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آیا آدامس جویدن باعث کاهش وزن مى شود؟532 طرح مخابراتى استان اصفهان تکمیل مى شودروز هاى پایانى «خوب بد جلف 2»موزه  مهم هنرهاى تجسمى تاالر عروسى شده است! گران ترین لیزر دنیا! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 اگر زیاد فلفل
بخوریم چه بالیى 

سرمان مى آید؟

114 هکتار از مراتع اصفهان سوخت
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بازگشت «بهبود» به 
مجموعه «پایتخت» به 
روایت مهــران احمدى

مزدك 120 میلیـون 
گرفته بود؟

مردم کدام شهرها 
بیشترین و کمترین

 مبلغ سپـــرده را دارند
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دل پر صنعتگران 
و دعوت به آرامش 

استانــدار

مطالعات اخیر نشان مى دهد مصرف افراطى فلفل تند 
خطر بروز اختالل شناختى را افزایش مى دهد.

فلفل حاوى ویتامین C  و مقادیر باالى آنتى اکسیدان 
است و مصرف متعادل فلفل هایى با تندى مالیم

 توصیه شده است.

عباس رضایى در سفرى چند ساعته به شهرك 
صنعتى شاهین شــهر این نوید را داد که برخى 
از کمبودهاى زیرســاختى این شهرك به زودى 
برطرف خواهد شد. استاندار اصفهان در این سفر 
که نماینده مردم شاهین شــهر و میمه و برخوار 
در مجلس شوراى اســالمى، جمعى از مدیران 
کل بخش صنعت، مالیات و شبکه بانکى وى را 
همراهى مى کردند، از سه واحد تولید تجهیزات 
نیروگاهى، مواد لبنى و دامى و صنایع ســلولزى 

بازدید کرد.
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قیمت کرسى نمایندگى مجلس چند؟!قیمت کرسى نمایندگى مجلس چند؟!
دیدگاه دیدگاه 22 نماینده اصفهان درباره شفافسازى هزینه هاى انتخاباتى نماینده اصفهان درباره شفافسازى هزینه هاى انتخاباتى
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به  رغم کاهش 40 درصدى وقوع حریق در چهارماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته؛

مهدى یراحى دوباره 
ممنوع الفعالـیت مى شود؟

تو که گفتى درکشان مى کنى
 چند ماهى از حذف عادل فردوسى پور و برنامه «نود» مى گذرد. بعد از 
اتمام برنامه و تا پیش از اینکه عادل فردوسى پور در جشن حافظ موفق 
به کســب جایزه   بهترین چهره تلویزیونى شود، عادل فردوسى پور و 
برنامه «نود»، حســابى از حاشــیه ها دور بودند، اما این روزها به آنها 
تهمت هایى با ژست افشاگرى زده مى شود و عادل فردوسى پور، این 

روزها شرایط بدى را تجربه مى کند.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

گزارش بازدید عباس رضایى از
شهرك صنعتى شاهین شهر

اصفهــان 
رتبه نخست کشور 

در اجراى
 طرح هاى ثبتى را دارد

دختران اصفهانى با 14 ایده، آینده را رقم مى زنند
ششمین برنامه «ایده کاپ» استعدادها را پرورش مى دهد
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دانیال را مى خواهید؟ دانیال را مى خواهید؟ 
دیگه شرمنده!

خ ان ا ا ز

تند 

ان 

قم مىزنند
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شودممنوع الفعالـیت مى شود یتم وممنوعالفعال ى ی وع
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هدنمرششرمنده!شهگیددیگه شر دده!رر ه!دد منده!شیگهشر گهش دیگه شرمنده!د
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گزارش بانک مرکزى از وضعیت کل مانده ســپرده ها و 
تســهیالت ریالى و ارزى بانک ها و مؤسسات اعتبارى 
در پایان فروردین 98 حاکى از آن اســت که مانده کل 
سپرده ها بالغ بر 20825 هزار میلیارد ریال شده است که 
نسبت به مقطع مشابه سال قبل 4058 هزار میلیارد ریال 
(24/2 درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل 151/7 

هزار میلیارد ریال (0/7 درصد) افزایش نشان مى دهد.
بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 
11417/9  هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به 
استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 54/3 هزار میلیارد 

ریال است.

مانده کل تسهیالت بالغ بر15107/2 هزار میلیارد ریال 
است و بیشترین مبلغ تسهیالت مربوط به استان تهران 
با مانده 9808/8 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط 
به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 51/3 هزار میلیارد 

ریال است.
بانک مرکزى توضیح داده است که یکى از علل مهم باال 
بودن رقم تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار 
دفاتر مرکزى بسیارى از شرکت ها و مؤسسه هاى تولیدى 
سایر استان ها در استان تهران است که  عمده فعالیت هاى 
بانکى آنها توسط شعب بانک ها و مؤسسه هاى اعتبارى 

استان تهران انجام مى شود.

سرلشکر ســید یحیى رحیم صفوى در مراســم سالروز 
گرامیداشــت عملیات مرصاد که در محل یادمان مرصاد 
برگزار شــد، اظهار کرد:  منافقان بــا خیال واهى تصرف 
چند روزه تهران با 25 تیپ سازمان یافته و 5000 نیروى 
مکانیزه وارد مرزهاى غربى کشور شدند و تصور کردند که 
با ورود به ایران با استقبال نیروهاى مردمى مواجه خواهند 
شد در حالى که نمى دانستند صدام و آمریکایى ها منافقان 
را به بازى گرفته اند. آنها با خیال واهى تصرف چند روزه 
تهران به تنگه چهارزبر رسیدند اما به محض اینکه به این 
تنگه رسیدند با حمالت گسترده نیروهاى مردمى، بسیج، 
ارتش و سپاه سراسر کشور مواجه شدند و بیش از 80 درصد 

منافقان توسط نیروهاى انقالبى ایران به هالکت رسیدند 
و تنها عده اى کمى فرار کردند.

به گزارش «تسنیم»، مشاور عالى فرماندهى معظم کل قوا 
با بیان اینکه فرماندهى بیشتر ستون هاى منافقان را زنان 
به عهده داشتند و زمانى که این نیروها منهدم شد بسیارى 
از آنها به روستاها پناهنده شدند، افزود: جنازه صدها نفر از 
منافقان به همراه تجهیزات آنها در جاده هاى اطراف این 

تنگه مشاهده مى شد.
صفوى گفت: پیروزى عملیات مرصاد بزرگ  ترین شکست 
براى نیروهاى آمریکایى، رژیم صهیونسیتى، منافقان و 

رژیم بعث عراق بود.

مردم کدام شهرها بیشترین و 
کمترین مبلغ سپرده را دارند

ناگفته هاى سرلشکر 
رحیم صفوى از عملیات مرصاد

حقوق معلمان 
زیاد مى شود

سرپرســت وزارت آمــوزش و    ایمنا|
پرورش از اجراى طرح رتبــه بندى معلمان از 
نیمه شهریور امســال خبر داد و اظهار کرد:  با 
اجراى این طرح 400 تا 600 هــزار تومان به 
دریافتى معلمان افزوده خواهد شد. سید جواد 
حسینى با اشاره به اینکه این طرح شامل همه 
معلمان خواهد شد، گفت: با اعتبار 2000 میلیارد 
تومانى که براى اجراى طرح رتبه بندى در نظر 
گرفته شده اســت افزایش حقوق معلمان در 

احکام حقوقى آنان از شهریور اعمال مى شود.

مزدك
 120 میلیون گرفته بود؟

با انتشــار خبر خــروج مزدك    رکنا |
میرزایى از کشور، حاال مشــخص شده است 
که وى به تازگى قراردادى را براى ساخت یک 
مستند با رسانه ملى داشــته و بخش زیادى از 
دستمزد خود را نیز دریافت کرده است. مستند 
تاریخ نگارى ســرخابى به تهیه کنندگى او که 
با برآورد بیش از 180 میلیون تومان با شــبکه 
مستند ســیما منعقد شــده بود و 120 میلیون 
تومان آن را هم به عنوان پیش پرداخت دریافت 

کرده بود، سرنوشتش نامعلوم است. 

حضور 25 هزار زائر روس 
در حج 

در سال جارى با توجه به افزایش    ایکنا |
5000 نفرى سهمیه حجاج روسیه، 25 هزار زائر 
از این کشور در مراسم حج شرکت خواهند کرد. 
در سال جارى، مسلمانان از 64 منطقه روسیه 
به حج مى روند که بیشترین تعداد آنان مربوط 
به مناطق قفقاز شــمالى است. عمده ترین این 
مناطق عبارتند از داغستان، چچن، تاتارستان، 

باشقیرستان و اینگوشیتا. 

واردات عجیب 
قاشق و چنگال 

  میزان | آمار مقدماتى گمرك از تجارت 
خارجى 12 ماهه سال 97، حاکى از آن است که 
در این مدت بیش از 1113 ُتن قاشق و چنگال 
از کشــور هاى مختلف جهان وارد ایران شده 
است. قاشق و چنگال از 9 کشور جهان از جمله 
دانمارك، آلمان، امارات متحده عربى، ایتالیا، 
ترکیه، چین، انگلستان، اســپانیا و پرتغال وارد 
ایران شده است. چین بزرگ ترین صادرکننده 

این کاال به ایران بوده است.

خون چند استان پاك است؟
سخنگوى سازمان از پاکى خون    ایمنا|
اهدایى 16 اســتان کشــور از HIV و 5 استان 
کشور از هپاتیت C خبر داد و گفت: رسیدن به 
ریسک صفر هپاتیت B نیز در دستور کار سازمان 
قرار دارد. بشیر حاجى بیگى بیان کرد: میانگین 
اهداى مستمر خون در ایران 60 درصدى است، 
اکنون برخى از استان ها شاخص باالترى دارند 
و مثًال اســتان ســمنان به اهداى مستمر 80 

درصدى رسیده است.

مدت زمان سربازى 
در سال 98 

  باشگاه خبرنگاران جوان | در برخى 
از سایت ها درباره مدت زمان سربازى سئواالتى 
مطرح شده اســت. در حال حاضر مدت زمان 
خدمت سربازى بین 18 تا 24 ماه است و همانند 
پارسال مدت زمان خدمت سربازى در مناطق 
امنیتى 18 ماه، مناطق محروم 19 ماه، مناطق 
عادى 21 ماه و دستگاه هاى دولتى که سربازان 

امریه را جذب مى کنند 24 ماه است. 

دولت روحانى استعفا نمى کند
روح ا... حســینیان، فعال سیاسى    نامه نیوز|
اصولگرا درباره احتمال استعفا یا برکنارى دولت روحانى 
گفت: دولت تا 1400 مى رسد و استعفا نمى کند؛ استعفا 
هم بکند، پذیرفته نخواهد شــد. باالخــره دولتمردان 
کارى را که شروع کردند باید به انتها برسانند. به نظرم 
اصولگرایان هم درســت تحلیل نمى کنند که چنین 
درخواستى را مطرح مى کنند. استعفاى دولت روحانى 
نه به نفع اصالح طلبان است و نه به نفع اصولگرایان. در 
این وضعیت تحویل گرفتن دولت به هیچ عنوان به نفع 

اصولگرایان نیست.

ما نماینده اى نفرستادیم
خبرگزارى «رویتــرز» به نقل از منابع    ایسنا|
دیپلماتیک گزارش داد که انگلیس هیچ فردى را به عنوان 
میانجى به ایران نفرستاده است. یک منبع دیپلماتیک 
بریتانیا پس از آنکه برخى رسانه ها خبرى مبنى بر این 
منتشر کردند که لندن یک میانجى را براى رایزنى درباره 
نفتکش انگلیسى توقیف شده به تهران فرستاده است، آن 
را تکذیب کرد. این منبع گفت: ما از ارسال هیچ نماینده اى 

به ایران به عنوان میانجى مطلع نیستیم.

مگر بیکارید؟!
صحبت از شفافیت که مى شود     خبر آنالین |
همه در مدح شفافیت سخن مى گویند، فرقى هم نمى کند 
شفافسازى در درآمد باشد یا هزینه انتخابات اما همین که 
نوبت عمل مى شود برخى سکوت مى کنند، برخى جا 
مى زنند و...  غالمرضا کاتب، نماینده گرمسار هم وقتى 
با سئوال «خبرآنالین» درباره شفافسازى هزینه هاى 
انتخاباتى روبه رو شد با پاسخ هاى سرباال از جواب دادن 
به این سئوال شانه خالى کرد. او در پاسخ به این سئوال 
خبرنگار که در انتخابات قبل چقدر هزینه کردید؟ گفت: 
«شما هم بیکارید؟ اگر کار ندارید من یک کتابى، چیزى 
بدهم شما مطالعه کنید، ما کار و زندگى داریم، مگر وقت 

داریم به این چیزها بپردازیم. خداحافظ.»

اقدامات سلبى جواب نمى دهد
  مهر | مسعود سلیمانى، معاون حقوق عامه و 
پیشگیرى از وقوع جرم دادستان عمومى و انقالب مرکز 
گلستان گفت: اقدامات قضایى و سلبى در زمینه حجاب 
جواب نمى دهد و باید بــا اقدامات فرهنگى جلوى این 

آسیب را گرفت.

من هم دو تابعیتى ام!
با اینکه اســم آذرى جهرمى در لیست دو    برنا|
تابعیتى هایى که کریمى قدوسى منتشر کرده، نبود اما 
او در این باره واکنش نشان داد. وزیر ارتباطات و فناورى 
اطالعات با کنایه درباره لیســت دو تابعیتى هوایى که 
کریمى قدوسى منتشر کرده به خبرنگارى گفت: من هم 

دو تابعیتى هستم، «جهرم و تهران».

رنگ موهایم با ترامپ
 فرق مى کند!

   خبر آنالین | محمود احمدى نــژاد، رئیس 
دولت هاى نهم و دهم در گفتگو با هفته نامه آمریکایى 
«نیشن» در پاســخ به اینکه برخى «دونالد ترامپ» را 
احمدى نژاِد آمریکا نامیده اندگفــت: «من، هم رنگ 
موهایم با او فرق مى کند هم اینکه پولدار نیستم. عضو 

حزب جمهوریخواه و هیچ حزب دیگرى هم نیستم.» 

بازداشت باید به حداقل برسد
  ایسنا| حجت االسالم ســیدابراهیم رئیسى ، 
رئیس قــوه قضاییه در نشســت قضــات و کارکنان 
دادگسترى خراسان رضوى گفت: ما نسبت به کاهش 
جمعیت کیفرى تأکیــد داریم. مواردى کــه مى تواند 
بازداشت نشــود، جایى که بر عهده قاضى است، حتمًا 
تصمیم به عدم بازداشت گرفته شود مگر تحقیقاتى الزم 
باشد. باید بازداشت به حداقل ممکن برسد مگر در موارد 

مصرح در قانون چرا که بازداشت راهکار نیست.

خبرخوان

سرمایه شــرکت بیمه کوثر از مبلغ 2500 میلیارد ریال به 
4000 میلیارد ریال از محل انباشته و اندوخته افزایش یافت. 
مدیر اقتصادى و سرمایه گذارى شرکت بیمه  کوثر گفت: 
شرکت ها به منظور تأمین منابع مورد نیاز براى طرح هاى 
توسعه اى و سرمایه گذارى و نیز پاسخگویى به نیاز خود به 

نقدینگى، اقدام به افزایش سرمایه مى کنند.
نوید خاندوزى خاطرنشــان کرد: افزایش سرمایه موجب 
افزایش ســهم نگهدارى ریسک شــرکت، رشد بازدهى 
سهام براى سهامداران حقیقى و حقوقى و همچنین مانع از 
خروج پول و سرمایه گذارى مجدد منابع شرکت به منظور 

افزایش سودآورى براى شرکت مى شود. وى با بیان اینکه 
افزایش ســرمایه 60درصدى از محل انباشته و اندوخته 
همچنین موجب افزایش توانگرى مالى شرکت بیمه کوثر 
و اخذ مجوز قبولى اتکایى از بیمه مرکزى در سال هاى آتى 
خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به این که تاکنون و به مدت 

چهار سال متوالى توانسته ایم رتبه نخست توانگرى مالى را 
در میان شرکت هاى بیمه کشور به دست آوریم، با افزایش 
ســرمایه فعلى، امکان حفظ این مقام براى شرکت شدت 
خواهد یافت که این امر به معناى افزایش اعتبار بیمه کوثر 

خواهد بود.

پرفورمنس «دور باطل» دو هنرمند اهوازى در اطراف 
موزه هنرهاى معاصر اهواز در اعتراض به تعطیلى این 

موزه برگزار شد.
موزه هنرهاى معاصر اهواز دومین موزه بزرگ کشــور 
در عرصه هنرهاى تجســمى اســت. شــهریور سال 
94 این موزه به مدت هفت ســال به بخش خصوصى 
واگذار شــد. قرار بود بعد از این واگذارى و آغاز فعالیت
 بخش خصوصى مــوزه هنر هاى معاصــر اهواز رونق 
بیشترى داشته باشــد اما در سال 97 و پس از سه سال، 
خبر هایى دربــاره وضعیت بد گنجینــه و تبدیل موزه 
هنر هاى معاصر اهواز به ســالن عروســى منتشر شد. 
هنرمندان و حامیان میراث فرهنگى ســال گذشــته 
اعتراضاتى را مطرح کردند. اخیراً نیز یک بانوى هنرمند 

به صورتى متفاوت دســت به اعتراض زد و خواســتار 
رسیدگى به وضعیت این موزه شد.

«بیتا حسنى»، هنرمند اهوازى اجرا کننده پرفورمنس 
«دور باطل» در محوطه موزه هنرهــاى معاصر اهواز 
درباره اعتراض متفــاوت خود مى گویــد: «کارى که 
در این پرفورمنس به اجرا درآمد این بــود که نوارها و 
روبان هاى مشکى دور تا دور ســاختمان موزه پیچیده 
شدند به این معنا که تمامى تالش هاى ما در این مدت 
چرخیدن در یک دور باطل بوده است، زیرا ما هنرمندان 
تجســمى بارها براى نجات موزه دور هم جمع شدیم، 
اعتراض کردیم و اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
خوزستان وعده داد اما بعد از مدتى این موضوع مسکوت 

مى ماند.»

افزایش سرمایه بیمه کوثر 

   خبر آنالین | نماینده شدن هزینه دارد و رسیدن 
به کرسى هاى ســاختمان هرمى بهارستان براى برخى 
خیلى گران تر از آنچه تصور مى شود آب مى خورد. گاهى 
صحبت از هزینه هاى چند صد میلیونى به میان مى آید و 
گاهى هم رقم ها آنقدر سر سام آور مى شود که میلیارد را 

هم رد مى کند.
وقتى مجلس دهم سکان قانونگذارى کشور را به دست 
گرفت قرار بود الیحه شفافسازى هزینه هاى انتخاباتى که 
وزارت کشور آن را به مجلس آورده بود جاى خالى قانون 
را پر کند اما این الیحه هم سرنوشتى بهتر از پیشنهادات 
قبلى پیدا نکرد و نهایتًا در صحن مجلس متوقف شــد. 
البته با طرح اصــالح قانون انتخابــات و آمدن الیحه 
جامع انتخابات به مجلس بار دیگر موضوع شفافســازى 
هزینه هاى انتخابات به صدر مباحــث خانه ملت آمد اما 
هنوز تکلیفى براى این موضوع مشــخص نشده است و 
البته آنطور که نمایندگان مى گویند قرار است در هشت ماه 
باقیمانده تا انتخابات مجلس، دستورالعملى براى افزایش 

نظارت ها از سوى مجلس به وزارت کشور ارائه شود.
حرف تکرارى «ریالى براى انتخابــات خرج نکرده ام» 
را که کنار بگذاریم وقتى دربــاره هزینه هاى انتخاباتى 
با نمایندگان مجلس صحبت مى کنیم دیگر کمتر از 30 
میلیون وجود ندارد. البته در میان صحبت هاى آنها یک 
اشــتراك وجود دارد و آن اینکه هر نماینده فارغ از حوزه 
انتخابیه اش از افرادى سخن  مى گویند که براى نماینده  
شدن آنها آستین باال زده اند و وارد میدان شده اند؛ هرچند 
اغلب آنها ادعا مى کنند که این کمک ها بدون چشمداشت 
بوده است اما مگر نماینده شدن یک دوست چقدر مى ارزد 

که بگوییم چون از دل برآید الجرم بر دل نشیند؟!  
حسن کامران از نمایندگانى اســت که مى گوید 100 در 
صد موافق شفاف شــدن هزینه هاى انتخابات است او 
مى گوید: «شفاف شدن هزینه هاى انتخابات، پاکدستى 
را افزایش مى دهد و البته شفاف شدن اینکه این هزینه را 
از چه کسانى مى گیرند چون اگر از کارچاق کن ها بگیرند 

خودشان هم مى شوند نماینده کارچاق کن.»
محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان نیز از جمله افرادى 

است که مى گوید براى انتخابات نزدیک به 70 میلیون 
هزینه کرده است. او درباره ورود نمایندگان با هزینه هاى 
میلیاردى به مجلس به «خبرآنالین» مى گوید: «من زیر 
صد میلیون هزینه کردم و  دلیل آن هم این است که من 
چندین دوره در انتخابات هستم و ســتادهایم را عمومًا 
دوســتانى که انگیزه هاى اعتقادى دارند اداره مى کنند 
این هزینه  ها همان هزینه هایى است که اجتناب ناپذیر 
است.» او ادامه مى دهد: «اینکه گفته مى شود هزینه هاى 
میلیاردى وجود دارد برخى ممکن اســت در شهرستانى 
کاندیدا شــود که هیچ گونه رابطه اى نداشته باشد براى 

همین مجبور اســت به افرادى پول بدهنــد که برایش 
کار کنند حتى افرادى را داشــتیم که قرارداد بسته اند که 
این مقدار پول مى گیرم تا این مقــدار رأى جمع کنم.» 
او مى گوید: «درباره من، همــه مى دانند در منطقه خود 
شناخته شده هستم و با بسیارى از اهالى آنجا رفیقم و حتى 
با اسم آنها را صدا مى کنم براى همین با عالقه خود کار 

تبلیغات را انجام مى دهند.»
کوهکن دربــاره انتظــارات و مطالبــات در قبال این 
خوش خدمتى ها نیز مى گوید: «این بستگى به فرد دارد که 
چه کسى را انتخاب کنند بنده به صراحت مى گویم کلیه 

افرادى که انتخاب کردم هیچ مطالبه اى از من نداشتند. 
من 35 الى 36 نفر حلقه اولیه دارم که هیچ کدام انتظارى از 
من نداشتند. بنابراین، این موضوع به نماینده بستگى دارد 
که وقتى یک فردى براى همکارى اعالم آمادگى مى کند 

او را در چه حلقه اى قرار دهد.»
در بین نمایندگان اصفهانى مجلس، ابوالفضل ابوترابى، 
نماینده نجف آباد گفته براى رســیدن به این کرسى67 
میلیون تومان خرج کرده و حســینعلى حاجى دلیگانى، 
نماینده شاهین  شهر به رقم زیر صد میلیون تومان اشاره 

کرده است.

دیدگاه 2 نماینده اصفهان درباره شفافسازى هزینه هاى انتخاباتى

قیمت کرسى نمایندگى مجلس چند؟!

موزه  مــهم هنرهاى تجســمى
 تاالر عروسى شده است!

شوراى نگهبان بیشتر با افکار آقاى جنتى عمل مى کند

وقتى نباید شوکه شویم

عضو فراکسیون امید مجلس شــوراى اسالمى با اشاره 
به نقد و نظرهاى متفــاوت در میان اصالح طلبان براى 
نحوه مشــارکت در انتخابات پیش روى مجلس، گفت: 
معتقدم در همین شرایط هم اصالح طلبان باید به صورت 

گسترده شرکت کنند.
على مطهرى افزود: ما تجربه اى در مجلس نهم داشتیم 
که عمًال اصالح طلبان انتخابات را تحریم کردند و دیدیم 
که به ضرر کشور شد. در آن مجلس اقلیت خیلى کمى از 
آنها حضور داشتند. حتى وضعیت بدتر از مجلس هشتم 
شد. بنابراین شرکت نکردن در انتخابات به نظرم درست 

نیست.
مطهرى با اشــاره به رد صالحیت چهره هاى شاخص 

جریان اصالحات در انتخابات هاى گذشته گفت: به هر 
حال ظاهراً چاره اى از رد صالحیت هاى شوراى نگهبان 
نیست. فعًال هم کارى نمى شــود کرد. شوراى نگهبان 
بیشــتر با افکار آقاى جنتى عمل مى کند و تا زمانى که 
ترکیب شوراى نگهبان تغییر نکند، راهى جز این نیست 

و باید تحمل کنیم.
نایب رئیس پیشین مجلس شوراى اسالمى با اشاره به 
تأکید مسئوالن کشــور بر ضرورت همدلى و همراهى 
جامعه گفت: در انتخابــات پیش رو امید خاصى به تغییر 
رویکرد شوراى نگهبان وجود ندارد و آن ها مثل گذشته کار 
خود را خواهند کرد. ولى باز هم معتقدم در همین شرایط 

هم اصالح طلبان باید به صورت گسترده شرکت کنند.

  عصر ایران| چهره بعضى انسان ها هیچ حالتى 
را منتقل نمى کند و طرف مقابل نمى تواند حسى از آن 
دریافت کند. یکســرى آدم معمولى که نه موفق کامل 
هستند و نه شکست خورده ناکام. هیچوقت از چهره آنها 
نمى شود فهمید از روند اتفاقاتى که در حال رخ دادن است 

خوشحال هستند یا نگران و مضطرب. 
 چهره محمد على نجفى را در زمــان وزارت، حضور در 
شهردارى، در هنگام قتل و حضور در دادگاه با هم مقایسه 
کنید. صورت او در تمام این دوران به یک شــکل است. 
آرام همراه با یک لبخند ریز. على پروین، سرمربى سابق 
پرسپولیس را یادتان هست. وقتى تیمش گل مى خورد و 
یا گل مى زد، چهره پروین به یک شکل بود، بدون هیچ 

واکنش خاصى.  

این چهره ها باعث مى شود تا ما فکر کنیم، آنها هیچ وقت 
حق اشتباه ندارند یا اصًال نمى توانند اشتباه کنند. واقعاً چه 
کسى فکر مى کرد، یکى از آرام ترین سیاستمداران ایران 
دست به قتل بزند. آن هم قتل همسرش. چه کسى فکر 
مى کرد، مزدك میرزایى با آن چهره یخى و جاه طلبى که 
هیچگاه نداشت، اینگونه عزم لندن کند و همه را انگشت 

به دهان بگذارد که، «اِاِاِ مزدك رفت لندن؟»
 آن قتل و این مهاجرت، یک درس بزرگ براى همه ما 
داشت. اول اینکه آدم ها را بر اساس چهره قضاوت نکنیم. 
آدم ها مى توانند براى سال ها از یک ماسک خاص استفاده 
کنند.  دوم اینکه باید از آدم ها انتظار هر کارى را داشــته 
باشیم. یک انسان آرام مى تواند قاتل شود و یک انسان 

شرور هم مى تواند یک خیّ ر بزرگ باشد.
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تدریس معلم 80 ساله!
معاون پژوهش، برنامه ریزى و نیروى انسانى اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشاره به 
کمبود 15 هزار معلم در اصفهــان گفت: اکنون از 
حدود 5000 نیروى معلم بازنشســته براى تدریس 
استفاده مى شــود و مســن ترین معلم در آموزش 
وپرورش با حدود 80 سال ســن تدریس مى کند. 
غالمحسن ســخایى افزود: رقم جذب و استخدام 
700 نفر اســت که این تعداد از مهر ماه سال آینده 
براى تدریس وارد آموزش پرورش مى شوند با توجه 
به کمبود 15 هزار نفر و بازنشســتگى 3600 نفر در 

آموزش و پرورش این پذیرش کم خواهد بود.

مرد 45 ساله غرق شد
سخنگوى مرکز اورژانس اســتان اصفهان از غرق 
شدن مرد 45 ساله در سد زاینده رود خبر داد. عباس 
عابدى اظهار کرد: این حادثه ساعت 10 و 34 دقیقه 
صبح روز چهارشنبه به مرکز اورژانس استان اصفهان 
اطالع رسانى شده اســت. وى با بیان اینکه یک کد 
اورژانس براى امدادرسانى به این حادثه اعزام شد، 
تصریح کرد: در  این حادثه مردى 45 ساله جان خود 

را از دست داده است.

تصورى خالف باور رایج
مسئول تیم غواصى سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى اصفهان گفت: بیشترین قربانى 
غرق شــدگى در رودخانه ها و آب هاى جریان دار 
مربوط به افرادى اســت که با فنون شنا آشنا بودند. 
ابوالفضل احمدى گفت: این افــراد به دلیل جریان 
آب و عدم کنترل و تعادل دچار حادثه مى شوند. وى 
گفت: بســیارى از آمار هاى غرق شدگى دو یا چند 
نفر به دلیل کمک رســاندن شــخص یا اشخاصى

 دیگر به فرد حادثه دیده در رودخانه و یا کانال هاى 
آب است.

اصفهان دوم شد
در هفته طرح تابستانه کتاب، 7089 نسخه کتاب به 
ارزش پنج میلیــارد و 845 میلیون تومان به فروش 
رسیده که اصفهان با فروش 27 هزار و 391 نسخه 
کتاب در 79 کتابفروشــى جایگاه دوم را از آن خود 
کرد در این طرح اســتان اصفهان با مشارکت 79 
کتابفروشى پس از اســتان تهران، در مقام دوم قرار 
دارد. طرح تابستانه کتاب با شعار «کتاب، همنشین 
دلنشــین»؛ از 25 تیر همزمان با سراســر کشور در 

اصفهان آغاز شد.

باغبادران اداره ثبت اسناد و 
امالك ندارد

بخشــدار باغبادران گفت: با توجه به اینکه نیمى از 
پرونده هاى ثبتى شهرســتان مربوط به این بخش 
است، ایجاد اداره ثبت اسناد و امالك در آن ضرورى 
است. على محمدى تصریح کرد: بخش باغبادران 
540 کیلومتر مربع وسعت و دو شــهر و 32 روستا 
دارد اما با مشکالت متعددى در خصوص اخذ سند 
مالکیت مواجه شده است. وى با بیان اینکه 50 درصد 
پرونده هاى اداره ثبت اسناد این شهرستان مربوط به 
بخش باغبادران اســت، تأکید کرد: نبود اداره ثبت 
اسناد و امالك در باغبادران سبب شده است مردم 
شهرها و روستاهاى این بخش مسافتى طوالنى تا 

مرکز شهرستان را طى کنند.

معدوم سازى
 500 کیلو لبنیات 

مدیر شبکه بهداشت و  درمان نجف آباد با اشاره به 
معدوم سازى 500 کیلوگرم انواع  لبنیات فاسد گفت: 
از فعالیت یک واحد تولید لبنیات غیربهداشــتى در 
نجف آباد جلوگیرى شد. علیرضا غیور افزود: در پى 
شکایت مردمى از آلودگى این واحد تولیدى متخلف 
به دلیل فعال نبودن و ایجاد بوى نامطبوع در منطقه 
باهماهنگى قضایى و نیروى انتظامى واحد تولیدى 

پاکسازى شد.

خبر

براى نوسازى و احیاى هویت بافت هاى فرسوده کاشان 
86 میلیارد ریال بودجه تخصیص یافت.

کارشــناس باز آفرینى اداره راه و شهرسازى کاشان از 
باز آفرینى ســوله اى 5000 مترى در خیابان کارگر خبر 
داد و گفت:  با تغییر کاربرى در این مکان سالن همایش  
کتابخانه  با مخزن و محل مطالعه، خانه خوش نویسان،  
بازى خانه، ســالن پالتو، کافه کتاب، سایت اینترنت و 
کارگاه هاى آموزشى به مجموعه فرهنگى کاشان اضافه 
مى شــود.محمد نورى، ارتقاى هویت و منزلت مکانى، 
افزایش حکمرانى محلى و کاهش فقر را از جمله اهداف 
این طرح بیان کرد و افزود: همچنین  خانه قطان با زیر 

بناى بیش از 1000 متر مربع در خیابان محتشم به سراى 
محله تغییر کاربرى مى شود.

وى گفت: در طرح بافت فرسوده، ساختمان هاى باالى 
30 سال مشمول طرح حمایتى مى شــوند و خانه هاى 
تاریخى شهر کاشان در طرح بازآفرینى شهرى و احیاى 

بافت فرسوده در دستور کار قرار گرفته است.
کارشناس بازآفرینى اداره راه و شهرسازى کاشان افزود: 
به ازاى هر واحد مسکونى داراى سند در محدوده بافت 
فرســوده 400 میلیون ریال با کارمــزد 9 درصد و 200 
میلیون ریال با کارمزد 18 درصد و باز پرداخت بلند مدت 

پرداخت مى شود.

فرماندار شهرســتان دهاقان و جمعى از رؤساى ادارات، 
مسئوالن و معتمدین این شهرســتان از روند تولید بذر 
خیار هیبرید گلخانه اى دانشگاه آزاد اسالمى واحد دهاقان 

بازدید کردند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد دهاقان درباره تولید بذر 
در این واحد دانشــگاهى گفت: با افزایش جمعیت و نیاز 
روزافزون به مواد غذایى از جمله سبزیجات، افزایش تعداد 
گلخانه ها و گسترش تحریم ها نیاز براى تولید بذرهاى 
گلخانه اى به خوبى محسوس و ملموس است. تولید بذر 
صیفى جات گلخانه اى به منظور پیشگیرى از خروج ارز و 

کارآفرینى در کشور بسیار مفید و مؤثر خواهد بود.

سیدحسن حجازى اظهار کرد: دهاقان به عنوان یکى از 
قطب هاى تولید محصوالت گلخانه اى در استان و کشور 
مطرح است و تولید بذر مى تواند به گسترش محصوالت 
گلخانه اى در این منطقه کمک کند. شهرستانى که در 
صنعت گلخانه بسیار فعال بوده و در این گذر، اشتغالزایى 
و صادرات چشمگیرى را براى مردم شهرستان به ارمغان 
آورده اســت. وى عنوان کرد: در این راستا دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد دهاقان به منظور تولید بذر به کمک شرکت 
دانش بنیان نگین بذر، گلخانه اى را براى تولید بذر خیار 
هیبرید به بهره بردارى رساند که در اواخر تیرماه برداشت 

بذر از این گلخانه آغاز شده است. 

دهاقان، قطب تولید 
محصوالت گلخانه اى 

اختصاص بودجه براى نوسازى 
بافت هاى فرسوده کاشان

دخشید قدرتى پور، برنده جایزه ممتاز پنجاهمین جشنواره 
بین المللــى «ورلد هیومــر» ایتالیا، درباره مشــکالت 
برگزیدگان ایرانى جشنواره هاى بین المللى سخن گفت.

این کارتونیســت در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: بعد از 
تحریم ها مشکل پرداخت مبالغ نقدى جوایز برگزیدگان 
ایرانى جشنواره هاى بین المللى شدیدتر شده و متأسفانه 
بسیارى از کارتونیست هایى که در این جشنواره ها مقام 

کسب مى کنند موفق به دریافت جایزه خود نمى شوند.
قدرتى پور ادامه داد: در حال حاضر خیلى از جشنواره ها 
مشــکل پرداخت بین بانکــى را بهانــه مى کنند و حق 
برگزیدگان ایرانــى را نادیده مى گیرنــد. خیلى از آنها 
نیز براى گرفتن جایزه، شــرط حضور فیزیکى در زمان 
برگــزارى را مى گذارنــد و به این ترتیب، آن دســته از 
هنرمندانى که نمى توانند در مهلت مقرر در آن جشنواره 

حضور داشته باشند، جایزه خود را از دست مى دهند.
وى افزود: جایزه «آیدین دوغان» ترکیه که به اســکار 
کارتون هم معروف اســت از این قضیه مبراست. چون 
عالوه بر تأمین هزینه ســفر و اقامت هنرمند، به خاطر 
علم به این مشکل هنرمندان ایرانى، با اینکه جایزه نقدى 
برگزیدگان دیگر کشورها را به حسابشان واریز مى کند، 

مبلغ جایزه بر گزیدگان ایرانى را نقداً پرداخت مى کند.
قدرتى پور، که به تازگى جایزه ممتاز پنجاهمین جشنواره 
بین المللى «ورلد هیومر» ایتالیا را کســب کرده، درباره 
اثرى که به این جشنواره فرســتاده بود، گفت: موضوع 
پنجاهمین دوره این جشــنواره بین المللى، پاسداشــت 
پنجاهمین سالگرد قدم گذاشتن انسان بر روى کره ماه 
بود و من که به رمان هاى علمــى تخیلى عالقه زیادى 
دارم و «سفر به ماه» ژول ورن، یکى از این کتاب هاست، 
توانســتم طرحى را بکشــم که مورد توجه داوران این 

جشنواره قرار بگیرد.

واحدهاى تقطیر و گاز مایع شماره 3 شرکت پاالیش نفت 
اصفهان با تکیه بر دانش متخصصان توانمند صنعت نفت 

کشور ساخته و وارد مدار تولید شد.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهــان گفت: این 
واحدها هرکــدام با ظرفیت 120 هزار بشــکه در روز با 
هدف افزایش ضریب اطمینــان فرایند و بهبود کیفیت 
فرآورده هاي نفتی در این واحد پاالیشگاهى راه اندازي 

شده است.
مرتضى ابراهیمى، در مجموع میانگین ظرفیت شرکت 
پاالیش نفت اصفهان را  375 هزار بشکه در روز دانست 
و افزود: با راه اندازي واحد  تقطیر شماره 3،  این ظرفیت 
در سه واحد تقطیر، توزیع شده  و در نتیجه موجب کاهش 
بار ترافیکی خوراك در آنها شده است. وى گفت: در طول 
سالیان گذشته بر اساس ضرورت و نیاز کشور، تغییراتی 
در سیستم هاي عملیاتی این شرکت ایجاد شده بود، به 

طوري که تا قبل از راه اندازي واحد تقطیر 3،  خوراك نفت 
خام پاالیشگاه،  به دو واحد تقطیر وارد و در نتیجه موجب 
افزایش ترافیک خــوراك و محصوالت داخل برج هاي 

جداکننده می شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان، راه اندازي واحد 
تقطیر شــماره 3 را عالوه بر توزیع یکنواخت خوراك در 
واحدهاي عملیاتی، در افزایش ضریب ایمنی همچنین 
افزایش چشــمگیر کیفیت محصــوالت تولیدي مؤثر 
دانست و افزود: با راه اندازي این واحد، ظرفیت هر کدام از 
واحدهاي تقطیر 1 و 2  به 120 هزار بشکه در روز کاهش 
می یابــد  همچنین ظرفیت واحد تقطیر شــماره 3 هم  

روزانه   120 هزار بشکه خواهد بود.
ابراهیمى گفــت: با راه اندازي این واحــد، ظرفیت کلی 
پاالیشگاه  از 375 هزار به روزانه 360 هزار بشکه کاهش 

می یابد.

«با اجــراى طرح"به وقت نوجوانــى"  و ایجاد پاتوقى 
براى نوجوانــان در مناطق پانزده گانه شــهر اصفهان 
به دنبــال اســتعدادپرورى و ایده پــردازى نوجوانان

 هستیم.»
مدیر خانه نوجوان شــهر اصفهان در حاشیه ششمین 
برنامه «ایده کاپ» با عنوان «نوجوان پویا، شهر خالق» 
اظهار کرد: نوجوانان چه پســران و چه دختران به دلیل 
بلوغ، حساسیت سنى خودشان را دارند و از طرفى موضوع 
درس و امتحانات آنها براى انتخاب زمان مناســب به 
منظور برگزارى «ایده کاپ» نیز از جمله دغدغه هاى 
ما بود. پس تنها فرصت را تابستان دیدیم که شاید یک 
موضوع جذاب مى توانســت بچه ها را به ســمت ایده 
پردازى و خالقیت بکشاند که برنامه «ایده کاپ» انتظار 

ما را تا حدودى برآورده کرد.
اسما نکویى ادامه داد: وجه تمایز «ایده کاپ» ششم با 

برنامه قبلى در این بود که کارگاه هاى خالقیت و ایده 
پردازى براى بچه ها برگزار شــد که به آنها کمک کرد 
تا بتوانند تراوشــات و بارش فکرى خــود را بازتر کنند 
و در این کارگاه ها بچه ها را به این ســمت سوق دادیم 
که براى اینکه بتوانید شهر خالق و پویایى براى آینده 
داشــته باشــید خودتان باید این آینده را رقم بزنید نه 
مدیریــت شــهرى و بایــد روحیــه مطالبــه گرى 
و بحــث مشــارکت اجتماعــى خــود را تقویــت 

کنید.
نکویى با اشاره به اینکه بیش از 30 ایده در برنامه «ایده 
کاپ» شرکت داشــت که در نهایت 14 ایده براى ارایه 
نهایى در ششــمین برنامه «ایده کاپ» انتخاب شــد، 
تصریح کرد: مشــارکت پذیرى دختــران در این طرح 
بیشتر از پسران بود و در واقع باالى 90 درصد از شرکت 

کنندگان را دختران تشکیل دادند.

وى نقطه قوت برنامه «ایده کاپ» را به روز بودن دانست 
و افزود: نوجوانان که در این برنامــه حضور دارند اهل 
مطالعه و کنکاش و پژوهش هستند و حداقل به وسیله 
همان گوشى هایى که در دست دارند و با جستجوهاى 
اینترنتى خود خیلى بیشتر از ما به روز بوده و از بیرون به 
مسائل شهرى نگاه مى کنند که این موضوع مى تواند از 

نقاط قوت «ایده کاپ» باشد.
وى خاطرنشان کرد: ما در خانه نوجوان به عنوان یکى 
از مراکز فرهنگى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان این نوجوانان را رها نکرده ایم و با 
اجراى طرح «به وقت نوجوانــى» و ایجاد پاتوقى براى 
نوجوانان در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان به دنبال 
اســتعدادپرورى و ایده پردازى نوجوانان هستیم که از 
ابتداى تابستان سال جارى شــروع شده و نتایج مثبتى 

داشته است.

ششمین برنامه «ایده کاپ» استعدادها را پرورش مى دهد

دختران اصفهانى با 14 ایده، آینده را رقم مى زنند

بومى سازى واحدهاى تقطیر 
و گاز مایع پاالیشـــگاه اصفهان

مصائب برگزیده شدن

امام جمعه اصفهان گفت: ســتاد امر به معروف و نهى از 
منکر به خوبى پیش مى رود و مســاجد نیز باید در اختیار 

آنها باشند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در نشست ائمه جماعات 
شرکت کننده در طرح «مســاجد، قرارگاه مهر و امید» 
اظهار کرد: مجمع رهروان امر به معروف و نهى از منکر 
که بیشتر در اصفهان مشغول به کار است، طبق دستور 
قرآن وظایف مرتبط با امر به معروف و نهى از منکر را به 
خوبى در جامعه انجام مى دهد. این مهم از نظر خدا و قرآن 
رسمى است و اگر دولت آن را قبول ندارد و بودجه اى در 

اختیار ستاد قرار نداده است مشکل از ما نیست.
وى افزود: توصیه من به روحانیونى کــه قصد دارند در 

مساجد مشــغول به کار شوند این اســت که راه و روش 
پیشوایان ما را انجام دهند. اگر کسى که همیشه در مسجد 
حضور دارد چند وقتى اســت براى نماز نیامده سراغ او را 

بگیرید و اگر مریض بود به عیادت او بروید.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه مساجد ما اگر فعال باشد 

مطمئن باشید مشکالت اخالقى، فرهنگى و اقتصادى 
که هم اکنون در جامعه وجود دارد رفع مى شــود، گفت: 
متأسفانه تعداد بسیار کمى مســجد فعال در ایران وجود 

دارد.
وى خاطرنشان کرد: ستاد امر به معروف و نهى از منکر به 
خوبى پیش مى رود و مساجد نیز باید در اختیار آنها باشد، 
این طور نباشد که مساجد به صورت موقت در اختیار ستاد 
قرار گیرند، اعضاى ســتاد باید بتوانند به صورت دائم از 
امکانات مساجد استفاده کنند. بزرگان ستاد و روحانیون 
مساجد نیز وظیفه دارند به بهترین شکل آنها را راهنمایى 
کنند که در جامعه نه مشکلى براى خودشان به وجود آید 

و نه براى مردم مشکل ایجاد شود.

دستور امام جمعه اصفهان براى واگذارى مساجد به ستاد امر به معروف و نهى از منکر 

عباس رضایى در سفرى چند ساعته به    فارس|
شهرك صنعتى شاهین شــهر این نوید را داد که برخى 
از کمبودهاى زیرســاختى این شهرك به زودى برطرف 
خواهد شد. استاندار اصفهان در این سفر که نماینده مردم 
شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شوراى اسالمى، 
جمعى از مدیران کل بخش صنعت، مالیات و شبکه بانکى 
وى را همراهى مى کردند، از ســه واحد تولید تجهیزات 
نیروگاهى، مواد لبنى و دامى و صنایع سلولزى بازدید کرد.
در این سفر مدیران واحدهاى صنعتى به عباس رضایى 
گفتند در صورتى  که شــبکه بانکى همکارى مناسبى با 
صاحبان این شهرك صنعتى داشــته باشد، هم از 800 
مجوز احداث صادرشده، 160 واحد بهره بردارى خواهند 
شد و هم واحدهاى فعال اما با کمترین ظرفیت تولید به 
ظرفیت اسمى خواهند رســید و این شهرك در اشتغال 

جوانان سهم دوچندانى ایفا خواهدکرد.
قرار بود جلسه ســخنرانى در شــرکت تولید تجهیزات 

نیروگاهــى برگزار شــود امــا به علــت تعــداد زیاد 
شرکت کنندگان و کم بودن تعداد صندلى در اتاق جلسات 
این واحد صنعتى، این جلسه به ساختمان اصلى شهرك 

شمال که در مراحل پایانى ساخت است منتقل شد.
پس از بازدید استاندار، جلســه بیان مسائل کارآفرینان 
این شهرك شروع شــد. صاحبان صنایع شهرك شمال 
دل  پرى از بدعهدى هاى شبکه بانکى، سختگیرى ها در 
پرداخت تســهیالت و دریافت سود مرکب  از تسهیالت 

دریافتى داشتند.
برخى هم از نحوه محاســبه مالیات بــر ارزش افزوده، 
ســختگیرى هاى اداره کل حفاظــت محیط زیســت، 
قطعى هاى مکرر بــرق، آنتن دهى ضعیــف تلفن هاى 
همراه، وضعیت نامناسب روشنایى معابر عمومى و نبود 
آژانس براى حدود 13 هزار رفت و آمد روزانه کارگران، 
مهندسان و مشتریان به شهرك صنعتى شمال اصفهان 

گالیه کردند.

مدیر یکى از واحدهاى تولیدى لبنیات در این شــهرك 
که از فرماندهان دوران دفاع مقدس بود شــرایط امروز 
اقتصادى کشور را شرایط جنگى توصیف کرد و مدیران 
آشــنا با راهکارهاى مقابله با جنگ اقتصادى آمریکا را 

براى غلبه بر مشکالت موجود خواستار شد.
سالن جلسات کمى گرم و صداى بلندگوها کیفیت الزم را 
نداشت وگاهى اوقات صداهاى صاحبان صنایع و استاندار 
به هم نمى رسید. برخى اوقات صاحبان صنایع از شدت 
ناراحتى کنترل خود را از دست مى دادند و عنوان مى کردند 
که به زودى واحد صنعتى شان به علت زیان دهى تعطیل 
خواهد شد یا تهدید مى کردند که سرمایه خود را به استان 

دیگرى خواهند برد.
اســتاندار اصفهان اما جواب داد: بر اســاس تحقیقات 
میدانى، وضعیت پشــتیبانى از ســرمایه گذاران بخش 
خصوصى در این اســتان از بسیارى از استان هاى کشور 
بهتر است و امسال نیز میزان تسهیالت بانکى اعطایى به 

سرمایه گذاران چهار برابر سال گذشته شده است.
پس از اینکه استاندار، یکى از سرمایه گذاران عصبانى را به 
آرامش دعوت کرد، از او خواست در جلسه خصوصى روز 
یک شنبه به اســتاندارى بیاید و مشکالت خود را دوباره 

مطرح کند.
از نکات قابل توجه آمدن تعدادى از نمایندگان بانک هاى 
دولتى و خصوصى به پشــت تریبون و پاســخگویى به 
ســئواالت کارآفرینان بود؛ مدیران بانکــى از حمایت 
از بخــش صنعــت مى گفتنــد و کارآفرینــان از عدم 

همکارى هاى برخى از بانک ها گالیه مى کردند.
جلســه عمومى پس از ســه ســاعت به پایان رسید اما 
جلسه هاى خصوصى برخى از صاحبان واحدهاى صنعتى 
با اســتاندار اصفهان، نماینده مردم شاهین شــهر، میمه 
و برخوار در مجلس شــوراى اســالمى، مدیرکل امور 
مالیاتى، مدیرکل امور شهرك هاى صنعتى و نمایندگان  
شبکه هاى بانکى حاضر در سالن جلسات شهرك صنعتى 

شمال تا ساعتى ادامه یافت. 

گزارش بازدید عباس رضایى از شهرك صنعتى شاهین شهر

دل پر صنعتگران و دعوت به آرامش استاندار

 بر اساس 
تحقیقات میدانى، 
وضعیت پشتیبانى 
از سرمایه گذاران 

بخش خصوصى 
در این استان 
از بسیارى از 

استان هاى کشور 
بهتر است و امسال 
نیز میزان تسهیالت 

بانکى اعطایى به 
سرمایه گذاران چهار 
برابر سال گذشته 

شده است
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شهردارى گلدشت در نظر دارد مسقف سازى بازار روز گلدشت (با مصالح) را با اعتبارى بالغ بر 5/000/000/000 ریال 
از طریق آگهى مناقصه به فرد واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان مى توانند تا تاریخ 98/05/12 جهت دریافت 
اطالعات و اخذ اسناد و نقشه و مشخصات به شهردارى گلدشت مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 

98/05/13 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
تلفن: 2007- 42232006

آگهى مناقصه

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

نوبت دوم

م الف: 535202

شرکت با مسئولیت محدود پرتو آیین سپید درتاریخ1398/04/22 به شماره 
ثبت 62699 به شناســه ملى 14008463703 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع 
فعالیت :انجام کلیه امور خدماتى و نظافتى ســاختمان ها و ادارات و مکان هاى 
عمومى ، تمیزکارى در منزل ، پذیرایى از مجالس ، همراه بیمار ، ماساژ درمانى 
براى بیماران ، تعمیر و نگهدارى آسانسور ، تاسیسات ساختمان برقى ، آبگرمکن 
، پکیج ، کولر ، پمپ آب ، حمل و نقل درون شــهرى وسایل ، ، تهیه اقالم روزانه 
، کارهاى تعمیر و بازسازى ســاختمان ، خدمات آرایشگرى در محل ، باغبانى و 
انجام امور فضاى سبز ، اخذ شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور ، اخذ وام و 
تسهیالت از بانک هاى خصوصى و دولتى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت . 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، کاوه ، کوچه شهید محمد حسن عبدى 6 (51) ، بزرگراه 

کاوه ، پالك 71 ، طبقه همکف کدپســتى 8196914659 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا خانم معصومه حسانى به شماره ملى 4171414849 دارنده 990000 
ریال سهم الشرکه خانم سلیمه حسانى به شماره ملى 4171561493 دارنده 
10000 ریال سهم الشــرکه مدیر عامل خانم معصومه حسانى به شماره ملى 
4171414849و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
حق امضاء وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات 
قرار دادها و عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى را با امضاى مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(544318)

شرکت مهندسى ســداد فدك شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 12280 و شناســه ملى 
10260333097 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1397/03/29تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : عملکرد مالى ، ترازنامه و صورتحساب 
سود و زیان شــرکت مهندسى سداد فدك براى 
ســال مالى منتهى به تاریــخ1396/12/29 به 
تصویب مجمع عمومى رسید. شرکت مهندسى 
توسعه و ســازندگى سداد به شــماره شناسه 
ملى 10260307730 و شــرکت مهندســى 
ســداد صنعت اصفهان به شــماره شناسه ملى 
10260331325 و شرکت مهندسى سداد بنا 
به شناسه ملى 10260339259 بعنوان اعضاى 
هیات مدیره براى مدت دوســال انتخاب شدند. 
آقاى احمد پشــتوار کد ملى 4622507013 و 
به عنوان بازرس اصلى و آقاى محســن مهورى 
کد ملى 129435689 به عنــوان بازرس على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب گردید.
روزنامه نصف جهان بعنوان روزنامه کثیر االنتشار 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (542938)

شرکت مهندســى ســداد فدك شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 12280 و شناسه ملى 
10260333097 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقاى ابوالقاسم گلستان نژاد1281698512 به نمایندگى از طرف شرکت مهندسى سداد صنعت اصفهان 
10260331325 به عنوان رئیس هیات مدیره و آقاى مجید کیانى1284591611 به نمایندگى از طرف 
شرکت مهندسى سداد بنا 10260339259 به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقاى محسن گلستان 
نژاد 1281921831 به نمایندگى از طرف شرکت مهندسى توسعه و سازندگى سداد 10260307730 
به عنوان عضو هیات مدیره و آقــاى مصطفى صدرى1290119635 از خــارج هیات مدیره به عنوان 
مدیرعامل شرکت براى مدت دو سال تعیین گردیدند و به استناد ماده 44 اساسنامه داراى اختیارات ذیل 
مى باشد. 4-1- اداره امور شرکت طبق مواد الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت ( مصوب 1347) 
و اساسنامه شرکت. 4-2- اجراى مصوبات هیئت مدیره وانجام وظایفى که بموجب ماده 40 اساسنامه 
بعنوان اختیارات از طرف هیات مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید. 4-2-1- انجام امور ادارى 
و تشریفات قانونى و نمایندگى شرکت دربرابر اشخاص حقیقى و حقوقى 4-2-2- رسیدگى به محاسبات 
شرکت و تنظیم ترازنامه و بودجه سالیانه و گزارش عملیات شرکت و حساب سود و زیان و پیشنهاد به هیات 
مدیره براى تصویب 4-2-3- حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایى شرکت و اختیار به امانت گذاردن هرنوع 
اسناد و مدارك و وجوه بر اساس مصوبات هیات مدیره 4-2-4- تهیه آیین نامه هاى داخلى و آیین نامه هاى 
ادارى و مالى و بازرگانى و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب 4-2-5- اجراى تصمیمات مجامع عمومى و 
پیشنهاد خط مشى کلى شرکت به مجمع عمومى عادى بر اساس مصوبه هیات مدیره 4-2-6- اداى دیون 
و وصول مطالبات و پرداخت هزینه ها و تقسیط بدهى اشخاص 4-2-7- عقد هرگونه قرارداد با شرکت ها 
و بانکها و ادارات و اشخاص حقیقى و اخذ تسهیالت الزم در قالب عقود اسالمى بر اساس مصوبات هیات 
مدیره 4-2-8- اقامه دعوى و دفاع از هرگونه دعوى یا تســلیم به دعوى با انصراف از آن در کلیه مراجع 
عمومى اعم از حقوقى و کیفرى و اختیارات راجع به امر دادرسى در کلیه مراحل و هرگونه اقدام قانونى دیگر 
براى استیفاى حقوقى شرکت 5- به استناد ماده 45 اساسنامه کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاى 
مدیرعامل و یکى از اعضاى هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکى از اعضاى 
هیات مدیره و مهرشرکت معتبر خواهد بود. ســایر نامه هاى ادارى با امضاء مدیرعامل ومهرشرکت و در 
غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبرمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (542936)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تاسیس

هادى حجازى فر، بازیگر نام آشناى سینما و تئاتر با انتشار تصویرى در صفحه 
مجازى خود از حضورش در شهر خوى از توابع شهر ارومیه خبر داد، حضور این 
بازیگر سینما در این شهر احتمال همکارى مجددش با کارگردان «ماجراى 

نیمروز» را دو چندان کرده است.
انتشار این تصویر در حالى رخ مى دهد که چندى پیش محمدحسین مهدویان 
تصویرى از حضور خود و عوامل فیلم ســینمایى «داستان درخت گردو» در 
شهر ارومیه منتشــر کرد، پنجمین فیلم این کارگردان جوان سینما در استان 

آذربایجان غربى ساخته مى شود.
محمدحسین مهدویان، کارگردان جوان اما موفق سینماى ایران چندى پیش 
با انتشار عکسى از آغاز تولید پنجمین اثر سینمایى خود با نام «درخت گردو» 
خبر داد. براساس اخبار اعالم شده مهدویان براى جدیدترین فیلم سینمایى 
خود فراخوانى را براى جذب بازیگران محلى و یا آشــنا به زبان ترکى منطقه 
منتشر کرده اســت، این فیلم جدیدترین اثر کارگردان جوان سینما به وقایع 

دوران معاصر پرداخته است. 
مهدویان همواره در آثار قبلى خود به مســائل و اتفاقات جذابى پرداخته و به 
نوعى امضا مضمونى براى آثارش پیدا کرده و در فیلم «درخت گردو» هم بار 

دیگر سراغ واقعه اى معاصر یعنى «بمباران شیمیایى سردشت» رفته است. 
محمدحسین مهدویان بعد از ساخت فیلم «ماجراى نیمروز» که در جشنواره 
فیلم فجر توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم و سیمرغ بلورین بهترین فیلم 
از نگاه تماشاگران را به دست آورد، سال پیش دومین نسخه از این اثر سینمایى 
را به جشنواره فجر رساند. مهدویان بدون شک یکى از استعدادهاى درخشان 
سینماى ایران در سالیان اخیر محسوب مى شود که فارغ از نقدهاى تخصصى 
و غیر تخصصى به هیچ وجه نمى توان تأثیر وى را در چهار سال گذشته سینما 
کتمان کرد. کارگردانى که به خوبى با سینماى مستند آشنایى داشته و حال 

سبکى تلفیقى از مستند و سینما از خود به جا گذاشته است.
محمدحسین مهدویان پس از موفقیت هاى بسیارى که براى ساخت «ایستاده 

در غبار» و «ماجراى نیمروز» کسب کرد به سراغ فیلمنامه «التارى» رفت. 
فیلمى که هر چند در جشنواره فیلم فجر نتوانســت به موفقیت برسد، اما در 
بخش فروش یکى از پرفــروش ترین آثار ســال 1397 لقب گرفت. هادى 

حجازى فر در تمام این فیلم ها بازى کرده است.
اما مهدویان بعد از شکست نسبى در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر بار دیگر 
به سراغ سبک اصلى خود یعنى آثار مستند سینمایى رفت و توانست بار دیگر 
در «ماجراى نیمروز» تجربه موفقیت آمیز خود را تکرار کند، هرچند این فیلم 

همچون نسخه اول اثر مورد اقبال رسانه ها قرار نگرفت.
مهدویان هم اکنون «ماجراى نیمــروز 2» را در صف اکران مى بیند  اما هنوز 
هیچ خبرى مبنى بر زمان احتمالى اکران منتشر نشده است. هادى حجازى فر، 
بهنوش طباطبایى، محسن کیایى، هســتى مهدوى ، حسین مهرى، مهدى 
زمین پرداز، امیر احمد قزوینى و با حضور جواد عزتى بازیگران اصلى قسمت 

دوم «ماجراى نیمروز» هستند.

مهران احمدى که خبر حضور مجددش در سریال «پایتخت» 
از سوى تهیه کننده این مجموعه اعالم شده است، در این باره 

گفت: بله! توافق شده و حضورم در «پایتخت 6» قطعى است.
این بازیگر که در سرى هاى قبلى از ادامه بازى در این سریال 
انصراف داده بود، اعالم کرد: اگــر روزى هم اعالم کردم که 
دیگر نمى خواهم نقش «بهبود» را بازى کنم، واقعاً هیچ مشکل 
شخصى با کسى یا گروهى در میان نبوده است. حضور نداشتن 
من در فصل هاى قبلى به شرایط حرفه اى بازیگرى ربط داشت 

و نه گالیه یا هرچیز دیگر.
این بازیگر تأکید داشت: باالخره شرایط تغییر مى کند؛ اگر آن 
زمان حرفى زدم یا نخواستم همچنان نقش «بهبود» را ادامه 
دهم، فقط مختص همان زمان بود؛ حتمًا مصلحتى بوده و یا 
اینکه سرکارى بوده ام. االن شرایط براى بازى مجدد در این 
سریال و نقش تغییر کرده وگرنه هیچ مشکل شخصى وجود 
ندارد. احمدى همچنین گفت: من بازیگر حرفه اى هستم مثل 
خود گروه سریال «پایتخت»؛ وگرنه فرصتى باشد حتمًا با هم 

کار مى کنیم. در دو سالى هم که کنارشان نبودم؛ یکى به دلیل 
حضورم در فیلم «نفس» و دیگرى هم به شرایط خاص دیگرى 

برمى گشت.
این بازیگر شناخته شــده اضافه کرد: همچنان هم مى گویم 
که دوســت ندارم مردم مرا صرفًا بخاطر تک نقش «بهبود» 
بشناسند. اما مردم از روى لطف به من و این سریال عالقه مند 
هســتند. جلوى ابراز محبت آنان براى حضور مجدد واقعًا کم 
مى آورم. کوتاه آمدم چون ارزش مردم از انتخاب و تصمیمات 

شخصى من مهمتر است.
احمدى تأکید کرد: واقعاً  گروهى خوبى در این سریال دورهم 
جمع شده اند و هرگاه هم با سیروس مقدم کرده ام چیزى جز 
احترام ندیده ام و همواره طبق توافق پیــش رفته ایم. وى با 
اشاره به عالقه مخاطبان نسبت به ایفاى نقش در «پایتخت» 
گفت: من در برابر خواســته مردم مطیع هستم و سر فرود مى 
آورم. مگر بازیگر مى تواند جلوى مردم و خواسته شان مقاومت

 کند؟

علیرضا خمســه درباره حذف کاراکتر «باباپنجعلى» از ســریال 
«پایتخت 6» گفت: هنــوز از طرف عوامل این ســریال به من 
درباره حذف یا ادامه همــکارى ام با مجموعه «پایتخت» اطالع 
نداده اند. با این حال من براى گروه ســازنده «پایتخت» آرزوى 
موفقیت مى کنم و امیدوارم «پایتخت 6» به شیرینى قسمت هاى 

قبلش باشد.
این بازیگر تأکید کرد: مخاطب دوست دارد خمسه را در شکل ها 
و نقش هاى مختلف ببیند. براى بازیگرها نیز هیچ چیزى جالب تر 
از این نیســت که نقش هاى متفاوتى بازى کنند. من هم در حال 
پیگیرى تور جهانى تئاترم هســتم و پیشنهادهاى سینمایى هم 

داشته ام.
او همچنین اظهار کرد: آخرین بار در اســفند ماه سال 97 براى 
ساخت قسمت نوروزى این فیلم به ایران آمدم، قرارداد بستیم و 
آماده بودیم که سر کار برویم اما متأسفانه خشایار الوند فوت کرد. 
به این ترتیب تصویربردارى تعطیل شد و بازگشتم تا تور جهانى 
تئاتر «بگومگو» را ادامه دهم. ایــن هنرمند ادامه داد: من منتظر 

تلفن بچه هاى «پایتخت» هم بودم و هنوز نمى دانســتم درباره 
شخصیت «باباپنجعلى» مى خواهند چه کار کنند. خشایار الوند که 
زنده بود دلش مى خواست «باباپنجعلى» فوت کند و روحش بیاید 
پیش «ارســطو» یا «نقى» زیرا در این صورت روح مى توانست 
مقاطع مختلف سنى را بازى کند و جوانى ها و کشتى گرفتن هاى 
او را ببینیم اما آقاى تنابنده یکى از گزینه هایشان این بود که «بابا 

پنجعلى» فوت شده و اصًال حضور نداشته باشد.
او درباره اینکه خودش دوســت داشــته کدام اتفاق درباره این 
شخصیت بیافتد، توضیح داد: پیشنهاد خشایار الوند را بسیار دوست 
داشــتم زیرا در این صورت «بابا پنجعلى» مى توانست جوانى، 
ازدواج، ُکشتى، ورزش و شکل هاى جدیدى را نشان دهد. به این 

ترتیب کاراکترش هم تکرارى نمى شد.
این بازیگر سینما و تلویزیون درباره موفقیت مجموعه «پایتخت» 
و ادامه پیدا کردن آن، بیان کرد: علت توفیق «پایتخت» تا قسمت 
پنجم این بود که گروه همه با هم همراه بودند زیرا به محض اینکه 

کسى کنار برود، قهر کند و نباشد، گروه متالشى خواهد شد.

مهدى یراحى، خواننده موسیقى پاپ در تازه ترین کنسرت خود 
باز هم با خطر ممنوع الفعالیتى مواجه شده است.

اوایل زمستان ســال گذشته مهدى یراحى 
قطعه اى به نام «پاره سنگ» منتشر کرد. 
خود این قطعه شــاید چندان چالشــى 
نداشــت اما موزیک ویدیویى که براى 
«پاره سنگ» ساخته شد، ابهام هایى در 
دل خود داشــت. به گفته منتقدان، این 
موزیک ویدیو ارزش هاى دفاع مقدس را 
مورد هجمه قرار داده است. چندى پس از 
انتشار این موزیک ویدیو، مهدى یراحى 
گفته بود: «شــیطنت کردم و نظر ارشاد 
را پذیرفتم.» یراحــى همچنین هرگونه 
توهین به ارزش هاى دفاع مقدس را رد کرد و 
توضیحات مفصلى درباره رویکردش نسبت به 
مسئله جنگ ارائه کرد. چندى بعد هم یراحى در 
صفحه شــخصى اش خبِر ممنوع الفعالیتى اش را 

تأیید کرد.

مهدى یراحى به علت این حاشیه ها براى شش ماه ممنوع الفعالیت 
بود و اجازه برگزارى هیچ کنسرت یا انتشار هیچ اثرى را نداشت. 
اما باالخره مجوز کنسرت مهدى یراحى براى اجرا در برج میالد 
به تاریخ 26 تیر 1398 بار دیگر صادر شد تا این خواننده به فعالیت 
عادى اش برگردد. مجوز دفتر موسیقى براى برگزارى کنسرت 
یراحى، به هیچ وجه شــامل اجراى قطعه «پاره سنگ» نبود. اما 
برگزارکنندگان کنســرت یراحى پس از پایان کنســرتش و در 
حالى که مخاطبان مشغول خروج از سالن بودند، موسیقِى قطعه 
«پاره سنگ» را پخش مى کنند. برخى از مخاطبان هم در سالن 
مى مانند و این قطعه را همخوانى مى کنند. همین مســئله آغاز 

چالشى دیگر براى این خواننده جوان است.
طراحى لباس هاى مهدى یراحى و گروهش در کنسرت 26 تیر 
1398 هم مســئله هایى ایجاد کرده اســت. یراحى و گروهش 
تى شرت هایى مشــکى به تن کردند که به رویشان تصویر یک 
ُمشِت گره کرده حک شــده بود. طراحى دکور صحنه کنسرت 
مهدى یراحى هم شائبه هایى در ذهن مخاطبان ایجاد مى کرد. 
همچنین مهدى یراحى و تیم تبلیغاتى اش براى کنســرت 26 
تیر تیزرى یک دقیقه اى ساخته اند که ایرادهاى بسیارى هم به 

این تیزر وارد شده است. این تیزر به علت اینکه زمانش کمتر از 
یک دقیقه (59 ثانیه) بوده، از نظر قانونى نیاز به اخذ مجوز براى 

انتشار ندارد.
در همین باره محمد اللهیارى، مدیرکل دفتر موسیقى گفت: صبح 
روز چهارشنبه جلسه اى با برگزارکننده کنسرت مهدى یراحى 
داشتم و توضیحات شفاهى آنها را شنیدم. شرکت برگزارکننده 
این کنسرت مکلف است تا اوایل هفته جارى توضیحات کتبى 
خود را درباره کنســرت آقاى یراحى به مــا ارائه کند. بالفاصله 
پس از دریافت توضیحات مکتوب، تشــکیل جلسه مى دهیم و 
تصمیم گیرى هاى الزم را در این باره اتخاذ مى کنیم. اللهیارى 
درباره احتمال ممنوع الفعالیتِى یراحى تأکید کرد: پس از دریافت 
توضیحات مکتوب برگزارکننده، تشــکیل جلسه مى دهیم و در 
این باره تصمیم مى گیریم. مدیر کل دفتر موسیقى گفت: یراحى 
درخواست دیگرى هم براى اجراى کنسرت در اواخر مرداد ماه 
دارد اما صدور مجوز آن اجرا منوط به تصمیم گیرى هاى ما درباره 

اجراى 26 تیرماه است.
به هر روى باید منتظر ماند و دید که این بار سرنوشت شیطنِت 

دوباره مهدى یراحى به کجا مى انجامد.

شیطنت هاى خواننده معروف همچنان ادامه دارد

مهدى یراحى دوباره ممنوع الفعالیت مى شود؟
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تأیید کرد.

مهدى

حذف «بابا پنجعلى» از مجموعه «پایتخت» به روایت علیرضا خمسهبازگشت «بهبود» به مجموعه «پایتخت» به روایت مهران احمدى

خیلى دوست داشتم روح مى شدم کوتاه آمدم و برگشتم

به بهانه ساخت «داستان درخت گردو»؛

احتمال همکارى مجدد هادى حجازى فر با محمدحسین مهدویان

سام درخشانى با انتشــار پیامى از روز هاى پایانى فیلم «خوب 
بد جلف 2» خبر داد.

سام درخشانى، بازیگر فیلم «خوب بد جلف 2»، با انتشار یک 
تصویر در کنار پژمان جمشیدى و پیمان قاسمخانى در صفحه 

اینستاگرام خود، از روز هاى پایانى این مجموعه خبر داد.
او در این پست نوشته است که سرى دوم این فیلم با اختالف از 

سرى اول بهتر خواهد شد.
گفتنى اســت؛ در «خوب، بد، جلف» بــه کارگردانى پیمان 
قاسمخانى و تهیه کنندگى مشترك محسن چگینى و عبدا... 
اسکندرى بازیگرانى، چون حمید فرخ نژاد، پژمان جمشیدى، 
سام درخشانى، مانى حقیقى، ویشکا آسایش، مجید مظفرى، 
رضا رویگرى، نسیم ادبى، رضا کریمى، نیوشا ضیغمى، آزاده 
صمدى، مهراب قاسمخانى، امیرمهدى ژوله، حسین پاکدل 

و بهاره رهنما بازى مى کنند.

روز هاى پایانى
 «خوب بد جلف 2»
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 چند ماهى از حذف عادل فردوســى پور و برنامه «نود» 
مى گذرد. بعد از اتمام برنامه و تا پیــش از اینکه عادل 
فردوســى پور در جشــن حافظ موفق به کسب جایزه   
بهترین چهره تلویزیونى شود، عادل فردوسى پور و برنامه 
«نود»، حسابى از حاشیه ها دور بودند، اما این روزها به 
آنها تهمت هایى با ژست افشاگرى زده مى شود و عادل 

فردوسى پور، این روزها شرایط بدى را تجربه مى کند.
علیرضا منصوریان یکى از کسانى است که در چند روز 
اخیر علیه عادل فردوســى پور مصاحبه کرده و درباره 
دوران ناموفق حضورش در اســتقالل توضیحاتى ارائه 
کرده. منصوریان در مصاحبه اخیر خود، حسابى به برنامه 
«نود» تاخته و برنامه  «نود» را دلیلى براى کشیده شدن 
اعتراض هاى هواداران اســتقالل، از فضاى مجازى به 
ورزشگاه دانسته و به  نوعى عادل را مقصر جدایى خودش 
از استقالل معرفى کرده. منصوریان اما فراموش کرده 
که در آن برنامه «نود»، خودش اعالم کرد که هوادارانى 
که در بازى قبل و مقابل پدیده در ورزشگاه آزادى، شعار 

«حیا کن، رها کن» سر دادند، حق داشتند و او کامًال آنها 
را درك مى کند، اما حاال که زمــان زیادى از آن دوران 
گذشــته و موضوع تا حدى فراموش شده، منصوریان 
این ادعا را مطرح کرده و به جاى اینکه نتایج بد را علت 
ناکامى خود و اعتراض هواداران بداند، برنامه «نود» را 

متهم کرده است.
منصوریان اما حرف هاى عجیــب دیگرى هم مطرح 
کرده و گفته که قرار نبود آن شــب جز من و افتخارى 
کسى درباره شرایط اســتقالل صحبت کند و قصدش 
این بوده که از حاشــیه دورى کند و شرطش هم براى 
روى خط آمدن این بــوده. منصوریان روى خط برنامه 
از ملکى، عضو ســابق هیئت مدیره استقالل، اسم برد 
و از دخالت هاى ملکــى در تمرین خبر داد و گفت که او 
باعث شــده که برخى بازیکنان به جاى اینکه به تمرین 
بیایند در باشگاه حاضر شوند. این حرف هاى منصوریان 
بود که شــرایط و جو برنامه را تغییر داد و باعث شــد تا 
ملکى روى خط بیاید و شــرایط بد استقالل براى همه 

مشخص شود و افشــاگرى هایى در آن برنامه صورت 
بگیرد. آیا حاال که منصوریان نتوانسته خودش را کنترل 
کند و استقالل را در آن زمان به ته دره حواشى انداخته، 
مقصر است یا برنامه «نود» که به همه  کسانى که اسمى 
از آنها آورده شــده، فرصت حرف زدن داده تا حق همه 

رعایت شود؟
همچنین ابتداى هفته قبل بود که یک روزنامه ادعا کرد 
عادل فردوسى پور در چالش شفافیت قرار گرفته و باید 
درمورد درآمد 30 میلیاردى برنامه «نود»، توضیحاتى 
ارائه دهد. چند ساعت بعد، سایت برنامه «نود» با انتشار 
بیانیه اى به ادعاهاى مطرح شــده واکنش نشان  داد و 
ادعاهاى مطرح شده را « ناصحیح، غیر مستدل، به دور 
از انصاف، اخالق و اصول کار رسانه اى» دانست و بعد 
از آن هم شرکت هاى مجرى سایت، اپلیکیشن و کانال 
تلگرامى این برنامه نسبت به این موضوع واکنش نشان 
دادند و با استدالل، جوابیه خود را منتشر کردند و پاسخ 

این روزنامه را دادند.

تو که گفتى درکشان مى کنى
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سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان که 
فعالیت زیادى در فضاى مجازى دارد و در خصوص 
مســائل مختلف فوتبال ایران و همچنین باشــگاه 
تحت مدیریتش اظهار نظر هــاى جالبى را مطرح 
مى کند، بار دیگر با انتشــار پستى ســخنان جالب 
توجهى را براى مخاطبان خود بازگو کرد. او این بار 
حضور بانوان در ورزشگاه را نشانه گرفت و آن را حق 
مسلم بانوان ایرانى دانست.  آذرى اما در ادامه سخنان 
جنجالى ترى بر زبان آورد که مى تواند واکنش مهدى 
تاج به عنوان رئیس فدراسیون یا دیگر مدیران سئول 
نشین را به همراه داشته باشد. مدیرعامل ذوب آهن 
با طرح سئوالى گفته اســت: «نکند به تعویق افتادن 
مسابقات لیگ برتر به علت حضور بانوان در ورزشگاه 
به علت الزامات فیفا باشــد؟»  مسئله بسیار مهم که 
جاى بحث زیادى در فوتبال ایران مطرح کرده است و 
چندى قبل شایعات فراوانى بابت تعلیق فوتبال ایران 
از سوى فیفا به دلیل عدم ورود بانوان به استادیوم به 
وجود آورد که در حد همان شایعه باقى ماند.اما این 
را باید گفت که مسئوالن بلند پایه فیفا به طور جدى 
خواســتار حل این موضوع توسط فدراسیون فوتبال 
شده اند. مســئله اى که مربوط به وزارت ورزش و 
نهادى باالتر است و باید زیرساخت هاى الزم براى 
رسیدن به این مهم وجود داشته باشد. هر چه هست 
باید منتظر اظهار نظر شــفاف مدیران فدراســیون 
فوتبال، سازمان لیگ و وزارت ورزش بود تا از صحت 
و سقم این ادعاى سعید آذرى مبنى بر تعویق لیگ به 

علت حضور بانوان، اطمینان پیدا کرد.

باور اینکه على دایى، آقاى گل جهان، ســرمربى 
سابق تیم ملى ایران و پرســپولیس و سایپا و صبا 
باترى و... در لیگ برتر تیم نداشــته باشــد بسیار 
عجیب تر از آن اســت که آن را بر حسب اتفاق یا 
سلیقه مدیران فوتبال ایران بگذاریم در واقع ریشه 
حذف دایى را باید از دعوایش با مدیر عامل سایپا 
تعقیب کرد، جایى که دایى مثل همیشــه چشم را 

بست و دهانش را باز کرد و آن گفت که نباید.
به هر حال چــه بخواهیم یا نخواهیــم فوتبال به 
دلیل ابعاد رسانه اى بسیار بزرگى که دارد سیاسى 
محسوب مى شود و دعواى دایى با مدیر سایپا هم به 
دلیل نفوذ فوتبال در همه تلویزیون ها و روزنامه ها 
و اپلیکیشن هاى خبرى بازتاب بسیار گسترده اى 
داشــت. دایى در روزى بد در مکانى اشتباه پشت 
تریبون بود و آن گفت که خیلى ها نمى گویند. او از 
قیمت عجیب و غریب پراید گفت در حالى که کادر 

فنى اش حقوق نگرفته بودند.
دایى پیش از این هم چوب زبان سرخش را خورده 
است. او توسط احمدى نژاد در تونل هاى ورزشگاه 
آزادى برکنار شــد و به این ترتیب این آغازى بود 
بر مصاحبه ها و دلخورى هاى دایى از احمدى نژاد 
که بعدها در پرســپولیس هم گریبانش را گرفت 
و برکنارش کرد. دایى علیه لیــدر و داور و رئیس 
فدراسیون و خیلى هاى دیگر هم حرف مى زد و هر 
بار هم چوبش را مى خورد. حاال هم دایى بیرون گود 
است و در حال طى کردن دوران تنبیه. على دایى 
شاید باید جور دیگرى به ماجراها نگاه کند، او یکى 
دو سال در میان یا برکنار مى شود یا تیم ندارد. حیف 
است که آقاى گل جهان تیم نداشته باشد و برخى 

مربیان بسیار معمولى تیم داشته باشند. 

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اعالم کرد تحت هیچ شرایطى حاضر نیست بازیکن 
به تراکتور بدهد.

با وجود بازگشت ســه بازیکن ســرباز ذوب آهن از تراکتور اما مسئوالن این باشگاه 
همچنان به دنبال حفظ دانیال اسماعیلى فر هستند و در این خصوص قصد دارند با 

ذوبى ها وارد مذاکره شوند. 
بعد از این اتفاق ســعید آذرى، مدیرعامل ذوب آهن اعالم کرد که شرایط 
صدور رضایتنامه سه بازیکن سرباز خود را نیم فصل گذشته به مسئوالن 

تراکتور اعالم کرده اما آنها حاضر به پرداخــت مبلغ دو میلیارد و 700 
میلیونى براى دانیال اسماعیلى فر نشدند.

حاال که مسئوالن تراکتور به دنبال حفظ این ستاره هستند اما 
آذرى مى گوید که دیگر با هیچ مبلغى رضایتنامه را نمى دهد. 
مدیرعامل ذوب آهن در پستى اینستاگرامى آب پاکى را روى 

دست مدیران تراکتور درباره اسماعیلى فر ریخته است.
آذرى نوشته: «ذوب آهن سال گذشته حسن نیت خود را به تراکتور اثبات کرده 

بود. اخیراً اسناد آن را منتشر کردم تا هواداران محترم تراکتور حقایق را بدانند، 
سال قبل تراکتور از خرید بازیکنان ما خوددارى کردند. تراکتور این شانس و 
فرصت را داشت تا فصل گذشته بازیکنان ذوب را جذب کند ولى با محاسبات 
اشــتباه تاکتیکى جذب نکرد. بازیکنان ذوب دیگر نمى توانند حتى با ده 

میلیارد تومان هم در تراکتور حضور یابند. تمام.» 

آرمیــن ســهرابیان، مدافع جدید ســایپا که از اســتقالل بــه این تیم 
پیوســت،  در مورد برترى تیمش برابر پرســپولیس در جام شــهدا 

گفت: «از این پیروزى خوشــحالم. ما بازیکنان کم تجربه اما 
آینده دارى داریم و امیدوارم در لیــگ برتر هم نتایج خوبى

 بگیریم.»
او درباره دالیل پیوستنش به سایپا گفت: «یکى از دالیل آن 
بازى در پست دفاع وسط بود و دلیل دوم هم رابطه خوب من 
با ابراهیم صادقى بود. من در استقالل آرامش داشتم و اما به 

هر حال اتفاقاتى افتاد که جدا شدم.»
سهرابیان درباره پیشنهاد سپاهان هم گفت: «از این تیم هم 
پیشنهاداتى داشتم اما با مشورت هایى که از بزرگ تر ها و 

مدیربرنامه ام گرفتم، سایپا گزینه بهترى برایم بود.»
وى در پایــان گفــت: «دلخورى از اســتقاللى ها نداشــتم و تنها 

دلیل جدایى ام نخواستن استراماچونى بود.»

دانیال را مى خواهید؟ 
دیگه شرمنده!

سپاهان؟ مشورت کردم 
و نارنجى شدم

رایطى حاضر نیست بازیکن 

کتور اما مسئوالن این باشگاه 
 این خصوص قصد دارند با

الم کرد که شرایط
شته به مسئوالن

 میلیارد و 700

د اما
هد. 
وى 

ا به تراکتور اثبات کرده
کتور حقایق را بدانند، 
راکتور این شانس و 
ند ولى با محاسبات 
ى توانند حتى با ده

 اســتقالل بــه این تیم 
لیس در جام شــهدا

 کم تجربه اما
 نتایج خوبى

دالیل آن  از
طه خوب من
شتم و اما به 

ین تیم هم 
گ تر ها و 

ود.»
ى ها نداشــتم و تنها 

کردم 

تیم گل گهر سیرجان دو بازى تدارکاتى را در اصفهان برگزار خواهد کرد.
 بازیکنان تیم گل گهر سیرجان که پس از پایان تورنمنت شهداى استان فارس استراحت دو روزه را در اختیار داشته 

است تمریناتشان را در تهران از سر گرفته اند.
شــاگردان وینگو طبق برنامه تا روز 6 مرداد تمرینات را در پایتخت پیگیرى مى کند و پس از آن راهى اصفهان 

مى شوند تا دو بازى تدارکاتى را مقابل تیم هاى لیگ برترى این استان برگزار کنند.
بر اساس برنامه اعالم شده تیم گل گهر روز 8 مرداد به مصاف ذوب  آهن مى رود و پس از آن در 11 مرداد نیز مقابل 

تیم سپاهان قرار خواهند گرفت.
ضمن اینکه مسئوالن گل گهر پیش از سفر پرسپولیس به ترکیه پیشنهاد بازى تدارکاتى را به مسئ والن این تیم 

ارائه کرده بودند اما هنوز پاسخ قطعى از جانب باشگاه تهرانى داده نشده است.

همین چندى پیش بود که کمیته انضباطى به علت اتفاقات رخ داده در بازى سپاهان – پرسپولیس در جام حذفى 
دو تیم را نزدیک به نیم میلیارد تومان (478 میلیون تومان) جریمه نقدى کرد و اینطور مى توان گفت با جرایمى که 
از سوى کمیته انضباطى براى باشگاه ها در نظر گرفته مى شود آنها در پایان فصل به جاى دریافت پول از سازمان 

لیگ از محل درآمدهاى خود بابت تبلیغات محیطى، بدهکار هم مى شوند.
میزان جرایمى که از سوى کمیته انضباطى تعیین شده اعداد قابل مالحظه اى هستند. به طور مثال اگر تماشاگرى 
از لیزر استفاده کند دستکم باشگاه ده میلیون تومان جریمه خواهد شد. البته از آنجایى که قرار است استادیوم ها 
مجهز به دوربین تشخیص چهره تماشاگر شوند از این به بعد، این جریمه باید از تماشاگر گرفته شود. ده میلیون 
تومان جریمه نقدى بخاطر به کار بردن لیزر در استادیوم. تماشاگر متوجه شــود که شناسایى مى شود به یقین 
دست به چنین کارى نخواهد زد  و فصل پیش رو مى تواند فصل پرچالشى براى تماشاگران خاطى باشد. البته که

 باشگاه ها در این زمینه باید همکارى نزدیکى با فدراسیون فوتبال داشته باشند چرا که در غیر این صورت مجبور 
مى شوند جریمه را خود پرداخت کنند.

 سپاهان و گل گهر با هم دیدار مى کنند

گران ترین لیزر دنیا!

آذرى این بار
 با بانوان سوژه شد

آن دعوا 
کار را خراب کرد

پیشــرفت، رؤیاى هر انسانى اســت. صاحب بزرگ ترین 
و پیچیده ترین مغز میان کل ســاکنان زمیــن، در درازاى 
تاریخش، به دنبال پیشرفت و بهبود کیفیت زندگى اش بوده 
و هست و خواهد بود. اما پیشرفت (در هر زمینه اى)، با توهم 
آن، بدون توجــه به واقعیت ها، مى توانــد به ناامیدى هاى 
بزرگى بیانجامد. علیرضا بیرانوند، درحال حاضر، شــماره 
یک اول فوتبال ایران اســت. سه سال 
درخشان با پرســپولیس و تیم ملى 
را با رخدادهاى کم نظیر، پشــت 
سر گذاشته است. با محبوبیت، 

آمادگى و اعتمادبه نفسى که در اوج است. اولین بار و اولین 
سالى هم نیست که به یمن حضور دالالن پرکار در فوتبال 
ایران، به تیم هاى متعددى لینک مى شود. اما اینبار، با توجه 
به تأیید نشریات ایتالیایى و نه پیج هاى دالل ساخته داخلى، 
ظاهراً توجه باشگاه ریشه دار و معتبر تورینو به او، جدى است. 
خود او هم از چنین پیشنهادى هیجان زده است. تاجایى که 
رؤیاى دربى تورین و حضور دوباره برابر کریستیانو رونالدو را 
در سر مى پروراند. رؤیایى که براى من هوادار هم به اندازه او، 

جذاب و هیجان انگیز است.
اما واقعیت چه مى گوید؟ بیرو در تورینو 

باید با ســالواتوره ســیریگو، 

دروازه بان تیم ملــى ایتالیا رقابت کند. البتــه که هیچ چیز 
غیرممکن نیست و شــاید بیرانوند بتواند در تمرینات چنان 
بدرخشد که مربیان تورینو را در انتخاب سیریگو دچار تردید 
کند. اما احتمال وقوع این امر چقدر است؟ علیرضا بیرانوند 
در اوج، باید جایى باشد تا بازى کند. نه اینکه به گفته نشریه 

ایتالیایى، تنها «از سیریگو بیاموزد»!
روراســت باشــیم. بیرو درصورت انتقال به تورینو، اگرچه 
همچنان سوژه رسانه هاى داخلى باقى خواهد ماند اما باید 
تا مدتى کــه نمى دانیم چقدر طول خواهد کشــید، ذخیره 
دروازه بان 32 ساله ملى پوش ایتالیایى بماند و احتماًال از تک 
فرصت هاى به دست آمده، براى اثبات برترى خود بر رقیب 
جاافتاده و نامدار بهره هاى 1000 درصدى بگیرد. و این به 
معناى از دســت دادن فرصت هاى متعدد دیگرى است که 
درقبال فرصــت حضور در یکى از چهار لیــگ معتبر اروپا، 

نصیب او مى شود.
نظام هزینه-فایده و ســنجش اولویــت هایى که منجر به 
تصمیم گیرى و انتخاب مى شود، باید بیش از رؤیاپردازى هایى 
مثل بازى در دربى تورین برابر رونالــدو، در تصمیم گیرى 
بیرانوند نقش داشته باشد. به گمانم اگر کسى از اطرافیان او، 
خیرش را بخواهد، باید او را از چنین رؤ یاهایى، بیدار کند و 

به او بگوید، مطمئنى در آن مسابقه ویژه، بازى مى کنى؟

قرار نیست از سیریگو تنها بیاموزى

ل جهان، ســرمربى 
سایپا و صبا  پولیس و
داشــته باشــد بسیار

ن را بر حسب اتفاق یا 
 بگذاریم در واقع ریشه 
ش با مدیر عامل سایپا 
 مثل همیشــه چشم را

وآن گفت که نباید.
نخواهیــم فوتبال به  یا م

وا
ب کرد

ى ی بدون توجــه به واقعیت ها، مى توانــد به آن،
بزرگى بیانجامد. علیرضا بیرانوند، درحال حاضر، شــماره 
یک اول فوتبال ایران اســت. سه سال
درخشان با پرســپولیس و تیم ملى

را با رخدادهاى کم نظیر، پشــت 
سر گذاشته است. با محبوبیت، 

او هم از چنین پیشنهادى هیجانز خود
رؤیاى دربى تورین و حضور دوباره برابر کریستیانو رونالدو را

در سر مى پروراند. رؤیایى که براى من هوادار هم به اندازه او، 
جذاب و هیجان انگیز است.

اما واقعیت چه مى گوید؟ بیرو در تورینو 
باید با ســالواتوره ســیریگو،

ر بیرو روراســت باشــیم.
همچنان سوژه رسانه هاى داخ
تا مدتىکــه نمى دانیم چقدر
2دروازه بان32 ساله ملى پوش
فرصت هاى به دست آمده، بر
جاافتاده و نامدار بهره هاى
معناى از دســت دادن فرص
درقبال فرصــت حضور در

نصیب او مى شود.
نظام هزینه-فایده و ســن
تصمیم گیرى و انتخاب مى
مثل بازى در دربى تورین
بیرانوند نقش داشته باشد
خیرش را بخواهد، باید
بهاو بگوید، مطمئنىد

مدیرعامل باشــگاه تراکتور با بیان اینکــه لى اروین و 
آنتونى اســتوکس با فرهنگ ما همخوانى نداشتند، از 
تالش این باشگاه براى صادر نشدن مجوز بازى محسن 

فروزان خبر داد.
غالمرضا صادقیــان، در گفتگویى ابراز داشــت: براى 
انتخاب ســرمربى تیم، کمیته فنى خارجى تشــکیل 
داده و از مشــاوران خارجى نیز بهره بردیــم که با 12 
ســرمربى صحبت کردیم و در نهایت چندین جلســه 
نیز با دنیزلى برگزار و به عنوان سرمربى باشگاه معرفى 

شد.
وى با اشاره به اهداف برپایى اردوى خارجى تیم اظهار 
داشت: کیفیت اردوى ترکیه بسیار براى ما مهم بود که 
بر اساس نظر دنیزلى، شهر ارزروم را به خاطر شرایط آب 
و هوایى و امکانات انتخــاب کردیم و 2 بازى تدارکاتى 

هم با تیم هاى ترکیه اى برگزار کردیم. 
مدیرعامل باشــگاه تراکتور با اشــاره به اینکه نظم و 
انضباط بسیار براى تیم تراکتور مهم است، تأکید کرد: 
براین اساس، دنیزلى از عدم مشخص شدن زمان آغاز 

لیگ برتر گالیه مند است.
صادقیان از جذب بازیکنــان جدید به این تیم خبر داد و 

ابراز داشت: یک بازیکن از برزیل به خدمت گرفتیم که از 
لحاظ تکنیکى هم راست پا و هم چپ پاست و بیشتر به 
عنوان بازیکن هجومى استفاده خواهد شد، یک بازیکن 

خارجى دیگر به تیم اضافه مى شود.
وى همچنین با اشاره به بازگشت اشکان دژاگه به ایران 
گفت: اشــکان دژاگه با توجه به مصدومیتى که داشت 

و امکاناتى که در آلمان وجــود دارد، با هماهنگى کادر 
پزشکى، به معالجه خود ادامه داده و امروز وارد ایران شد 

و هم اکنون در تمرینات حضور دارد.
مدیرعامل باشگاه تراکتور با تشریح وضعیت بازیکنان 

خارجى بــى انضباط تیم 
تصریح کرد: لــى اروین 

قصد داشــت به یک تیم اســکاتلندى برود، باشــگاه 
مربوطه براى ما نامه اى ارسال کرد و از ما رضایت نامه

 بازیکن را خواســت که مــا نیز اعــالم کردیم اروین 
قرارداد 3 ســاله با تراکتور دارد و باید نظر باشــگاه را 

جلب کند.
صادقیان ادامه داد: استوکس و لى اروین، با فرهنگ ما 

همخوانى نداشــتند و اگر جرایم را پرداخت کنند، ما نیز 
رضایت نامه آنان را صادر خواهیم کرد.

وى در ادامه با اشاره به حفظ بازیکنان سرباز در باشگاه 
تراکتور اظهار داشت: با باشــگاه ذوب آهن مکاتبه اى 
صورت گرفته تــا این بازیکنــان را در اختیار بگیریم و 

مذاکرات هنوز ادامه دارد.
مدیرعامل باشگاه تراکتور در بخش دیگرى از پیگیرى 
مجدانه مسئله محســن فروزان خبر داد و ابراز داشت: 
باشگاه از فروزان شکایت کرده است و هر روز پیگیر این 
مسئله هستیم و تالش مى کنیم تا مجوز بازى محسن 

فروزان صادر نشود.
صادقیــان همچنیــن بــا انتقــاد از راه انــدازى 
کانال هاى فضاى مجــازى به نام غیرموثق باشــگاه
 تراکتور عنوان کرد: ســاختار جدید باشــگاه تراکتور 
تشــکیل شــده که کانون هواداران، زیــر مجموعه 
معاونت فرهنگى قرار گرفت، معاونت ورزش و معاونت 
اقتصادى و بازاریابى نیز تشــکیل شــد و کانالى به نام
 باشــگاه تراکتور در فضاى مجازى راه اندازى شد که 
پیش از این به نام یک یا چند شــخص بــود که به نام 

باشگاه تغییر نام داد.

م اضافه مى شود.
ره به بازگشت اشکان دژاگه به ایران 
اگه با توجه به مصدومیتى که داشت 

مدیرعامل باشگاه تراکتور با تشریح وضعیت بازیکنان 
خارجى بــى انضباط تیم 
تصریح کرد: لــى اروین 

3قرارداد 3 ســاله با تراکتور دارد و باید
جلب کند.

صادقیان ادامه داد: استوکس و لى ارو

آنها با فرهنگ ما همخوانى نداشتند
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ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804002130000120/1 شــماره بایگانى پرونده: 9800147  شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802130000011 تاریخ صــدور: 1398/04/05 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى- بدین وسیله به محســن صالحى فرزند على شناسنامه شماره 520 کدملى 
5110310033 ســاکن: مبارکه، صفائیه، محله 9، خیابان ناصرخسرو، فرعى 2، پالك 12 
ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه مبارکه به اســتناد قرارداد بانکى شماره 9305682856 
مورخ 1393/07/08 جهت وصول مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل و مبلغ 15/900/000 
ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1398/02/23 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى 
روزانه به ازاى هر سه هزار ریال مبلغ 2/8 ریال طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به کالســه 9800147 در این اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مورخ 
98/03/11 مامور پســت، امکان ابالغ واقعى اجرائیه، به شما میسر نگردیده است، لذا بنا به 
تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 
جریان خواهد یافت. م الف: 542657 نصراللهى مبارکه- رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

مبارکه  /5/111
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوســیله اعالم مى نماید به موجب درخواســت على قادرى ریزى به طرفیت مهدى- 
محسن- مریم- ســمیه- ام الب نین همگى قادرى- ایران باباخانى قرار تحریر ترکه مرحوم 
حیدر قادرى طى شماره 98- 502 در شوراى حل اختالف لنجان صادر و وقت اجراى قرار 
ساعت 11 مورخه دوشــنبه 98/6/4 تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها 
بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى شود 
در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان به آدرس زرین شهر- جنب دادگسترى 
حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 542633 شعبه چهارم 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /5/120
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97 / 735 ش 4 ح  شماره دادنامه 159 تاریخ رسیدگى : 29 
/ 3 /98 درخصوص دعوى خواهان : نریمان مهربانى فرزند قلى – شــهرکرد فلکه معلم خ 
شیخ محمد خیابانى کوچه 12 پ 4 بطرفیت خواندگان 1 – على بهزاد مهر  2- بابک رضایى 
3 – حسین بهزاد مهر  هرسه مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 000 / 160/000 ریال 
بابت 4 فقره سفته به شــماره 975888 مورخ 10 / 11 / 97 به مبلغ 000 / 000 / 50 ریال و 
975886 مورخ 10 / 11 / 97 به مبلغ 000 / 000 / 50 ریــال و 975887 مورخ 10 / 11 / 
97 به مبلغ 000 / 000 / 50 ریال و 909323 مورخ 10 / 11 / 97 به مبلغ 000 / 000 / 10 
ریال با احتساب تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و صدور قرار تامین خواسته با بررسى محتویات 
پرونده و شرح دادخواست و مستندات تقدیمى شامل تصویر مصدق ظهر و روى 4 فقره سفته 
به شماره هاى فوق الذکر و باعنایت به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخ 4 / 3 / 98 
شورا و نظر به اینکه علیرغم ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى خواندگان در جلسه مزبور حاضر 
نشده و الیحه اى ارســال ننموده و دلیلى بر برائت ذمه خود به شورا اقامه نکرده اند و وجود 
اصل سفته ها در ید خواهان حکایت از اشــتغال ذمه خواندگان ردیف الول و سوم به ترتیب 
بعنوان صادر کننده و ضامن دارد لذا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشــخیص و مستنداد به 
مواد 198 – 519 – 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 307 و 309 و 403 قانون تجارت 
حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول و ســوم بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ 000 / 
000 / 160 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2305000 ریال بابت هزینه دادرسى متعلقه و 
الصاق تمبر به اوراق پیوست دادخواست به انضمام هزینه نشرآگهى و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست ( 
15 / 11 / 97 ) لغایت زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم میدارد راى صادره غیابى 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین 
مدت قابل تجدى نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر محاکم حقوقى شاهین شهر  مى 
باشد.  ونسبت به خوانده ردیف دوم نظر به اینکه بعنوان شاهد ظهر سفته هاى مزبور را امضاء 
نموده است مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسى مدنى ناظر بر بند 4 ماده 84 آن قانون قرار 
رد دعوى را صادر و اعالم مى نماید . ضمنا نظر به اینکه خواهان در جلسه مزبور درخواست 
خود مبنى بر صدور قرار تامین خواسته را مسترد نموده است مستفاد از ماده 107 قانون آیین 

دادرسى مدنى قرار رد در خواست خواهان صادر که قرار هاى صادر ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل تجدید نظر در محاکم حقوقى شاهین شــهر خواهد بود528671م الف  سعید مهدى 

پور - قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف  شاهین شهر /5/112 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم سپهر ساغرزاده دادخواستى به خواسته مطالبه به 
طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 231 ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به 
تاریخ 16 / 6 / 98 ساعت 30/ 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 541988 /م الف . مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/  5/113 
مزایده اموال منقول  - نوبت اول 

در پرونده  980471 اجرایى شــعبه اجراى احکام مدنى دادگســترى شاهین شهر مجتمع 
تجارى ادارى سیتى سنتر به مدیریت آقاى جلیل مالکى محکوم به پرداخت جمعا 250/ 891 
/ 168 ریال بابت اصل خواســته در حق آقاى محمد رضا اردلى و مبلغ 562 / 444 / 8 ریال 
بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت شده است که محکوم لها در جهت وصول 
مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار طبق نظریه کارشناس دادگسترى شامل یک دستگاه 
ژنراتور چهار سیلندر در من ساخت ایران به صورت مستعمل بوده و یک دستگاه ژنراتور مدل 
STANFORD و توان GOKVA ساخت کشــور چین مى باشد که به مبلغ 000 / 
000 / 180 ریال ارزیابى شده و نظریه کارشناس مصون از ایراد و اعتراض باقیمانده با توجه 
به میزان طلب محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى شامل مبلغ 000 / 000 
/ 2 ریال بابت دستمزد کارشناسى و مبلغ 000 / 000 / 1 ریال على الحساب بابت هزینه نشر 
آگهى مرحله اول مزایده دستگاههاى  فوق در روز یکشنبه مورخ 27 / 5 / 1398 ساعت 9 در 
دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض فروش 
گذاشته مى شود مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایســت 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس 
به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب ســپرده 21712902777002 نزد بانک ملى 
شاهین شهر  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید 
و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت 
واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل 
از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز 
انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شــوند . 541863 /م الف علیرضا خالقى – دادورز احکام 

شعبه سوم دادگسترى شاهین شهر /5/114 
ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 98/5/8 
دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشــار درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده 
کالسه 240/97 به این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 98/6/10 ساعت  خواهان: حسین 
احمدى فرزند لطفعلى خوانده: شرکت یکتا کاریز ســپاهان به امضاى رضا مهدوى نژاد – 
ارشلو- مجهول المکان – داود احمدى ســاکن دهق –خ امام خواسته: مطالبه مبلغ بیست 
میلیون ریال با خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى 
به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول شــوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت وقت 
رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از 
تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رســاند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. 
فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 540761/م الف، دبیرشعبه اول شوراى 

حل اختالف مهردشت/ 5/115 
ابالغ اجراییه

آگهى ابالغ اجراییه 9800204- شــماره پرونده : 139704002004000795/2 شــماره 
بایگانى پرونده 9800204  شماره آگهى ابالغیه 139803802120000004 تاریخ صدور 

1398/04/19 دفترخانه اسناد رســمى شماره 92 شهر اصفهان اســتان اصفهان - بدین 
وســیله به صاحبان امضا شرکت ســاز اندیش به شناســه ملى 10260088382 و شماره 
ثبت 21249 مقیم :شهرك صنعتى اشــترجان خیابان دوم پالك 7 که بنابر گواهى مأمور 
مربوطه ابالغ واقعى اجرائیه در آدرس اعالمى به نشــانى شهرك صنعتى اشترجان خیابان 
سوم پالك 24 به شــما امکان پذیر نگردیده ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک تجارت 
استان اصفهان به استناد سند رهنى شــماره 134330مورخ 76/03/04 تنظیمى دفترخانه 
اسناد رســمى 92 اصفهان جهت وصول مبلغ 15/713/741/694ریال بابت اصل بدهى و 
مبلغ 13/769/092/354ریال بابت سود و مبلغ 15/181/487/424ریال جریمه تاخیر تادیه 
تا تاریخ97/07/04 و از این تاریخ به بعد مبلغ 28/271/210ریال اضافه مى گردد (موضوع 
الزم االجرا به شرح سند رهنى شــماره 152965مورخ93/03/29مى باشد)به انضمام کلیه 
هزینه هاى قانونى و اجرایى و حق الوکاله وکیل و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى 
طبق مقررات علیه شــما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9800204 در این 
واحد تشکیل شده لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اجراییه 
فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام نمایید مورد وثیقه مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق 
مزایده فروخته و از حاصل فروش ان طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شد درضمن 
غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد . م الف: 538337 مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى فالورجان/ 5/116 
ابالغ اجراییه

آگهى ابالغ اجراییه 9800201- شــماره نامــه : 139804902120000928 تاریخ نامه 
: 1398/04/29 شــماره پرونده : 139704002004000797/2 شــماره بایگانى پرونده : 
9800201 دفترخانه اسناد رسمى شماره 92 شــهر اصفهان استان اصفهان - بدین وسیله 
به صاحبان امضا شرکت ساز اندیش به شناسه ملى 10260088382 و شماره ثبت 21249 
مقیم :اصفهان که بنابــر گواهى مأمور مربوطــه ابالغ واقعى اجرائیــه در آدرس اعالمى 
به نشانى شهرك صنعتى اشــترجان خیابان سوم پالك 24 به شــما امکان پذیر نگردیده 
ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک تجارت اســتان اصفهان به استناد سند رهنى شماره 
128371 مورخ 74/12/05 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى 92 اصفهان جهت وصول مبلغ 
15/713/741/694ریال بابت اصل بدهى و مبلغ 13/769/092/354ریال بابت ســود و 
مبلغ 15/181/487/424ریال جریمه تاخیر تادیه تا تاریخ97/07/04 و از این تاریخ به بعد 
مبلغ 28/271/210ریال اضافه مى گردد (موضوع الزم االجرا به شــرح سند رهنى شماره 
152965مورخ93/03/29مى باشد)به انضمام کلیه هزینه هاى قانونى و اجرایى و حق الوکاله 
وکیل و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و 
پرونده اجرائى به کالسه 9800201 در این واحد تشکیل شده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمایید مورد وثیقه مندرج در سند رهنى فوق با 
تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش ان طلب بستانکار 
و حقوق دولتى استیفا خواهد شد درضمن غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد 

شد . م الف: 538346 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان/ 5/118 
ابالغ اجراییه

آگهى ابالغ اجراییه 9800205- شــماره پرونده : 139704002004000796/2 شــماره 
بایگانى پرونده 9800203  شماره آگهى ابالغیه 139803802120000005 تاریخ صدور 
1398/04/19 دفترخانه اسناد رســمى شماره 92 شهر اصفهان اســتان اصفهان - بدین 
وســیله به صاحبان امضا شرکت ســاز اندیش به شناســه ملى 10260088382 و شماره 
ثبت 21249 مقیم :شهرك صنعتى اشــترجان خیابان دوم پالك 7 که بنابر گواهى مأمور 
مربوطه ابالغ واقعى اجرائیه در آدرس اعالمى به نشــانى شهرك صنعتى اشترجان خیابان 
سوم پالك 24 به شــما امکان پذیر نگردیده ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک تجارت 
استان اصفهان به استناد سند رهنى شــماره 134068 مورخ 76/02/11 تنظیمى دفترخانه 
اسناد رســمى 92 اصفهان جهت وصول مبلغ 15/713/741/694ریال بابت اصل بدهى و 
مبلغ 13/769/092/354ریال بابت سود و مبلغ 15/181/487/424ریال جریمه تاخیر تادیه 
تا تاریخ97/07/04 و از این تاریخ به بعد مبلغ 28/271/210ریال اضافه مى گردد (موضوع 

الزم االجرا به شرح سند رهنى شــماره 152965مورخ93/03/29مى باشد)به انضمام کلیه 
هزینه هاى قانونى و اجرایى و حق الوکاله وکیل و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى 
طبق مقررات علیه شــما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9800203 در این 
واحد تشکیل شده لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اجراییه 
فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام نمایید مورد وثیقه مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق 
مزایده فروخته و از حاصل فروش ان طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شد درضمن 
غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد . م الف : 538343 مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى فالورجان/ 5/119 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى پالك شماره 3259 / 437  به نام ورثه 
مرحوم محترم هادیان جزى و غیره در جریان ثبت است  و عملیات تحدید حدود قانونى آن 
به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در صبح روز دو شنبه 4 / 6 / 1396 ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار 5 / 5 / 1398 و به اختیار روزنامه  طبق مقررات صادره – 541950/م الف ناصر 

صیادى ، رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 5/121 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 517/97 خواهان: حامد نصارى فرزند خلف به آدرس: دیزیچه- خ معلم- ك روشن- 
بن بست اول- پالك 7 خوانده: على قاسمى پیربلوطى به آدرس: مجهول المکان موضوع: 
مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 70/000/000 ریال به شــماره 9603/320897- 12، 
97/3/15 در تاریخ 97/10/4 خواهان دادخواستى به طرفیت خوانده فوق به شورا تقدیم داشته 
لذا وقت رسیدگى به تاریخ 98/6/20 ساعت 16/30 تعیین گردیده. لذا خوانده جهت گرفتن 
نسخه ثانى دادخواست و ضمایم مى تواند روزهاى زوج از ســاعت 16 تا 19 به شوراى حل 
اختالف شماره هفتم مبارکه واقع در دیزیچه- خ شهدا- روبروى مسجد جامع مراجعه نمایند. 
این آگهى در یک نوبت به تجویز ماده 73 آیین دادرسى مدنى ابالغ مى گردد. م الف: 539591 

شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه  (مجتمع شماره یک) /5/110
ابالغ اجراییه

آگهى ابالغ اجراییه 9800205- شــماره پرونده : 139704002004000794/2 شــماره 
بایگانى پرونده 9800204  شماره آگهى ابالغیه 139803802120000003 تاریخ صدور 
1398/04/19 دفترخانه اسناد رســمى شماره 92 شهر اصفهان اســتان اصفهان - بدین 
وســیله به صاحبان امضا شرکت ســاز اندیش به شناســه ملى 10260088382 و شماره 
ثبت 21249 مقیم :شهرك صنعتى اشــترجان خیابان دوم پالك 7 که بنابر گواهى مأمور 
مربوطه ابالغ واقعى اجرائیه در آدرس اعالمى به نشــانى شهرك صنعتى اشترجان خیابان 
سوم پالك 24 به شــما امکان پذیر نگردیده ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک تجارت 
استان اصفهان به استناد سند رهنى شــماره 138725 مورخ  76/12/27 تنظیمى دفترخانه 
اسناد رســمى 92 اصفهان جهت وصول مبلغ 15/713/741/694ریال بابت اصل بدهى و 
مبلغ 13/769/092/354ریال بابت سود و مبلغ 15/181/487/424ریال جریمه تاخیر تادیه 
تا تاریخ97/07/04 و از این تاریخ به بعد مبلغ 28/271/210ریال اضافه مى گردد (موضوع 
الزم االجرا به شرح سند رهنى شــماره 152965مورخ93/03/29مى باشد)به انضمام کلیه 
هزینه هاى قانونى و اجرایى و حق الوکاله وکیل و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى 
طبق مقررات علیه شــما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9800205 در این 
واحد تشکیل شده لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اجراییه 
فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام نمایید مورد وثیقه مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق 
مزایده فروخته و از حاصل فروش ان طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شد درضمن 
غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد . م الف: 538331  مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى فالورجان/5/117

تأمین آب شرب شهرضا در وضعیت مطلوب قرار دارد و 
مردم با هیچگونه افت فشار و قطعى احتمالى آب مواجه 

نیستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره 
به وقوع حادثه در یکى از منابع تولید آب شرب در شهرضا 
گفت: در چند روز اخیر در یکى از چاه ها  که آبدهى آن به 
بیش از 40 لیتر در ثانیه مى رسد که میزان قابل توجهى 
اســت حادثه اى رخ داد کــه با رفــع آن در حال حاضر 

وضعیت تأمین آب شرب شهرضا مطلوب است.
هاشــم امینى اعالم کرد: با بروز این حادثه بیش از 10 
درصد ظرفیت تأمین آب شرب شهرضا کاهش یافت که 

این رقم تأثیر بسزایى در تأمین پایدار آب شرب مشترکین 
داشت. وى افزود: شهرضا تحت پوشش طرح آبرسانى 
اصفهان بزرگ قرار ندارد و آب شرب این شهر از طریق 
چاه هایى که در شهرستان هاى سمیرم و شهرضا قرار 

دارند تأمین مى شود.
امینى خاطرنشان کرد: در حال حاضر براى تأمین پایدار 
آب شــرب شــهرضا با کمبود 150 لیتر در ثانیه مواجه 
هستیم که خوشبختانه توانستیم با اعمال مدیریت مصرف 
آب شرب را عادالنه و با فشار یکسان در بین مردم توزیع 
کنیم. وى افزود: کیفیت آب شرب شهرضا نیز مورد تأیید 

مراکز ذیصالح است. 

بیش از 90 درصد از مساحت استان اصفهان معادل 9/8 
میلیون هکتار را عرصه هاى منابع طبیعى و ملى تشکیل 
مى دهد و از این میزان حــدود 403 هزار هکتار جنگل 
معادل (4 درصــد)، 6 میلیون هکتار مرتــع معادل (64 

درصد) است.
با گرم شدن هوا و شروع فصل تابستان، مسئوالن هشدار 
دادند که احتمال آتش ســوزى در حــدود یک میلیون

 و 800 هزار هکتار از مراتع اســتان اصفهان وجود دارد. 
به گفته مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان 
از ابتداى امســال تا پایان تیر، 22 مورد حریق در منابع 
طبیعى، مراتع و عرصه هاى محیط زیست استان رخ داد 

که نسبت به مدت مشــابه سال گذشته حدود 40 درصد 
کاهش یافت.

منصور شیشــه فروش در گفتگو با «ایرنا» با بیان اینکه 
بر اثر این آتش ســوزى ها، حدود 114 هکتار از مراتع و 
عرصه هاى محیط زیست طعمه حریق شد، افزود: این 
حوادث حدود 120 میلیارد ریال خســارت وارد کرد.  وى 
گفت: بیشــتر این حوادث در شهرســتان هاى غربى و 
جنوبى استان از جمله ســمیرم، فریدونشهر، خوانسار، 
فریدن، نطنز و شاهین شهر و میمه رخ داده و عامل 90 
درصد از این آتش سوزى ها، خطاى انسانى و 10 درصد 

گرما و وزش باد بود.

وضعیت مطلوب
 تأمین آب شرب شهرضا

114 هکتار از مراتع اصفهان
 سوخت

خطر انقراض
على بختیار، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: گلپایگان به عنوان بزرگ ترین 
تولید کننده شیر کشــور مطرح است اما طى این سال ها 
60 هزار رأس دام شیرى گلپایگان به 30 هزار رأس رسید 
و این زنگ خطرى اســت براى منقرض شدن نسل گاو 

شیرى در این شهرستان.

خدمات رسانى به 500 معلول
فرزاد محمدى پور، رئیس اداه بهزیستى خوانسار با اشاره به 
خدمات رسانى به 500 فرد معلول تحت حمایت بهزیستى 
این شهرســتان، گفت: در یکسال گذشــته با مشارکت 
دهیارى ها در طرح «CBR» شــش خانه  روستایى با 
اختصاص اعتبارى بالغ بر پنج میلیون تومان مناسب سازى 

شده است.

ثبت ملى
 آیین عزادارى شالزنى بافران

آیین عزادارى شالزنى بافران نایین در فهرست ملى میراث 
ناملموس ثبت شد. محمود مدنیان، رئیس میراث فرهنگى، 
صنایع دستى وگردشگرى نایین گفت: در این آیین عزاداران 
شالى به رنگ سیاه یا سبز بر گردن مى آویزند و در حالى که 
یک سوى آن رهاست، سوى دیگر را در دست گرفته، با نظم 
خاص و هماهنگ با نوحه دسته ، گاه آن را باال آورده بر شانه 

مى افکنند و گاه فرو برده در دست نگاه مى دارند. 

خبر

532 طرح مخابراتى در دست اجرا با اعتبار افزون بر 576 
میلیارد ریال در اســتان اصفهان وجود دارد که به گفته 
مدیرعامل شرکت مخابرات این استان، به تدریج تا پایان 

سال جارى مورد بهره بردارى قرار خواهند گرفت. 
مهدى حیدرزاده بیان کرد: بر اساس برنامه زمانبندى این 
طرح ها هر هفته و یا دو هفته یک بار در شهرستان هاى 

استان اصفهان بهره بردارى خواهد شد.
وى در مورد پوشش تلفن همراه افزود: نقاط کور جاده هاى 
اصلى استان اصفهان خیلى کم و نزدیک به صفر است 
و براى برطرف کردن مشــکل پوشــش آنتن دهى در 
بخش هاى روستایى نیز با بهره گیرى از طرح یو اس او  

گام هاى بلندى برداشته شده است.
مدیرعامل شــرکت مخابرات اصفهان یادآور شد: پیش 

تر اهالى روستاى وادقان از توابع بخش نیاسر کاشان از 
طریق تلفن هاى همراه فقط امکان گفتگو را داشتند که با 
بهره بردارى از طرح یو اس او افزون بر بهینه سازى ارتباط 
تلفنى، امکان بهره گیرى از اینترنت پرسرعت با پهناى 

باند مناسب نیز فراهم خواهد شد. 

سرپرست شهردارى نجف آباد از روند اقدامات درحال 
انجام کشــتارگاه صنعتى نجف آباد بازدیدى به عمل 
آورد. محمد مغزى در این خصــوص گفت: مباحث و 
مراحل مناقصه و تعیین و تکمیل تجهیزات ســرخانه، 
دیوارکشى مجموعه کشتارگاه و محوطه سازى بیرون 

سالن کشتارگاه مورد بحث و تبادل نظر واقع شد.
شایان ذکر اســت عملیات اجرایى اولین فاز کشتارگاه 
صنعتى نجف آباد با صرف اعتبار بالغ بر هشت میلیارد 
تومان به پایان رسیده و در حال حاضر دو مناقصه دومین 
فاز آن به ارزش 12 میلیارد تومان شامل خرید تجهیزات 
و تکمیل ساختمان و ابنیه برگزار شــده است و تعیین 
پیمانکار صورت گرفته و قرارداد آن منعقد شــده است 

و درحال کارند.
بخش زیــادى از بودجه صــرف شــده در اولین فاز 

کشــتارگاه، طى رایزنى هاى گسترده صورت گرفته از 
طریق دفتر مقام معظم رهبرى تأمین شده و در دومین 
فاز نیز قرار اســت با صرف بودجــه 15 میلیارد تومانى 
عالوه بر ســاخت تصفیه خانه و بخش هاى دیگرى از 
این مجموعه، تجهیزات مــورد نیاز آن هم خریدارى و 

نصب شود .

532 طرح مخابراتى استان اصفهان تکمیل مى شود

بازدید از کشتارگاه صنعتى نجف آباد

مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان گفت: این استان 
جایگاه نخست کشور در اجراى طرح هاى نوین ثبتى را دارد.

على بهبهانى، رسالت اصلى سازمان ثبت اسناد و امالك را 
تثبیت حقوق مالکانه اشــخاص حقیقى و حقوقى دانست و 
اظهار کرد: امروزه 85 درصد از خدمات ثبت اسناد و بایگانى 
پرونده ها به صورت الکترونیکى است تا امنیت بیشترى داشته 
باشد و مردم به سادگى قادر به انجام و پیگیرى امور خود باشند.

وى ادامه داد: در زمان جنگ تحمیلى، کشور با مشکالتى از 
جمله در زمینه اسناد مالکیت مواجه شد اما الکترونیکى شدن 
پرونده ها سبب مى شــود چنانچه اتفاق یا بحرانى رخ داد در 

کمترین زمان اطالعات بازسازى شود.
مدیرکل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان تصریح کرد: 
اصفهان به عنوان نخستین استان کشــور بود که موفق به 
اجراى طرح آرشــیو الکترونیکى پرونده هاى ثبتى شد و این 
اقدام باعث حذف 60 درصد گردشــکار دســتى شده است. 
بهبهانى خاطرنشان کرد: طرح پستى اسناد که سبب کاستن 
از مراجعات بى مورد متقاضیان به واحدهاى ثبتى و سفرهاى 
اضافه درون شهرى شد نیز براى نخستین بار در اصفهان اجرا 
شد. وى اضافه کرد: با اجراى طرح پستى کردن اسناد رسمى، 
دیگر نیازى به مراجعه حضورى مردم به واحدهاى ثبتى براى 

پیگیرى تقاضا و مراحل صدور سند مالکیت نیست.
 مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان عنوان کرد: طرح 
نظارت تلفنى و ارزیابى نیز اجرایى شد تا روند کار مورد بررسى 

و ارزیابى قرار گیرد. بهبهانى اظهار کرد: تاکنون بالغ بر ده هزار 
تماس تلفنى با ثبت اسناد و امالك استان انجام شده و شمار 
زیادى از مردم از کیفیت خدمات دهى این حوزه اعالم رضایت 
کرده اند.وى گفت: اجراى این طرح ها باعث شد ساالنه از سه 
میلیون مراجعات مردمى به دفتر و ادارات ثبتى کاسته و شمار 

اسناد مالکیت از 14 هزار جلد به 34 هزار جلد افزایش یابد.
مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان با بیان اینکه براى 

نخستین بار در کشور طرح پیشخوان در این استان اجرا شد، 
تصریح کرد: اجراى این طرح سبب کاهش 70 درصد مراجعات 
مردمى به مراجع ثبتى شده است. بهبهانى با بیان اینکه وجود 
نواقص در قانون ثبت باعث شــده مشکالت متعددى براى 
مردم به منظور دریافت سند مالکیت به وجود آید، تأکید کرد: 
اصفهان تنها استانى است که پنج پروژه فعال عمرانى ثبتى در 

آن در دست اجر است.

اصفهان رتبه نخست کشور 
در اجراى طرح هاى ثبتى را دارد
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براى نحوه نوشیدن آب، میزان و زمان مصرف آن در 
منابع مختلف دستورات موکدى آمده است؛ با وجود 
اینکه مصرف به اندازه آب آشــامیدنى سالم براى 
سالمت انسان الزم اســت اما در صورت نوشیدن 
بیش از حد آب یا نوشیدن آب در زمان هاى نامناسب، 
همین آب خوردن مى تواند زمینه ابتالى شــما به 
انواع بیمارى ها از جمله بیمارى هاى گوارشى، قلبى 
و کلیوى را فراهم کند! در ادامه به زمان هاى ممنوع 

براى نوشیدن آب اشاره شده است:
بین غذا خوردن و تا یک ســاعت پیش و بعد از آن. 
نوشیدن آب سرد به مقدار زیاد. نوشیدن آب یخ در 
هواى بسیار گرم. بعد از حرکات ورزشى شدید.  بعد 
از اســتحمام.  بین خواب و بعد از خواب. نوشیدن 
آب گرم بعد از غذاى شور. نوشیدن آب سرد بعد از 
خوردن غذاى شیرین. بعد از خوردن میوه مخصوصًا 

میوه هاى مرطوب.

ما باید هم نگــران گرما و هم ســرما براى کودك باشــیم. در گذشــته کــه امکانات 
گرمایشــى و سرمایشــى مانند امروز نبود و افراد زیر کرســى زندگى مى کردند، طبیعتًا 
این نگرانى وجود داشت که ممکن اســت درجه حرارت بدن نوزاد کم شود و سردى بدن 
نوزاد ضررهایى را به او وارد کند اما این روزها معموًال اتاق ها و خانه ها بیش از حد گرم است.

این ســوء تفاهم براى خانواده هــا وجود دارد که فکــر مى کنند اگر نــوزادان را گرم نگه 
دارند، ســرما نمى خورند در حالى که ســرماخوردن به گرما و ســرما ارتباطى ندارد بلکه 
عامل ســرماخوردگى ویروس هاى متعدد اســت که باید نوزادان در معــرض افراد بیمار 

قرار نگیرند.
 البته تغییر دماى ناگهانى از سرما به گرما یا از گرما به ســرما، بدن انسان را براى دریافت 
ویروس ها مستعدتر مى کند  اما اینکه بچه را گرم نگه داریم، اشتباه است. خیلى اوقات بچه ها 

از شدت گرما تب مى کنند. 
همین موضوع موجب مى شود که بدن بچه آب زیادى را از دست بدهد  و گاهى بچه خیلى 
خواب آلود شده و براى خوردن شیر بیدار نمى شود  و مکیدن او خیلى ضعیف مى شود بنابراین 

وزن زیادى را  از دست مى دهد.
از دست دادن مقدارى وزن بعد از تولد طبیعى است اما وقتى محیط خیلى گرم یا لباس زیاد 
باشد، این از دست دادن وزن بیشتر مى شود. ممکن است حتى اگر گرما خیلى زیاد باشد، براى 
نوزاد خون ریزى مغزى ایجاد شود. حتى ممکن است یک درصد از بچه ها بدون دلیل فوت 
کنند که یکى از عوامل آن، همین گرماى بیش از حد است بنابراین باید هم از گرماى زیاد و 
هم از سرماى زیاد اجتناب کرد. درجه حرارتى که براى ما مطلوب است براى نوزاد نیز مناسب 
است. مى توانیم در جایى که نوزاد خوابیده کنار او بخوابیم. اگر با چند لباس و روانداز راحت 

بودیم براى او نیز همین گونه است .

 مشــکلى که در حال حاضر وجود دارد، قند، چربى 
و مواد نگهدارنده  مضرى اســت که در مواد غذایى 

صنعتى و آماده  مصرف وجود دارد.
امــروزه عموم مــردم و حتــى ورزشــکارانى که 
در رژیم 100 در صد هســتند، به مواد مضر موجود 
در مــواد غذایــى صنعتى بســیار کــم توجهند و 
عمدتًا به عنــوان میان وعده از این مواد اســتفاده 

مى کنند.
به طور مثــال، بیســکویت هاى کارخانه اى نظیر 
بیسکویت هاى سبوس دار معروف، که داراى شکر، 
نمک، مارگارین، شربت اینورت و روغن هستند، و 
همیشه هم به عنوان بیســکویت رژیمى از آنها یاد 
شده، در هر بسته  خود به طور میانگین دارى 16 عدد 
بیسکویت هستند که هر عدد بیسکویت آن داراى 
61/5 کالرى و یک بسته  کامل 200 گرمى آن که 
ورزشکاران مثل نقل و نبات استفاده مى کنند، داراى 
986 کیلو کالرى است! این میزان کالرى، برابر است 
با چیزى در حدود یک ساعت و نیم فعالیت هوازى! 
حاال اولین چیزى کــه باید بدانیم این اســت که 
چربى ها کالرى بیشــترى دارند یا قندها؟ هر گرم 
قند، داراى 4 کیلو کالرى و هر گرم چربى داراى 9 
کیلو کالرى است. بنابراین، چربى، بیش از دو برابر 

قند کالرى دارد.
 در نتیجــه در یــک رژیــم غذایــى متعــادل، 
میــزان دریافتى چربى ها در مقایســه بــا قندها 

(کربوهیدرات ها) کمتر است. بدین ترتیب و به طور 
مثال، چربى توصیه شده در یک رژیم غذایى حدود 
30 تا 35 درصد کل کالرى مصرفى و کربوهیدرات 
50 تا 55 درصد و پروتئین به میزان 10 تا 20 درصد 

است.
اگر شــما عزیزان ورزشــکار از یــک مربى واجد 
شــرایط مربیگرى و یا یک متخصص تغذیه  کامًال 
آگاه، برنامه  دقیــق غذایى بگیرید، و ســعیتان بر 
این باشــد که خودتان آشــپزى کنید و وعده هاى 
اصلى و میان وعده هایتــان را آماده کنید، از میزان 
دقیق این مواد در غذایتان مطلع هستید، پس براى 
جلوگیرى از افزایــش وزن و چاقى و تجمع چربى 
در بدنتان ســعى کنید غذاهاى آمــاده به مصرف

 نخورید! 
تمام ســعیتان بر این باشــد کــه تــا مى توانید از 
چربى هاى حیوانى مثل گوشت قرمز، محصوالت 
لبنى پر چرب مثــل مارگارین، کــره، خامه، پنیر، 
ماست و شــیر پر چرب، روغن هاى جامد، پوست 
مرغ، انواع نوشابه هاى شیرین و آبمیوه هاى صنعتى، 
سوسیس و کالباس، قند و شــکر، شیرینى جات و 
تنقالت صنعتى، مشــروبات الکلى و انواع ســس 

استفاده نکنید.
همچنین باید بدانید چربى هاى اشباع و به خصوص 
انواع سس، حتى در مقادیر بسیار کم، واقعًا به تمرکز 

چربى در بدنتان کمک مى کند.

خاکشیر به عنوان یک ملین مالیم شناخته مى شود 
که با افزایش حرکات روده به پیشگیرى و درمان 
یبوست کمک مى کند؛ شــربت خاکشیر اگر با آب 
گرم تهیه شــود به درمان یبوست کمک مى کند، 
در طب سنتى از خاکشیر براى پاك سازى روده ها 
و درمان اسهال استفاده مى شود، اگر شربت خاکشیر 

با آب سرد و شکر تهیه شــود، اسهال را درمان 
مى کند، نوشــیدن روزى دو یا ســه لیوان 
شربت خاکشیر به دلیل خواص ضد التهابى 
و ضد باکترى که دارد به درمان شوره سر 

کمک مى کند.

میزان اســید فولیک «ماش» به قدرى باالست 
که کارشناسان تغذیه توصیه مى کنند خوردن آن 
نقش مؤثرى در پیشگیرى از بیمارى هاى قلبى و 

عروقى دارد.
کار شناس مسئول گیاهان دارویى سازمان جهاد 
کشــاورزى آذربایجان شــرقى گفت: دانه ماش، 
حاوى بسیارى از مواد مورد نیاز بدن است و در عین 
حال کالرى کمى دارد. زودهضم بوده و از آنجا که 
ماده غذایى متعادلى است مصرف آن به دیابتى ها 

نیز توصیه مى شود.
نقشــى ادامه داد: پتاســیم ماش نیز فراوان است 
بنابراین مصرف آن براى مبتالیان به پرفشــارى 
خون، توصیه مى شود. ماش از نظر منگنز و سلنیوم 
که خاصیت آنتى اکســیدانى دارند، نیز غنى است 
و مصرف آن موجب پیشــگیرى از بیمارى هاى 
مزمن مى شــود. به علت دارا بودن ویتامین A و 
D نیازهاى بدن ما را تأمین مى کند و براى تقویت 

اعصاب و بینایى نیز مفید است.
وى تأکید کرد: اســتفاده از ماش به شکل جوانه 
خواص آن را چند برابر مى کند؛ چرا که فرایند همه 

مواد مغذى به  ویژه آهن افزایش یابد.

زمانى که موضوع انتخاب آدامس مطرح مى شــود، هر 
فردى به عطر و طعم خاصى عالقه دارد که از نمونه هاى 
کالسیک نعناعى، دارچینى یا بادکنکى تا هندوانه اى و 
اکالیپتوس را شامل مى شوند. عطر و طعم هاى آدامس 
بى پایان به نظر مى رسند اما لذت آدامس جویدن تنها به 

انتخاب عطر و طعم مورد عالقه محدود نمى شود.
 افراد بسیارى از آدامس جویدن به عنوان اقدامى کمکى 
براى کاهش وزن استفاده مى کنند. به گفته برخى، این 
کار به کنترل هوس هــاى غذایى کمک مى کند. براى 
دیگران، آدامس جویدن آنهــا را از غذا خوردن، به ویژه 
غذاهاى کم ارزش سرشار از کالرى باز مى دارد. اما بحث 
در مورد اینکه آدامس جویدن راهبردى قابل قبول و سالم 
براى کاهش وزن محسوب مى شود یا خیر همچنان ادامه 

دارد و نتایج پژوهش ها در این زمینه یکدست نیستند.
شواهدى وجود دارند که از کاهش وزن به واسطه آدامس 
جویدن پشــتیبانى مى کنند. آدامس جویدن به واسطه 
کاهش هوس هــاى غذایى و میــزان کالرى مصرفى، 
افزایش انرژى مصرفى در بدن و کاهش سطوح استرس 

مى تواند در این زمینه مؤثر باشد.
یکى از بزرگ تریــن فواید آدامس جویــدن کمک به 
پیشــگیرى از غذا خــوردن بى فکر اســت. اگر جذب
 خوراکى هاى سرشار از کالرى خالى مى شوید، جایگزینى 
این عادت با آدامس جویدن مى تواند تصمیم عاقالنه اى 
باشد. یا اگر به خوردن تنقالت عالقه زیادى دارید، به ویژه 
اگر هوس مصرف خوراکى هاى شیرین زیاد به سراغ شما 
مى آید، آدامس جویدن مى تواند اقدامى ساده و مؤثر براى 
مقابله با این شرایط باشد. آدامس جویدن براى افرادى که 
به طور مکرر احساس نیاز به مصرف تنقالت در آنها شکل 
مى گیرد یا درگیر غذا خوردن احساسى مى شوند مى تواند 

بسیار مفید باشد. این اقدام مى تواند به عنوان یک عامل 
حواسپرتى براى پرهیز از غذا خوردن هاى خارج از برنامه 
استفاده شــود. براى افرادى که در زمان استرس به غذا 
خوردن تمایل دارند نیز آدامس جویدن مى تواند یک راه 

حل خوب فاقد کالرى باشد.
اما در شــرایطى که به نظر مى رســد آدامس جویدن 
مى تواند به کاهش وزن کمک کند، ممکن است داراى 
برخى جنبه هاى منفى نیز باشد. آدامس جویدن ممکن 
است به طور بالقوه فرد را از مصرف میوه و سبزى هاى 

تازه باز دارد و کیفیت رژیم غذایى وى را کاهش دهد.
همچنین، پرهیز از مصرف وعده هاى غذایى روزانه به 
این امید که آدامس جویدن به نوعى گرســنگى شما را 
تسکین دهد نیز یک راهبرد کاهش وزن سالم محسوب 

نمى شود.
براى برخى افراد آدامس جویدن بین وعده هاى غذایى 
مى تواند از مصرف تنقالت پیشگیرى کرده و هوس هاى 
غذایى را مدیریت کند. با وجود این، افراد بسیارى نیز از 
فواید مصرف برنامه ریزى شده خوراکى هاى سالم بین 
وعده هاى غذایى به عنوان روشــى براى تثبیت سطوح 
انرژى و پرهیز از هوس هاى غذایى اســتفاده مى کنند. 
از این رو باید اطمینان حاصل شــود که آدامس جویدن 
جایگزین مصرف میان وعده هاى ســالم نمى شود زیرا 
ممکن است در بلند مدت تالش هاى فرد براى کاهش 

وزن را مختل کند.
همچنین، آدامس مى تواند با روده شما نامهربان باشد. 
براى افرادى که از مشــکالت گوارشى مانند نفخ یا گاز 
شکایت مى کنند، آدامس جویدن ممکن است بهترین 
گزینه براى کمک به کاهش وزن نباشد. آدامس جویدن 
مکرر موجب ورود هواى بیشــتر به دســتگاه گوارش 

مى شود.
در شرایطى که آدامس هاى بدون قند کالرى کمى دارند، 
زمانى که موضوع سالمت روده مطرح مى شود، شیرین 
کننده هاى مصنوعى موجود در بیشتر آنها به مسئله اى 
بحث برانگیز تبدیل مى شوند. بیشتر آدامس ها حاوى 
شیرین کننده هاى مصنوعى هســتند که مى توانند در 
میکروبیوم روده اختالل ایجاد کنند و احتماًال به افزایش 
سیگنال هاى گرسنگى و ذخیره چربى بیشتر منجر شود.

اگر آدامس بدون قند شــما حاوى الکل قندها به عنوان 
یک شیرین کننده است، ممکن اســت با ناراحتى معده 
مواجه شوید. الکل قندها مى توانند در دستگاه گوارش 
تخمیر شوند و موجب ایجاد گاز، نفخ و تغییر در حرکات 

روده شوند.
زمانى که موضوع کاهش وزن مطرح مى شود، آدامس 
جویدن ممکن است براى برخى مؤثر باشد و تأثیرى در 
شرایط دیگران نداشته باشد. بیان این نکته اهمیت دارد 
که آدامس جویدن به خودى خــود موجب کاهش وزن 
چشمگیر نمى شــود، مگر اینکه با بهبود در عادات غذا 

خوردن و انجام ورزش منظم همراه باشد.
اگر به واقع کاهش وزن خــود را هدف گذارى کرده اید، 
آدامس جویدن به تنهایى تأثیر چشمگیرى در بلند مدت 
بر وزن شــما نخواهد داشــت. برنامه ریزى وعده هاى 
غذایى و میــان وعده ها مى تواند بــراى افرادى که در 
تالش براى کاهش وزن هستند، فوق العاده مفید باشد. 
غذا خوردن بر اســاس یــک برنامه منظــم و پرهیز از 
مصرف نکردن  وعده هاى غذایى نیز براى حفظ سطوح 
پایدارى انرژى و کاهش هوس هــاى غذایى در طول

 روز اهمیــت دارد. همچنیــن، مصرف آب فــراوان را 
فراموش نکنید.

مطالعات اخیر نشان مى دهد مصرف افراطى فلفل تند 
خطر بروز اختالل شناختى را افزایش مى دهد.

فلفل حاوى ویتامین C و مقادیر باالى آنتى اکســیدان 
است و مصرف متعادل فلفل هایى با تندى مالیم توصیه 

شده است.
بر اســاس مطالعات قبلى مصرف فلفل هایى با تندى 
زیاد از قبیل فلفل کارولینــا ریپر یا فلفل دم عقربى بدن 
را با مشــکالت جدى مواجه مى کند و موارد مختلفى از 
قرارگرفتن مصرف کنندگان این نوع فلفل در شــرایط 
اورژانسى گزارش شده است. استفاده از این نوع فلفل و 
موارد مشابه دیگر خیلى مرسوم نیست و اغلب فلفل هاى 

مالیم مورد استفاده هستند.
بر اساس یک مطالعه جامع در ســال 2017 میالدى، 
مصرف متعادل فلفل مالیم با کاهش خطر مرگ و میر 

مرتبط است. 
تا امروز هیچ مطالعــه اى در رابطه با مصرف 
فلفل و زوال شناختى صورت نگرفته است ولى 
مطالعات جدید محققان دانشــگاه قطر روى 

4582 فرد چینى نشــان مى دهد مصرف مداوم 
فلفل تند به مقدار بیش از 50 گرم در روز، احتمال زوال 

شناختى و زوال عقل را به میزان دو برابر افزایش مى دهد. 
این رابطه در مورد فلفل تازه و خشک صادق است.

در ادامه آمده اســت، مصرف فلفل بــه میزان متعادل 
خواص مهمى براى منجر به کاهش وزن مى شود و 

ســالمت دارد ولى 
نباید در مصرف آن 
افراط کرد و مصرف 
فلفل هاى تنــد نیز 

سفارش نمى شود.

شاید شما هم جز آنهایى هســتید که روزانه دو سه بار 
دندا  ن هایتان را مسواك مى زنید و گمان هم مى کنید در 
این کار خبره اید. اما باید بدانید بدون اینکه متوجه شوید 

خطاهایى مرتکب مى شوید.

 1. عجله مى کنید
کار شناســان معتقدند یکى از خطاهاى شــایع هنگام 
مسواك زدن، زمانى کوتاهى اســت که براى این کار 
اختصاص داده مى شــود. براى اینکه به خوبى دندا  ن 
هایتان را مسواك بزنید باید حدود دو دقیقه وقت براى 
این کار صرف کنید. وقتى با عجله مســواك مى زنید 
نمى توانید جرم هاى دنــدان را از بین ببرید. نتایج یک 
پژوهش نشان مى دهد دو ســوم افرادى که از بیمارى 
مربوط به لثه رنج مى برند افرادى هســتند که با وجود 
توصیه هاى دندانپزشکان همچنان از اختصاص دادن 

دو دقیقه به مســواك زدن کوتاهى کرده اند. زمانى که 
مسواك را به دست مى گیرید به ساعت خود نگاه کنید و 
دو دقیقه از وقت با ارزشتان را به این کار مهم اختصاص 
دهید. فشار دادن مسواك روى دندان ها باعث مى شود 
بافت لثه ها از دندان ها فاصله بگیرد و از بین برود. حتى 
امکان دارد به حساسیت دندانى یا افتادگى دندان دچار 

شوید.

 2. دقت نمى کنید
خطاى دیگرى که زیاد مرتکب مى شوید این است که 
حین مســواك زدن برخى از مناطق دهان را فراموش 
مى کنید. بایــد با دقت یکســان جلو، عقــب و روى 
دندان ها و همچنیــن لثه ها، زبــان و کام را تمیز کرد. 
اغلب بخش هایــى از دهان که مســواك به راحتى به 
آنجا نمى رسد مثل دندان هاى عقب   رها مى شوند. باید 

توجه داشته باشید که با حوصله و دقت مسواك بزنید. 
برخى افراد در مســواك زدن تمــام دندان ها تنبلى به 

خرج مى دهند.

 3. مســواك را زیاد روى دندان ها فشار 
مى دهید

آیا از آن دســته افرادى هســتید که تصور مى کنند هر 
چه بیشتر مســواك را فشــار دهند دندان ها بهتر تمیز 
مى شــوند؟ باید بگوییم متأسفانه اشــتباه مى کنید. به 
کار بردن انرژى زیاد در حین مسواك زدن از آن دسته 
خطاهاى رایجى است که تمام مراجعان به دندانپزشکان 

مرتکب مى شوند.

4. حرکاتتان اشتباه است
اگر مسواك زدن از رشــته هاى المپیک بود به نظرتان 

چه امتیازى از هیئــت داوران دریافــت مى کردید؟ اگر 
مسواك را به صورت افقى از عقب به جلو و بر عکس روى 
دندا  ن هایتان مى کشید امتیاز باالیى نصیبتان نمى شد. 
مســواك را با حرکات دورانــى کوتــاه و مالیم روى 
دندا  ن هایتان حرکت دهید. نزدیک لثه ها یک زاویه 45 

درجه به مسواك بدهید و از باال به پایین مسواك بزنید.

5. در استفاده از خمیر دندان زیاده روى 
مى کنید

زیاده روى در اســتفاده از خمیر دندان فى نفسه آسیبى 
به دندان ها نمى زند اما امکان دارد بخاطر اینکه دوست 
ندارید دهانتان پر از کف باشــد زمان مسواك زدن را 
کوتاه کنید. براى کودکان الیــه نازکى از خمیر دندان 
کافى است و براى بزرگساالن اندازه یک نخود یا تیله 

بس است و بهتر است زیاده روى نکنید.

آیا آدامس جویدن 
باعث کاهش وزن مى شود؟

سالمتسالمت

 5 خطاى همگانى هنگام مسواك زدن 

دماى اتاق نوزاد و بدن او باید 
چقدر باشد؟
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این رابطه در مورد فلفل تازه و خشک صادق است.
در ادامه آمده اســت، مصرف فلفل بــه میزان متعادل 

خواص مهمى براىمنجر به کاهش وزن مى شود و 
ســالمت دارد ولى 
مصرف آن نباید در
افراط کرد و مصرف

فلفل هاى تنــد نیز 
سفارشنمى شود.

 اگر زیاد فلفل بخوریم چه بالیى سرمان مى آید؟

اال ق اش» ک« ل ف ا ا

 «ماش» بخورید تا
 بیمارى  قلبى نگیرید 

زمان هایى که
 نوشیدن آب 

شما را بیمار مى کند
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شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا مناقصه گرانى که تمایل به حضور در این 
مناقصه ها را دارند بایستى از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir در مهلت مقرر اقدام نمایند.

پرداخت این مناقصات از محل اعتبارات اختصاصى خواهد بود. براى اطالعات بیشتر به اسناد مناقصه رجوع 
کنید.

آگهى مناقصه

روابط عمومى شرکت

نوبت دوم

م الف: 542816

شماره فراخوان ردیف
مبلغ برآورد پایهموضوعدر سامانه ستاد

حداقل شرایط مناقصه گر به ریال

بهسازى و تعمیرات شبکه هاى آبیارى12098001205000017
گواهینامه صالحیت پایه 5 16080361607 پادنا و حنا

در رشته آب

بهسازى و تعمیرات شبکه هاى آبیارى 22098001205000018
گواهینامه صالحیت پایه 5 15241792300نکوآباد و برخوار

در رشته آب

بهسازى و تکمیل کانال هاى اصلى و 32098001205000019
گواهینامه صالحیت پایه 5 32016094924فرعى شبکه آبیارى رودشت شمالى

در رشته آب

42098001205000020
ایمن سازى و نرده گذارى شبکه هاى 
آبیارى حوضه زاینده رود، خمیران و 

پادنا
گواهینامه صالحیت پایه 5 20892325417

در رشته هاى آب و ساختمان

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان

(http://etend.setadiran.ir) 1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1398/05/05 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1398/05/09 
مهلت زمانى ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1398/05/22

زمان بازگشایى پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/05/23 در محل سالن جلسات اداره کل منابع 
طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان مى باشد.

2- محل تحویل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى (http://etend.setadiran.ir) و در موارد 
خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان مى باشد.

3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقى واجد شرایط و تأیید صالحیت شده توسط نظام فنى و اجرائى کشور.
 (http://sajar.mporg.ir) 4- صالحیت کلیه اشخاص حقوقى مى بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنى و اجرائى کشور

به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
5- ســپرده شــرکت در مناقصه: ضمانت نامــه بانکى یا واریز وجه به حســاب تمرکز وجوه ســپرده به شــماره 
4061042107670242 و شماره شناسه 944139061234567891012131415617 نزد بانک مرکزى ایران به نام اداره 

کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان.
6- هزینه آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى نوبت اول

م الف: 544755 اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان- امور پیمانها

دهیارى روستاى انالوجه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 20/33/98539 دفتر امور روستایى و شوراهاى استاندارى اصفهان یک دستگاه 
اسکید لودر (مینى لودر sunward) مدل SWL 3210 صفر کیلومتر را بر اساس قیمت پایه کارشناسى از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. 
لذا از متقاضیان محترم تقاضا مى شود جهت خرید اوراق مزایده و بازدید دستگاه از مورخه 98/05/10 تا 98/05/20 به دهیارى روستاى انالوجه 

به آدرس چادگان روستاى انالوجه مراجعه و یا در صورت ضرورت با شماره هاى 09132714966- 03157726828 تماس حاصل فرمایند. 

آگهى مزایده عمومى

م الف: 544820دهیارى روستاى انالوجه

محل انجام موضوع مناقصهردیف
کار

مدت انجام 
مبلغ برآورد (ریال)مبناى برآوردکار (ماه)

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه (ریال)
حداقل رتبه 
موردنیاز

1

اجراى عملیات جنگلکارى 
با بذر به مساحت 795 
هکتار حوضه آبخیز سه 

(شماره نیاز در سامانه ستاد: 
(2098003457000028

شهرستان 
شاهین شهر و 

میمه
6 ماه

فهرست بهاى 
آبخیزدارى و منابع 

طبیعى سال 98
7/284/871/074364/250/000

5 کشاورزى 
براى اشخاص 

حقوقى

2

اجراى عملیات توسعه جنگل 
با بذر به مساحت 740 هکتار 

حوضه آبخیز تنگ خشک 
(شماره نیاز در سامانه ستاد: 

(2098003457000029

شهرستان 
6 ماهسمیرم

فهرست بهاى 
آبخیزدارى و منابع 

طبیعى سال 98
5/573/331/109278/700/000

5 کشاورزى 
براى اشخاص 

حقوقى

3

اجراى عملیات جنگلکارى با 
بذر به مساحت 1053 هکتار 
حوضه آبخیز مرغ و دنبى 

(شماره نیاز در سامانه ستاد: 
(2098003457000030

شهرستان 
6 ماهبرخوار

فهرست بهاى 
آبخیزدارى و منابع 

طبیعى سال 98
9/629/036/680481/460/000

5 کشاورزى 
براى اشخاص 

حقوقى

جناب آقاى محمدعلى علیخانى
مدیریت محترم روابط عمومى اداره کل امورمالیاتى استان اصفهان

فقدان پدر ارجمن دتان، جانباز سرافراز اسالم مرحوم حاج باقر علیخانى 
موجب تأسف و تأثر فراوان شد. این ضایعه اندوهناك را به جنابعالى و 
خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال براى آن انسان 
فداکار، علو درجات و غفران الهى و براى بازماندگان صبر و اجر مسئلت 

مى نماییم.

سرکار خانم فاطمه محرابى
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض 
نموده، از خداوند متعال براى آن مرحوم غفران و رحمت واسعه 

الهى و براى بازماندگان  صبر و شکیبایى خواستاریم. 

روزنامه نصف جهان  روزنامه نصف جهان

آدرس: جاده اصفهان - شیراز، بعد از شماره گذارى، جنب ایستگاه هواشناسى، خیابان خلیج فارس (26)
شماره تماس: 36541281-031 و 09131005472 و 09133021169

جهت برگزارى مراسم عقد، عروسى ، پاتختى،جشن تولد، 
ولیمه حجاج و همایش ها در سالن هاى مجزا

ھمان ن  ای خاص  زبان  ن  فاوت 


