فیلمى   روزنامه کیهان|
از برخورد وحشیانه تعدادى از هنجارشکنان و اوباش 
با بانوى مؤمنه گیالنى و فرزند خردســال وى تنها 
به این علت که در برابر بى حرمتــى آنها به عفاف و 
حجاب اقدام به امر به معــروف و نهى از منکر نموده 
بود، واکنش مردم مسلمان کشورمان را در پى داشت 
به ویژه که این بار ولنگارى فرهنگى با وحشیگرى و

 بى رحمى همراه شــده بود. انتظار و توقع از جوانان 
گیالنى و بســیجیان و مردم غیور و شهیدپرور این 
خطه والیى این است که جدى تر وارد میدان شوند 
چراکه زیبنده نیســت یــک بانوى آمــر به معروف

 و فرزندش در روز روشــن کتــک بخورند و صداى 
کسى در نیاید.

«پرستو»ها کجا مى نشینند؟
 خبر آنالین | محمــد عطریان فر از اعضاى 
حزب کارگزاران ضمن تأیید اینکه گفته شــده میترا 
استاد ارتباط با محمد على نجفى را محدود کرده بود 
گفت: ایشان تحت کنترل شدید رابطه اى نامأنوس 
قرار گرفته بود. افراد باید رابطه کارى شان را از زندگى 
شــخصى جدا کنند و این چیزى بود که متأسفانه به 
نجفى آسیب زد. وى درباره «پرستو» بودن یا نبودن 
میترا اســتاد گفت: فرض کنید که این داستان هم 
واقعیت داشته باشد. پرستو روى کدام شاخه  درخت 
مى نشــیند؟ باالخره اگر پایه درختى از خود صیانت 
کند، پرستویى روى شانه اش نمى نشیند. در این واقعه 

از نجفى انتظارى بیش از این مى رفت.

حسین ا... کرم تصادف کرد
حســین ا... کرم در بزرگراه امام   رویداد 24|
على (ع) تهران ســانحه دید و از ناحیه ســر، چشم، 
دست و پا دچار آسیب دیدگى شدید شد. ا...کرم خرداد 
ماه سال گذشــته نیز پس از برخورد با موتورسیکلت 
فرد ضارب از ناحیه سر، دست و پا به شدت مصدوم 
شــد و به مدت نزدیک بــه 30 دقیقــه بیهوش در
 بزرگراه شــهید کریمى رها شــده بود.  الزم به ذکر 
اســت ا... کرم پس از تصادف به بیمارستان منتقل

 شده است.

مشایى به اوین بازگشت
 انتخاب| اسفندیار رحیم مشایى، رئیس دفتر 
رئیس دولت دهم که از 6 خرداد ماه همراه بقایى به 
مرخصى آمده بود، به اوین برگشت. رحیم مشایى 24 
اسفندماه سال 96 با حضور مقابل سفارت انگلستان 
در تهران، حکم حمید بقایى، معاون سابق احمدى نژاد 
را آتش زد. او در دادگاه به شــش ســال و نیم حبس 

محکوم شده است.

خبرخوان

رئیس شــوراى مرکزى قرارگاه عمار گفت: عزتى که 
رهبر معظم در دیدار «آبه شــینزو»، نخست وزیر ژاپن 
براى اسالم پدید آوردند، از زمان ظهور پیامبر اکرم(ص) 

تاکنون بى سابقه بوده است.
به گزارش «ایرنا»، حجت االسالم و المسلمین مهدى 
طائب در نشســت تبیینى بصیرتى گفتمان سازى گام 
دوم انقالب در تاالر امام(ره) دانشــگاه آزاد اسالمى قم 
اظهار کرد: امــروز براى رهبر معظــم انقالب دولت و 
قدرتى به وجــود آمده که آمریکا ابَرقدرت دنیا توســط
 نخســت وزیر ژاپن به عنوان مهمترین کشور صنعتى 
جهان نامــه اى را براى ایشــان مى فرســتد  اما وقتى 
نامه را روى میــز مى گذارد به یک بــاره هیبت علوى

 و صولت نبوى را مى بیند، آرام نامه را زیر میز مى گذارد 

و عکس آن نیز در همه دنیا پخش مى شود. وى گفت: 
رفتارى که رهبر معظم انقالب در دیدار با نخست وزیر 
ژاپن داشــتند، الهام گرفته از خداوند بــود، چون هیچ 
مشاورى نمى توانست بگوید در پس پرده این نامه چه 
توطئه هایى نهفته است. وى بیان کرد: اگر این نامه باز 
مى شد، توطئه ها بر ســر ما مى ریخت ولى رهبر معظم 
انقالب با بسته نگهداشــتن این نامه، راه همه توطئه ها 

را بستند.
طائب در بخش دیگرى از ســخنان خود با اشاره به گام 
دوم انقالب خاطر نشــان کرد: این بیانیه صدور یافته از 
سوى شخصیتى مانند رهبر معظم انقالب است که قطعًا 
اعلم است و در روى زمین به غیر از بقیه ا... اعظم اعلم تر 

از رهبر انقالب نداریم.

پایگاه اطالع رســانى «ســینما ســینما» که اخبار و 
گزارش هاى اختصاصى حوزه هنر هفتم را نشر مى دهد، 
دیروز گزارشى را منتشــر کرد که موارد بیان شده در آن 
حقیقتاً شگفت انگیز است. این گزارش در واقع دیده هاى 
نویسنده از مقابل یکى از مهمترین سینماهاى کشور در 
تهران است که به قول خود او، حکایت از «آمادگى براى 
مجلس ختم سینماى ایران» دارد. بخش هایى از گزارش 

مندرج در «سینما سینما» را بخوانید: 
مرد دســتفروش با چهره ســوخته و آفتاب خورده اش 
درست رو به روى ایستگاه مترو در خیابان شهید بهشتى 
و کمى پایین تر از ســینما آزادى داشــت فیلم هاى روز 
ســینماى ایران را مى فروخت. هــر DVD ، ده هزار 
تومان. حیرت کردم از اســامى فیلم ها. «سرخ پوست»، 
«زهر مار»، «رحمان 1400»، «شــبى کــه ماه کامل 
شــد» که همگى یا یک ماه پیش اکران شدند و یا االن 
روى پرده هســتند. «زهر مار» که اصًال هنوز نیامده و 
قرار است از چهارشــنبه اکران شود! به او مى گویم اینها 
که هنوز روى پرده هســتند. کیفیت فیلم هایت پرده اى 
است؟ گفت: «نه. همگى اورجیناله. همشون نسخه هاى

 وزارت ارشاده!»
وزارت ارشــاد را نمى دانم از کجا آورد. آنقدر با اطمینان 
حرف مى زد و اعتماد به نفس داشت که کمترین شک و 
شبهه را به حرف هایش مى شد پیدا کرد. اما اگر حرفش 
واقعیت داشته باشــد یک فاجعه تمام عیار است. منبع 

پخش این نسخه ها کجاست؟
گوشى موبایلم را درآوردم و از میان شمشادها سعى کردم 
طورى که دســتفروش متوجه نشود از بساطش عکس 
بگیرم. فقط از بساطش. براى همین دوربین را به سمت 
پایین گرفتم و عکسم را برداشتم. فروشنده متوجه شد. 
من به راهم ادامه دادم و فروشــنده دنبالم دوید. جلوى 
راهم را گرفت و شروع کرد اصرار کردن که عکس را پاك 
کنم. دســتش را پس زدم و خواستم به راهم ادامه دهم. 

گفت: «گفتم پاك کن. زنگ مى زنم به پلیس بیاید!»
هم خنده ام گرفته بود و هم حیرت کرده بودم از این حجم 

از اعتماد به نفس. با استحکام گفتم همین االن زنگ بزن 
به پلیس. اگر نزنى خودم مى زنم. وقتى دید خیلى جدى 
و مصمم حرف مى زنم جا خــورد. دیگر اون تحکم اولیه 
را نداشت. حرف هایش شــبیه التماس شد. دیگر تهدید 
نمى کرد. گفت: «نامردیه. پاك کن عکســتو. چیکار به 

کار من دارى؟»
گفتم: «با تو کارى ندارم. از بســاطت عکس گرفتم.» با 
دست پســش زدم و به راهم ادامه دادم. مرد دستفروش 
که حاال چند قدمى را همراه من آمده بود میان بســاط 
دى وى دى هایش و من که از او دور مى شدم مانده بود. 

نمى دانســت من را به پاك کردن عکسش مجاب کند 
یا بساطش که کسى باالى ســرش نبود را جمع و جور 
کند. شروع به فحاشــى کرد. مى خواست با فحش هاى 
کش دار و آبدارش مــن را به نقطه اى برســاند که با او 
دست به گریبان بشوم و احتماًال از میان این زد و خورد 
به هدفش برســد. به فحش هایش اهمیــت ندادم. من 
عکســم را برداشــته بودم و باید گزارشــى مى نوشتم. 
مشــکل مرد دســتفروش نبود که خیال مى کرد من به 
او و سفره زندگى اش و کســب و کارش تعرض کردم. 
مشکل سیســتمى بود که این فرصت را به او داده بود تا 

در این آشفته بازار که هر روز یک اتفاق تازه مى افتد؛ او 
هم سود خودش را ببرد. البد او با این اتفاق بساطش را 
از آنجا جمع مى کند و در جاى دیگرى شروع به فروش 

فیلم هایش مى کند.
این ماجرا خیلى جدى تر از دستفروشى یک مرد آفتاب 
سوخته در خیابان هاى مرکزى شــهر تهران است. اگر 
ریشه این اتفاق خشک نشود باید مجلس ختم باشکوهى 
براى ســینماى ایران بگیریم. فحش هاى فروشــنده
 صداى میخ هایى بود که به تابوت سینماى ایران محکم 

مى شد!

روزنامه اصولگراى «جوان» نوشــت: «در مورد رامبد 
جوان و همســرش که اخیراً مورد توجه رسانه ها و مردم 
بخاطر سفرشــان در ماه آخر باردارى و تصمیم زایمان 
همسرش در کانادا و پوشش متفاوت وى قرار گرفته اند 
چه کسى باید پاسخگو باشــد؟ آیا وقت آن نرسیده صدا 
و سیما پس از 40 ســال تکانى به خود بدهد؟ چرا صدا 
و سیما باید یکسرى کلمات شــعارى را مشق کند و به 
خورد مخاطب بدهد که خــودش در اولین قدم نه قبول 
دارد و نه اجرا مى کند؟ تا کى باید همه چیزمان فرمالیته و 
صورى باشد؟ آیا کافى نیست؟ اشباع نشده ایم از این همه 
ریا و تزویر؟ تا کى در هر محفلى بشنویم که هنرمندان 
محیطشان ســالم نیست؟ فساد اســت... پس هنرمند 
انقالبى کجاست؟ تا کى شاهد باشیم در محافل اکران 

خصوصى فیلم هایشان در ماه مبارك رمضان علنًا روزه 
خوارى مى کنند؟ پس ناظران کجا هستند؟ اما رامبد جوان 
و امثالهم مقصر نیستند. کسى مقصر است که او را گزینش 
کرده و مهر تأیید او را براى ورود به صدا و سیما زده است. 
او که مدل زندگیش را دارد. مثل میلیون ها نفر دیگر که 
در این مملکت دارند زندگى مى کنند. ســبک زندگیش 
همین است. بیش از این نباید توقع داشت. اما جاى تأسف 
اینجاست که چگونه همچین فردى با چنین سبک زندگى 
وارد رسانه عمومى مى شود، در معرض دید قرار مى گیرد 
و تریبون براى دروغ هایش در اختیار دارد. مقصر همان ها 
هستند که نمى خواهند رسانه در دست اهلش باشد. مگر 
نه این است که رســانه ها خصوصًا رسانه هاى عمومى 

در هر کشورى باید در دست ایدئولوژى حاکم باشند؟» 

نماینده مردم اردســتان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: اگر طرح استان اصفهان شــمالى به صحن 
علنى مجلس هم براى رأى گیرى بیاید بعید اســت 

رأى بیاورد.
صــادق طباطبایى نــژاد در گفتگو با «ایســنا» در 
خصوص برخى خبرهــا مبنى بر به رأى گذاشــته 
شدن قریب الوقوع طرح اســتان اصفهان شمالى در 
صحن علنى مجلس، اظهار کرد: این اخبار بیشــتر 
در حد گمانه زنى است و صحت ندارد. البته این طرح 
در کمیسیون شوراها و امور داخلى مجلس با تالش 
نماینده کاشان در حال پیگیرى است.  وى افزود: اگر 
این طرح در کمیسیون مربوط مراحل خود را طى کند 
مى تواند در صحن علنى مجلس به رأى گذاشته شود 
اما اگر این طرح به صحــن علنى مجلس هم براى 
رأى گیرى بیاید بعید اســت رأى بیاورد چرا که اکثر 
نمایندگان استان اصفهان با این طرح مخالف هستند.

«دونالد ترامــپ» در اظهاراتى بار دیگــر بزرگ ترین 
روزنامه هاى آمریکایى را مــورد حمله لفظى قرار داد و 
گفت: باید یک نظرسنجى برگزار شود که نشان دهد بین 
روزنامه «نیویورك تایمز» و «واشــنگتن پست» کدام 

یک دروغگوتر و فریبکارتر است!
رئیس جمهور آمریکا در پیامى در توییتر اعالم کرد: «هر 
دوى این روزنامه ها براى کشــور ما رسوایى بوده و آنها 
دشمن مردم هستند اما من نمى توانم تشخیص دهم که 

کدام یک بدترین است!»
ترامپ در پیام دیگرى اضافه کرد: «خبر خوب این است 
که در پایان شش سال و پس از اینکه آمریکا بار دیگر با 
عظمت شده است، من کاخ سفید زیبا را ترك مى کنم. 
آیا شما فکر مى کنید مردم از من درخواست مى کنند که 
بیشتر بمانم؟ و بگویند آمریکا را با عظمت نگه دارید. هر 
دوى این روزنامه هاى وحشتناك به سرعت از دور خارج 

مى شوند و براى همیشه از میان مى روند.»

ترامپ بارهــا از مطبوعات به عنوان دشــمن مردم و 
رســانه جعلى یاد کرده اســت. او از رســانه ها به دلیل 
انتشــار گزارش هایى دربــاره نظرســنجى ها در مورد 
انتخابات ریاست جمهورى پیش رو انتقاد شدیدى کرد. 
وى این نظرســنجى ها را جعلى نامید. بر اســاس این 
نظرسنجى ها «جو بایدن»، معاون رئیس جمهور پیشین 
آمریکا در انتخابات 2020 مى تواند ترامپ را پشت سر 

بگذارند.

حضور وزیر ارتباطات در جلســه علنى دیروز مجلس با 
حاشیه هاى جالبى همراه بود.

دیروز سئوال از وزیر ارتباطات در دســتور کار پارلمان 
قرار داشــت و طبق برنامه ریزى هیئت رئیسه،  حدود 
ساعت 10 و 30 دقیقه آذرى جهرمى براى پاسخگویى 
در صحن علنى حاضر شد. زمانى که آذرى جهرمى در 
مجلس حضور یافت ســخنرانان جلسه علنى مشغول 
ارائه نطق خود بودند اما رفت و آمد بــا این وزیر جوان 
در صحن صــداى عبدالرضا مصرى را کــه در غیاب 
الریجانى ســومین تجربه ریاست جلســه را برعهده 
داشــت، درآورد و وى از نمایندگانى که در مقابل وزیر 
تجمع کرده بودند درخواست کرد تا نظم جلسه را رعایت 

کنند. چون نمایندگانى که اطراف آذرى جهرمى جمع 
شده زیاد بودند، او براى برقرارى نظم جلسه خطاب به 
یکى از کسانى که اطراف وزیر بودند گفت: «اون آقاى 
کچل کیه؟ بله؛ شــما؛ لطفًا روى صندلیتون بنشینید»! 
با این تذکــر رئیس جلســه، نمایندگانى کــه در کنار 
وزیر ارتباطات حضور داشــتند، بــه جایگاه هاى خود 

رفتند.
اما آذرى جهرمى وقتى براى پاســخ به سئوال بیت ا... 
عبداللهى، نماینده اهر پشت تریبون مجلس قرار گرفت، 
با بیان خاطره اى از سفر خود به یکى از روستاى کشور 
گفت: طى سفرى به یکى از روستاها داشتیم در آنجا یک 
بزرگ روســتا مراجعه کرد و به من گفت که «ما اینجا 

اینترنت الزم داریم، هرچه اطراف را نگاه کردم»، اثرى 
از خانه ندیدم، از آن بزرگ پرسیدم که اینجا چند خانوار 
زندگى مى کند؟ که پاسخ داد «نمى دانم چند خانوار در 
اینجا زندگى مى کنند اما ما 5000 گوسفند داریم»، همه 
این مسئله را به شــوخى گرفتند؛ اما موضوع این است 
که در عصر اقتصاد دیجیتال دامدارى هم نیاز به توسعه 

ارتباطات دارد.
در نهایت پاسخ هاى وزیر به سئوال نماینده اهر به  رأى 
مجلس گذاشته شد و نمایندگان با 83 رأى موافق، 83 
رأى مخالف و هفت رأى ممتنع از مجموع 196 نماینده 
حاضر در مجلس اعالم کردند که از پاســخ هاى وزیر 

قانع نشدند.

دست چه کسانى در میان است؟ 

فروش فیلمى که هنوز اکران نشده است!

اظهارات طائب درباره کاغذ جنجالى همراه «آبه»حمله تند «جوان» به «رامبد جوان»

طرح استان اصفهان شمالى
 به رأى گذاشته نشده است

«کچلى» که بهارستان را به هم ریخت!

« نیویورك تایمز» دروغگوتر است یا «واشنگتن پست»؟!



استاناستان 03033515 سال  شانزدهمسه شنبه  28 خرداد  ماه   1398

یک واحد خون 
جان چند نفر را نجات مى دهد

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه اهداى 
یک واحد خون جان سه نفر انسان را از مرگ حتمى نجات 
مى دهد گفت: شهروندان اصفهانى همراه و همیار ما براى 
تأمین خون مورد نیاز هسـتند. مجید زینلى در همایش 
تجلیل از اهداکنندگان خون خاطرنشان کرد: چند سالى 
است که سیاست هاى سازمان انتقال خون به سمت تهیه 

فرآورده اى نوین خونى هدایت شده است.

سارق ریل دستگیر شد
رئیس پلیس راه آهن اصفهان از دسـتگیرى سارقى که 
در حال سـرقت 3 ُتن ریـل قطار بود خبر داد. سـرهنگ 
منصور نیت خواه با اعالم این خبر اظهـار کرد: مأموران 
گشت پلیس راه آهن حین گشتزنى به یک وانت نیسان 
مشـکوك شـدند و آن را متوقـف کردنـد. وى با اشـاره 
به اینکـه این خـودرو حامل 3 تـن ریل راه آهـن بود که 
برشکارى شده بود، بیان کرد: همچنین سه عدد کپسول 
هوابـرش، یـک کپسـول گاز و دو عدد اهرم دست سـاز 

جابه جایى کشف شد.

چند درصد
 کارت هوشمند دارند؟

مدیرکل ثبـت احـوال اسـتان اصفهان بـا بیـان اینکه 
کارت هاى ملى قدیمى اعتبار ندارد گفت: 84 درصد مردم 
در استان اصفهان کارت ملى هوشمند دریافت کرده اند. 
حسـین غفرانى با اشـاره به پایـان یافتن مهلـت اعتبار 
کارت هاى ملى هوشمند اظهار کرد: نمونه هاى قدیمى 
کارت ملى اعتبار ندارد و مردم براى گرفتن خدمات حتمًا 

باید کارت ملى هوشمند داشته باشند. 

موسوى الرگانى رئیس ماند
حجت االسـالم موسـوى الرگانـى، نماینـده مـردم 
فالورجان در مجلس با 14 رأى موافق براى پنجمین بار 
به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان انتخاب 
شد. انتخابات مجمع نمایندگان استان اصفهان با حضور 
تمامى نمایندگان در روز یک شنبه برگزار شد. الرگانى 
آخرین رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در آخرین 

سال دوره دهم مجلس است.

حمایت از گویش ابوزیدآبادى 
در نخستین جلسه شوراى ثبت ناملموس استان اصفهان 
درسـال جارى پرونده گویـش ابوزیدآباد، از شـهرهاى 
کاشان تصویب شد. رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى آران و بیدگل گفت: این گویش ریشه 
در زبان پهلوانى اشـکانى دارد که منطقه کویرات آران و 
بیدگل با همین زبان صحبت مى کنند. مجید نورى افزود: 
گویش ابوزیدآباد از زبان هاى مرکزى ایران شاخه شمال 
شرقى اسـت که نزدیک به 20 هزار گویش ور در بخش 
کویرات دارد و پرونـده آن براى ثبت نهایى به سـازمان 

میراث فرهنگى کشور ارسال شده است.

وضع بحرانى 20 مدرسه 
شهرستان خمینى شهر براى رسـیدن به وضع مطلوب 
به حدود 100 مدرسه جدید و 20 سالن ورزشى نیاز دارد. 
محمود مسـلم زاده، فرماندار شهرستان خمینى شهر در 
نخسـتین مجمع خیران مدرسـه سـاز این شهرستان با 
بیان اینکه این خمینى شـهر رتبه دوم استان را در تعداد 
مدارس دو نوبته دارد گفت: از میان350 واحد آموزش این 
شهرسـتان 60 مدرسه فرسوده اسـت که 21 مدرسه در 

وضعیت بحرانى قرار دارد.

اعزام تیم روباتیک به 
مسابقات جهانى

تیم روباتیک دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد اصفهان به 
مسـابقات روباتیـک جهـان 2019 اعـزام خواهد شـد. 
این مسـابقات با حضور 137 تیم از 30 کشـور جهان در 
باالترین سـطح خود در تیر ماه سـال جارى به میزبانى 

استرالیا برگزار مى شود.

خبر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جمع 
مدیران طرح آبرسانى اصفهان بزرگ با اشاره به افزایش 
نیاز آبى مردم در نیمه اول سال اعالم کرد: بدون شک 
با افزایش دما میزان مصرف هم بیشتر مى شود این در 
حالى است که تنها  ســامانه آبرسانى اصفهان ظرفیت 

محدودى در تأمین آب شرب دارد.
هاشــم امینى گفت: نهایت ظرفیت تأمین آب شــرب 
تصفیه خانه آب باباشیخعلى 11/5 متر مکعب در ثانیه 
است در حالى که نیاز آبى در فصل تابستان حداقل 14/5 
متر مکعب است. وى خطاب به مدیران طرح آبرسانى 
اصفهان بزرگ اظهار کرد: در حال حاضر باید آب شرب 

بیش از چهار میلیون نفر جمعیت اســتان از طریق یک 
سامانه تأمین شــود پس با توجه به محدودیت منابع، 
تالش خود را به توزیع عادالنه به روش هاى گوناگون 

معطوف کنید.
امینى به چگونگى توزیع عادالنــه آب پرداخت و بیان 
کرد: بــا بهره گیرى سیســتم تله متــرى، تله کنترل، 
مدیریت فشار، مرئى سازى والوها، ایجاد حوضچه هاى 
فشار شکن سعى در توزیع عادالنه آب در سطح استان 

داشته باشید.
وى عالوه بر تأمین کمى آب مردم در فصل تابستان بر 

کیفیت مطلوب هم تأکید کرد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان دربرنامه «زنده رود» 
شــبکه اصفهان گفت: این شــرکت در سال گذشته 
رکورد جدیــدى در تولید با دو کــوره بلند ثبت کرد و 
از ابتداى امســال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، رشــد قابل توجهى در تولید داشتیم. وى افزود: 
برنامه امســال ذوب آهن دســتیابى بــه تولید بیش 
از 3 میلیون ُتن اســت و تا کنون طبــق برنامه پیش

 رفته ایم.
یزدى زاده با اشاره به کاهش مصرف آب در این شرکت 
گفت: در مصرف آب خام با اقدامات گســترده، صرفه 
جویى کردیم که حاصل آن کاهش شدید برداشت آب 

از زاینده رود اســت. با این اقدامات، ظرف چهار سال 
آینده کمترین برداشــت آب از زاینده رود را خواهیم 

داشت.
وى به محصوالت جدید ذوب آهن و دســتاوردهاى 
مانــدگار این شــرکت در دوران تحریم اشــاره کرد 
و گفت: بیش از 120 ســال اســت که داراى حمل و 
نقل ریلى هســتیم اما همواره وارد کننده ریل بودیم. 
ذوب آهن اصفهان، این معضل تاریخى را در زمانى که 
با تحریم هاى ظالمانه مواجه هستیم، رفع کرد و حاال 
قطارها در مسیرهاى بین شهرى و مترو مى توانند روى 

ریل ایرانى تردد کنند.

برنامه ذوب آهن؛ دستیابى به 
تولید بیش از 3 میلیون ُتن

تأمین آب در تابستان از طریق 
یک سامانه دشوار است

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
در چنــد روز آینده هم در ســطح اســتان اصفهان 
شاهد پدیده ریزگردها هســتیم که با آگاهى رسانى 
شهروندى و بسته هاى ســالمت مى توان آلودگى 

ذرات معلق در هوا را کنترل کرد.
منصور شیشــه فروش بــا بیان اینکــه 16 کانون 
گردوغبار در سطح استان اصفهان وجود دارد گفت: 
با همــکارى اداره کل منابع طبیعى اســتان بالغ بر 
300 هزار هکتار جنگل با گونه هــاى مقاوم به کم 

آبى کاشته شده تا در کنار مالچ پاشى از ظهور پدیده 
گردوغبار در استان اصفهان جلوگیرى شود.

وى اضافــه کرد: بــراى مدیریت و کنتــرل پدیده 
گردوغبار همکارى هاى بین اســتانى بین اداره کل 
منابع طبیعى اســتان اصفهان با اســتان هاى یزد و 
ســمنان که کانون هاى گردوغبار هســتند برگزار 
خواهد شد تا بر اســاس طرح مصوبه هیئت وزیران 
به صورت مشــترك اقدام هایى براى کنترل پدیده 

ریزگردها صورت بگیرد.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان با 
اشــاره به همکارى هاى مشــترك ســازمان هاى 
محیط زیست اســتان هاى قم، مرکزى، سمنان و 
یزد با استان اصفهان در کاهش آلودگى هاى گردو 
غبارى ادامه داد: بر اســاس مصوبه قانون «هواى 
پاك» و آیین نامــه اجرایى کنترل و پیشــگیرى، 
مصوبه هیئت وزیران که به دســتگاه ها ابالغ شده 
اقدامات الزم براى کنترل پدیده ریزگردها صورت

 خواهد گرفت.

16 کانون گردوغبار در اصفهان وجود دارد 

معاون اجتماعى و مشــارکت هاى مردمى سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان از 
برگزارى بیش از 12 برنامه با موضوع کودکان کار در 

سال جارى خبر داد.
مرتضى رشــیدى بیان کــرد: یکــى از مهمترین 
برنامه هاى معاونت اجتماعى و مشارکت هاى مردمى 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى 
اصفهان به مناسبت روز جهانى مبارزه با کودکان کار، 
کارزار بوم یک کیلومترى نقاشــى با عنوان «رؤیاى 

کودکانه» است که با دو موضوع کودکان کار و رؤیاى 
کودکان برگزار مى شود. وى خاطرنشان کرد: در این 
کارزار هنرمندان نقاش آثار خود را با موضوع کودکان 
کار خلق کرده و آثار آنها به نفع کودکان کار به فروش 
مى رسد. رشــیدى با اشــاره به اعالم آمادگى تعداد 
قابل توجهى از هنرمندان اصفهانى براى شرکت در 
این رویداد گفت: این برنامه از ســاعت 9 تا 18 روز 
جمعه 31 خردادماه در جاده ســالمت ناژوان برگزار 

مى شود.

کارزار بوم یک کیلومترى نقاشى 

قرار است تیر ماه امسال تئاترى به نویسندگى نغمه 
ثمینى، فیلمنامه نویس، نمایشنامه نویس، نویسنده و 
منتقد سینمایى که در کارنامه خود سیمرغ فیلمنامه 
نویسى جشنواره فیلم فجر براى فیلم «خون بازى» و 
همچنین نگارش فیلمنامه سریال «شهرزاد» را دارد 
در سالن اصلى  مجتمع فرهنگى فرشچیان به روى 
صحنه برود. این تئاتر به نام  «خانه» و به کارگردانى 
عماد قلى پور پذیراى عالقه مندان هنرهاى نمایشى 

خواهد شــد.  قلى پور دربــاره کارگردانــى این اثر 
مى گوید: کارگردانى «خانه» خیلى ســخت اســت 
چون تم شــاعرانگى دارد و جنس دیالوگ نویســى 
نغمه ثمینى، عارفانه، عاشــقانه و احساسى است و از 
طرفى مرزى ایجاد مى کند که باعث تکرار و کسلى و 
خستگى مخاطب مى شود؛ بنابراین بازى درست این 
کلمات به غیر از خروجى سمعى و بصرى باید به شکل 

باشد که کالم خانم ثمینى قربانى نشود.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا فکر مى کنید نمایش 
«خانه» بتواند مورد استقبال قرار گیرد گفت: نمى دانم 
و پیشگو هم نیســتم اما حداقل این را فهمیده ام که 
بزرگ ترین معضل بشریت همیشه روابطش بوده و 
بسیارى از درام ها از این روابط شکل گرفته است، اگر 
اتفاق ها و گره هایى که در این روابط  هست، درست 
بیان شود، فکر مى کنم که مخاطب بتواند این همزاد 
پندارى را داشته باشــد و این تئاتر مورد استقبالش 

قرار گیرد.

اثر نویسنده مجموعه «شهرزاد» 
در اصفهان روى صحنه مى رود

168هکتار از گلخانه هاى استان اصفهان زیر کشت 
گل هاى زینتى اســت. کارشناس ســازمان جهاد 
کشاورزى اســتان اصفهان گفت: هم اکنون بیش از 
143 هکتار از اراضى گلخانــه اى فلزى و 25 هکتار 
از اراضى گلخانه اى ســنتى زیر پوشــش گل هاى 

زینتى است.
سیدمحمد موسوى با بیان اینکه این استان در تولید 
گل و گیاهان زینتى در کشــور از جمله مراکز پیشتاز 

است، افزود: شهرستان هاى خمینى شهر، اصفهان، 
دهاقان، فالورجان، نجف آباد و شهرضا تولیدکننده 

بیشترین گل و گیاهان زینتى استان هستند.
وى از سطح زیر کشت 61/3 هکتار گل شاخه بریده 
در این استان نیز خبر داد و گفت: ساالنه بیش از 69 
میلیون شاخه گل شــاخه بریده در استان اصفهان 
تولید مى شود. رز، آلسترومریا، ژربرا، و لیلیوم از جمله 

گل هاى شاخه بریده تولید شده در این استان است.

تولید ساالنه بیش از 69 میلیون گل شاخه بریده 

رئیس مرکز بهداشت اســتان اصفهان گفت: تا کنون 
530 هزار نفر از ابتداى طرح سنجش فشارخون شرکت 
کردند. کمال حیدرى در گفتگو با «صاحب نیوز» اظهار 
کرد: مرحله دوم بسیج ملى کنترل فشار خون تا روز 15 

تیر ماه ادامه دارد.
در همین حال  طرح بســیج ملى کنترل فشار خون به 
داد مادر باردار رسید و او از مرگ حتمى نجات پیدا کرد. 

به دنبال مراجعه خانم باردارى براى کنترل فشار خون 
به ایستگاه هاى سیار کنترل فشار خون گلدشت، اکیپ 
ایستگاه متوجه فشار خون باالى این خانم باردار شده و 
پس از تماس با مرکز فوریت هاى پزشکى به بیمارستان 
منتقل و عمل سزارین براى تولد نوزاد به سرعت انجام 
شــد. مادر و کودك از مرگ حتمى نجات پیدا کردند و 
هم اکنون حال عمومى هر دو خوب گزارش شده است.

530 هزار اصفهانى به
 بسیج ملى کنترل فشار خون پیوستند

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمینى شهر گفت: زمین هاى اطراف 
شهر درچه در حاشیه زاینده رود از آالینده هاى نفتى پاکسازى شد.

اوایل خرداد ماه امسال بویى شبیه به گاز از فالورجان تا شهر اصفهان در مسیر رودخانه 
زاینده رود استشمام مى شد که این امر باعث تماس هاى مکرر مردم با سامانه هاى 115 
اورژانس و 125 شد. به گفته منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان با بررسى به عمل آمده توسط تیم هاى گشت و نظارت مشخص شد در مکانى 
واقع در مرز درچه و فالورجان بقایاى ضایعــات نفتى از تانکرى در آب رودخانه و خاك 

اطراف منطقه تخلیه شده است.
سعید یوسف پور، سرپرست اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان خمینى شهر روز 
دوشنبه در این باره به «ایرنا» گفت: متخلفان تخلیه پسماندهاى نفتى در حاشیه زاینده 
رود و کانال زهکش شهر درچه شناســایى و به مراجع قضایى معرفى شدند. وى اظهار 

کرد: حدود 180 ُتن خاك آغشته به ترکیبات آالینده پاکسازى شد.
یوســف پور گفت: این مقدار توسط عوامل اجرایى شــهردارى درچه پاکسازى و براى 
مدیریت و امحا با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطى، به یکى از واحدهاى امحاى 

پسماندهاى ویژه مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شد.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره به اقداماتى که براى شناسایى و ردیابى 
ملخ ها در استان صورت گرفته اظهار کرد: در حال حاضر دو برنامه پیشگیرى و کنترل ملخ در 
2000 هکتار از اراضى شهرستان هاى لنجان، برخوار، تیران و کرون با محوریت حفظ نباتات 
کشاورزى اجرا مى شود. منصور شیشه فروش در گفتگو با «تسنیم» افزود: با توجه به تغییرات 
اقلیمى آفتى به نام ملخ شکم بادمجانى و ملخ مراکشى به مزارع حمله و آسیب هایى را وارد 
مى کنند که در این راستا اقداماتى در حال اجراست. وى با بیان اینکه در حال حاضر شش اکیپ 
سمپاشى از سازمان جهاد کشاورزى در شهرســتان هاى لنجان، تیران و کرون و برخوار در 
حال سمپاشى هستند، گفت: این اکیپ ها مناطق را شناسایى کردند و در حال کنترل و ردیابى 
هستند. شیشه فروش تصریح کرد: ملخ هاى دیگرى هم هستند که هنوز به استان وارد نشدند، 
بنابراین سه اکیپ از جهاد کشاورزى و حفظ نباتات به منطقه استان فارس براى کنترل ملخ 
صحرایى اعزام شده است. وى ادامه داد: برنامه پیشگیرى، کنترل، شناسایى و ردیابى ملخ ها در 
سه شهرستان  اصفهان با محوریت حفظ نباتات جهاد کشاورزى و همکارى فرماندارى منطقه 
در آن مناطق در حال اجراست. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره به عملیات 
کنترل ملخ ها در اســتان اظهار کرد: 60 هکتار در تیران و کرون، 20 هکتار در برخوار و 160 

هکتار در لنجان براى کنترل ملخ بومى مدنظر است تا خسارتى به مناطق یاد شده وارد نکند.

پاکسازى زمین هاى اطراف درچه از 
آالینده هاى نفتى 

حفاظت از 3 شهرستان 
در مقابل حمله ملخ

نشست تخصصى شرکت هاى توزیع برق معین خدمات 
مشترکین به میزبانى شرکت توزیع برق اصفهان برگزار 

شد.  
در این نشست که شــرکت هاى توزیع برق استان هاى 
فارس، شمال کرمان، مشهد، گلستان و زنجان هم حضور 
داشــتند، پس از گزارش هاى مدیر عامل شرکت توزیع 
برق اصفهان از عملکرد این شرکت در تمام شاخص ها، 
فرایند هاى مختلف حذف قبوض کاغذى به بحث و تبادل 
نظر گذاشته شد.  در حاشیه این نشست معاون هماهنگى 
توزیع توانیر در پاســخ به برنامه ها و چالش هاى پیش رو 
براى حذف قبوض کاغذى گفت: طرحى در وزارت نیرو 
کلید خورد به نام قبض ســبز الکترونیکى که تمام هدف 

آن کاهش مراجعه به دِر منازل مردم و همچنین کاهش 
هزینه هاى مختلف بود که با الکترونیکى شدن قبض ها 
این مهم محقق مى شود.   رخشــانى مهر در ادامه گفت: 

یکى از روش ها ارسال پیامک به مشترکین است و روش 
دیگر استفاده از اپ هاست و روش دیگر وجود شرکت هاى 
psb است که در کشور ما زیاد است و مى تواند قبوض را 
به صورت الکترونیکى در اختیار مشترکین قرار دهد.  وى 
خاطر نشان کرد: این فرایند تا ابتداى مهر ماه سال جارى 
باید اجرایى شود اما به صورت آزمایشى در مرداد و شهریور 
ماه اجرایى مى شود در حالى که این برنامه براى کل کشور 
تدارك دیده شده و منوط به چند استان و شهرستان نیست.
رخشــانى مهر گفت: ما تجربــه هاى زیــادى را براى  
الکترونیکى کردن فرایندها در کشور داشته ایم ولى آنچه 
مهم و کلیدى است در حال حاضر چالش زمان است و باید 

در مدت تعیین شده فرایندها را عملیاتى کنیم. 

چالش زمان، تنها مسئله در حذف قبوض کاغذى است 

اگرچه چندسالى است گوش مردم اصفهان با اخبار مرگ 
خردساالن بر اثر کودك آزارى غریبه نیست اما هنوز هم 
دلشــان با شــنیدن حوادث دیگرى از این جنس به لرزه 
مى افتد. در حالى که اصفهانى ها هنوز ماجراى تجاوز به 
«بهاره کریمى»، دختر بچه پنج ساله افغانى در خرداد ماه 
سال پیش در خمینى شــهر و مرگ «ملیکا جهانگیرى» 
دخترك پنج ساله فالورجانى در اسارتگاه «ممد قاچاقچى» 
بر اثر شکنجه در پاییز سال گذشته را فراموش نکرده اند، 
حاال خبرى کوتاه و دردناك دوباره نگاه ها را به خود خیره 
کرده اســت: «طفلى در اصفهان بر اثر کودك آزارى جان 
داد». این حادثه اولین روز هفتــه جارى اتفاق افتاد و هیچ 

جزییات بیشترى هم از این فاجعه اطالع رسانى نشد.
بعد از ظهر روز یک شنبه، یک روز بعد از مرگ این کودك، 
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان در گفتگویى با خبرگزارى 
«ایمنا» بدون هیچ اشــاره اى به هویــت این کودك و یا 
شــرحى از چگونگى روى دادن این حادثه فقط این خبر 
را تأیید کرد. مرضیه فرشاد اما در ادامه گفتگو پرده از یک 
کودك آزارى دیگر هم برداشت؛ اتفاقى مشابه که چند روز 
پیش از مرگ این کودك مجهول الهویــه رخ داده بود و 
این بار در اردستان با این تفاوت که خوشبختانه پسربچه 
چهارساله اردســتانى بخت بلندترى داشته و هنوز نفس 

مى کشد. 
این کودك بیمار که «امین» نام دارد اواسط هفته گذشته با 
زخم هاى متعدد، همچنین خراشیدگى و سوختگى در تمام 
بدن و اضطراب و دلهره بسیار زیاد به اورژانس تحویل داده 
شد و پزشکان فوق تخصص سریعاً بر بالین وى حاضر شدند 

و اقدامات درمانى توسط آنها بر روى کودك انجام شد. 
آخرین وضعیت کودك وکودك آزار

آزار و اذیت «امین»، توسط همسایگان به اورژانس اجتماعى 
گزارش شده و به گفته مدیرکل بهزیستى استان اصفهان این 
کودك توسط ناپدرى و مادر خود که نزدیک ترین افراد به 
وى هستند مورد ضرب و شتم مکرر قرار گرفته است. اما با 
این حال فرشاد تأکید کرده که «فراخوانده شدن پدر و مادر 
این کودك به دادگاه، متوجه سازمان بهزیستى نیست چراکه 
ابتدا باید مجرم شناسایى و با رأى دادگاه مشخص شود که 

کودك در اختیار بهزیستى قرار مى گیرد یا خیر».

البته فرشــاد در گفتگوهایى که با خبرگزارى هاى متعدد 
داشــته نقل قول هاى مختلفى در خصوص سرپرســتى 
این کودك در آینــده مطرح کرده اســت. او در گفتگو با 
«ایمنا» اظهار کرده که «امین» بــا صالحدید قاضى به 
یکى از بستگان باصالحیت خود تحویل داده مى شود و در 
مصاحبه اى که از این مدیر کل در «ایرنا» درج شده به نقل 
از وى آمده براساس حکم قاضى در صورتى که صالحیت 
خانواده این کودك تأیید نشود وى تحت پوشش بهزیستى 
قرار مى گیرد. فرشاد دیروز و در جدیدترین اظهار نظر خود 
در گفتگو با «فارس» عنوان کرد که مــادر و ناپدرى این 
خردسال براى توضیح به مراجع قضایى احضار شده اند و 
در صورت تأیید مراجع قضایى، این کودك تحت پوشش 
بهزیســتى قرار خواهد گرفت. البتــه وى تأکید کرده که 
تصمیم نهایى در ایــن باره پس از بهبــودى و ترخیص 

«امین» از بیمارستان صورت خواهد گرفت.
اما این پسربچه چهارســاله به علت شدت جراحات وارده 
همچنان در بیمارســتان امام حسین(ع) اصفهان بسترى 
است. بنا به گفته پزشکان معالِج «امین»، در معاینات اولیه 
آثار زیادى از خون مردگى بر اثر جراحت در بدن این کودك 
مشاهده شده اســت و وى بر اثر ضرب و شتم شدید دچار 
پارگى و آب آوردگى ریه شــده و با اینکه وضعیت جسمى 
اش رو به بهبود است اما هنوز قابلیت ترخیص از بیمارستان 
را ندارد. همچنین با توجه به مشکل روانى پیش آمده براى 

«امین»، وى زیر نظر روانپزشک مرکز در حال درمان است 
تا بهبودى روانى نیز برقرار شود.

هرچند اذیت و آزار «امین» و مرگ یک کودك اصفهانى 
دیگر، جدیدترین و داغ ترین حوادث کودك آزارى در استان 
است که خبر آن این روزها دســت به دست مى چرخد اما 
کم نیستند کودکانى که در این دیار در نخستین سال هاى 
زندگى خود به جاى چشیدن طعم شیرین محبت والدین و 

اطرافیان با ضرب تازیانه و تلخى روزگار آشنا مى شوند. 
آمار رو به رشــد اورژانس اجتماعى استان در این خصوص 
به وضوح بر این ادعــا صحه مى گذارد. طبــق این آمار از 
ابتداى سال 97 تا اسفند ماه گذشــته، 1284 مورد کودك 
آزارى به اورژانس اجتماعى اســتان اصفهان اعالم شــده 
که نسبت به ســال پیش از آن 34 درصد رشد داشته است. 
کودك آزارى هایى که طبق ادعاى مدیر کل بهزیســتى 
اصفهان انواع مختلفى دارد و فقط به ضرب و شتم خالصه 
نمى شود مانند محروم کردن کودکان از حقوقشان و غفلت 
از نیازهاى آنها.  به استناد آمار اعالم شده در سال پیش، هر 
روز نزدیک به چهار مورد کــودك آزارى در اصفهان ثبت 
مى شود که با لحاظ کردن موارد ثبت نشده، البد این رقم 
باالتر هم خواهد رفت. «بهاره»، «ملیکا» و «امین» قربانى 
هایى محسوب مى شوند که به دلیل رسانه اى شدن آزار 
آنها این آمار تأسف برانگیز را نمایندگى مى کنند. نمونه آنها 

در جامعه ما کم نیستند.

آمار کودك آزارى در اصفهان 
همچنان باالست!

مرضیه غفاریان
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رامتین خداپناهــى، بازیگر ســینما، تئاتر و 
تلویزیون درخصوص آخریــن فعالیت هاى 
خود در عرصه بازیگرى گفت: متأســفانه و یا 
خوشبختانه هیچ گونه فعالیتى ندارم و در حال حاضر 

کم کار یا بهتر بگویم بیکارم.
وى با اشاره به پیشنهادات حضور در سینما و تلویزیون 
براى خود تأکیــد کرد: البته اینطــور نبوده که هیچ 
پیشنهادى نباشد اما آنقدر کم کیفیت و کمرنگ بوده 
که ترجیح داده ام به هیچ وجه آنها را قبول نکنم، دو اثر 
سینمایى هم به تازگى پیشنهاد شد که حتى قرارداد 
هم بستیم اما ســرمایه گذار پا پس کشــید و پروژه 

تعطیل شد.
بازیگر سریال «بانوى عمارت» درباره میل خود براى 
کارگردانى سینما افزود: طبیعتاً کارگردانى در سینما و 
یا تلویزیون کار راحتى نیست اما با وجود این به شدت 
دوســت دارم این اتفاق را تجربه کنم، دو فیلمنامه 

کامًال آماده هم دارم اما متأسفانه نزدیک به هفت ماه 
به دنبال سرمایه گذار و یا تهیه کننده بوده ایم اما هنوز 
موفق به پیدا کردن آنها نشــده ایم. وى افزود: وقتى 
فیلمنامه را پیش دوســتان مى برم همه در حد حرف 
هستند اما به محض اینکه پاى عمل به میان مى آید 
هرکدام به نحوى عقب مى کشــند، به همین دلیل 

همچنان ساخت فیلمم به تعویق افتاده است.
بازیگر فیلم «کروکودیل» درباره حضور کمرنگ خود 
در سینما تأکید کرد: در سینما هرکسى البى، گروه و 
دسته خود را دارد و اگر کسى خارج از این گروه ها باشد 
باید همیشه پشــت صف بایستد؛ من هم عضو البى 
خاصى نیســتم که بخواهم تند به تند در آثار حضور 

پیدا کنم.
وى ادامه داد: ســینماى امروز سرشــار از چهره ها و 
بازیگران تکرارى شده است، مردم هم از دیدن این 
چهره هاى تکرارى خسته شــده اند اما قدرت دست 

عده اى اســت که اجازه ورود سایرین را به این وادى 
نمى دهند، این روزها همه صرفًا شــعار مى دهند که 
به فکر سینما هستند اما تنها به فروش و گیشه فکر 

مى کنند.
بازیگر فیلم «مزرعه پدرى» ورود پول هاى هنگفت 
به ســینما را نابود کننده خواند و افزود: پول هاى باد 
آورده سینما را به این روزگار انداخته است، پول هایى 
که بــدون برنامه ریزى آمده و بــدون فکر کردن به 
بازگشت سرمایه فقط و فقط خرج مى شوند. خداپناهى 
خاطرنشان کرد: نسل قدیم مى دانست براى بازیگرى 
باید تمرین کرد و ســال ها خون جگر خورد اما نسل 
امروز با دیدن آثار روى پرده ســینما مــى بیند که 
بازیگرى نیاز به تبحر خاصى ندارد و تنها باید راهش را 
بلد باشید، به همین علت از همان ابتدا به دنبال بیراهه 
مى رود، همین عاملى است که آینده بازیگرى را به 

خطر انداخته است.

«آلن دلــون»، بازیگــر بین المللى 
فرانسه، به دلیل نارسایى قلبى 
در بیمارســتانى آمریکایى 

بسترى شد. 
سراســرى  شــبکه 
تلویزیون فرانسه گزارش 
داد که این بازیگر بزرگ 76 
ساله سینماى فرانسه به دلیل 
اشکاالت جدى در فعالیت قلب به بیمارستان 
منتقل شد. مقامات بیمارستان اعالم کردند 

که آنژیوگرافى با موفقیت انجام شــد و آلن 
دلون به  زودى بیمارستان را ترك خواهد کرد.

آلن دلون پس از عمل جراحى اعالم کرد که 
از دو هفته پیش دچار تنگى نفس و کاهش 
ضربان قلب بوده و براى همین به بیمارستان 

منتقل شده است. 
به گفته پزشکان معالج آلن دلون، بخش هایى 
از دو رگ قلــب وى دچار انســداد بود که با 
آنژیوگرافى کرونر این مشــکل مرتفع شده 

است.

تصویربردارى سریال تلویزیونى «87 متر» 
به کارگردانى کیانوش عیارى حدود 36 روز 
است به دلیل مشکالت مالى متوقف مانده 
است و بازیگران و دیگر عوامل 

سر صحنه نمى روند.
داســتان «87 متــر» به 
اختــالف و درگیــرى 
دو خانــواده «خلیلــى» 
و «پوردورانــى» بر ســر 
مالکیت یک منزل، برمى گردد. 
«علیرضا پوردورانى» به همراه همسر، 
دو دختر و پسرش، خانه اى را از یک فروشنده 
به نام «فرج ناصرى» خریدارى مى کنند اما 
روز اسباب کشى متوجه مى شوند که خانه به 
فرد دیگرى به نام «محسن خلیلى» فروخته 

شده است.
على دهکردى، مهران رجبى، فریبا کامران، 
شهین تسلیمى، دیبا زاهدى، حسین سلیمانى، 
فریده ســپاه منصور، محمد بحرانى، سعید 
پیردوســت، مرتضــى على آبادى، ســونیا 
سنجرى، سلیمه رنگزن، ملیکا نصیرى، رضا 
مسعودى، غزل شجاعى، الهه خادمى، عرفان 
آصفى، على طالب لو، مهــدى دانایى مقدم، 
سلمان خطى، نیما نورى زاده و عادله دائم پناه 

از بازیگران «87 متر» هستند.
 مجموعه تلویزیونى «87 متر» کارى از گروه 
فیلم و سریال شبکه یک سیماست که در 40 
قسمت 45 دقیقه اى در «سیمافیلم» در دست 
تولید است و برنامه ریزى شده در سال جارى  

روانه آنتن شود.

شراره درشتى، بازیگر ســینما و تلویزیون و 
همسر مرحوم رضا ژیان با انتشار پستى 
در اینستاگرام از مبتال شدنش 

به بیمارى سرطان خبرداد.
این بانوى هنرمند ســال 
هاســت بــه ســوئیس 
مهاجــرت کــرده و آنجا 
زندگى مى کند. او با انتشار 
عکســى در بیمارســتان خبر 
ابتالیش به بیمارى سرطان را با همراهانش 
به اشــتراك گذاشــت و از مبارزه با بیمارى 

سرطان نوشت: «ســوئیس،زوریخ: 26 /3/ 
1398. من از سرطان قوى ترم... عشق بورزیم 

تا همیشه...»
شراره درشــتى، بازیگر ســینما، تلویزیون و 
تئاتر است که همســر زنده یاد رضا ژیان بود 
و بازى در ســریال هایى چون «زیر آسمان 
شــهر»، «روزهاى زندگى»، «کاکتوس»، 
«پدرخوانــده» و «دفترخانه شــماره 13» و 
فیلم هاى ســینمایى چون «بلــه برون» و 
«شــاخه گلى براى عــروس» را در کارنامه 

هنرى اش دارد.

تهیه کننده فیلم سینمایى «روزهاى نارنجى» 
ضمن ابراز رضایت از حضورهاى بین المللى 
فیلمش اعالم کرد پاییز نزدیک ترین زمان 

اکران اثر است.
علیرضا قاســم خان افزود: پخش «روزهاى 
نارنجى» برعهده «فیلمیران» است و ما در 
انتظار اکران فیلم در زمان مناسب هستیم تا 
ببینیم چه زمانى فرصت اکران براى فیلمى 
از این جنس فراهم مى شــود. وى به اکران 
این فیلم در فصل پاییز اشاره کرد 
و گفت: در تابستان که قرارداد 
فیلم هاى دیگر بسته شده 
اســت و احتمــال اکران 
«روزهــاى نارنجى» در 

پاییز وجود دارد.
قاسم خان با اشــاره به جوایز 
بین المللى این فیلم سینمایى بیان 
کرد: «روزهاى نارنجى» در یکسال گذشته 
بیش از 20 جایزه بین المللى برده است و در 

یکساله گذشته فیلمى نداشته ایم که این میزان 
حضور بین المللى داشته باشد و باید ببینیم چه 
اکرانى در داخل کشور در انتظار آن است. وى 
عنوان کرد: فیلم براى حضور در پنج جشنواره 
درخواست داشته که در بعضى از آنها حضور 
داشته و باید ببینیم در جشــنواره هاى دیگر 

چطور عمل خواهد کرد. 
«روزهاى نارنجى» فیلمى به کارگردانى آرش 
الهوتى و تهیه کنندگى علیرضا قاســم خان 
ساخته سال 1396 است که در بخش مسابقه 
سى و هفتمین جشنواره ملى فیلم فجر حضور 
داشت.  در خالصه داستان این فیلم سینمایى 
آمده اســت:  «"آبان" زنى میانسال است که 
واسطه اســتخدام کارگران فصلى در شمال 

کشور است.»
بازیگران این فیلم سینمایى عبارتند از هدیه 
تهرانى، على مصفا، مهران احمدى، علیرضا 
استادى، ژیال شــاهى، رؤیا حسینى، صدف 

عسگرى، لیلى فرهادپور و امین گلستانه.

به تازگــى بازیگــران جدیدى به ســریال 
«محکومین2» به کارگردانى سید جمال سید 
حاتمى اضافه شدند. بهنام تشکر، شیوا ابراهیمى 
و مینا جعفرزاده از بازیگرانى هستند که به تازگى 
به جمع بازیگران این سریال اضافه شدند و در 
اپیزود 34 نقــش آفرینى مى کنند. نام 
این اپیزود «گالب» است و به 
تازگى در محدوده سعادت 
آباد تهــران مقابل دوربین 

رفته است. 
ســریال «محکومین 2» 
کارى از گروه فیلم و سریال 
شبکه یک سیماســت که در 40 
قسمت به نویسندگى مجید اسماعیلى پارسا 
و امیر محمد عبدى براى پخش از این شبکه 
تولید مى شود. این ســریال در 40 قسمت 50 
دقیقه اى در اطراف اسالمشهر کلید خورد. هر 
قسمت از این مجموعه تلویزیونى  یک اپیزود و 
هر اپیزود دو بازیگر اصلى دارد و تعداد قسمت و 

بازیگران آن از فصل یک «محکومین» بیشتر 
اســت. به طورى که در فصل دوم این سریال 
حدود 500 بازیگر حضور خواهند داشت که 80 
نفر ایفاگر نقش اصلى و مابقى بازیگران فرعى 
«محکومین» خواهند بــود. موضوع محورى 
در «محکومینیک» مجازات جایگزین بود اما 
فصل دوم این مجموعه به طالق اختصاص 
دارد و در این فصل سیما تیرانداز، رابعه مدنى، 

شهره لرستانى و... بازى مى کنند.
نازنین فراهانى، مریم کاظمى، مزدك رستمى، 
بیژن بنفشه خواه، حســین محب اهرى، نگار 
عابدى، محمد شــیرى، علیرضا جعفرى، نادر 
فالح، حسین سلیمانى، مریم بوبانى، علیرضا 
استادى، معصومه قاسمى پور، بهراد خرازى، 
مهــرى آل اقا، محمــود جعفرى، افســانه 
ناصرى، جمشید صفرى، ژاکلین آواره، سوگل 
طهماسبى، ویدا جوان، هدیه ذاکر، مهرناز بیات 
و... از دیگر بازیگران این ســریال اپیزودیک 

هستند.

 مهوش صبرکن، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در خصوص آخرین فعالیت هاى خود در 
عرصه بازیگرى گفت: به تازگى در سریال «عروس تاریکى» به کارگردانى محمود معظمى 
و تهیه کنندگى محمدرضا تخت کشــیان به ایفاى نقش پرداخته ام که از 25 خردادماه از 
شبکه یک سیما روى آنتن سیما رفته اســت، همچنین در سریال تلویزیونى «آچمز» به 
ایفاى نقش پرداختم که قرار بود در ماه مبارك رمضان پخش شود اما به دالیلى پخش نشد 

و احتماًال در تابستان امسال روى آنتن رسانه ملى خواهد رفت.
وى درباره نقش خود در سریال «عروس تاریکى» اضافه کرد: ضبط این سریال نزدیک 
به دو سال طول کشید و من هم چیزى در حدود چهار ماه درگیر پروژه بودم، در این سریال 
نقش یک مادر را ایفا مى کنم که داراى یک فرزند پسر اســت، پسر این مادر درگیر یک 
رابطه احساسى شده و درجریان این رابطه دچار جریاناتى مى شود که اتهام قتل دخترى 
که عاشقش شده برگردنش مى افتد و ما براى اینکه ثابت کنیم پسر بى تقصیر است، درگیر 

اتفاقاتى مى شویم.
این بازیگر درباره بازى خود در سریالى دیگر با «دخترم نرگس» بیان کرد: این کار براى 
شبکه استانى ارومیه و شبکه 3 سیما تولید شــده به همین دلیل تمام عوامل آن از اهالى 
ارومیه انتخاب شده اند و فیلمبردارى این مجموعه نیز در ارومیه انجام شد، قصه این سریال 
پیرامون زندگى یک خانواده طالفروش اســت که محمود پاك نیت در این سریال نقش 
همسر من را بازى مى کند و در آنجا هم به دلیل مشکالتى که براى پسرمان اتفاق مى افتد 

قصه پیش مى رود.
این بازیگر پیشکسوت مهمترین اولویت  خود براى انتخاب نقش را اینگونه توصیف کرد: 
متن و نقش را باید دوست داشته باشم حتى اگر نویسنده و عوامل فیلم شناخته شده نباشند 

اما اگر متن فیلمنامه یک اثر خوب باشد حضور در آن را قبول مى کنم.

 سپند امیر سلیمانى درخصوص آخرین فعالیت هاى 
خود در عرصه بازیگرى گفت: خیلى وقت است که 
هیچ پیشنهاد خوبى نداشته ام و هم اکنون هم به 
امور شــخصى زندگى خود پرداخته و ســر هیچ 

کارى نیستم.
وى دلیل کــم کارى خود در عرصــه بازیگرى 
را اینگونه شرح داد: اهل شــوآف، دروغ گفتن و 
تبلیغات نیستم که بگویم پیشــنهادات بسیارى 
دارم و آن ها را قبول نمى کنم، اینطور نیســت که 
پیشنهادى هم نباشــد اما در کل تعداد آثارى که 
براى بازى پیشنهاد مى شــود به شدت کاهش 

یافته است.
بازیگر فیلم سینمایى «هزار پا» درباره کمرنگ 
شدن خود در عرصه ســینما اظهار کرد: من اکثر 
فعالیت جدى خود را در تئاتر و یا تلویزیون داشته ام 
و زیاد در سینما نبودم، البته معدود کارهایى بوده 
اما به قوت تئاتر و تلویزیون نیست، دلیل اصلى این 
اتفاق هم این است که سینما باید مرا بخواهد که 

بتوانم در آن حضور پیدا کنم.
وى در همین راستا ادامه داد: من همان بازیگرى 
هســتم که در تلویزیون بازى مى کنم و مطمئنًا 
همان انگیــزه و انرژى را در ســینما هم خواهم 

گذاشت.
امیرسلیمانى با توجه به کلید خوردن نسخه دوم 
فیلم سینمایى «خوب، بد، جلف» اذعان کرد: من 
در نسخه اول این فیلم نقش تقریباً کوتاهى داشتم 
اما در حال حاضر هیچ خبرى از نسخه دوم ندارم، 
پیشنهادى از تیم تولید «خوب، بد، جلف» به من 
نشده است و در قســمت دوم این فیلم سینمایى 

حضور نخواهم داشت.

یکى از بازیگران سریال «گاندو» با ســاخت یک کلیپ کوتاه به 
وجود نام محمد علیزاده، در تیتراژ این ســریال واکنش نشان داد 
و به نوعى به مخاطبان خود اعــالم کرد که منتظر قطعه اى از این 

خواننده نباشند.
در تیتراژ سریال «گاندو» که این شب ها از شبکه 3 سیما در حال 
پخش اســت، نام محمد علیزاده، خواننده پاپ آمــده اما اثرى از 

ترانه اى از او در تیتراژ یا متن سریال نیست.
عرفان ابراهیمى که در این سریال نقش «امیر» یکى از نیروهاى 
امنیتى را ایفا مى کند، کلیپ کوتاهى از یکــى از پالن هاى بازى 
خودش در این سریال ساخته که روى آن ترانه اى از علیزاده پخش 
مى شود که با «منتظر نباش» به پایان مى رسد. او با این کلیپ طنز 
سعى کرده به مخاطبان خود بگوید نباید منتظر قطعه اى از محمد 

علیزاده در این سریال باشند.
او نوشت: «یه سریال بازى کردم به نام "گاندو"، توى تیتراژ نوشته 
محمد علیزاده ولى نمى خونه دلیلش معلوم نیست منم اینو صرفًا 
جهت شــوخى درســت کردم که اونایى که منتظر بودن، آرامش 
بگیرن هنوز دلیل معرفى خواننده تو اول آهنگ را متوجه نشــدم 

و نخواهم شد.»
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رامتین خداپناهــى، بازیگر ســینما،
تلویزیون درخصوص آخریــن فعالیت
خود در عرصه بازیگرى گفت: متأســفا
خوشبختانه هیچ گونه فعالیتى ندارم و در حال

کم کار یا بهتر بگویم بیکارم.
وى با اشاره به پیشنهادات حضور در سینما و تلو
براى خود تأکیــد کرد: البته اینطــور نبوده ک

پیشنهادى نباشد اما آنقدر کم کیفیت و کمرنگ
که ترجیح داده ام به هیچ وجه آنها را قبول نکنم
سینمایى هم به تازگى پیشنهاد شد که حتى ق
هم بستیم اما ســرمایه گذار پا پس کشــید و

تعطیل شد.
بازیگر سریال «بانوى عمارت» درباره میل خو
کارگردانى سینما افزود: طبیعتاً کارگردانى در س
یا تلویزیون کار راحتى نیست اما با وجود این به
دوســت دارم این اتفاق را تجربه کنم، دو فیل

یوگرافى با موفقیت انجام شــد و آلن 
ه  زودى بیمارستان را ترك خواهد کرد.

ن پس از عمل جراحى اعالم کرد که 
فته پیش دچار تنگى نفس و کاهش 
 قلب بوده و براى همین به بیمارستان 

 شده است. 
ه پزشکان معالج آلن دلون، بخش هایى

گ قلــب وىدچار انســداد بود که با 
رافى کرونر این مشــکل مرتفع شده 

ست.
هکردى، مهرانرجبى، فریبا کامران،

 تسلیمى، دیبا زاهدى، حسین سلیمانى، 
ســپاه منصور، محمد بحرانى، سعید 
ســت، مرتضــى على آبادى، ســونیا 
ى، سلیمه رنگزن، ملیکا نصیرى، رضا 
ى، غزل شجاعى، الهه خادمى، عرفان 
 على طالب لو، مهــدى دانایى مقدم، 
 خطى، نیما نورى زاده و عادله دائم پناه 

ران «87 متر» هستند.
عه تلویزیونى «87 متر» کارى از گروه 
40 0 سریال شبکه یک سیماست که در

« ل اف » ا ق ق 455

رامتین خداپناهى درباره  علت حضور کمرنگش در سینما: 

البى و رابطه مالك انتخاب 
بازیگران شده است

«آلن دلون» در بیمارستان بسترى شد

توقف تصویربردارى سریال کیانوش عیارى

 بازیگر «زیر آسمان شهر» به سرطان مبتال شد

اکران «روزهاى نارنجى» هدیه تهرانى؛ 
احتماالً در پاییز

بهنام تشکر به «محکومین2» پیوست

همکارى مهوش صبرکن و همسرش 
در «دخترم نرگس»

 /3/ 26 6س،زوریخ:
رم... عشق بورزیم 

ــینما، تلویزیون و 
ه یاد رضا ژیان بود 
چون «زیر آسمان 
ى»، «کاکتوس»، 
3نه شــماره 13» و 
ن «بلــه برون» و 
س» را در کارنامه 

ه ایم که این میزان 
شد و باید ببینیم چه

تظار آن است. وى 
ور در پنج جشنواره 
ضى از آنها حضور 
ــنواره هاى دیگر 

ش آ دان گ هکا

اما اگر متن فیلمنامه یک اثر خوب باشد حضور در آن را قبول مى کنم.
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رانى؛ 

ماجراى عجیب تیتراژ«گاندو» 
و نام  محمد علیزاده

«آچمز» به آخر خط رسید
تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «آچمز» که از اواخر آبان ماه سال قبل کلید 

خورده بود، در روزهاى اخیر در شهرستان کبودرآهنگ به پایان رسید.
این  مجموعه تلویزیونى براى شبکه 3 تولید شده و از گزینه هاى پخش از این 
شبکه پس از سریال «گاندو» اســت. البته پیش از این هم اعالم شده سریال 
«گیله وا» که قرار بود بعد از سریال رمضانى به آنتن برسد و «گاندو» این روزها 
پخش مى شود بعد از این سریال تلویزیونى، مهمان خانه هاى مردم شود. اما 
شاید به دلیل موقعیت هاى طنز «آچمز» و نیاز آنتن تلویزیون به یک سریال طنز 
در روزهاى مملو از ملودرام، این سریال تلویزیونى زودتر به آنتن برسد و پخش 
«گیله وا» به یک زمان دیگرى موکول شــود. «آچمز» به کارگردانى مهرداد 
خوشبخت و تهیه کنندگى حسین آقاهرندى، درامى با موقعیت هاى طنز است 

که براى پخش در 30 قسمت تولید شده است. در خالصه داستان مجموعه 
تلویزیونى آچمز آمده است: «"مصیب"، تازه پس از 45 سال مى فهمد که تنها 
فرزند خانواده نبوده است. براى پیدا کردن گمشده سالیان دور مادرش، راهى 
تهران مى شود و اما خودش هم گمشده بزرگ ترى دارد. "عزت" و "احترام"! 
مجبور است بین این دو گمشــده یکى را انتخاب کند و همین داستان هاى 

پیچیده اى برایش به وجود مى آورد که او را تبدیل به انسانى دیگر مى کند.»
در این مجموعه تلویزیونى هومن برق نورد، امیرحسین رستمى، سید مهرداد 
ضیایى، مهران رجبى، سارا خوئینى ها، بیتا سحرخیز، مهوش صبرکن، پریسا 
مقتدى، سهند جاهدى، هادى عطایى فر، احمدرضا اسعدى و مونا اسکندرى 

بازى دارند.

امیرسلیمانى: 
اهل تبلیغات الکى 
نیستم، فعالً بیکارم
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بازیکن خریدن شفر هم مثل تمام کارهایش در استقالل بود. زمانى با خریدن تیام همه را آنچنان 
غافلگیر مى کرد که تا مدت ها بعد از رفتن او نامش بر سر زبان هواداران استقالل قرار داشت. خرید 
بعدى اش اما الحاجى گرو بود که دیدنش این سئوال را  در ذهن به وجود مى آورد که او فوتبالیست 

بوده یا نه؟
تنها خرید متعادل شفر در استقالل پاتوسى بود. بازیکنى که نه به اندازه تیام شگفت زده مى کرد و 
سابقه یوونتوسى داشت و نه مثل گرو بود. او یک بازیکن خوب بود که براى استقالل عالى کار کرد 
و اگرچه جاى خالى تیام را پر نکرد اما جاى خودش را در تیم پیدا کرد. گران شدن دالر مشکالت 
زیادى را براى ما به وجود آورد اما  در فوتبال یک حسن داشت. اینکه به مربیان و مدیرانمان یاد داد 
که از دالرهایشان استفاده بهینه ترى داشته باشند. ریخت و پاش هاى الکى و بریز و بپاش هاى 

بى دلیل برچیده شد و خارجى هاى کمتر و باکیفیت ترى به لیگ برتر آمدند.
پاتوسى یکى از ارزان ترین بازیکنان خارجى بود که به لیگ برتر آمد. بازیکنى که با احتساب رقم 
دالرى او از بعضى از بازیکنان ریالى استقالل هم دریافتى کمترى داشت. با این حال او قرار 
بود با پولى کمتر از پول یک بازیکن، به جاى چند بازیکن ایفاى نقش کند. پاتوسى قرار بود 
جاى خالى تیام را پر کند. به همین دلیل به عنوان یک هافبک از خیلى از مهاجمان بیشتر گل 
زد. قرار بود نقشى که سال ها خسرو حیدرى و وریا ایفا کرده و حاال جاى خالى شان حسابى 
استقالل را فلج کرده بود را هم ایفا کند. به همین دلیل سانترها و کرنرهایش شد استارت 
بسیارى از گل هاى اســتقالل. همچنین باید به جاى جپاروف و اسماعیلى پاسور هم پاس 
بدهد و داد. او پولى کمتر از یک بازیکن گرفت و به جاى چند بازیکن براى استقالل بازى کرد. 

استقاللى که فصل چندان خوبى را پشت سر نگذاشت بسیارى از فریم هاى به یادماندنى اش را 
مدیون این بازیکن خارجى است. مثًال فریم باال انداختن شفر در اصفهان که سروصداى زیادى 

به پا کرد و نشان از سرخوشى و غرور استقاللى ها داشت با گل پاتوسى به دست آمد.
او در حالى به ایران آمد و منجى آبى ها بود که به دلیل قانون تعداد بازى هاى باشگاهى و ملى 

بازیکنان خارجى که به ایران مى آیند نزدیک بود که حضورش منتفى شود. درخشش استنلى 
کى روش و پاتوسى دو بازیکنى که با دردسرهاى زیاد بخاطر قانون وضع شده به ایران آمدند 
نشان مى دهد که شاید مشــکل، از همین قانون عجیب باشد. پاتوسى به دلیل اینکه فقط 
یک نیم فصل براى استقالل بازى کرد وارد جدول نمرات ســایت «نود» نشد. با توجه به 
اینکه نمرات سایت «نود» شامل بازیکنانى مى شود که بیش از نیمى از بازى هاى فصل در 
زمین حضور داشته باشند، پاتوسى نتوانست در این رده بندى حضور پیدا کند. اما اگر پاتوسى 
با همین 13 بازى مى توانســت در جدول نمرات بازیکنان قرار بگیرد با 2/54 امتیاز بهترین 

بازیکن لیگ مى شد. با حذف پاتوسى، نوراللهى با اختالف تقریبًا زیاد و با امتیاز 2/71 
بهترین بازیکن لیگ شده است. بنابراین مى توان گفت که پاتوسى بهترین 

بازیکن بالقوه لیگ بوده است. ارزان، بى حاشیه و پربازده. قطعاً اگر او برود 
استقاللى ها حسابى پشیمان خواهند شــد. به ویژه اینکه سپاهان هم 
در پى شکار این بازیکن است. باید دید زردهاى اصفهان از بى خیالى 

استقالل در تمدید قرارداد با پاتوسى بهره مى برد یا خیر. 

سپاهان از بى خیالى 
استقالل
 استفاده

 مى کنـــد؟
دانیال اســماعیلى فر، احســان پهلوان و مهدى 
مهدى پور سه بازیکنى هستند که نیم فصل لیگ 
هفدهم براى گذراندن خدمت ســربازى با قرارداد

 قرضى راهى تراکتورســازى شــدند. این ســه 
بازیکن همزمان با پایان لیگ هجدهم خدمتشان 
نیز خاتمه پیدا کــرده اما بر اســاس قوانین جدید

 نیروهاى مسلح این روزها در دوره آموزشى شرکت 
کرده اند.

قوانین جدید نیروهاى مسلح از این موضوع حکایت 
مى کند که بازیکنان سرباز در پایان خدمت خود باید 
به دوره آموزشى بروند و به همین دلیل اسماعیلى 
فر، پهلوان و مهدى پور نیز چند روزى است به دوره 

آموزشى رفته اند.

این اتفاق در شــرایطى رخ داده که آنها به واسطه 
قراردادشــان با ذوب آهن به این تیم برگردند و از 
سوى دیگر دوره آموزشى شــان در یگان خدمتى 
خود تا 5 مرداد ماه به طول مى انجامد. با این شرایط 
این سه بازیکن در تمرینات پیش فصل ذوب آهن 
غایب خواهند بود و فقط چند روز مانده به شروع لیگ 

مى توانند به اصفهان بروند.
چنین اتفاقى باعث دلخورى مسئوالن ذوب آهن 
و سه بازیکن مذکور از مدیران تراکتورسازى شده 
است. ذوب آهنى ها بر این باورند که اگر مسئوالن 
تراکتورسازى بخواهند در این خصوص همکارى 
کنند، مشکل آموزشى بازیکنان حل خواهد شد اما 
چون ذوب آهن راضى به مذاکره براى تمدید قرارداد 

آنها نشده تراکتورسازان همکارى الزم را در این باره 
انجام نمى دهند.

این در شــرایطى است که باشــگاه ذوب آهن نام 
اســماعیلى فر، پهلوان و مهدى پور را در لیســت 
آسیایى خود نیز قرار داده و از سوى دیگر بازگشت 
دیرهنگام آنها به تمرینات تیم اصفهانى مى تواند 
این نفرات را از نظــر بدنى و هماهنگى با تیم عقب 

بیاندازد.
باید منتظر ماند و دید طى روزهاى آینده چه اتفاقاتى 
در این خصوص رخ مى دهد و  در نهایت سه بازیکن 
سرباز ذوب آهن چه زمانى به اصفهان مى روند تا در 
تمرینات این تیم شرکت کنند. ظاهراً آنها باید تا 5 

مرداد این شرایط را تحمل کنند.

در آمدزایى در خاورمیانه با هت تریک قهرمانى

تا 5 مرداد تحمل کنیــد

1- البد حق دارید ســراغ برانکورا از وزارت ورزش 
بگیرید، حق دارید کاسه کوزه هاى رفتن برانکو را سر 
وزیر ورزش  و  سخنگوى  آن بشکنید. وزارت ورزش 
در این ســال ها آنقدر کودکانه به مسائل استقالل 
و پرســپولیس ورود کرده و اینقدر شأن وزیر نازل 
شــده که حاال باید براى گرفتن یک پنالتى علیه 
سرخ آبى ها هم پاسخگو باشد. چه برسد به رفتن 
سرمربى سرخ ها! اما عجالتًا این یک فقره 
حکایــت مجزایــى دارد، وزارت ورزش 
برخالف رسم دائمى در پرداخت ها به 
فوتبالیســت ها و مربیان خارجى این 
بار «رئال مادرید وار» تمام مطالبات 
برانکــو را مهیا کــرد و  حتى پیش 
پرداخت فصل آینــده را هم جفت و 
 جور کرد و براى خوش آمد بیشــتر 
یک ســوپرجام هم در دامن باشگاه 
گذاشت تا برانکو را قانع کند که قید باشگاه عربستانى 
را بزند. اما مرد کروات رفتن را به ماندن ترجیح داد، 
دالرهاى سعودى خیلى زود وسوسه اش کرد تا شال 
سرخ از گردن مرد زیرك فوتبال ایران بیافتد. برانکو 
مى داند که سه قهرمانى پیاپى در فوتبال ایران مجالى 
بى نظیر براى درآمدزایى بیشتر در خاورمیانه است و 
حاال تیم هاى حاشیه خلیج فارس مشتریان دست 
به نقد مربى قهرمان ایران خواهند بود، پس او این 

فرصت را از دست نمى دهد و چند سالى با ارثیه این 
قهرمانى هاى مشکوك در خاورمیانه خواهد چرخید 
و دوباره مانند یک قهرمان به پرسپولیس بازمى گردد. 
هواداران پرسپولیس همانطور که بى معرفتى هاى 
طارمى و احمدزاده را فراموش کردند این ناجوانمردى 

برانکو را نیز از یاد خواهند برد!
2- شوخى خنده دار این است که  برانکو با این  نوع 
از رفتن هم تبدیل به ســوپرمن شــود. نمایشنامه 
را از هرطرف که بخوانى چیزى شــبیه به «فرارى 
دادن» از آن بیرون نمى آید. اینکه برانکو 11 ماه پول 
نگرفته و کار کرده از مورد اول هم خنده دار تر است، 
رســانه هایى که بــراى تحت فشــارقرار دان کى 
روش هر روز بندهاى بیشــترى از قراردادش را به 
ســمع و نظر مردم مى رســاندند، بعد از چهارسال 
حتى نمى دانند قــرارداد برانکو چقــدر بوده، حال 
چطور ممکن است همین رســانه ها در مورد نحوه 
پرداخت ها به مرد کروات اطالع کسب کرده باشند؟ 
سال هاست که باشگاه پرسپولیس از شفافسازى در 
مورد قراردادهایش طفره مى رود و مدیرعامل باشگاه 
این موضوع را به حرفه اى بــودن ربط مى دهد! بله 
باشگاه هاى حرفه اى نظیر پرسپولیس قراردادها را در 
پستوها قایم مى کنند و رقم هاى زیرمیزى پرداخت 
مى کنند و باشگاه هاى آماتورى مثل رئال مادرید و 
منچستر تمام بندهاى قراردادهاى بازیکنان و کادر 

فنى را در سایت شان به روز مى کنند!

از جمع بازیکنانى که قراردادشــان با سپاهان به پایان 
رسیده بود قرارداد چند بازیکن هنوز تمدید نشده است.

ســپاهان اصفهان که این روزها مشــغول بستن تیم 
فصل آینده خودش اســت تا با قدرت بیشــترى وارد 
رقابت ها شود، عالوه بر فهرستى از بازیکنان که کادرفنى 
درخواســت جذب آنها را داده باید تکلیفش را با شش 

بازیکنى که قراردادشان تمام شده مشخص کند.
از بین 12 بازیکنى که قراردادشان به پایان رسیده بود، 
محمد ابراهیمى، مهرداد محمدى و ســیاوش یزدانى 
از سپاهان جدا شــده و عزت ا... پورقاز و مهدى کیانى 

قراردادشان را تمدید کرده اند.
در این میان کى روش اســتنلى، جالل على محمدى، 
والدیمیر کومان،  رسول نویدکیا، ســجاد شهباززاده و 
محسن مسلمان هنوز تکلیفشــان روشن نیست و اگر 
قرار است در جمع طالیى پوشان بمانند باید قراردادشان 

را تمدید کنند.
البته شــنیده مى شــود از این بین، دو ســه بازیکن در 
فهرست فصل بعد قلعه نویى نیســتند و از این تیم جدا 

خواهند شد.
ســپاهان تا این لحظه با جذب پنج  بازیکن جدید یعنى 
محمدرضا حسینى، مرتضى منصورى، محمد زینالى، 
محمد محبى و گئورگى ولسیانى از تیم هاى فعال نقل و 

انتقاالت بوده است.

  رضا فراهانى
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  رضا فراهانى

در انتظار 
تمدیدهاى طالیى

حمید رضى پور

سعید نظرى
برانکو ایوانکوویچ، ایمیل مربوط به فسخ قراردادش 
را با توجه به پرداخت نشدن مطالبات خود به باشگاه 
پرسپولیس ارســال کرد تا تمام دســت اندرکاران و 
هواداران این تیم را با شــوك روبه رو کند. سرمربى 
سرخپوشــان پایتخت در حالى از پرسپولیس جدا شد 
که مدیران این باشگاه قصد داشتند بخشى از مطالبات 
وى را پرداخت کنند اما برانکو حاضر نشــد تا دوشنبه 

منتظر بماند.
ایرج عرب پس از اینکه نامه فســخ قرارداد برانکو را 
مشاهده کرد قصد داشــت این موضوع را در سکوت 
کامل خبرى پیش ببرد تا پس از حضور نیافتن برانکو 
یا نماینده قانونى اش براى دریافت پول اعالم کند این 

مربى عالقه اى به ادامه همکارى نداشــته است و با 
وجود فراهم شدن طلبش هم از پرسپولیس به االهلى 
رفت. اما پیگیرى هاى خبرنگاران و برمالشــدن نامه 
برانکو توسط خبرگزارى «مهر» و سمج شدن خبرنگار 
این خبرگزارى سبب شد تا عرب چاره اى جز تأیید این 
خبر نداشته باشد و هیئت مدیره باشگاه را به جلسه اى 

فورى فرا بخواند.
نشستى که هیچ خروجى خاصى در پى نداشت و آنها 
را براى خروج از فشار هواداران خشمگین پرسپولیس 
بر آن داشت تا بیانیه اى در حمایت از برانکو ارائه کنند 
و وى را سرمربى تیم خود بدانند. با این حال مدیرعامل 
پرسپولیس از صبح دیروز همراه با پیمانکار باشگاه که 
نقش مشــاور وى را نیز بر عهده دارد دنبال جانشین 

برانکو افتــاده اند. اتفاقى که همزمــان با تجمع چند 
هوادار مقابل در باشگاه در اعتراض به سیاست هاى 

ایرج عرب است.
از قرار معلوم  آنها به فکر ارائه پیشنهاد به سه سرمربى 
سابق این تیم هستند تا خیلى زود تکلیف نیمکت تیم را 
روشن کنند. این سه سرمربى داخلى هستند که یکى از 
آنها تیم دارد و دو نفر دیگر هم در پایان لیگ هجدهم 
از تیمشان جدا شدند.(یحیى گل محمدى، على دایى و 
افشین قطبى) پرسپولیسى ها قرار است همزمان بحث 
مذاکره با سه مربى خارجى را در برنامه خود قرار دهند 
تا بتوانند جایگزین برانکــو را انتخاب کنند. از زالتکو 
کرانچار سرمربى سابق ســپاهان هم به عنوان یکى 

از گزینه هاى خارجى پرسپولیس نام برده مى شود.
تیم فوتبال ذوب آهن براى میزبانى از االتحاد عربســتان در 

کشورهاى تاجیکستان و ازبکستان محدودیت هایى دارد.
تیم فوتبــال ذوب آهن ایران در مرحله یک هشــتم نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا در ماه مرداد به مصاف االتحاد عربستان 
مى رود. این مسابقه همانند سایر تقابل هاى نمایندگان ایران 
و عربستان در چند سال اخیر در یک کشور بى طرف برگزار 
مى شود.االتحاد شهر دبى امارات را به عنوان محل میزبانى 
به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفى کرده است و ذوب آهن 
هم به احتمال زیاد در شهر دوحه قطر از تیم عربستانى پذیرایى 
مى کند. باتوجه به اینکه ازبکستان در مرحله یک هشتم نهایى 

نماینده اى در لیگ قهرمانان ندارد، این کشــور مى توانست 
گزینه مناسبى براى میزبانى از تیم ذوب آهن باشد به  خصوص 
اینکه دماى هواى قطر قطعاً یکى از موانع اصلى نماینده ایران 

در دیدار با االتحاد خواهد بود.
با این حال هزینه هاى باالتر ازبکستان براى میزبانى که به تیم 
ذوب آهن تحمیل مى شد، یکى از عواملى بود که باعث شد 

نماینده ایران قید بازى در این کشور را بزند.
از سوى دیگر کشور تاجیکستان هم مدنظر ذوبى ها قرار داشت 
اما استادیوم ملى این کشــور چمن مصنوعى است و شرایط 

استانداردى براى میزبانى در آسیا را ندارد.

در حالى که ســپاهانى ها خود را آماده دیدارهاى لیگ پیش 
رو مى کنند دو بازیکن این تیم نیز با فســخ قرارداد از جمع 

اصفهانى ها جدا شدند.
 سپاهانى ها کار خود را در بازار نقل و انتقاالت آغاز کردند و 
در این میان اقدام به جذب بازیکنان مورد نظر خود مى کنند 
و درباره برخى از بازیکنان مازاد ایــن تیم نیز تصمیم گیرى 

مى کنند.
حسن جعفرى به عنوان دفاع راست دو فصل اخیر سپاهان  که 
پیش از این نیز براى طالیى پوشــان به میدان رفته بود نامه 
فسخ قرارداد خود را به باشگاه داده تا از این به بعد با پیراهن 

تیم دیگرى در فوتبال ایران حضور پیدا کند.
بختیار رحمانى نیز دومین بازیکن سپاهانى هاست که اقدام 
به فسخ قرارداد خود با این تیم مى کند تا براى تیم دیگرى در 
لیگ نوزدهم به میدان برود. رحمانى نیز در ابتداى فصل قبل 
از جمع ذوبى ها جدا شده بود تا به جمع زردپوشان اصفهانى 

بپیوندد.

کرانچار، گزینه خارجى پرسپولیس
مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال ذوب آهن 

قراردادش را با این تیم تمدید کرد.
 امیر ارســالن مطهــرى، مهاجــم تیم 
ذوب آهــن اصفهــان ظهــر دیــروز 
آهــن  ذوب  باشــگاه  در  باحضــور 
اصفهان قــرارداد خود با تیــم ذوب آهن 

را به مدت دو  فصل دیگر تمدید کرد.
مطهرى همچنین مذاکراتى با اســتقالل 
داشت اما در نهایت ترجیح داد در ذوب آهن 

به فوتبالش ادامه بدهد.

ارسالن سبز ماند

ینین لج ب ر ه بر یز وىر ور رجىپرش ى زی ز

رهاىلیگپیش
خ قرارداد از جمع

ت آغاز کردند و
ظر خود مى کنند
یز تصمیم گیرى

اخیر سپاهان  که
ان رفته بود نامه
 به بعد با پیراهن

 هاست که اقدام
ى تیم دیگرى در
تداى فصل قبل
اصفهانى پوشان

وداع با حسن و بختیار

گرماى مرداد را فراموش نکنید

هایش در استقالل بود. زمانى با خریدن تیام همه را آنچنان 
تن او نامش بر سر زبان هواداران استقالل قرار داشت. خرید 
ش این سئوال را  در ذهن به وجود مى آورد که او فوتبالیست 

وسىبود. بازیکنى که نه به اندازه تیام شگفت زده مى کرد و 
ود. او یک بازیکن خوب بود که براى استقالل عالى کار کرد 
جاىخودش را در تیم پیدا کرد. گران شدن دالر مشکالت 
تبال یک حسن داشت. اینکه به مربیان و مدیرانمان یاد داد
داشته باشند. ریخت و پاش هاى الکى و بریز و بپاش هاى

رو باکیفیت ترى به لیگ برتر آمدند.
ممرقم رجى بود که به لیگ برتر آمد. بازیکنى که با احتساب
رررررارر ستقالل هم دریافتى کمترى داشت. با این حال او ق
ه جاى چند بازیکن ایفاى نقش کند. پاتوسى قرار بودد
ل به عنوان یک هافبکاز خیلىاز مهاجمان بیشتر گل
یدرى و وریا ایفا کرده و حاال جاى خالى شان حسابى

د. به همین دلیل سانترها و کرنرهایش شد استارت 
سسپاس ین باید به جاى جپاروف و اسماعیلى پاسور هم 
 گرفت و به جاى چند بازیکن براى استقالل بازى کرد.دد

تسر نگذاشت بسیارى از فریم هاى به یادماندنى اش را 
فریم باال انداختن شفر در اصفهان که سروصداى زیادى 

ستقاللى ها داشت با گل پاتوسى به دست آمد.
ىملى دلیل قانون تعداد بازى هاى باشگاهى و  بود که به
ىنلى زدیک بود که حضورشمنتفى شود. درخشش است
ددددندد دسرهاى زیاد بخاطر قانون وضع شده به ایران آم
مین قانون عجیب باشد. پاتوسى به دلیل اینکه فقطط

د وارد جدول نمرات ســایت «نود» نشد. با توجه به 
کنانى مى شود که بیش از نیمى از بازى هاى فصل در 
ست در این رده بندى حضور پیدا کند. اما اگر پاتوسى 
4ول نمرات بازیکنان قرار بگیرد با 2/54 امتیاز بهترین

2/71  نوراللهى با اختالف تقریبًا زیاد و با امتیاز
ین مى توان گفت که پاتوسى بهترین

ى حاشیه و پربازده. قطعاً اگر او برود
شــد. به ویژه اینکه سپاهان هم
د زردهاى اصفهان از بى خیالى 

ره مى برد یا خیر. 
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 2970595 ج/2 له 1- الهه 2- مریم شهرت امین الرعایاى اصفهانى و علیه 
1- جواد 2- رسول 3- مهدى 4- محمدحسین 5- مجید 6- عباس شهرت همگى امین 
الرعایا اصفهانــى مبنى بر فروش پالك ثبتى 6503 بخــش 2 اصفهان به میزان 57 حبه 
مشاع 2- ششــدانگ پالك 15182/6310 بخش 5 اصفهان 3- ششدانگ پالك (ثبتى 
13372- 1 بخش 5 اصفهان در تاریخ 98/4/22 ساعت 10/30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ ملکى به پالك ثبتى 
شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى مرحوم 
على امین الرعایاى و اکنون در تصرف مالکانه آقاى عبدالرضا شیرانى محمد پیرور و مابقى 
در تصرف ورثه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگســترى به شرح ذیل ارزیابى شده 
و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با 
همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد شد. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. و مابقى ثمن را حداکثر 
ظرف یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع  دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: در خصــوص ارزیابى پالك ثبتى به شــماره 13372- 1 بخش 5 اداره ثبت 
اســناد و امالك اصفهان به آدرس خیابان کاوه، ابتداى خیابان باهنر، پالك 50، کدپستى 
8138696871، به شرح ذیل به اســتحضار مى رسد. پالك پیش گفته به متراژ عرصه ى 
مطابق سند، 303 مترمربع، از شــمال به پیاده رو خیابان باهنر و از جنوب و شرق و غرب 
به برجاه ر محدود بوده و اعیانى آن شــامل، منزل مسکونى قسمتى در دو طبقه و قسمتى 
در یک طبقه، بصورت آجرى حدود 25 سال ساخت، با ســقف تیرآهن و طاق ضربى، که 
در مغازه ى داراى رأى تخریب کمســیون ماده صد، در ضلع شمال شرقى ملک به سمت 
خیابان وجود دارد. امکان بازدید از داخل ملک به دلیل در اختیار قرار ندادن کلید توســط 
متصرفین میسر نگردید، نماى بیرونى ســنگ مرمر، پنجره هاى بیرونى و درب ورودى، 
فلزى است. ملک داراى انشــعابات آب، برق، گاز، تلفن است. با توجه به موارد فوق الذکر، 
موقعیت و محل ملک، مساحت و قواره ى عرصه، قدمت اعیانى، ارزش اشتراکات، عرضه 
و تقاضا و وضعیت فعلى بازار امالك و مســتقالت و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در 
قیمت گذارى ارزش ششدانگ عرصه و اعیان پالك مذکور به مبلغ 18/900/000/000 
ریال معادل یک میلیارد و هشــتصد و نود میلیون تومان برآورد مى گردد. این مبلغ فارغ از 
بدهى احتمالى به اداره مالیات و دارایى و تسویه حساب شهردارى است. پالك ثبتى فوق 
بنام مرحوم مى باشد و وفق دستور پس از فروش و کســر هزینه هاى عملیات اجرایى به 
نسبت سهم االرث هر یک از ورثه تقسیم خواهد شد. م الف: 445586 مدیر و دادورز اجراى 

احکام حقوقى اصفهان /2/529
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003003913/1 شماره بایگانى پرونده: 9705393/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000115 تاریخ صــدور: 1398/03/26 آگهى ابالغ 
اجرائیه چک 9705393- بدینوســیله به – سولماز بنى ســعید نام پدر: مجید تاریخ تولد: 
1366/04/26 شماره ملى: 1951087224 شــماره شناسنامه: 7696 به نشانى: اصفهان 
خیابان کاوه خیابان غرضى خ آزادى کوچه مادى فرســخ امین پالك 1 ابالغ مى شــود 
که مرتضى اروند نام پدر: حســینعلى شــماره ملى: 3071250258 باستناد شماره چک: 
6/763884-، تاریخ چک: 1397/07/15 بانک سپه خیابان توحید اصفهان جهت وصول 
اصل طلب به مبلغ: 200/000/000 ریال علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به کالسه 9705393 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت نامبرده 
به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اق تصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى 
ایران ظرف مدت بیســت 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: 501670 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/305
تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 984202511917787- 98/3/25 نظر به اینکه به موجب راى شماره 1274- 
97/9/29 قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند مالکیت رسمى ششدانگ 
یکباب خانه پالك 99/226 مجزى شده از اصلى مذکور بخش 6 ثبت اصفهان در مالکیت 
خانم ایران اســماعیلى فرزند باقر مســتقر گردیده و پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود 
میباشد لذا به اســتناد ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى مالک تح دید حدود ملک مرقوم 
در روز: شنبه مورخه: 1398/4/22 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 
86 آئیننامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست 
خود را به مرجع ذیصالح قضائى تســلیم و گواهى تقدیم دادخواست را أخذ و به این واحد 
ثبتى ارائه نماید، در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینــده قانونى وى میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقــررات ادامه میدهد. تاریخ 
انتشــار: 1398/3/28 م الف: 501707 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /3/306
ابالغ رأى

شعبه 35 شوراى حل اختالف کالسه پرونده: 970148 خواهان: مریم زارعى- اصفهان خ 
سروش مادى مرغاب ك اسالمى بن بست ملک پ 93 خواندگان: 1- سیما جمشیدى- 
اصفهان- خ کاوه کوچه 29 جنب فالفل پالك 1، 2- وحید خزائى- شهر اصفهان خ امام 
خمینى ك 67 پ 29 با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضا شورا ختم 
رســیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در 
خصوص دعوى مریم زارعى به طرفیت 1- سیما جمشــیدى 2- وحید خزائى به خواسته 
مطالبه مبلــغ 10/000/000 ریال وجه چک/ چک هاى به شــماره 375072 عهد بانک 
کشــاورزى بانضمام مطلق خســارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رغم 
ابالغ قانونى در جلسه حضور نداردو هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 313. 310 قانون تجارت و 519. 515. 
198 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و ماده واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقى 
به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 9 قانون شــوراهاى حــل اختالف حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1502000  ریال 
بابت هزینه هاى دادرسى خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 95/9/5 
لغایت اجراى حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى 
باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
محترم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 502706 شعبه 35 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /3/307
مزایده نوبت اول

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 970209 جلسه 
ى مزایده اى در روز شنبه مورخ 1398/04/22 از ســاعت 9:00 لغایت 10:30 صبح و به 
منظور وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش میزان ســه دانگ مشاع از 
شش دانگ یک باب منزل مسکونى فاقد سابقه ثبتى یک طبقه، دو نبش داراى سقف تیر 
آهن و دیوار آجرى، دو خوابه، داراى زیرزمین به مســاحت عرصه 220 مترمربع و اعیان 
160 مترمربع داراى انشعابات آب، برق و گاز واقع در ورنامخواست، خیابان شریعتى، کوچه 

عالمه مجلسى، کوچه نسیم 3، پالك 17 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
900/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان 
برگزار نماید طالبین خرید مى توانند به مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر 
دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلســه ى مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند. کسانى مى توانند در جلسه ى مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى 
را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 

500930 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان/3/308
اخطار اجرایى

شماره 838/96 به موجب راى شماره 817 تاریخ 96/12/20 حوزه مهردشت شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1-کوروش ترکاشوند 
2- ابراهیم احمدى نام پدر محمد على  به نشــانى 1-مجهول المــکان 2- دهق – راه 
خونسار- اولین کوچه منزل شخصى محکوم اســت به حکم بر محکومیت خوانده ردیف 
اول به پرداخت مبلغ نود و نه میلیون و ششصد هزار ریال معادل نه میلیون و نهصد و شصت 
هزار تومان بابت اصل دین  و مبلغ دو میلیون و دویســت و هشــتاد و پنج هزار ریال بابت 
هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 96/12/20 
لغایت زمان اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى احکام در حق محکوم له اجرائى به 
انضمام نیم عشر اجرائى و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به اظهارات طرفین پرونده 
و محتویات آن و امضاء فاکتور توســط خوانده ردیف اول مستنداً به ماده 197 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر بى حقى خواهان صادر مى نماید.
محکوم له: رسول حسین هاشمى نام پدر رضا به نشانى: دهق خ مطهرى کوى مهدیه منزل 
شخصى ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 499890/م 

الف-شعبه اول شوراى حل اختالف بخش مهردشت /3/309
 حصروراثت 

قاسم احمدى داراى شناسنامه شماره 10 به شــرح دادخواست به کالسه 98/189 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلى 
احمدى کافشانى بشناســنامه 19 در تاریخ 98/3/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. خاور قندهارى فرزنداســماعیل 
متولد1328 ش ش 7 نســبت بــا متوفى زوجــه ، 2.  قاســم احمدى فرزندعباســعلى 
متولد1352ش ش 101 نسبت با متوفى فرزند ، 3. صغرى احمدى کافشانى فرزند عباسعلى 
متولد1346 ش ش 43 نســبت با متوفى فرزند 4. اکبر احمدى کافشــانى فرزندعباسعلى 
متولد1357ش ش 11 نسبت با متوفى فرزند، 5. صدیقه احمدى کافشانى فرزندعباسعلى 
متولد1362ش ش 27 نسبت با متوفى فرزند ، 6. خسرو احمدى کافشانى فرزندعباسعلى 
متولد1355ش ش47 نسبت با متوفى فرزند ، 7. ابوالفضل احمدى کافشانى فرزندعباسعلى 
متولد1350ش ش 54 نســبت با متوفى فرزند ، 8. اکرم احمدى کافشانى فرزندعباسعلى 
متولد1349ش ش 8 نسبت با متوفى فرزند ، 9. حســین احمدى کافشانى فرزندعباسعلى 
متولد1360ش ش 10 نسبت با متوفى فرزند ، 10 فاطمه احمدى کافشانى فرزندعباسعلى 
متولد1364ش ش83 نســبت 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. 499892/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل 

اختالف مهردشــت /3/310 
ابالغ اجراییه

 دادنامه- احترامًا مقرراست متن ذیل دریک نوبت یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 189/97 به این شورا ارسال 
گردد. کالسه پرونده 189/97 شعبه دوم شــوراى حل اختالف مهردشت. موضوع: ابالغ 
اجرائیه خواهان: ایرج عبدلى عسکرانى فرزند صفر ساکن علویجه خ شهید بهشتى خ تربیت 
بدنى فرعى دوم منزل شــخصى  خوانده: بابک مماند فرزند بــرزو  مجهول المکان محل 
حضور: (دادگاه عمومى مهردشت - علویجه)، خواسته: صدور اجرائیه. بدین وسیله به موجب 
درخواست اجراى حکم بشماره 189/97 و شماره دادنامه (قطعى شده) 97/11/24-536 
صادره از این شورا شما محکوم هستید 1-به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال وجه رایج  در 
حق محکوم له. 2-خسارت تاخیرتادیه از تاریخ دادخواست 97/5/13 لغایت اجراى حکم در 
مرحله ى اجراى کامل حکم 3-مبلغ یک میلیون ریال ریال بابت هزینه دادرسى و 4- مبلغ 
بعنوان نیم عشر اجرایى درحق صندوق دولت به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد 
ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى مراتب یک نوبت در 
روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى میگردد تا ازتاریخ نشر آگهى به مدت ده روز مفاد فوق را 
به موقع اجرا گذارید. 2-ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهید. 3-مالى معرفى کنید که 
اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد اگر مالى ندارید صریحًا اعالم نمایید. 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاى مهلت مذکور معلوم شــود که قادر به اجراى حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن لیکن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نکنید یا 
صورت خالف واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که اجراى تمام یا قسمتى از مفاد اجرائیه 
متعسر باشد به مجازات حبس تا ... محکوم خواهید شد. 499893/م الف-دفترشعبه دوم 

شوراى حل اختالف مهردشت- علویجه /3/311
حذف بهاى ثمنیه

 از : اداره ثبت اســناد و امالك نجف آباد موضوع : حذف بهاى ثمینه اعیانى- نظر به اینکه 
بر اساس تقاضاى آقاى امیر قربانى و ســمیه قائد امینى مینى بر تعیین بهاء ثمینه اعیانى 
ششدانگ پالك 300/2 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
متعلق است به گوهر چاوشى فزند على که در اجراى تبصره یک ماده 105 اصالحى آئین 
نامه قانون ثبت، کارشناسى رسمى دادگسترى میزان بهاء ثمینه اعیانى پالك فوق الذکر 
را به مبلغ 7500000 ریال برآورد و اعالم نموده اســت و متقاضى آن را به حساب سپرده 
طبق فیش شماره 94311283768273 مورخ 94/11/13  به مبلغ  7500000 ریال واریز 
نموده  و چون ذى نفع فاقد نشانى است / نشانى تعیین شده ذى نفع موافق با واقع نمى باشد 
لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوف الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیر 
االنتشار آگهى میشود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به منطقه ثبت اسناد و امالك 
اصفهان مراجعه و در صورتیکه تضییع حقى شده باشــد میتواند از تاریخ انتشار این آگهى 
مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائى مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این اداره تسلیم 
نماید بدیهى اســت در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائى در مدت تعیین شده و 
عدم ارائه گواهى طرح دعوى سند مالکیت متقاضى بدون استثناء بهاء ثمینه اعیانى صادر و 
تسلیم خواهد شد.  499961/ م الف – ابوالفضل ریحانى محمد زاده-مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک نجف آباد از طرف بهزاد سواد کوهى /3/312
 مزایده

در پرونده کالسه 970296 اجرایى و به موجب دادنامه 9409973730200123 صادره از 
شعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقایان حسام الدین حقیقى فرزند محسن 
و وحید حاج علیخانى فرزند حسن بصورت تضامنى محکومند  به پرداخت 750/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 15/000/000 هزینه هاى دادرسى و پرداخت حق الوکاله 
وکیل و همچنین خسارات تاخیر در تادیه 1392/06/04 لغایت زمان وصول در حق محکوم 
له احمد حقیقیت با وکالت عباس محمدى و مبلغ 37/500/000 ریال نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد یکباب منزل مسکونى 
به مقدار دو دانگ مشاع ششدانگ پالك ثبتى 25 فرعى مفروز و مجزا از 709 اصلى واقع در 
قطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان بنا حسام الدین حقیقى توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى منتخب آقاى حسین پیرمرادیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: ملک 
فوق با مساحت 340 متر مربع اعیانى و 340/4 متر مربع عرصه که با مصالح سقف تیرچه و 
بلوك و سطوح داخلى سنگ و گچ مى باشد با انشعابات آب و برق و گاز در دو نیم طبقه که 
امتیاز برق دو عدد مى باشد به مبلغ ششدانگ 9/650/000/000 ارزیابى و ارزش دو دانگ 

آن  3/216/000/000 ریال  و ارزش امتیازات 70/000/000 ریال مى باشد. که باتوجه به 
مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/04/13 ساعت 10 صبح و در 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. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 500685/م الف 

مدیراجراى احکام حقوقى  شعبه دوم دادگسترى نجف آباد/ 3/313
ابالغ رأى

 دادنامه - شــماره پرونده: 880/97 شــماره دادنامه25-98/1/20خواهان: محمد امینى 
دهقى فرزند عباسعلى نشانى: دهق خ شریعتى کوى پا منبر کوى میثم پالك 71   خوانده: 
1- اســحاق وفایى خادملو   نشــانى: مجهول المکان 2- على امینى دهقى ساکن دهق 
پامنبر کوى میثم پالك 71 خواســته : مطالبه قاضى شــورا با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دادخواست آقاى محمد امینى دهقى فرزند عباســعلى مقیم دهق به طرفیت 1- اسحاق 
وفایى خادملو فرزند شکر   مقیم مجهول المکان 2- على امینى دهقى فرزند عباسعلى مقیم 
دهق مبنى بر مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال با خسارت تاخیر در تادیه وهزینه دادرسى به 
استناد یک فقره چک به شماره ى 04914041 بر عهده ى بانک ملت به تاریخ سى و یکم 
مهر ماه ســال نود وپنج و گواهى عدم پرداخت بانک سامان به مبلغ مذکور و به تاریخ دوم 
آبان ماه نود و پنج  نظر به اینکه خواهان طبق الیحه شــماره 667 مورخ ششم و اسفندماه 
نود و هفت  دادخواست خود را نسبت به خوانده ردیف دوم مسترد نمودند و مستندات مذکور 
بر اشتغال ذمه ى خوانده ردیف اول به میزان خواسته داللت داشــته و نامبرده با توجه به 
مجهول المکان بودن از طریق نشر آگهى دعوت شده ولى در جلسه رسیدگى مقرر حضور 
نیافته و نسبت به دعوى و مستندات آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده دلیلى هم بر برائت 
ذمه خویش ارائه ننموده است،  لذا قاضى شورا با اســتحصاب بقاء دین دعواى خواهان را 
ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 313 و 314  ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده استفساریه آن و مواد 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســى  دادگاههاى انقالب در امورمدنى راى بر محکومیت خوانده  ردیف 
اول به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل دین با خســارت تاخیر تادیه بر مبناى 
نرخ تورم اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن 
بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط اجراى احکام در مرحله اجراى حکم و مبلغ یک 
میلیون و دویست و سى و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى درحق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید اما در رابطه با خوانده ردیف دوم نظریه الیحه شــماره 667 مورخ ششم 
اسفند ماه نود و هفت مبنى بر رضایت خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم ،لذا قاضى شورا 
مستنداً به ماده 107 بند ب قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
قرار دعوى صادر و اعالم مى نماید .این راى نســبت به خوانده ردیف اول غیابى و ظرف 
بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ســپس ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى بخش مهر دشت مى باشد و نسبت به خوانده ردیف 
دوم حضورى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى 
بخش مهردشت مى باشد. 494893/م الف مهرداد اطهرى - قاضى شعبه اول شوراى حل 

اختالف بخش مهردشت / 3/314
ابالغ رأى

 دادنامه - شماره پرونده: 885/97 شماره دادنامه27-98/1/20 خواهان: محمد امینى دهقى 
فرزند عباسعلى نشانى: دهق خ شریعتى کوى پا منبر کوى میثم پالك 71   خوانده: 1- على 
رحیم نژاد بالسى   نشانى: مجهول المکان 2- على امینى دهقى ساکن دهق پامنبر کوى 
میثم پالك 71 خواسته : مطالبه قاضى شــورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست آقاى 
محمد امینى دهقى فرزند عباسعلى مقیم دهق به طرفیت 1- على رحیم نژاد بالسى مقیم 
مجهول المکان 2- على امینى دهقى فرزند عباسعلى مقیم دهق مبنى بر مطالبه مبلغ چهل 
میلیون ریال با خسارت تاخیر در تادیه وهزینه دادرســى به استناد دو فقره چک به شماره 
ى 1-825990 بر عهده ى بانک ملى به تاریخ سى و یکم شهریور ماه سال نود و شش و 
گواهى عدم پرداخت بانک سینا به مبلغ بیســت میلیون ریال و به تاریخ یکم مهرماه نود و 
شش 2- به شــماره ى 267282 بر عهده ى بانک تعاونى اعتبار ثامن االئمه (ع) به تاریخ 
سى ام مهرماه نود وشــش و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به مبلغ بیست میلیون 
ریال و  به تاریخ دوم آبان ماه نود و شــش نظر به اینکه خواهان طبق الیحه شماره 665 
مورخ ششم و اسفندماه نود و هفت  دادخواست خود را نسبت به خوانده ردیف دوم مسترد 
نمودند و مستندات مذکور بر اشــتغال ذمه ى خوانده ردیف اول به میزان خواسته داللت 
داشــته و نامبرده با توجه به مجهول المکان بودن از طریق نشر آگهى دعوت شده ولى در 
جلسه رسیدگى مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى و مستندات آن انکار و ایرادى به عمل 
نیاورده دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است،  لذا قاضى شورا با استحصاب بقاء 
دین دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 313 و 314  ناظر به ماده 249 
قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده استفســاریه آن و 
مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى انقالب در امورمدنى راى بر 
محکومیت خوانده  ردیف اول به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل دین با خسارت 
تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران از تاریخ چک 
تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط اجراى احکام در مرحله اجراى 
حکم و مبلغ یک میلیون و پانصد و هشــتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید اما در رابطه با خوانده ردیف دوم نظریه الیحه شــماره 665 مورخ 
ششم اسفند ماه نود و هفت مبنى بر رضایت خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم ،لذا قاضى 
شورا مستنداً به ماده 107 بند ب قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى قرار دعوى صادر و اعالم مى نماید .این راى نسبت به خوانده ردیف اول غیابى و ظرف 
بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ســپس ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى بخش مهر دشت مى باشد و نسبت به خوانده ردیف 
دوم حضورى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى 
بخش مهردشت مى باشد. 494902/م الف مهرداد اطهرى - قاضى شعبه اول شوراى حل 

اختالف بخش مهردشت /3/315
 اخطار اجرایى

محکوم علیه اکبر شــفیعى فر فرزند ســیاوش به نشــانى  مجهول المکان و محکوم له 
سعیدعارفیان فرزندمصطفى به نشــانى شاهین شــهر خ عطار فرعى 4شرقى پ 91 به 
موجب راى شــماره 785 تاریخ 28 / 11 / 97 حوزه ســوم حقوقى شــوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شــهر محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 4/200/000ریال 
بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید (91/4/2) لغایت زمان 
تادیه وپرداخت مبلغ 142/500ریال بابت هزینه دادرســى وتصدیق اوراق درحق محکوم 
له صادرگردیده است . ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید  
496432 /م الف .  مظاهرمحمدى پور -  قاضى شــعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر /3/316 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائــم به آقا / خانم احســان رنجبرچالشــترى باوکالت 
زهراخسروى و آقاى / خانم  مهتاب میراحمدى  دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک 
وتامین  به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 26 ش 7 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 2 / 5/ 98 ساعت 30 / 5 عصر روزچهارشنبه  تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 

درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 492854 /م الف مدیر دفتر 
شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 3/317 

ابالغ رأى
قاضى شورا - شماره پرونده 508/97ش 11ح  شماره دادنامه 8درخصوص دعوى خواهان 
سیداحمدحسینى فرزند سیدنعمت اله به نشانى تهران  خ بلوار کشاورز – حدفاصل کارگر 
و16آذرپالك 294باوکالت حمیدپارسى پور فرزندسهراب به نشانى شاهین شهرچهارراه 
عطارابتداى خ شــریعتى پ 6جنوبى مجتمع رادواحد2به طرفیت مجتبى رضایى حاجى 
آبادى فرزنداکبر به نشانى مجهول المکان به خواسته پرداخت مبلغ 155/000/000ریال 
بابــت 3فقره چــک بــه شــماره هــاى 318156مــورخ 95/10/20و318157مورخ 
95/12/20و318158مورخ 96/2/30به انضمام هزینه هاى دادرسى وخسارت تاخیرتادیه 
وحق الوکاله وکیل مى باشد باتوجه به محتویا پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک 
ازناحیه بانک محال علیه واینکه خوانده علیرغم ابالغ واقعى /قانونى درشورا حاضرنگردیده 
ودفاعى ازخودبه عمل نیاورده  و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده چک حکایت 
از مدیونیت صادرکننده و ظهور بر اشتغال ذمه وى دارد و نظربه اینکه ازناحیه خوانده دلیلى 
که حکایت ازپرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتى اعضاء 
شورابه شرح صورتجلسه مورخ 97/12/20وبااحراز اشتغال ذمه خوانده واستصحاب بقاى 
دین ومستندات به به ماده 9قانون شوراهاى حل اختالف مواد 310-311- 313ازقانون 
تجارت  و تبصرهاى الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 155ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ330/000 / 2ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 190/000ریال بابت هزینه الصاق 
تمبر به دادخواست وضمائم آن وخســارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک 95/10/20- 
95/12/20- 96/2/30لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى ازسوى بانک مرکزى 
که محاســبه آن بااجراى احکام مدنى شــوراى حل اختالف مى باشد وحق الوکاله وکیل 
برابرتعرفه قانونى درحق خواهان صادرواعالم مى نماید راى   صادره غیابى و مدت بیست 
روز  پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى 
در دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر است 492871/م الف. وحید هادى - قاضى شعبه 

11حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 3/318 
احضارمتهم 

نظربه اینکه آقاى فیض اله شیرمردى فرزندخدارحیم به اتهام توهین وضرب وجرح عمدى 
ازطرف این دادسرا به شکایت عبدالعلى عبدالهى فرزندحسین تحت تعقیب مى باشد وابالغ 
واحضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت اوممکن نگردیده بدینوســیله دراجراى 
ماده 174قانون آدك مراتب به نامبرده ابالغ تابه مدت یک ماه ازتاریخ نشــرآگهى دراین 
شعبه جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضرشــود ودرصورت عدم حضورپس ازتاریخ 
مذکوراقدام قانونى معمول خواهدشد م الف 496122 فرهاد ابراهیمى– دادیار شعبه دوم 

دادسراى عمومى وانقالب شاهین شهر / 3/319 
اخطار اجرایى

محکوم علیه سیامک چراغى  به نشانى مجهول المکان  محکوم له نسرین عزیزى مقدم 
فرزند رضاقلى به نشانى نظامى فرعى 9شرقى پ 12  به موجب راى شماره 741 تاریخ 27 
/ 11 / 97حوزه 8حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ یکصدوپنجاه وشــش میلیون ریال بابت افت وخواب خودرو ومبلغ 
5252870ریال بابت هزینه دادرســى درحق محکوم له ، هزینه عملیات اجرایى برعهده 
محکوم علیه مى باشــد  .ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید   . 496419 /م الف  حبیب اسالمیان -  قاضى شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر /3/320 
آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرسمى 
- برابرراى شــماره 139760302035000214- 97/10/5هیــات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقدرواحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک شاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضى آقاى عباسعلى جعفریان 
جزى فرزندمحمد رحیم به شماره شناســنامه 7785صادره ازاصفهان درسه دانگ  مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه – ششدانگ به مســاحت 352/28مترمربع پالك 675فرعى  
از301اصلى واقع در بخش 16به آدرس گز خ فردوســى خ جمهورى اسالمى خریدارى 
ازمالک رســمى خانم اقدس عرفانى محرزگردیده است . لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود درصورتى که اشــخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهى به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تســلیم وپس ازاخذرســید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است درصورت انتقضاى 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادرخواهدشد – تاریخ 
انتشارنوبت اول :98/3/28 تاریخ انتشارنوبت دوم :98/4/12 م الف 500061- محمد على 

فالح تفتى قائم مقام رییس واحد ثبتى شاهین شهر /3/321 
ابالغ رأى 

دادنامه - شــماره پرونده: 878/97شــماره دادنامه28-98/1/20خواهان: محمد امینى 
دهقى فرزند عباسعلى نشانى: دهق خ شریعتى کوى پا منبر کوى میثم پالك 71   خوانده: 
1- پرى حیدرى کلیشادى فرزند غالمعلى نشانى: مجهول المکان 2- على امینى دهقى 
ساکن دهق پامنبر کوى میثم پالك 71 خواسته : مطالبه قاضى شورا با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رســیدگى اعالم و به شــرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دادخواست آقاى محمد امینى دهقى فرزند عباســعلى مقیم دهق به طرفیت 
1- پرى حیدرى کلیشــادى فرزند غالمعلى  مقیم مجهول المکان 2- على امینى فرزند 
عباســعلى مقیم دهق مبنى بر مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال با خســارت تاخیر در تادیه 
وهزینه دادرسى به استناد یک فقره چک به شماره ى 597013 بر عهده ى بانک ملت به 
تاریخ سى ام مرداد ماه نود وشــش و مبلغ مذکور و گواهى عدم پرداخت بانک صادرات به 
مبلغ مذکور به تاریخ سى و یکم مرداد ماه نود و شــش  نظر به اینکه خواهان طبق الیحه 
شماره 664 مورخ ششم و اسفندماه نود و هفت  دادخواست خود را نسبت به خوانده ردیف 
دوم مسترد نمودند و مستندات مذکور بر اشتغال ذمه ى خوانده ردیف اول به میزان خواسته 
داللت داشته و نامبرده با توجه به مجهول المکان بودن از طریق نشر آگهى دعوت شده ولى 
در جلسه رسیدگى مقرر حضور نیافته و نســبت به دعوى و مستندات آن انکار و ایرادى به 
عمل نیاورده دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است،  لذا قاضى شورا با استحصاب 
بقاء دین دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده مســتنداً به مواد 313 و 314  ناظر به ماده 
249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده استفساریه آن 
و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى انقالب در امورمدنى راى بر 
محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل دین با خسارت 
تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران از تاریخ چک 
تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط اجراى احکام در مرحله اجراى 
حکم و مبلغ یک میلیون و ششــصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید اما در رابطه با خوانده ردیف دوم نظریه الیحه شماره 664 
مورخ ششم اسفند ماه نود و شش مبنى بر رضایت خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم ،لذا 
قاضى شورا مستنداً به ماده 107 بند ب قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى قرار دعوى صادر و اعالم مى نماید .این راى نسبت به خوانده ردیف اول غیابى و 
ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى بخش مهر دشت مى باشد و نسبت به خوانده ردیف 
دوم حضورى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى 
بخش مهردشت مى باشد. 494841/م الف مهرداد اطهرى - قاضى شعبه اول شوراى حل 

اختالف بخش مهردشت /3/323
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آگهى تغییرات
شرکت آریا سپند اســپادانا سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 22440 و 
شناســه ملى 10860439417 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1393/07/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :1 - موضوع شرکت به 
شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید: ثبت موضوع 
ذیل بــه منزله اخذ و صــدور پروانه 
فعالیت نمى باشد ،صادرات و واردات 
نفت و مشتقات نفتى و کاالهاى مجاز 
پس از کسب مجوزهاى الزم . اصغر 
شیخیان رییس ادراه ثبت شرکتها و 
موسسات غیر تجارى اصفهان اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (501812)

بسیارى از ما با شنیدن نام آبدوغ خیار خاطرات خوشى از 
بزرگ تر ها را در ذهن مرور مى کنیم؛ بسیارى از ما هم فوراً 
یاد فصل گرما مى افتیم و خنکایى که این غذا به تابستان 
گرم ما مى بخشید. از قضا این روز ها طرفداران این غذا پاى 

آن را به کافه ها نیز باز کرده اند. 
آبدوغ خیار غذایى ساده و ســریع و ارزان است؛ عالوه  بر 
این فواید این غذا مى تواند شــما را وادار کند که در فصل 
تابستان آن را در برنامه  غذایى خود بگنجانید. این غذا همه  
فواید ماست را دارد. همچنین منبعى براى تأمین کلسیم 
و پروتئین است؛ همچنین از منیزیم سرشار است. آبدوغ 
خیار مى تواند به عنوان پیش غذا هم مصرف شود؛ چون 
اشتهاآور است. همینطور نباید فراموش کرد که این غذاى 
ســاده هضم راحتى دارد و بدون عوارض گوارشى است. 
به دلیل وجود باکترى هاى مفید در دوغ، گوارش شــما را 
بهبود مى بخشد. در کنار همه اینها آبدوغ خیار فیبر الزم 
براى بدن را هم تأمین مى کند؛ همچنین عطش را رفع و 
البته بى خوابى شبانه را هم برطرف مى کند. اگر در آبدوغ 
خیار از گردو استفاده کنید، جاى خوش وقتى بیشترى است؛ 
چون در کنار طعم دلچسب گردو، پتاسیم و اسیدفولیک 
شما تأمین مى شود و کلسترول شما کاهش مى یابد. اگر 
به دنبال رژیم غذایى مناسبى براى کم کردن وزن بدنتان 
هستید، حتماً آبدوغ خیار را در میان وعده هاى غذایى تان 
بگنجانید. این غذا مى تواند بــدون هیچ عوارض جایگاه 
ویژه اى در برنامه  غذایى تان پیدا کند و نه تنها مواد الزم 
براى بدن شما را تأمین کند، تا حد زیادى به الغرشدن و 
کم کردن وزنتان کمک کند. در تأثیر آبدوغ خیار بر الغرى، 
خیار نقشى اساسى بر عهده دارد؛ به صورتى که این صیفى 
در بسیارى از رژیم هاى غذایى الغرى نیز جایگاه ویژه اى 
براى خود پیدا کرده است؛ حتى با وجود دیرهضم بودنش.

 نمک یک چاشنى مهم براى غذاست که مصرف 
زیاد آن عوارضى به دنبال دارد و متأسفانه ایران 
بیشــترین مصرف نمک را دارد که در ادامه به 
مهمترین منابع نمــک طعام در ایران اشــاره 
مى شــود. به گفته وزیر بهداشــت در حالى که 
مصرف متوسط نمک در جهان 5 گرم است اما 
ایرانى ها 11 گرم نمک مصرف مى کنند که این 
میزان باعث بروز بیمارهاى گوناگونى خواهد شد.

حداقل 40 درصد از مبتالیان به فشارخون باال، 
از این موضوع اطالعى ندارنــد و  زمانى متوجه 
بیمارى خود مى شوند که با سکته هاى قلبى و 

مغزى روانه بیمارستان مى شوند.
کاهش مصرف نمک در ســفره هــاى غذایى 
ایرانیان یکى از مواردى اســت که باید رعایت 
شوند اما باید بدانیم که بیشترین میزان دریافت 

نمک در سفره هاى غذایى از  چه منابعى است.
53 درصد از منبع دریافت نمک مربوط به اضافه 
کردن آن به غذاســت، 12/5 درصــد از طریق 
نان، 5/3 درصــد از طریق پنیــر، 4/7 درصد از 
طریق دوغ و 24/5 در صد از ســایر مواد غذایى  

است.
 به گفته مســئوالن وزارت بهداشــت ســرانه 
مصرف نمک طعــام روزانه در ایــران بیش از 
دو برابر مقدار اســتاندارد جهانى اســت و براى 
پیشــگیرى از بروز بیمارى ها به ویژه پرفشارى 
خون باید این فرهنگ تغذیه اى در کشور اصالح

 شود.

مسئول آموزش همگانى انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع 
غذایى کشور با اشاره به فواید میوه تابستانى زردآلو، عنوان 
کرد: زردآلوهاى تازه و پررنگ تأمین کننده مقادیر قابل 
توجهى بتاکاروتن (ماده پیش ساز ویتامین A) و پتاسیم 
براى بدن است  و برگه هاى زردآلو نیز منبع بسیار غنى 

پتاسیم هستند.
مینا کاویانى در رابطه با ســایر فواید میوه زردآلو تصریح 
کرد:  زردآلو یکى از میوه هاى خوش طعم و مغذى فصل 
تابستان است. البته انواع خشک و آماده مصرف آن نیز 
موجود است که دسترسى به آن  را در سایر فصول سال 

میسر مى کند.
وى گفت: تحقیقات نشان داده است که بتاکاروتن موجود 
در زردآلو احتماًال مى تواند خطر ابتال به انواع سرطان به 
ویژه سرطان ریه و معده را کاهش دهد و به نظر مى رسد 
مصرف منظم زردآلو در رژیــم غذایى به دریافت مقدار 

کاروتن کافى کمک مى کند.
کاویانى ادامه داد: همچنین نتایج تحقیقات حاکى از 
آن است که دریافت 2/5 تا 3/9 گرم پتاسیم اضافه بر 

نیاز در رژیم غذایى روزانه، فشــار خون را در افرادى که 
پرفشارى خون دارند، کاهش مى دهد. بنابراین برگه 

هاى زردآلو نیز که داراى حدود 1/4 گرم پتاسیم 
در هر 100 گرم هستند، در کاهش فشار خون 

نقش بسزایى ایفا مى کنند.
وى افزود: بر اساس گزارش ها، کمبود پتاسیم 
در ســالمندان که ناشــى از دریافت ناکافى 

میوه ها و ســبزى هاى تازه اســت، سبب ایجاد 
افسردگى مى شود. بنابراین پوره زردآلو به عنوان یک 

دسر خوشمزه غنى از پتاســیم، مى تواند در بهبود حالت 
افسردگى آنها مؤثر باشد. زردآلوها به عنوان منبع خوب 
کاروتن، مى توانند مانع از ایجاد حالت شبکورى به ویژه 

در سالمندان شوند.
کاویانى همچنین گفت: همچنیــن زردآلوها به آرامى 
هضم مى شــوند و قند آنها به تدریج جذب و وارد خون 
مى شــود. بنابراین افرادى که به طــور منظم ورزش 
مى کنند، براى جایگزینــى انرژى در ماهیچه، به چنین 
منبع انرژى چند ساعت قبل و بین نوبت هاى تمرین، نیاز 
دارند. وى افزود: زردآلوهاى تازه شیرین، کالرى تقریبًا 
پایینى دارند، همچنین حــاوى مقدار قابل توجهى فیبر 
غذایى هستند (حدود 2 گرم در هر 100 گرم) بنابراین یک 
میان وعده کامل کم کالرى براى افرادى که اضافه وزن 

دارند، هستند.

آیا شــب امتحاناتتان اســت یا به تازگى صاحب فرزند 
شــده اید؟ در مقاطعى از زندگى مواردى برایمان پیش 
مى آید کــه صدایمان مى کنند و نمــى توانیم به اندازه 
کافى بخوابیم. پنج ســاعت خواب در 24 ساعت شبانه 
روز به خصوص در طوالنى مدت، کافى نیســت. طبق 
مطالعه اى که در سال 2018 بر بیش از ده هزار نفر انجام 
شد، نشان داده شده است که اگر خواب در محدوده هفت 
تا هشت ساعت نباشد، توانایى بدن براى عملکردهاى 

خود کاهش مى یابد.
هفت تا هشت ساعت خواب براى هر شب الزم است تا 

شما بهترین خود را در زمینه هاى ذیل نشان دهید:
ارتباط برقرار کردن، برنامه ریزى کردن و تصمیم گیرى.

*میزان خواب کافى و توصیه شده چقدر است؟
بســیارى از ما خواب کافى نداریم. طبــق اعالم مرکز 
کنترل و پیشــگیرى بیمارى هــا (CDC)، بیش از یک 
سوم بزرگساالن آمریکایى به طور منظم کمبود خواب 
دارند. مقدار زمان خواب پیشنهادى بر اساس اعالم بنیاد 
خواب ملى براى افراد ســالم بدون اختالالت خواب به 

شرح زیر است:
 نوزادهاى تازه متولد شده: 14 تا 17 ساعت.کودکان تا 2 
سال: 12 تا 15 سال. کودك نو پا: 11 تا 14 ساعت. کودك 

پیش دبستانى: 10 تا 13 ساعت. سنین مدرسه: 9 تا 11 
ساعت.  نوجوانان: 8 تا 10 ساعت. جوانان: 7 تا 9 ساعت.  

بزرگساالن: 7 تا 9 ساعت. سالمندان: 7 تا 8 ساعت.
خطراتى همــراه با محرومیت از خواب براى ســالمتى 
وجود دارد، از جمله: عملکرد مغز مشــابه ســنین پیرى 
مى شــود، خطر دیابت، مرگ زودهنگام و خطر سکته 
مغزى یا بیمارى هاى قلبى. خواب براى سالمتى حیاتى 
است. نداشتن خواب کافى مى تواند منجر به تقلیل کارایى 
مغز شود و در طوالنى مدت، خطر بیشترى براى سالمتى 
خواهد داشت که شامل بیمارى هاى قلبى، سکته مغزى و 
دیابت مى شود. هدف این است که هر شب هفت تا هشت 
ساعت خواب داشته باشــیم. براى کمک به اینکه خوب 

بخوابید الزم است که بهداشت خواب را رعایت کنید.

توت فرنگى هاى خوشــمزه یکى دیگر از میوه هاى لذیذ و دوست 
داشتنى فصل تابستان هستند و به دلیل طعم و ظاهر منحصر به فردى 
که دارند یکى از پرطرفدارترین میوه هاى دنیا و همینطور پاى ثابت 
مواد تشکیل دهنده  بسیارى از خوراکى هاى خوشمزه  دیگر از جمله 
شیرینى ها، مرباها، بستنى ها و... هستند. در ادامه به فواید و مضرات 

مصرف توت فرنگى خواهیم پرداخت.
1- آبدار و سرشار از مواد مغذى

توت فرنگى هاى تازه آب بسیار زیادى در خود دارند. به عالوه، این 
میوه خوش آب و رنگ حــاوى ویتامین C، فوالت یا همان ویتامین 
B۹، منگنز و پتاسیم است. توت فرنگى، ویتامین ها و مواد معدنى مفید 
دیگرى هم در مقادیر کم دارد. این میوه سرشار از آنتى اکسیدان است، 

موادى که مى توانند جلوى ابتال به بسیارى از بیمارى ها را بگیرند.
2- تقویت عملکرد شناختى

اختالل در حافظه و کنترل فعالیــت عضالنى بدن، عوارض طبیعى 
باال رفتن سن هستند و مشکالتى رایج در میان افراد مسن محسوب 
مى شــوند. با این حــال، رادیکال هاى آزاد مى تواننــد باعث پیرى 
زودرس مغز و دستگاه عصبى افراد جوان تر شوند. رادیکال هاى آزاد 
که محصول جانبى سوخت و ساز ســلولى در بدن به شمار مى روند، 
عامل بروز پدیده اى به نام تنش اکسیداتیو هستند که باعث تخریب 
عصب ها مى شوند. توت فرنگى سرشار از ویتامین C و فیتوکمیکال 
است که به تجدید نیروى دســتگاه عصبى بدن کمک مى کنند. به 
عالوه، این میوه منبــع خوبى از ماده  ید به شــمار مى رود که براى 
عملکرد مغز و دستگاه عصبى مفید است. پتاسیم، دیگر ماده  موجود 
در این میوه هم با بیشتر کردن جریان خون به سمت مغز به تقویت 
عملکرد شناختى کمک مى کند. تحقیقات جدید نشان داده مصرف 
پتاسیم و فیســتین یعنى همان فالونولى که عامل رنگ قرمز توت 
فرنگى اســت، حافظه را تقویت مى کند و ممکن است در طوالنى 

مدت به جلوگیرى از بیمارى آلزایمر کمک کند.
3- مناسب براى دیابتى ها

توت فرنگى گرچه مزه  شیرینى دارد اما شاخص گلوکز پایین و فیبر 

باالیى دارد و به همین دلیل میوه  مناسبى براى افراد مبتال به دیابت 
به شمار مى رود.

4- حفظ سالمت قلب
طبق تحقیقات، مصرف توت فرنگى به اندازه  دســتکم سه وعده در 
هفته مى تواند عملکرد و ســالمت قلب را حفظ کند. فالونوئید هاى 
موجود در این میوه، ریســک حمله هاى قلبى را کاهش مى دهند و 
به کم شدن ریسک تصلب شــرایین کمک مى کنند. به عالوه پلى 
فنول هاى فراوان توت فرنگى با جلوگیرى از باال رفتن میزان پالکت 
خون، ریســک بروز بیمارى قلبى عروقى را کاهــش مى دهند و با 
استفاده از مکانیزم هاى ضد التهابى خود، فشار خون را پایین مى آورند.

5- کاهش فشار خون
این میوه حاوى مقدار قابل توجهى پتاسیم و منیزیم است که هر دوى 
این مواد تأثیر زیادى در کاهش فشار خونى دارند که بخاطر مصرف 
سدیم باال مى رود. پتاسیم که نوعى ماده رگ گشا به شمار مى رود، هم 
فشار خون را کاهش مى دهد و هم از سختى عروق خونى مى کاهد و 

به این ترتیب خون پیوسته در سرتاسر بدن توزیع مى شود.
6- کمک به جلوگیرى از آلرژى و آسم

توت فرنگى حاوى نوعى فالونوئید به نام کوئرســتین است که به 
این میوه خاصیت ضد التهابى مى دهد. در نتیجه، مصرف این میوه 
مى تواند عالئم مرتبط با آلرژى از جمله آبریزش بینى و چشــم ها و 
کهیر را تســکین دهد. به همین ترتیب، مصرف زیاد ویتامین C که 
مقدار فراوانى از آن در این میوه وجود دارد، مى تواند بیمارى آسم را 
به میزان زیادى تسکین دهد. بیوفالونوئید هاى موجود در این میوه 
تأثیر مثبتى بر کاهش تعداد دفعات وقوع حمله هاى آسمى و شدت 

آنها دارد.
7- تقویت بینایى

بیشتر مشکالت چشمى بر اثر رادیکال هاى آزاد به وجود مى آیند. باال 
رفتن سن و کمبود مواد مغذى باعث مى شود رادیکال هاى آزاد بتوانند 
صدمات جدى اى به چشم ها وارد کنند، از جمله تخریب عصب بینایى، 
افزایش آسیب پذیرى به عفونت هاى چشــمى، تباهى لکه زرد و... 

توت فرنگى حاوى االژیک اسید، فالونوئید و فنولیک فیتوکمیکال 
است که به میزان زیادى به جلوگیرى از بروز چنین مشکالتى کمک 
مى کنند. به عالوه، این میوه حاوى پتاسیم هم هست که به تنظیم 

فشار چشم کمک مى کند.
8- تقویت سیستم ایمنى

سیستم ایمنى بدن، در خط اول مبارزه با حمالت بیمارى زایى است 
که به بدن مى شود. ویتامین C موجود در این میوه در حقیقت نوعى 
آنتى اکسیدان قدرتمند است که رادیکال هاى آزاد را خنثى مى کند 
و به سیســتم ایمنى کمک مى کند واکنش قدرتمندانه ترى در برابر 

عفونت هایى مثل سرماخوردگى داشته باشد.
9- جلوگیرى از سرطان

رادیکال هاى آزاد که محصول جانبى سوخت و ساز سلولى هستند، 
به طور پیوســته در بدن تولید مى شوند. همین مواد مضر هستند که 
باعث مى شوند سلول هاى سالم بدن به سلول هاى سرطانى تبدیل 
شوند. توت فرنگى حاوى ویتامین C، آنتوسیانین، کامفرول، فوالت 
و کوئرسین است که به این میوه خواص ضد اکسایش و ضد سرطان 
مى دهند. مصرف روزانه  این میوه مى تواند به بدن کمک کند واکنش 
قدرتمندانه ترى در برابر مشکل اکسیداسیون داشته باشد و جلوى 

رشد تومور در بدن را بگیرد.
10- درمان آرتریت و نقرس

رادیکال هاى آزاد باعث تخریب عضالت و بافت ها، 
کاهش تحرك پذیرى مفاصل و تجمع مواد سمى 

از جمله اوریک اسید در بدن مى شوند. این موارد 
اصلى ترین  دالیل بروز بیمارى هاى آرتریت 
(ورم مفاصل) و نقرس هستند. توت فرنگى 

سرشار از آنتى اکســیدان است که به 
درمان این بیمارى ها کمک مى کند. 
به عالوه، خواص ضــد التهابى این 
میوه به تسکین درد ناشى از آرتریت 

کمک مى کند.

12- کمک به حفظ سالمت پوست
رادیکال هاى آزاد ممکن اســت منجر به پیرى زودرس پوســت و 
مشکالت ناشــى از آن، از جمله چروك شدن، کدر شدن و افتادگى 
پوست شوند. اما ویتامین C موجود در توت فرنگى با رادیکال هاى 
آزاد مقابله مى کند. به عالوه، این میوه حاوى االژیک اســید است، 
نوعى آنتى اکسیدان که تولید کالژن در پوست را افزایش مى دهد، از 
پوست در برابر پرتو هاى فرابنفش محافظت مى کند و بنابراین پوست 

را نرم و انعطاف پذیر نگه مى دارد.
13- جلوگیرى از یبوست

مصرف این میوه به دلیل داشتن فیبر فراوان، به تقویت گوارش کمک 
و از یبوســت جلوگیرى مى کند. توت فرنگى همچنین به جلوگیرى 
از دیورتیکولیت یا همان التهاب جداره ى مجراى گوارشى که باعث 
تب و حالت تهوع مى شود، کمک مى کند. حساسیت به توت فرنگى 
یکى از آلرژى هاى غذایى رایج، به ویژه در کودکان است. آلرژى به 
توت فرنگى معموًال باعث احساس خارش یا سوزش در دهان، کهیر 
زدن، سردرد و ورم کردن لب ها، صورت، زبان، یا گلو و همینطور بروز 

مشکالت تنفسى در موارد حاد مى شود.
اما مصرف بیش از اندازه  توت فرنگى هم ممکن است عوارض زیر را 
به دنبال داشته باشد: اسهال و نفخ، بیمارى کبدى، یرقان، دردناك 
شدن و ورم (التهاب) جداره ى مجراى تنفسى، تنش عصبى، احتباس 
آب (ورم)، بیمارى هاى کلیوى، سنگ کلیه، هایپرکالمى 

(افزایش پتاسیم خون)، تب و بى حالى.
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اما مصرف بیش از اندازه  توت فرنگى هم ممکن است عوارض زیر را13 جلوگیرى از یبوست
به دنبال داشته باشد: اسهال و نفخ، بیمارى کبدى، یرقان، دردناك
شدن و ورم (التهاب) جداره ى مجراى تنفسى، تنش عصبى، احتباس
آب (ورم)، بیمارى هاى کلیوى، سنگ کلیه، هایپرکالمى

(افزایش پتاسیم خون)، تب و بى حالى.

همه چیز درباره فواید و مضرات توت فرنگى

تابســتان فصل داغ گردشــگرى و گذران وقت در 
فضاهاى بیرون از خانه اســت و همچنان که مردم 
در این فصِل سال از آفتاب گرم بهره مى برند، ممکن 
است از نیش پشه ها، کنه ها و سیاه مگس ها در امان 

نباشند.
گرماى تابســتان به ویژه در مناطقــى که رطوبت 
هوا نیز باالست، محیطى مناســب و ایده آل را براى 
پشه ها ایجاد مى کند چرا که پشه هاى نابالغ در آب ها 
و محیط گرم و مرطوب رشد و نمو مى کنند. رطوبت 
در فصل تابســتان همچنین باعث افزایش جمعیت 
ســیاه مگس ها و به طور کلى بســیارى از حشرات 

مى شود.
با توجه به افزایش گزیدگى حشرات در فصل تابستان 
باید اطمینان حاصل کرد که اقدامات احتیاطى مناسبى 
براى جلوگیرى از این گزیدگى ها و بیمارى هایى که 
حشرات ناقل آن هستند، صورت گیرد. در ادامه چند 
نکته براى پیشگیرى از گزش با نیش حشرات به ویژه 

در فصل تابستان آورده شده است:

هنگام خروج از خانه خود را بپوشــانید و از پوشــیدن 
لباس هاى آســتین کوتاه خوددارى کنید. رعایت این 
نکته به خصوص از زمان غروب تا طلوع خورشــید که 
فعالیت پشــه ها بیشتر است، ضرورى اســت. از لوازم 
دافع حشرات که براى مبارزه با پشه ها مؤثرند، استفاده 
کنید. اطمینان حاصل کنید که تورى هاى پنجره هاى 
خانه تان سوراخ نداشته باشد. مراقب منابع رایجى که 
پشه ها در آنجا بیشــتر هستند، باشــید. از این منابع 
مى توان به تاالب ها، سطل هاى زباله روباز، کاسه هاى 

آب حیوانات و گودال هاى آب باران اشاره کرد.
متخصصان همچنین خاطرنشان کرده اند که در برخى 
مناطق که جنگلى تر هستند، فعالیت کنه ها در ماه هاى 
تابستان به حداکثر رسیده و خطر ابتال به بیمارى هاى 
ناشى از نیش کنه ها نیز در تابستان افزایش مى یابد. 
با توجه به خطرى که کنه هــا مى توانند ایجاد کنند، 
به یاد داشته باشــید تا حتمًا پس از اینکه از طبیعت و 
جنگل بازمى گردید، بدن و لباس هاى خود را به خوبى 

تفتیش کنید تا کنه به آن نچسبیده باشد.

 با خنک ترین غذا به راه هاى پیشگیرى از نیش حشرات در تابستان
استقبال تابستان بروید 

 مهمترین منابع نمک طعام 
در ایران چیست؟

گاهى که دچار سردرد مى شوید، ممکن است عالیم اولیه و هشدار دهنده میگرن را در 
خود مشاهده کنید. این عالیم در افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است و چند ساعت یا 
چند روز قبل از بروز میگرن در خود مشاهده مى کنید. سعى کنید به عالیم خود قبل از 

هر بار میگرن دقت کنید و این عالیم را براى خود یادداشت کنید.
نشانه هاى میگرن در مرحله مقدماتى همیشه یکسان نیست و برخى از این نشانه ها 
بیشتر از بقیه مشاهده مى شوند. به عنوان مثال زیاد خمیازه مى کشید یا به طور مکرر 
نیاز به دستشویى رفتن دارید. بیشتر از حد معمول بعضى خوراکى هاى شیرین، به ویژه 
شکالت مى خورید. اگر مقدارى شکالت بخورید و بعد دچار حمله میگرن شوید، ممکن 

است تصور کنید شکالت علت آن بوده اســت اما این در حقیقت یک هوس بود که 
هشدار دهنده شروع میگرن است.

برخى افراد در روزها یا ســاعت هاى قبل از میگرن تحریک پذیر یا افسرده 
مى شــوند. از طرف دیگر برخى مبتالیان قبل از میگرن احســاس شادى 
مى کنند. ممکن است قبل از میگرن احســاس خستگى غیرعادى داشته 
باشید. خواب زیاد یا خواب کم مى تواند منجر به میگرن شود. به ارتباط بین 
خواب و بروز عالیم میگرن دقت کنید. به این ترتیب مى توانید عوامل شروع 

کننده میگرن و احتمال بروز آن را در خود تشخیص دهید.
مرحله مقدماتى گاهى بر روى دستگاه گوارش تأثیر مى گذارد. در این شرایط در 

معده خود احساس ناراحتى مى کنید یا دچار یبوست یا اسهال مى شوید. پزشک 
مى تواند در رفع این عالیم به شما کمک کند اما از بروز میگرن پیشگیرى نمى کند.

از رایج ترین نشانه هاى قبل از میگرن حساسیت به نور یا صدا هستند و اغلب در مرحله 

سردرد و بعد از آن هم ادامه پیدا مى کنند. نور یا سر و صداى زیاد حتى مى تواند باعث 
حمله میگرنى مجدد شود.

هر چه به شروع میگرن نزدیک تر مى شوید، بینایى شما مشکل بیشترى پیدا کرده و 
تارى دید شما بیشتر مى شود. به عالوه ممکن است نقاط کور یا نورهاى خیره کننده یا 
اشکالى را در منطقه دید خود مشاهده کنید. این مشکالت به تدریج بدتر مى شوند، اما 

طول نمى کشند.معموًال بیشتر از یک ساعت 
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قبل از شروع میگرن چه عالیمى را تجربه مى کنیم  آیا 5 ساعت خوابیدن، کافى است؟

 زردآلو، مؤثر 
در کاهش فشارخون

فت مقدار 
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همواره دل مشغول دارد آنکه بهشت و دوزخ را در برابر خود بیند. مردمى 
هستند کوشنده و سخت کوشنده ، اینان رهایى یافتند. مردمى هستند طالب حق  
ولى آهسته کارند. اینان را نیز امید رهایى هســت و مردمى هستند، که در 
کارها قصور مى ورزند و کوتاهى مى کنند، اینان در آتش دوزخ، سرنگون 
شوند. اگر به دست راست روى نهى به گمراهى افتاده اى و اگر به دست چپ 
گرایى ، باز هم ، به گمراهى افتــاده اى. پس راه میانــه را در پیش گیر که 

موال على (ع)رهایى در همان است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 "انجام امور خدماتى و پشتیبانى مربوط به آزمایشگاه ها و ساختمان 

مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان"

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

اداره کل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان به نشانى اصفهان میدان الله کدپســتى 97543- 81989 با شماره تماس
 3- 35602421 در نظر دارد پروژه "انجام امور خدماتى و پشتیبانى مربوط به آزمایشــگاه ها و ساختمان مرکز پایش اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان طبق اســناد مناقصه"، از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى از سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست مى گردد ضمن مطالعه دقیق شرایط 
مناقصه و بررسى کامل موارد مورد مناقصه و بازدید از محل هاى اجراى پروژه ها و برآورد حجم کار، آمادگى و مبلغ پیشنهادى 
شرکت را جهت اجراى پروژه مندرج در اســناد مناقصه، اعالم نماید. الزم به ذکر مى باشد تأمین اعتبار این مناقصه از محل 
اعتبارات هزینه اى سال هاى 98 و 99 مى باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت 
مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه، به تاریخ 1398/03/28 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعات 14 روز چهارشنبه تاریخ 1398/04/05

مهلت زمانى تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1398/04/18
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز پنج شنبه تاریخ 1398/04/20

تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 230/000/000 ریال (دویست و سى میلیون ریال) است، که به یکى 
از صورت هاى زیر مى باشد:

الف. ضمانت نامه بانکى شرکت در مناقصه به نفع کارفرما با اعتبار 2 (دو) ماه.
ب. واریز وجه نقدى به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل حفاظت محیط زیست جارى سیبا 2170600208007 نزد بانک ملى 

شعبه اصفهان به نام اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان.
م الف: 500861

آگهى مزایده عمومى (مرحله دوم) نوبت دومنوبت دوم

نوبت دومنوبت دوم

محمود اشرفى- شهردار نوش آباد

باستناد مصوبه شماره 250/ش/ن مورخه98/02/14 شوراى محترم اسالمى شهر شهردارى نوش آباد در نظر دارد نسبت به فروش هشت قطعه 
زمین صنعتى واقع در منطقه صنعتى انصار طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه 

از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه این شهردارى مراجعه نمایند.
1- قطعه شماره 11 (مساحت: 588 مترمربع؛  قیمت: به ازاى هر متر مربع 113 هزار تومان)
2- قطعه شماره 13 (مساحت: 635 مترمربع؛ قیمت: به ازاى هر متر مربع 115 هزار تومان)
3- قطعه شماره 15 (مساحت: 632 مترمربع؛ قیمت: به ازاى هر متر مربع 116 هزار تومان)
4- قطعه شماره 17 (مساحت: 693 مترمربع؛ قیمت: به ازاى هر متر مربع 125 هزار تومان)
5- قطعه شماره 19 (مساحت: 465 مترمربع؛ قیمت: به ازاى هر متر مربع 125 هزار تومان)
6- قطعه شماره 21 (مساحت: 406 مترمربع؛ قیمت: به ازاى هر متر مربع 130 هزار تومان)

7- قطعه شماره 23 (مساحت: 373 مترمربع؛ قیمت: به ازاى هر متر مربع 130 هزار تومان)
8- قطعه شماره 25 (مساحت: 365 مترمربع؛ قیمت: به ازاى هر متر مربع 130 هزار تومان)

الزم به ذکر است واگذارى پالك هاى فوق به علت واقع شدن در منطقه صنعتى منوط به رعایت ضوابط ذیل مى باشد:
1- خریدار که سرمایه گذار محل شناخته مى شود پس از تحویل زمین ظرف مدت سه ماه فرصت دارد نسبت به محصور نمودن پالك اقدام نماید.
2- خریدار موظف خواهد بود ظرف مدت حداکثر یک سال نسبت به احداث سوله یا کارگاه مطابق با طرح هاى تعریفى شهردارى اقدام نماید.

3- نظر به اینکه پالك هاى واگذارى در بخش صنایع غذایى منطقه صنعتى مى باشد نوع استفاده از محل مطابق با شرایط محیطى و ضوابط 
مربوطه خواهد بود.

ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
م الف:496447

8 اختراع جالب 
که تصادفى
 خلق شدند

چاپگر جوهر
چاپگر جوهر
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کبریتکبریت

تماس آهن داغ با یک خودکار!تماس آهن داغ با یک خودکار!
بیرون ماندن لیوان در یک شب سرد!بیرون ماندن لیوان در یک شب سرد!

همه چیز از آب شدن یک آب نبات شروع شد!همه چیز از آب شدن یک آب نبات شروع شد!

کپک زدن غذا بعد از تعطیالت!کپک زدن غذا بعد از تعطیالت!

سرانجام انتخاب یک مقاومت اشتباه!سرانجام انتخاب یک مقاومت اشتباه!

رها کردن نیمه کاره تحقیقات!رها کردن نیمه کاره تحقیقات!

آسیب دیدن چشم با قطعات پالستیک!آسیب دیدن چشم با قطعات پالستیک!

احتراق چوب بعد از هم زدن مواد یک ظرف!احتراق چوب بعد از هم زدن مواد یک ظرف!

یکى از مهندسان شرکت کانن در حالت بى حوصلگى آهن داغى را به طور تصادفى روى قلم خود گذاشت. بعد از مدتى وقتى 
به سراغ قلم خود آمد، متوجه شــد که جوهر به طور غیر منتظره اى از نوك خودکار به بیرون پاشیده است. در نهایت اختراع 

اولین چاپگر جوهرافشان را درپى داشت.

ماجرا از این قرار بود که یک کودك 11 ساله آمریکایى در یکى از شب هاى سرد پاییز سال 1905 فراموش کرد لیوان آب سودا یا آب 
کربناته اش را که یک چوب همزن هم در داخل آن قرار داشت به داخل خانه ببرد. «اپرسون»، 20 سال بعد بستنى یخى لذتبخشى را که 

فرداى آن شب پاییزى در لیوان آب کربناته خود یافته بود، به عنوان یک اختراع به نام خودش به ثبت رساند.

در آوریل 1938 شیمیدانى به نام «روى پالنکت» در حال کار روى گاز هاى سردکننده یخچال بود که 
یک باره کارى برایش پیش آمد و تحقیق را نیمه کاره رها کرد. روز بعد که سراغ محفظه یخ زده اى که 
گازى در آن ذخیره کرده بود، رفت، متوجه شد نمونه گاز خود به خود به یک پلیمر جامد سفیدرنگ 

و مومى شکل تبدیل شده است.

«جان والکر»، شیمیدان انگلیسى در آزمایشگاهش در حال هم زدن ظرفى از مواد شیمیایى بود 
که از قطعه چوبى براى هم زدن مخلوطى از آنتیموان ســولفیت، پتاســیم کلرات، صمغ و نشاسته 
استفاده کرد. بعد ازآن براى پاك کردن مواد چســبیده به چوب، آن را روى میز کشید و با شگفتى 

تمام متوجه احتراق آن شد.
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در سال 1945 «پرسى اسپنسر»، مخترع مایکروفر در حالى که با المپ مغناطیسى 
کار مى کرد، متوجه شد که تشعشعات مغناطیسى، یک آب نبات را در جیبش ذوب 
کرده است. او اشعه هاى مشابهى را در یک محفظه بسته اجاق مانند امتحان کرد و 

به این ترتیب مایکروفر اختراع شد. 

پنى سیلینپنى سیلین

 «ســر الکســاندر فلمینگ»، باکترى شــناس اســکاتلندى که در 
بیمارستان سنت مارى لندن کار مى کرد پس از بازگشت از تعطیالت 
تابســتانى خود در تاریخ 3 ســپتامبر 1928، متوجه شد که کپکى 
ظروف آزمایشگاهى او را آلوده کرده است و همین اتفاق تصادفى، 

باعث شد تا او به یکى از دارو هاى مهم دست یابد. 
 

 «ویلسون گریت باخ»، استادیار مهندســى برق در دانشگاه بوفالو کار، نخستین ضربان ساز قلب 
قابل کاشت را به طور اتفاقى کشــف کرد. او که در حال ساخت یک دستگاه ثبت ضربان قلب بود، 
رزیستور یا مقاومت اشتباهى براى تکمیل مدار دستگاه انتخاب کرد، اما متوجه شد که این مدار 

جدید، پالس هاى متناوب الکتریکى منتشر مى کند. 

دستگاه ضربان ساز قلبدستگاه ضربان ساز قلب
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در طول جنگ جهانى دوم، یک جراح چشــم به نام دکتر «نیکالس هارولد ریدلى»، چشمان یک 
خلبان نیروى هوایى ســلطنتى انگلســتان را که با قطعات پالستیک آســیب دیده بود بررسى 
مى کرد. در طول معاینات ریدلى متوجه شد چشمان خلبان به قطعات این پالستیک ناسازگارى 
نشان نداده است. این مشاهده تصادفى با پشتوانه تحقیقات متمادى دکتر ریدلى باعث شد 

او در جراحى آب مروارید، این بیمارى را با کاشت یک لنز پالستیکى درمان کند.
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