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آنچه باید درباره سنگ کلیه بدانیدنمایشگاه و حراج آثار هنرى کودکان کار در اصفهانچرا پرویز پرستویى بازیگر «مطرب» شد؟تولید زیرزمینى تنباکو با فضوالت حیوانى  الهالل و گوانگژو منتظر سپاهان هستند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آیا انار
 قند دارد؟

هشدار به 16 مقام کشورى درباره اصفهان
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چرا مصرف ماهى 
در اصفهان کم است؟

درخواست هاى استاندار
 از شهرداران استان اصفهان

یک بانک ایرانى 
5 سوییت در مدرن ترین 

هتل کربال را خرید

5

نمایشگاه کتاب 
اصفهان از امروز 
آغاز مى شود

در سال 2007، مطالعه مهمى منتشر شد که به اثرات چندین 
نوع از ترکیبات گیاهى، از جمله دانه هاى انار، در راستاى 

کاهش قند خون در افراد مبتال به بیمارى دیابت 
اختصاص داشت. یافته هاى این مطالعه حاکى
 از آن هستند که اگر این بیماران از دانه هاى...

چهاردهمین نمایشــگاه کتاب اصفهان با حضور 
ناشران سراسر کشــور از امروز 18 تا 23 آبان در 
محل دائمى نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان 
اصفهان برگزار خواهد شد. این نمایشگاه از ساعت 
9 صبح تا 8 شــب در محل دائمى نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان واقع در پل شهرستان 

برگزار خواهد شد.       
به گفته حجت االسالم محمدعلى انصارى، مدیرکل 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان، 
امســال در نمایشــگاه کتاب اصفهان 30 درصد

 تخفیف در نظر گرفته...
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کوه آتشگاه با تله کابین به کوه صفه وصل مى شودکوه آتشگاه با تله کابین به کوه صفه وصل مى شود
رئیس شوراى شهر با اشاره به اهمیت توجه به محوریت کوه آتشگاه در گردشگرى اصفهان:رئیس شوراى شهر با اشاره به اهمیت توجه به محوریت کوه آتشگاه در گردشگرى اصفهان:
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نامه نگارى مهم رئیس سازمان نقشه بردارى کشور درباره خطرات جدى فرو نشست زمین در استان

حمله به کالدرون با 25 گزینه
 یکى از نزدیکان باشــگاه در مورد کنار گذاشــتن جونیور گفت: «در 
همان روز اول، دو ایجنت موفق به دیدار با محمدحسن انصارى فرد 
شدند و پنج مهاجم خارجى را پیشنهاد دادند تا جانشین جونیور شوند. 
انصارى فرد از آنها خواست فیلم بازى این بازیکنان به همراه کارنامه، 
قیمت دقیق و شرایط جذب آنها را به باشــگاه بدهند. فقط یک روز 
گذشت و تعداد مهاجمان معرفى شده به باشگاه دورقمى شد! حاال که 

حدود یک هفته از آن...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

افـتتاح 
یک دبیرسـتان 

خّیرسـاز
 در اصفهان

چه کسى دیوار چین ایرانى را ساخته است؟
کشف بقایاى سازه اى اسرارآمیز و باستانى در غرب کشور
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مهمان نوازى ام رامهمان نوازى ام را
 نشان دادم نشان دادم

این تعاونى در نظر دارد تعداد سه واحد از واحدهاى تازه احداث خود در خیابان کاوه، خیابان 
اتحاد، کوچه سامان، جنب شــهردارى منطقه 7 و یک واحد ادارى خدماتى در شاهین شهر 
خیابان رازى فرعى 7 شرقى پالك 81 را از طریق مزایده بر پایه قیمت کارشناسى به فروش 
برساند. متقاضیان مى توانند حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه 98/08/30 با مراجعه 
به دفتر تعاونى واقع در شاهین شهر، خیابان رازى، فرعى 7 شرقى، پالك 81، طبقه اول، واحد 
2 و یا با شــماره تلفن هاى 03145242630- 09139148161 جهت بازدید و اقدامات بعدى 
هماهنگى الزم را به عمل آورند و قیمت پیشنهادى خود را به طور مکتوب همراه با واریز ٪1 
از قیمت پیشنهادى به حساب 2418/11/6006722/1 بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان به نام 

تعاونى مسکن پاالیشگاه، به دفتر تعاونى تحویل دهند.

آگهى مزایده
«فروش واحدهاى اضافى»

وحیدرضا مشکوه روحانى- مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیش نفت اصفهانوحیدرضا مشکوه روحانى- مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیش نفت اصفهان

بدینوسیله به اطالع مى رساند مهلت خرید و تحویل اسناد و ارائه پیشنهاد براى شرکت در مناقصه خدمات رفت و روب و 
نگهدارى فضاى سبز و نگهبانى و انتظامات سازمان عمران زاینده رود به شرح ذیل تمدید مى گردد.

1- زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/08/25 است.
پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات اســناد مناقصه باید مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 
0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد و مشخصات 

مربوطه تحویل گردد.
2- تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 98/08/25 به 

آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
3- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 14:30 روز یک شنبه مورخ 98/08/26 جهت گشایش 

پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل سازمان تشکیل مى شود.
www.sozi.ir :آدرس سایت سازمان

info@sozi.ir :ایمیل سازمان
تلفن سازمان: 32673080- 32673010

آگهى تمدید مهلت شرکت در 
مناقصه عمومى (به صورت حجمى)

حمیدرضا جوادى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود حمیدرضا جوادى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود 

نوبت دوم

شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در نظر دارد ضایعات آهن آالت اعم از  ذوبى و صنعتى به وزن تقریبى 
130 تن و ضایعات استیل بگیر  به وزن تقریبى 10 تن را در چارچوب قوانین و مقررات جاریه این شرکت از طریق مزایده، به 

اشخاص حقیقی / حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط مزایده:

1. مهلت بازدید و تحویل پیشنهادات از تاریخ انتشار تا ساعت 14:00 روز چهارشــنبه 22  آبان ماه 1398 تعیین شده و 
بازگشایى پاکات،  همان روز  ساعت 14:30در کمیسیون مربوطه انجام خواهد گردید. 

2. تضمین شرکت در مزایده  200,000,000 ریال جهت آهن آالت و 50,000,000 ریال جهت استیل بگیر به صورت ضمانتنامه 
/چک تضمین شده بانکى مى باشد .

3. ارائه کارت شناسایى معتبر جهت اخذ اسناد مزایده الزامى است.
4. پیشنهادات مربوطه می بایست داراي امضاء و اثر انگشت بوده و در پاکت الك و مهر گردد.

5. تلفن تماس جهت هماهنگى: 45233271-031 داخلى  292-420  
6. هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

7. مکان مراجعه جهت بازدید و ارائه پیشنهادات: اتوبان اصفهان-تهران، روبروى پلیس راه ،کیلومتر 12 جاده علویجه ، 
شهرك صنعتى بزرگ اصفهان ، خیابان اندیشمندان 20-شرکت ساخت تجهیزات سپاهان  مى باشد.

آگهى مزایده

شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپناشرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه مورخ 98/06/03 
هیأت مدیره شرکت تعاونى در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى به پالك ثبتى 
شماره 409/6405 واقع در بلوار طالقانى طرح تفکیکى برم به مساحت 198 مترمربع را با 
قیمت پایه کارشناســى 3/564/000/000 ریال از طریق مزایده عمومى به صورت نقد به 

فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى 
به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز سه شنبه مورخ 98/09/05 به دفتر شرکت تعاونى تحویل نمایند. شرکت تعاونى در رد 

یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى تجدید مزایده عمومى
(نوبت دوم)

کیانوش کیانى- مدیرعامل شرکت تعاونى کارکنان شهردارى شاهین شهر

چاپ اول
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آنهایى تاریخ آنهایى تاریخ 
را مى نویسند که را مى نویسند که 
مثًال پیروز بوده اند مثًال پیروز بوده اند 
آن هم با کلى آن هم با کلى 
تحریفتحریف

امیر حسین صدیق امیر حسین صدیق 
از نقشش در سریال از نقشش در سریال 
«گیله وا» مى گوید«گیله وا» مى گوید

س 
فار

س: 
عک

 

اثرات چندین که به
ار، در راستاى 

دیابت 
اکى
ى...

 یکى
هما
شد
انص
قیم
گذش
حد

مهدى کیانى:مهدى کیانى:
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رئیس مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو با بیان اینکه 
در مدت 20 سال اخیر، میزان بارندگى هاى کشور 14 
درصد کاهش یافته است، گفت:دماى هواى کشور نیز 
طى 20 سال گذشته یک و نیم درجه اضافه شده است.
مرتضى افتخــارى اظهار کرد: رونــد بارش در فصل 
پاییز 25 درصد، زمســتان 45 درصد، بهار 25 درصد 
و تابســتان تنها 5 درصد است و بارش هاى اخیر نباید 
ما را به سمتى سوق دهد که از مدیریت مصرف آب و 
منابع آبى غفلت کنیم. وى افزود: مؤلفه هاى مهم در 
تغییرات بارشى، ارزیابى مقدار بارندگى، تحلیل شدت 
بارندگى، بررسى مدت بارندگى، مطالعه توزیع مکانى 

بارش ها، برآورد توزیع زمانى بارش ها و وضعیت الگوى 
بارش هاست.

افتخارى گفت: ما نباید از حد اعتدال خارج شویم و باید 
این امر مهم را در نظر داشته باشیم که همواره با کمبود 
آب به ویژه در بخش کشاورزى مواجه هستیم. رئیس 
مؤسســه تحقیقات آب وزارت نیرو در ادامه سخنان 
خود تأکید کرد: با توجه به روند افزایشى دما در کشور 
و کاهش بارندگى، ضرورت دارد تا در مورد مطالعات 
مرتبط با تعیین ســهم عوامل طبیعى و دخالت هاى 
انســانى، اقدام هاى جدى و عملى از سوى مبادى و 

مدیران ذیربط انجام شود.

طى سال هاى گذشته، هشــت میلیارد ایرانى خواهان 
دریافت یارانــه 45 هزار و 500 تومانــى بوده و حاضر 
به انصراف از آن نشــده اند لذا با پرداخــت آن طى 9 
ســال اخیر جمعًا به هشــت میلیارد نفر یارانه نقدى از 
ســوى دولت پرداخت شــده که بیش از آمار جمعیت

 جهان است.
از 9 ســال پیش تاکنون در 104 مرحله، مبلغ ثابت 45 
هزار و 500 تومان به عنوان یارانه نقدى پرداخت شده 
و همواره باالى 90 درصد ایرانى ها در لیست سازمان 
هدفمندى یارانه ها براى دریافت آن قرار داشته اند. طى 
این سال ها حدود هشت میلیارد نفر یارانه نقدى دریافت 

کرده اند. البته این هشت میلیارد نفر افراد ثابتى نبوده اند 
و برخى از آنها به دالیل مختلف، از لیست کنار رفته اند 
یا حذف شده اند. در عین حال که افراد جدید به ویژه به 

دلیل تولد به جمع یارانه بگیران اضافه شده اند.
در حال حاضر بیش از 78 میلیــون نفر در هر ماه یارانه 
مى گیرند که هزینه اى بالغ بر 3500 میلیارد تومان را به 

دولت تحمیل مى کند.
غربالگرى یارانه بگیران و حذف افراد پردرآمد همواره 
مورد تأکید بوده ولى به طور جدى در دستور کار نبوده تا 
اینکه در سال جارى و از اواخر شهریور، حذف تعدادى از 

یارانه بگیران آغاز شد.

کاهش بارندگى هاى کشور در 
20 سال گذشته 

به اندازه جمعیت جهان
 یارانه دادیم!

واردات میلیاردى
 کاغذ سیگار

   میــزان | آمار مقدماتى گمــرك از تجارت 
خارجى سال 97 نشــان مى دهد که در این مدت 
بیش از 4885 ُتن کاغذ سیگار از 13 کشور جهان 
وارد ایران شــده اســت. واردات این حجم کاغذ 
سیگار باعث خروج 75 میلیارد 826 میلیون و 551 
هزار و 630 تومان شــده است. طبق آمار گمرك 
واردات کاغذ سیگار از کشور اتریش، اسپانیا، آلمان، 
بلغارستان، ترکیه، چک و چند کشور دیگر صورت 

گرفته است.

بلیت نیم میلیونى براى 
نمایش رامبد؟!

   ایرنــا |در حالى اخبــارى در فضاى مجازى 
پخش شده بود که بلیت دو شــب پایانى اجراى 
نمایش «زیبایى گاهى زن است» به تهیه کنندگى 
رامبد جوان در بازار ســیاه به قیمــت 500 هزار 
تومان خرید و فروش مى شــودکه روابط عمومى 
این نمایش آن را رد و اعالم کــرد فروش بلیت 
500 هزار تومانى بــراى دو اجراى پایانى این اثر 
صحنه اى، شایعه است. نمایش «زیبایى گاهى زن 
است» به نویسندگى و کارگردانى سهراب حسینى، 
تهیه کنندگى رامبد جوان و بازى هومن برق نورد، 
بهاره افشــارى و ویدا جوان اجرا مى شد که هفته 

گذشته پایان یافت.

سریع ترین زن ایران 
لژیونر شد

   آفتاب نیــوز |فرزانه فصیحى، سریع ترین 
بانوى دونده ایران لژیونر شد و به تیمى از صربستان 
پیوست. فصیحى که از ماه ها قبل به دنبال لژیونر 
شدن بود، بعد از به پایان رسیدن مسابقات داخلى 
و صدور ویزاى خود، راهى صربستان شد تا براى 
تیم پارتیزان بلگراد بدود. ایــن دونده اصفهانى 
در رقابت هــاى قهرمانى باشــگاه هاى ایران در 
تیم ســپاهان حضور داشــت و به عنوان یکى از 
پرامتیازترین بازیکنان مســابقات داخلى انتخاب 

شد.

پیگیرى رئیس بزرگ
 از نزدیک

   عصر ایــران | فدراســیون فوتبال ایران 
بعد از توافقى که با فیفا داشــت به این نتیجه 
رســید که در بازى هاى ملــى زمینه را براى 
حضور زنان در ورزشگاه مهیا کند. یک منبع 
نزدیک به فیفا در گفتگویــى که با «فرانس 
فوتبال» داشــت اعالم کرد که «اینفانتینو»، 
رئیس فیفا در نامه اى که به فدراسیون فوتبال 
ایــران زده، اعالم کرده که بــه زودى راهى 
تهران مى شــود تا وضعیت حضور زنان را در 
ورزشگاه ها از نزدیک پیگیرى کند. این منبع 
تأکید کرد که هنوز زمان دقیق سفر اینفانتینو 
مشخص نیست اما رئیس فیفا اعالم کرده که 
دوســت دارد خودش در ورزشگاه در نزدیکى 

زنان بنشیند.

وضعیت نامناسب طالق و 
ازدواج

   ایرنا | تأملى بر یافته هاى آمارى نشان مى دهد 
که در طول ســال هاى 1387 تا 1397 ازدواج و 
طالق در کشــور وضعیت مطلوبى نــدارد. علت 
کاهش ازدواج ها مى تواند دالیل متعدد داشــته 
باشد که نشانه خوبى در کشور نیست. در مقابل، 
افزایش طالق در مقابــل ازدواج به عنوان زنگ 
خطرى براى جامعه و مســوولین تلقى مى شود 
که نیازمند تحقیقات بیشتر و ریشه یابى این پدیده 
تلخ اجتماعى است. به طورى که در سال 97 تعداد 
طالق ها به 174 هزار و 698 مورد رســیده و در 
برابر هر صد مورد ازدواج حــدود 32 مورد طالق 

ثبت شده است.

باید اعدام شوند
   برترین ها |حجت االسالم پناهیان، استاد حوزه در 
سخنانى از برخى هجمه ها علیه شوراى نگهبان به شدت 
انتقاد کرد. او گفته: «کسانى که شوراى نگهبان را قبول 
ندارند مفسد فى االرض هستند و حکم آنان اعدام است. 
واســه چى هى مى گید اعدام نکنیم؟ واسه چى! اعدام 
نکنیم؟ واسه چى حکم خدا رو اجرا نکنیم؟ چرا؟ دشمن 

غلط مى  کند به احکام ما اعتراض کند.»

توقف کارشناسى تقسیمات 
   خانه ملت | وزیر کشور گفت: در روزهاى باقیمانده 
به انتخابات مجلس شوراى اسالمى با توجه به مسائل 
اجتماعى کار کارشناسى تقسیم بندى در مناطق را متوقف 
خواهیم کرد تا موجب وارد شدن مسائل سیاسى به حوزه 
اقدامات کارشناسى نشود. عبدالرضا رحمانى فضلى اظهار 
کرد: در بحث  وضعیت تقسیمات کشورى وزارت کشور 
فعال است و تاکنون صد مورد در کمیسیون دولت بررسى 
شــد که از این تعداد 45 مورد، تصویب شد. وزیر کشور 
عنوان کرد: در استان فارس 56 مورد پیشنهاد شهرستان 
و دو مورد شــهر و بخش وجود داشت که به مرور زمان 

همه آنها در دولت تصویب مى شود.

تعطیلى ها، زمان تفریح شده
   بهار | امــام جمعه موقت ورامیــن ضمن انتقاد از 
بى برنامگــى براى تعطیالت شــهادت ائمه(ع) گفت: 
تعطیالت شــهادت ائمه معصومین (ع) بدون برنامه و 
براى برخى ها زمان تفریح شــده است. حجت االسالم 
سید محسن محمودى ضمن انتقاد از اینکه چرا از این 
تعطیالت استفاده نمى کنیم، یادآور شد: فلسفه تعطیلى 
براى شــهادت ائمه معصومین(ع) اداى احترام، تقید و 
آشنایى با این مکتب براى شیعیان است. ننگ بر مدیرى 
که در جمهورى اسالمى مسئولیت دارد ولى سر از آنتالیا 
و سفرهاى خارجى(طبق اظهار نظر امام جمعه کرج) در 
مى آورد. وى بیان کرد: مســئولین براى نشر فرهنگ 
اسالم چه برنامه اى در تعطیالت دارند؟ فقط مى شنویم 
شهرهاى تفریحى کشور از بس مردم براى تفریح هجوم 
آورده اند دیگــر گنجایش نــدارد، راه هاى مواصالتى 

ترافیک سنگین دارد. 

تشکر ترکیه از تراکتورى ها!
   آفتاب نیوز | طرفداران تیم فوتبال تراکتور تبریز 
چندى پیش در بازى مقابل استقالل، در ورزشگاه یادگار 
امام(ره) تبریز سالم نظامى دادند که واکنش هاى زیادى 
را برانگیخت. «اولجاى کالوز»، نماینده مجلس ترکیه و 
عضو حزب حرکت ملى در جلسه علنى مجلس این کشور 
گفت: «از گرگ هاى ســرخ تراکتور براى دادن سالم 
نظامى و حمایت از ارتش قهرمان ترکیه تشکر مى کنیم.» 
پیش از این بازیکنان تیم ملى ترکیه در حمایت از حمله 
نظامى این کشور به کردهاى شمال شرقى سوریه سالم 

نظامى داده بودند.

حادثه اى اتفاق نیافتاده
   اعتماد آنالین | حسینعلى حاجى دلیگانى، عضو 
فراکسیون والیى مجلس شــوراى اسالمى با تأکید بر 
اینکه پرونده زم، ســرکرده کانال «آمدنیوز»، با امنیت 
کشور در ارتباط اســت گفت: باید موضوع «آمدنیوز» و 
پرونده روح ا... زم فعًال مدیریت شود، چون با امنیت کشور 
در ارتباط است و نباید اطالعات آن منتشر شود. او درباره 
اخبار مبنى بر وقوع حادثه بــراى زم در زندان گفت: در 
گزارشى که ارائه شد خبرى مبنى بر اینکه براى روح ا... زم 

در زندان اتفاقى افتاده باشد، اعالم نشد.

15 ساله زن بگیرید!
   خبر آنالین |  مهمان خاص یک برنامه «ســالم 
صبح بخیر» شبکه 3 سیما حجت االسالم مافى بود که 
صاحب خانواده اى 12 نفره است. این صاحب بزرگ ترین 
خانوار ایرانى مى گوید: «کودك همسرى؟ پسر وقتى 15 

ساله شد باید ازدواج کند.»

خبرخوان

باستان شناســان باقیمانده هاى یک دیوار ســنگى 
احتماًال 2400 ساله را در غرب ایران یافته اند که حدود 
115 کیلومتر درازا دارد. این دیوار در منطقه ســرپل 

ذهاب در استان کرمانشاه کشف شده است.
وبســایت معتبر livescience در گزارشى ویژه 
به بررســى این یافته ارزشــمند پرداخته و همچنین 
شــرح کامل این پژوهش و یافته هاى به دست آمده 
 journal از آن در آخرین شــماره مجله تخصصى
Antiquity منتشرشــده و در اختیار پژوهشگران 

قرار دارد.
در این گزارش آمده: «ســاختن این دیوار با حجمى 
حدود یک میلیون متر مکعب سنگ به نیروى کار، مواد 
و زمان بسیارى نیاز داشته است.» به نوشته على بیگى 
این دیوار در مسیرى شمالى-جنوبى از ارتفاعات بمو 
در شمال سرپل ذهاب شــروع مى شود و در ناحیه اى 

نزدیک به روستاى ژاو مرگ پایان مى یابد.
سفالینه هاى یافت شــده به موازات این دیوار نشان 
مى دهد که این دیــوار در فاصله زمانــى میان قرن 
چهارم پیش از میالد و قرن ششم پس از میالد ساخته 
شــده اســت. على بیگى در این مقاله نوشته است: 
«ساختارهایى اکنون ویران  شــده در جاهایى از این 
دیوار قابل  مشاهده هستند. این ساختارها ممکن است 
مربوط به برج هاى کوچک دیوار یا ســاختمان هایى 
در آن باشــند. خود دیوار از مواد طبیعى محلى مانند 

قلوه سنگ و  تخته سنگ ســاخته شده است و مالط 
گچى میان سنگ ها در برخى جاها هنوز دیده مى شود.

 اگرچه باستان شــناس از وجود این دیوار که درازاى 
آن همانند دیوار هادریان در دوران امپراتورى روم در 
انگلیس است، خبر نداشتند اما مردم محلى از مدت ها 
پیش با نام «دیــوار گاورى» آن را مى شــناخته اند. 
باستان شناسان مطمئن نیستند که چه کسى و با چه 
هدفى این دیوار را ساخته اســت. با توجه به تخریب 
شدید دیوار حتى پهنا و ارتفاع دقیق دیوار هم معلوم 
نیســت. بهترین تخمینى که مى توان زد این است 
که این دیوار 4 متر پهنا و 3 متر بلندى داشــته است 
اما معلوم نیســت که این دیوار جنبه دفاعى داشته یا 

جنبه نمادین. 
ممکن است این دیوار حد مرز یک امپراتورى باستانى، 
شاید سلسله اشکانى (247 پیش از میالد تا 224 پس 
از میالد) یا سلسله ساسانى (224 تا 651 پس از میالد) 
باشد. هر دوى این سلســله ها در غرب ایران شهرها 
و قلعه هاى بزرگ و سیســتم هاى زهکشى ساختند، 
بنابراین هر دوى آن منابع الزم براى ســاختن دیوار 

گاورى را داشته اند.
دیــوار گاورى تنها دیوار طوالنى باســتانى در ایران 
نیست. باستان شناسان قبًال ساختارهاى مشابهى را 
در شمال و شمال شرق ایران (دیوار گرگان) یافته اند 

که ممکن است به مقاصد دفاعى ساخته شده باشند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران ضمن 
هشدار نسبت به وجود مواد شیمیایى، مخدر و میکروبى 
در تنباکوهاى معطر و میوه اى و عوارض جبران ناپذیر آن 
براى سالمت، به انتشار فیلمى در فضاى مجازى مبنى بر 

تولید تنباکو با فضوالت حیوانى واکنش نشان داد.
دکتر محمدرضا مســجدى به دنبال انتشــار فیلمى از 
یک کارگاه تولیدى توتــون و تنباکو با فضوالت حیوانى 
و اســانس هاى میوه اى در فضاى مجازى، در گفتگو با 
«ایســنا»، ضمن تأکید چند باره بر عوارض اســتفاده از 
توتون هاى معطر، گفت: عــالوه  بر آنکه مصرف توتون 
و تنباکو خود به تنهایى مضرات جدى براى انسان دارد، 
مصرف توتون معطر از آنجا که داراى مواد آلى و شیمیایى 
است، ضرر به مراتب بیشترى خواهد داشت. اما موضوعى 
که اکنون با آن روبه رو شدیم، استفاده از فضوالت حیوانى 
در تهیه تنباکو است که مى تواند انواع آلودگى هاى قارچى، 

میکروبى و انگلى را وارد بدن انسان کند.
وى در ادامه با اشاره به ســایر عوارض این نوع از تنباکو 
اظهار کرد: از آنجا که وجود فضوالت حیوانى باعث ایجاد 
بوى بد در تنباکو مى شود، متخلفان اقدام به اضافه کردن 
اسانس و طعم به تنباکو مى کنند. مصرف تنباکوهاى معطر 
به این شکل مى تواند منجر به نوعى ذات الریه شود و حتى 
فرد مصرف کننده را به ســوى نارسایى تنفسى، بسترى 

شدن در آى سى یو و حتى مرگ سوق دهد.
دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران گفت: 
مدتى قبل دانشگاه علوم پزشکى ایران و وزارت بهداشت 
با همکارى نیروى انتظامى حدود 300 نوع از تنباکوهاى 
میوه اى را مورد آزمایش قرار دادند که نتیجه  آن منجر به 
کشف انواع مواد افزودنى شــیمیایى، مخدر و میکروبى 
شد. اما اکنون موضوع وجود فضوالت حیوانى در تنباکو 

فاجعه اى وحشتناك است.

محمد رجبى از مدیران سابق بنیاد دولتى فارابى، در گفتگو 
با خبرگزارى «تسنیم» به مناسبت 13 آبان، خاطراتى از 

دوران فعالیتش بازگو کرده است. بخشى از این خاطرات 
به سرنوشت کمک مالى مرحوم هاشمى رفسنجانى براى 

ساخت دو فیلم مى پردازد که به خواندنش مى ارزد:
یک فیلم ســینمایى خیلى مهم بود با نام «ایرباس» که 
درباره هواپیمایى بود که آمریکا ساقط کرد. سعید اسدى 
یک فیلمنامه بســیار عالى و مؤثر نوشته بود. بعد ایشان 
فیلمنامه را برد پیش مرحوم آقاى هاشمى رفسنجانى و 
ایشان هم ضمن آنکه فیلم را بسیار پسندید 1000 دالر 
کمک کرد براى ساخت فیلم. بعد آقاى ضرغامى که آن 
موقع در ارشاد معاونت داشــت گفت که باید این پول و 

فیلمنامه را بدهید به ما و ما خودمان کارگردان مى آوریم 
براى انجام این کار. به ایشان گفتم که کارگردان این کار 
در آمریکا چند فیلم ساخته است و کارش را بلد است و حتى 
نامش در دایره المعارف کارگردانان جهان است. به نظرم 

رسید که مى خواهند این پول را صرف کار دیگرى کنند.
من هم به آقاى الریجانــى گفتم که شــما این پول و 
فیلمنامه را بگیرید و به آقاى اســدى کمک کنید تا این 
فیلم را بسازند که ایشان هم این پول را گرفت و صرف کار 
دیگرى کرد. بعد که آقاى خاتمى رئیس جمهور شد به او 

هم این موضوع را گفت ولى باز فایده نکرد. 

یا باز براى کار دیگرى که توســط آقاى سینایى نوشته 
شده بود که درباره برادر خودش که در آمریکا یک پزشک 
بود. او توسط یک سرباز آمریکایى که از جنگ برگشته و 
روانى شده به رگبار بسته شده بود ولى دادگاه به جاى آنکه 
وى را محکوم کند به  علت مسائل سیاسى برادر ایشان را 
که ویلچرى شده بود محکوم مى کند و تمام هزینه هاى 
دادگاه را از وى مى گیرد. ما فیلمنامه  این کار را هم به آقاى 
هاشمى دادیم و ایشان هم براى این کار پول داد ولى بعد از 
مدیریت من متأسفانه تمام این کارها مسکوت ماند و پولى 

که داده شد صرف انجام کارهاى دیگر شد.

کشف بقایاى سازه اى اسرارآمیز و باستانى در غرب کشور

چه کسى دیوار چین ایرانى را ساخته است؟

سرنوشت کمک هاى هاشمى رفسنجانى به ساخت 2 فیلم سینمایى

تولید زیرزمینى تنباکو با فضوالت حیوانى 
زندگى شخصى ناصر محمدخانى در هر مقطعى از آن، 
نکات و حواشى فراوانى در خود داشته است و حاال ازدواج 
او، آن هم براى سومین بار نقل محافل مجازى شده است.

این پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس که قتل همسرش 
الله سحرخیزان در مهرماه سال 81 و بعد اعترافات زنى 
به نام شــهال (خدیجه) جاهد به عنوان همســر موقت 
او که آذر 89 به جرم کشــتن الله ســحرخیزان به دار 
مجازات آویخته شد، تا همین امروز هم در رسانه ها مطرح 
مى شود،  در صحبت هایى از حاشــیه هاى روز فوتبال 

ایران و  زندگى هاى شخصى اش صحبت کرد.
بازیکن و مربى سابق باشگاه پرسپولیس در مورد ازدواج 
مجدد خود اظهار کرد: من نمى دانم چطور است که این 
مسئله حتى در ســریال هاى تلویزیونى -«ستایش»- 
امرى بسیار موجه تلقى مى شود اما براى یکى مثل من 
موضوعى عجیب تلقى مى شود. نمى خواهم بى احترامى 
کنم اما این موضوع (ازدواج مجدد) در بین هنرمندان نیز 

بسیار رایج است.

محمدخانى ادامه داد: به نظــرم ازدواج مجدد من اصًال 
مسئله عجیبى نبود. فراموش نکنید که من ده سال پس از 
فوت همسر اولم ازدواج نکردم. االن هم سن و سالم باال 
رفته است. خب من هم مى خواهم زندگى کنم و طبیعى 
است که نیاز به یک همسر داشته باشم. حتى پسرانم نیز 
بعد از ده سال به من گفتند که زمان آن رسیده است که 

ازدواج کنم.

ناصر محمدخانى در «ستایش 4»!

                                           چنــدى پیش نوشــتیم که رئیس 
جمهور و دولت براى حرف زدن با مردم 
بى خیال صداوسیما شوند و از شبکه هاى 
اجتماعى استفاده کنند. آذرى جهرمى، 
وزیر ارتباطات از همین روش اســتفاده 
کرد و از طریق الیو اینستاگرام با مردم 
حرف زد. چندین هزار نفر هم در این الیو 

حضور پیدا کردند.
آذرى جهرمــى، جوان ترین وزیر دولت 
روحانى نشــان داد که مى شــود پس 
دیگران هم مى توانند. گسترش اینترنت 
در ایران باعث شده است دیگر اخبار از 

انحصار صداوسیما خارج شد و مردم به راحتى در جریان 
اخبار دست اول و بدون اعمال نظر مدیران قرار گیرند. باید 

از این فرصت اســتفاده کرد و به مدیران تلویزیون نشان 

داد که راه هاى مختلفى براى رساندن نظرات مختلف به 
مردم وجود دارد.

الیو جهرمى؛ مقدمه اى براى استقالل از صدا و سیما

طبق گزارشات مالى جدید بانک سینا که مربوط به شش 
ماهه اول سال 98 است و طى روزهاى گذشته در اختیار 
سهامداران قرار گرفته، اعالم شده که تاکنون مبلغ یک 
میلیون و 982 هــزار دالر بابت خرید حــق االمتیاز پنج 
سوییت از یک هتل در شهر کربال طى سه قسط پرداخت 

شده است.
این پیش پرداخت که به موجب صلح نامه مرداد ســال 
1395 پرداخت شده، بانک ســینا را صاحب حق االمتیاز 
پنج واحد سوییت 36 مترى از هتل «الروضتین» مى کند 
که به مدت 50 سال در اختیار بانک خواهد بود و کل مبلغ 
حق االمتیاز این قرارداد، مبلغ دو میلیون و 202 هزار دالر 

تعیین شده است. بررسى ها نشان مى دهد هتل 5 ستاره 
«الروضتین» کربال نخســتین طرح توسعه مدرن هتلى 
است که در این شــهر تاریخى و در نزدیکى حرمین امام 
حسین و ابوالفضل العباس علیهما السالم ساخته مى شود. 
بخش اصلى این پروژه را یــک اقامتگاه زیباى 12 طبقه 
تشکیل مى دهد که شامل مجموعه اى از سوییت هاى یک 

خوابه و دو خوابه است.
در صورتى که رقم پرداختى فعلى بانک سینا را دو میلیون 
دالر در نظر بگیریم، این مبلغ حــدود 20 میلیارد تومان 
مى شود که براى خرید حق االمتیاز پنج سوییت، رقم قابل 

توجهى خواهد بود.

یک بانک ایرانى، 5 سوییت
 در مدرن ترین هتل کربال را خرید

   عصر ایران |
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افزایش خروجى آب سد 
از دوشنبه

معاون امور عمرانى اسـتاندار اصفهان گفت: آب مورد 
نیاز براى کشت پاییزه کشـاورزان از بیستم تا بیست  و 
پنجم آبان با افزایش خروجى سد زاینده رود تخصیص 
مى یابد. حجت ا... غالمى با اشاره به جلسه حوزه آبریز 
زاینـده رود گفت: در این جلسـه تصمیم گیرى شـد تا 
دریچه هاى خروجى سـد زاینده رود براى کشـاورزان 
غرب و شرق اسـتان از بیسـتم تا بیسـت  و پنجم آبان 

افزایش یابد.

تجلیل از مأموران امانتدار 
در مراسمى با حضور معاون شهردار اصفهان از دو مأمور 
امانتدار شـهردارى تجلیل شد. محمدحسین چلمقانى 
و بهمن عاشـقى، دو مأمـور حمل پسـماند منطقه 11 
شهردارى اصفهان، دو هفته پیش حین تخلیه پسماند 
در مرکز پردازش پسماند غرب اصفهان بسته اى حاوى 
دالر و طال بـه ارزش 150 میلیون تومـان یافتند که با 
رعایت امانتدارى و پس از مراجعه صاحب کیسه، آن را 
به صاحبش بازگرداندند که به منظور تجلیل از این اقدام، 
این دو مأمور عـالوه بر دریافت هدیه نقـدى، همراه با 

خانواده به سفر مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

2 افتتاحیه درخوابگاه 
دانشگاه نجف آباد 

سـالن اجتماعـات و نمازخانه حضـرت معصومه (س) 
مجموعه خوابگاهى خواهران در دانشگاه آزاد اسالمى 
نجف آباد با حضور مسـئوالن این واحد دانشـگاهى به 
بهره بردارى رسـید. امیررضا نقش، رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد نجف آباد در این مراسم افتتاح این سالن 
چندمنظوره گفـت: این طرح در راسـتاى ارتقاى کّمى 
و کیفى خدمات رسـانى مطلوب به دانشجویان مستقر 
در خوابگاه اجرا شـده است و دانشـجویان مى توانند از 
امکانات پیش بینى شده در این مجموعه بهره مند شوند.

کاهش بارش ها در 
سرشاخه هاى زاینده رود 

معاون حفاظـت و بهره بردارى شـرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: میزان بارش ها از آغاز سـال آبى جارى 
(مهر 98) تاکنون در سرشاخه هاى زاینده  رود 42 درصد 
در مقایسه با متوسط بلند مدت(44 سال) کاهش داشت 
و این آمار خوبى براى منطقه نیسـت. حسـن ساسانى 
میزان بارش ها را 59 میلیمتر اعالم کرد و افزود: این رقم 
در متوسط بلندمدت 100 میلیمتر و در مدت مشابه سال 
قبل 73 میلیمتر بود، همچنین بررسى آمار از کاهش 22 

درصدى بارش نسبت سال 97 حکایت مى کند.

ثبت300 موقوفه جدید 
در اصفهان 

مدیرکل اوقاف و امـور خیریه اصفهان گفت: در سـال 
جارى حدود 300 موقوفه جدید در این استان ثبت شده 
است. حجت االسـالم و المسلمین محمدحسین بلک 
گفت: حدود 800 نیاز در مسیر وقف در استان اصفهان 
شناسـایى شـده اسـت. وى افزود: موقوفات فاقد سند 
استان باید سند زده شود که 2000 فقره است که براى 

سنددار کردن آنها دو میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

پیاده سازى 
نظام صالحیت حرفه اى 

مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: 
سیستم صالحیت حرفه اى شاغالن صنایع و صنوف در 
راسـتاى کاهش نرخ بیکارى و افزایش رشد اقتصادى 
طراحى و پیاده سازى شـده اسـت. آرش اخوان افزود: 
زمانى که دولت تسـهیلگر و بخش خصوصى آموزش 
دهنده باشـد، آموزش ها مبتنى بر نیاز بـازار کار همراه 
با تنوع مشـاغل در محیـط کار واقعى انجام مى شـود 
که این امـر از کارآمدى باالیـى برخوردار اسـت و این 
در حالى اسـت که اگر فقط دولت آموزش دهنده باشد، 
تمرکز بر آمـوزش قبل از اشـتغال از کارآمـدى پایینى 

برخوردار است.

خبر

سامانه  تلفنى 3636 در  استان اصفهان براى مطرح کردن 
هرگونه سئوال، انتقاد و یا پیشنهاد در اختیار مشترکین قرار 
دارد و آنها مى توانند هر پنج شنبه از طریق برنامه رادیویى 

چتر ارتباط پاسخ سئواالت خود را دریافت کنند.
احمد تمیزى، کارشناس مسئول بازاریابى و فروش شرکت 
مخابرات منطقــه اصفهان، در خصوص تمدیــد قرارداد 
طرح هاى ADSL بیان کرد: مشترکین براى این کار نیازى 
به مراجعه حضورى به دفاتر مخابراتى ندارند و مى توانند از 
ADSL. طریق تماس با سامانه 2020 و یا مراجعه به سایت

TCI.IR  تغییرات الزم را انجام دهند. همچنین مشترکین 

الزم است براى انصراف سرویس ADSL خود از مخابرات، 

مراجعه حضورى داشته باشند. 
تمیزى افزود: بُ عد مسافت مشترك از مراکز مخابراتى یکى از 
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روى سرعت اینترنت مشترك 
اســت و در برخى از موارد فاصله از مراکز مخابراتى سبب 
ایجاد نویز بر روى خطوط ارتباطى مى شود و ممکن است 
سبب ایجاد اختالل و یا قطعى ســرویس شود. مشترکان 
مى توانند براى رفع این مشکل با سامانه 2020 تماس بگیرند 
و نسبت به اعالم این موضوع اقدام کنند. کارشناسان پس 
از بررسى نسبت به تنظیمات سرویس مشترك اقدام کرده 
و تا حد ممکن اختالالت را رفع مى کنند و کیفیت سرویس 

را ارتقا خواهند داد.

دومین نمایشــگاه آثار هنرى کودکان کار از امروز 18 تا 
22 آبان در گالرى هاى شــماره 2 و 3 کتابخانه مرکزى 

برگزار مى شود.
رئیس اداره امور اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان در این رابطه گفت: مقابله با 
کار کودکان یکى از برنامه هاى مهم سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان است به همین 
دلیل رخــداد کارزار یک کیلومتر بوم نقاشــى با عنوان 
«رؤیاى کــودکان» در 31 خرداد ماه بــا بیش از 350 

هنرمند برگزار شد.
مسعود مهدویان فر اظهار کرد: در این رویداد هنرمندان 

با هدف حمایت از تحصیل، سالمت، بیمه عمر کودکان 
کار و آسیب دیده آثار هنرى خلق و آنها را براى حراج اهدا 
کردند. وى با بیان اینکه به تشخیص داوران 120 تابلو 
براى قرارگرفتن در حراج انتخاب شد، افزود: براى حراج 
این آثار هنرى دو مرحله در نظر گرفته شــد، مرحله اول 
مرداد ماه در موزه هنرهاى معاصر اصفهان برگزار شد و 
60 تابلو به فروش رسید و مرحله دوم حراج، 22 آبان ماه 
از ساعت 16 تا 18 در گالرى هاى 2 و 3 کتابخانه مرکزى 
برگزار مى شود.  مهدویان فر گفت: زمان برگزارى مرحله 
دوم نمایشگاه «رؤیاى کودکان» از 18 تا 22 آبان ماه و 
مراسم پایانى حراج 22 آبان ماه از ساعت 19 تا 21 است.

نمایشگاه و حراج آثار هنرى 
کودکان کار در اصفهان

پاسخ سئوال هایتان را 
از مخابرات بگیرید

ســازمان نقشــه بردارى کشــور در یکى از تازه ترین 
گزارش هــاى خود که هفته پیش منتشــر شــد اعالم 
کرد: 1800 کیلومترمربع در استان اصفهان تحت تأثیر 

فرونشست 12/5 سانتیمترى قرار دارد.
این ســازمان به عنوان متولى اعالم نرخ فرونشســت، 
به درخواست وزارت کشور و ســازمان مدیریت بحران، 
مستمراً نسبت به تهیه نقشه فرونشست دشت هاى کشور 
اقدام مى کند. یکى از آخرین مطالعات این ســازمان به 
بررسى نرخ فرونشست در اصفهان اختصاص داشت که 
نتایج آن در قالب نامه اى از سوى مسعود شفیعى، رئیس 
سازمان نقشه بردارى کشور، به 16 مقام مسئول ارائه شد. 
این مســئوالن از این قرارند: محمدباقر نوبخت معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور، 

عبدالرضا رحمانى فضلى وزیر کشور، محمد اسالمى وزیر 
راه و شهرسازى، عیسى کالنتري معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، محمود حجتی 
وزیر جهادکشــاورزي، اســماعیل نجار رئیس سازمان 
مدیریت بحران کشور، محمد شکرچی زاده رئیس مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرســازي، علیرضا شهیدي 
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 
رضایی استاندار اصفهان، اکبري رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزي استان اصفهان و فوالدگر، عابدي، سالک 
کاشــانی، تاج الدین و کامران دســتجردي نمایندگان 
اصفهان در مجلس و محمودي نماینده مردم شهرضا و 

دهاقان در مجلس دهم شوراى اسالمى.
شــفیعى در ایــن نامه اذعان کــرد: بر اســاس آخرین 

گزارش هاى دوره اى سازمان نقشــه بردارى کشور، در 
دشت هاى اســتان اصفهان، 1800 کیلومترمربع با نرخ 
فرونشســت 12/5 ســانتیمتر در ســال مواجه شده که 
570 کیلومتر تأسیسات و شریان هاى حیاتى و ارتباطى 
را تحت الشــعاع خود قرار داده اســت. همچنین 164 
هزار نفر از جمعیت اصفهان نیز تحــت تأثیر این پدیده 

هستند.
مطالعات ســازمان نقشــه بردارى کشــور حاکى از آن 
است که در دشــت مهیار 559 کیلومتر فرونشست تا 9 
سانتیمتر وجود دارد که در مجموع حدود  20 هزار نفر از 
جمعیت این منطقه را تحت تأثیر خود قرار مى دهد و 130 
کیلومتر از تأسیسات این منطقه را مى تواند دچار مخاطره

 کند. 

هشـدار به 16 مقام کشورى 
درباره اصفهان

ماشین رول اسپینر به دســت صنعتگران و کارشناسان 
جوان کارگاه غلطک نورد گرم فوالد مبارکه طراحى و 
ساخته شد. رئیس کارگاه غلطک نورد گرم کارخانه فوالد 
مبارکه گفت: کارشناســان جوان این کارگاه با وسایل 
اسقاطى موجود در این کارگاه موفق به ساخت و طراحى 

این ابزار شدند.
مهدى ملک زاده بــا بیان اینکه روزانــه در این کارگاه 
بیش از 150 غلطک با باالترین کیفیت براى تحویل به 

خط نورد گرم سنگ زنى و آماده به کار مى شود،  گفت: 
براى خرید هر غلطک بیش از 40 هزار یورو باید هزینه 
شــود که با تولید این غلطک ها در شرکت هاى داخلى 
ساالنه بیش از 500 میلیارد ریال صرفه جویى مى شود. 
وى افزود: افزایش ضریب ایمنــى کارکنان و افزایش 
سرعت عمل صنعتگران در ســنگ زنى غلطک ها و 
چوك غلطک از مهمترین دســتاوردهاى بومى سازى 

این ابزار بود.

به گفته مسئوالن، سرانه مصرف انواع ماهى در استان 
اصفهان از 2 کیلوگرم در سال 74 به حدود 10 کیلوگرم 
در سال جارى افزایش یافت که گویاى پنج برابر شدن آن 
در بیش از دو دهه گذشته است. با این حال اصفهان یکى 
از استان هایى است که در رتبه هاى پایین مصرف ماهى 
قرار دارد به طورى که آخرین آمــار از فرهنگ رفتارى 
مردم این خطه نشان مى دهد که آنها در مصرف ماهى در 

جایگاه چندان خوبى نیستند.
بر اساس نتایج طرح آمارگیرى از فعالیت ها و رفتارهاى 
فرهنگى مردم که در سال 96 انجام شد، بررسى مصرف 
ماهى در افراد 15ساله و بیشتر در هفته نشان مى دهد که 
وضعیت اصفهان در این شاخص با 72 درصد سهم افراد 
مصرف کننده در سطح مطلوبى نیست و رتبه چهاردهم 

کشور را دارد.
مدیر شیالت و امور آبزیان جهاد کشاورزى اصفهان از 
جمله دالیل پایین بودن مصرف ماهى در کشورمان و از 
جمله استان اصفهان را عدم شناخت مردم از تنوع و ارزش 
غذایى انواع ماهى، ناآگاهى مردم درباره روش هاى تمیز 

کردن ماهى و پخت آن و اعتماد نداشــتن به کیفیت و 
سالمت ماهى عنوان کرد.

محمدرضا عباسى با اشاره به اینکه اعتماد مردم به بخش 
خصوصى در تهیه محصوالت و فــرآورده هاى غذایى 
آبزى باید افزایش یابد، تصریح کرد: قیمت ماهى نیز از 
عوامل تأثیرگذار در مصرف ماهى است هرچند با توجه به 
تنوع انواع و قیمت ماهى در بازار استان، تأثیر این عامل 
کم است.  وى با اشاره به اینکه مصرف مرغ در اصفهان از 
ماهى بسیار بیشتر است و از طرفى مصرف زیادى گوشت 
قرمز ضرر دارد، خاطرنشــان کرد: عــده اى به دالیلى 
مانند تیغ داشتن ماهى یا دشــوارى تمیز کردن آن به 
سراغ این ماده غذایى مفید نمى روند که باید در این باره 
آموزش هاى الزم به مردم داده شود هرچند انواع مختلف 

فرآورده ها مانند فیله آماده نیز در بازار موجود است.
عباسى با اشاره به اینکه در استان اصفهان ماهى هاى 
جنوب بیشتر مصرف مى شوند، افزود: ماهى هاى پرورشى 
به ویژه قزل آال نیز به دلیل در دســترس و تازه تر بودن 

مصرف باالیى در این استان دارند.

ماجراى تکرارى زمین و کوه خوارى این بار به اصفهان 
رسیده و به گفته عبدالرسول جان نثارى، عضو سابق 
شوراى شــهر اصفهان، در جنوب شهر اصفهان براى 
احداث ساختمان هاى مســکونى کوه خوارى در حال 

انجام است.
وى در این باره نوشته است: « کوه خوارى در اصفهان 
کمتر دیده شــده بــود اما متأســفانه بــراى احداث 
ساختمان هاى مســکونى در پشــت ترمینال صفه، 

ابتداى اتوبان کشورى، تپه ها و کوه ها در حال نابودى 
هستند. آیا در اصفهان اینقدر کمبود زمین بوده که این 

بال را سر تپه ها در مى آورند.»
گفتنى اســت این محــدوده در مجــاورت ترمینال 
مســافربرى صفه، زمینى مابین امالك شــهردارى 
اصفهــان، منــازل ســازمان کارکنــان نظامــى و 
زمین هاى مربوط به یکى از نهادهاى ادارى اســتان 

است.

چهاردهمین نمایشگاه کتاب اصفهان با حضور ناشران 
سراســر کشــور از امروز 18 تا 23 آبان در محل دائمى 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان برگزار خواهد 
شد. این نمایشگاه از ســاعت 9 صبح تا 8 شب در محل 
دائمى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در 

پل شهرستان برگزار خواهد شد.       
به گفته حجت االســالم محمدعلى انصارى، مدیرکل 
اداره فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان، امسال 
در نمایشــگاه کتاب اصفهان 30 درصد تخفیف در نظر 
گرفته شــده که 20 درصد آن در قالب یــک میلیارد و 

300 میلیون تومان بن کتاب براى توزیع در این دوره از 
نمایشگاه کتاب اصفهان تهیه و 10 درصد باقی مانده از این 

تخفیف هم از سوى ناشران است.
همچنین بنابر اعالم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان، نزدیک به  50 ناشر و کتابفروش از استان 
اصفهان و 600 ناشر نیز از سراسر کشور با صدهزار عنوان 
کتاب در چهاردهمین نمایشــگاه کتاب حضور خواهند 
داشت. سیزدهمین نمایشــگاه کتاب استان اصفهان از 
9 تا 15 آبان سال گذشته در محل دائمى نمایشگاه هاى 

بین المللى استان با حضور 500 ناشر برگزار شد.

صرفه جویى 500 میلیارد ریالى در فوالدمبارکه

چرا مصرف ماهى در اصفهان کم است؟

کوه خوارى در جنوب اصفهان

نمایشگاه کتاب اصفهان از امروز آغاز مى شود

دبیرستان دوره اول متوسطه پسرانه زنده یاد حاج رمضان 
کیوانیان در آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان در خیابان 
دشتستان با حضور مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز 
استان اصفهان، مسئوالن ادارات کل آموزش و پرورش 
و نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس، رئیس شوراى 
اسالمى و شهردار منطقه 10 و خیرین مدرسه ساز افتتاح 

شد.
رئیس آموزش و پرورش ناحیه 4  اصفهان در این مراسم 
با قدردانى از خیرین به ویژه زنده یاد حاج رمضان کیوانیان 
و خانواده هایشــان و همه دســت اندرکاران ساخت این 
دبیرستان گفت: ساخت و بازســازى دبیرستان دوره اول 
متوسطه پسرانه زنده یاد حاج رمضان کیوانیان 1/5 سال 
پیش کلنگزنى شــد و با همت و تالش داماد خانواده به 

عنوان نماینده وراث و پیمانکار، امروز افتتاح شد.
کریم کمال افزود: 80 درصد هزینه ساخت این دبیرستان 
را خّیر و بقیه را اداره کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس 
اصفهان تأمین کــرد که در زمینى به مســاحت 1315 
مترمربع و 9 کالس بنا شده و از اول مهر ماه سال جارى 
320 دانش آموز در این دبیرســتان مشغول به تحصیل 

شدند.
رئیس آموزش و پرورش ناحیــه 4 اصفهان زنده یاد حاج 
رمضان کیوانیــان را که خود یک فرهنگــى بود افتخار 
فرهنگیان و آموزش و پرورش دانســت و گفت: وصیت 
و نیت زنده یاد حاج رمضان کیوانیان، تأســیس گلستان 
معرفت بود که هرچند به عمر او نرسید اما فرزندان شایسته 
این خّیر، نیــت او را علیرغم تورم و مشــکالتى که بود 
عملیاتى و اجرایى کردند. وى با بیــان اینکه در آموزش 
و پرورش ناحیه 4 اصفهان 85 هزار دانش آموز تحصیل 
مى کنند، گفت: ما در این ناحیه بیشترین مدارس تخریبى 
و... را داریم و اگر لطف و کمک خیرین نبود شــاید همه 

مدارس این ناحیه، دو نوبته مى شدند.
معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان هم با قدردانى از خانواده خّیر زنده یاد حاج رمضان 
کیوانیان و همه کسانى که براى ساخت این مدرسه تالش 
کردند، گفت: یکى از مهمترین عوامل رشد دانش آموزان، 

نیروى انسانى و معلم و... است و این در حالى است که در 
سال گذشته ما با کمبود 12 هزار معلم مواجه بودیم که با 
تالش هاى انجام شده این کمبود در مهر ماه سال جارى با 
بهره گیرى از معلمان بازنشسته، دانشجویان تربیت معلم 

و... برطرف شد.
عبدالرضا رئیسى فضاى فیزیکى و تجهیزات را از دیگر 
عوامل برشمرد و گفت: اگر مدارس ایمن و فضاى آموزشى 
مطلوب باشــد در نتیجه دانش آمــوزان بهترى تربیت 
مى شــوند که در این زمینه اداره کل نوسازى، توسعه و 
تجهیز مدارس و خیرین به آموزش پرورش کمک مى کنند 
که باید از این خیرین قدردانى شود چرا که اگر همت خیرین 

نباشد آموزش و پرورش با مشکل مواجه خواهد شد.
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان هم در این 
آیین، استاندارد بودن فضاى آموزشى در آموزش و پرورش 
استان را در تعلیم و تربیت مؤثر دانســت و گفت: ایجاد 
فضاهاى آموزشــى مطلوب، حضور موفق دانش آموزان 
در المپیادهاى بین المللى را به ارمغان داشته و همواره در 

میادین بین المللى حرف براى گفتن داشته اند.
زهره میردامادیان مدرسه سازى را بهترین باقیات الصالحات 
عنوان کرد و افزود: خداوند زنده یاد حاج رمضان کیوانیان را 
رحمت کند که اینچنین فرزندان خوب و شایسته اى تربیت 

کرد تا پس از مرگ او، نیات واقف را اجرایى کردند.
پیمانکار و نماینده خّیر که داماد زنــده یاد حاج رمضان 

کیوانیان بود هم گفت: از اول مهر ماه سال جارى و با ورود 
دانش آموزان به این دبیرستان، آرزوهاى دیرین زنده یاد 
حاج رمضان کیوانیان تحقق یافت و ما شادى امروز را به 

روح آن مرحوم تقدیم مى کنیم.
فریبرز فرجادیان با تشریح شخصیت و روند کارى زنده یاد 
حاج رمضان کیوانیان گفت: زنده یاد حاج رمضان کیوانیان 
در دى ماه سال 1311 متولد شد و در دى ماه 1395 دیده 
از جهان فروبست. او دبیر ریاضى آموزش و پرورش بود و 
در دوران فعالیت خود در نواحى مختلف آموزش و پرورش 

به عنوان دبیر ریاضى فعالیت کرد. 
وى گفت: زنده یاد حاج رمضان کیوانیان در دو سال آخر 
عمر، تصمیم به ساخت مدرسه گرفت ولى به عمر او کفاف 
نداد و بعد از فوت، فرزندانش بدون هیچ چشمداشــتى 
اندوخته هاى پدر را به ساخت مدرسه اختصاص دادند و من 
نیز افتخار اجراى آن را داشتم و از اواخر آذر ماه سال جارى 
کار ساخت این دبیرستان علیرغم همه مشکالت آغاز شد 

و امروز به ثمر نشست.
شایان ذکر است دبیرستان دوره اول متوسطه پسران زنده 
یاد حاج رمضان کیوانیان در ناحیه 4 اصفهان با زیربناى 
1315 مترمربع داراى 9 باب کالس درس، دو باب اتاق 
ادارى، یک باب آزمایشگاه، یک باب کتابخانه و یک باب 
کارگاه است که براى آن دو میلیارد تومان هزینه شده است 

که 80 درصد را خیر تأمین کرده  است.

افتتاح یک دبیرستان خّیرساز در اصفهان
ساسان اکبرزاده
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آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلــى اینجانب ناصر 
فدائى فرزند على اکبر به شماره شناسنامه 
1799 صــادره از اصفهــان در مقطع 
کارشناسى رشــته الهیات- فقه و حقوق 
صادره از واحد دانشگاه نجف آباد با شماره
 8415066051- 84/9/19 مفقــود 
گردیده اســت و فاقد اعتبار مى باشد. از 
یابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد 

ارسال نماید. 

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلــى اینجانب اعظم 
ماهرانى فرزند عباس به شماره شناسنامه 
756 صــادره از اصفهــان در مقطــع 
کارشناسى رشــته زبان و ادبیات فارسى 
صادره از واحد دانشگاه نجف آباد با شماره 
104331- 1376/11/07 مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار مى باشد. از یابنده تقاضا 
مى شــود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد نجف آباد ارسال نماید.

آگهى تاسیس
شرکت سهامى خاص بهین چوب رستاك درتاریخ 1398/08/12 به شماره ثبت 63436 به شناسه ملى 14008735597 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :موضوع فعالیت : خرید و فروش کلیه مصنوعات چوبى اعم از ورق هاى mdf و نئوپان، روکش مالمینه و خام در سایزهاى مختلف ، تخته روسى و روکش و سه الیه ، ورق هاى هایگالس، پلى 
گالس، فومیزه، اکریلیک، pvc، کف پوش، دیوار پوش، پارکت، انواع صفحات HPL و کورین کابینت ، یراق آالت و هود و سینک و اجاق و سوپر مارکت – شرکت در نمایشگاه هاى داخلى، خارجى و بین المللى – اخذ 
وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور - صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى 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، محله شهرك رسالت ، کوچه فرزانگان ، خیابان بسیج ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8189113428 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
100000000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 100000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 98190 مورخ 1398/07/24 نزد بانک ملى 
ایران شعبه خیابان دکتر شریعتى خمینى شهر با کد 3190 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم مریم شومالى خوزانى به شماره ملى 1140197584و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محسن شومالى خوزانى به شماره ملى 1141172186و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على شومالى خوزانى به شماره ملى 1142276465و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمود عباسى به شماره ملى 1287244505 به سمت بازرس على البدل به 
مدت یک سال مالى آقاى امین نصر آزادانى به شماره ملى 1292170451 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 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 استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (653461)

مصطفى کیایى که کارگردان فیلم 
کمدى «مطرب» است از عالقه 
همیشگى اش به ساخت فیلم هاى 

موزیکال مى گوید.
کیایى ده ســال قبل اولین فیلم 
سنیمایى  خو د را با نام «بعدازظهر 
سگى سگى» ساخت و در طول 
این ســال ها آثار دیگرى را جلوى 
دوربین برد که هر کدام در عین داشــتن 
فضایــى متفــاوت، بیشــتر دغدغه اى 
اجتماعى را نشــان مى دادنــد. او حاال 
هفتمیــن فیلم 
یى  ســینما
خــود را در 
یــى  ها ز و ر
که خیلى از 
گران  ســینما
از اکران تابســتان 
ســینما دلزده هستند 
روى پــرده مــى آورد 
اما تأکیــد دارد که براى 
«فروش» سراغ ساخت فیلم 

کمدى نرفته است.
مصطفى کیایى دربــاره انتخاب پرویز 
پرستویى در نقشــى کمدى که چند ســالى بود فقط در 
نقش هاى جدى بازى مى کرد و اینکــه خوانندگى او در 
این فیلم کمى یادآور دیگر نقش هاى او اســت مى گوید: 
آقاى پرستویى یکى از با استعدادترین بازیگرها در زمینه 
کمدى است و درك خوبى از کمدى دارد. کاراکترى که 
من در «مطرب» نوشته بودم خیلى به ایشان نزدیک بود 
و فکر مى کنم بازى در این فیلم کمدى براى ایشــان هم 
بعد از چند سال اتفاق خوبى باشــد. در این فیلم عالوه بر 
پرویز پرستویى، محسن کیایى، الناز شاکردوست و مهران 

احمدى هم بازى کرده اند.»

مخاطبان سیما تا چهارشنبه شــب هفته پیش با 
سریالى مواجه  بودند که هم دم از قصه تاریخى در 
مناطقى از شمال ایران مى زد و هم از نماهاى 
بصرى تازه اى در قــاب تلویزیون رونمایى 
مى کرد. این مجموعه داستانى هرچند فقط 
هفت قسمت داشت اما در جذب مخاطب 

موفق عمل کرد.
«گیله وا» چندین کاراکتر اصلى داشت؛ 
از بهروز شعیبى که نقش «میرزا کوچک 
خان» را برعهده داشــت تا امیرحسین 
صدیق که کارى متفاوت در کارنامه اش 
را تجربه کرد. بخش هایــى از گفتگوى 
خبرنگار «باشگاه خبرنگاران جوان» وابسته 
به سازمان صداوسیما را با صدیق از نقش او در 

«گیله وا» مى خوانید.
چه اتفاقى افتاده است که کم کم سراغ 
نقش هاى جدیدترى مى روید و به قولى از 
نقش هاى طنز و کمدى متعدد جدا شدید؟
من که دوست دارم کار جدى کنم و سراغ نقش 
متنوع بروم. حتى دلم مى خواهد خودم را خیلى 
به سختى بیاندازم تا کلیشه نباشم. فکر مى کنم 
نه تنها خود مــن؛ بلکه هــر بازیگرى چنین 
دوراندیشــى اى دارد. ولى خب این فیلمساز 
است که باید دســت از انتخاب هاى تکرارى 

برحسب سابقه بازیگر بردارد و نقش هاى تکرارى به بازیگران  ندهد.
و در مورد «گیله وا»؟

خوشحالم که اردالن عاشورایِى جوان به من اعتماد کرد. او دست به ریسک مى زند و 
این را همین اآلن در همین سریال چند قسمتى به وضوح مى بینیم.

خود نقش هم شاید تفاوت بیشترى نسبت به بقیه کاراکترها 
دارد. مثالً گویش ارمنى!

من اتفاقاً دوران بچگى ام را در محله ارامنــه گذرانده ام؛ در مجیدیه جنوبى تهران. از 
این دست رفقا زیاد داشتم. خیلى دلم مى خواست که کمى جبران مافات کرده باشم.

از چه جهت؟
شما ببینید وجود این هموطنان ما در سینما واقعًا خالى است. این سختى خوِد نقش 
با این گویش، جذابیتى دوچندان براى من داشــت. البته ما مترجم هم داشتیم و این 
را درنظر بگیرید که گویش و لهجه ارامنه عزیز ما یکى نیست ولى ما میانگین آن را 

درنظر گرفتیم که شباهت بیشترى داشته باشد.
خود داستان به نظر باکیفیت نوشــته شده و در همین چند 
قسمت، به  اندازه کفایت مخاطب جذب کرده است. سریالى 

با قصه اى دورافتاده در لوکیشن هایى که چشم نوازند.
شخصاً داســتان را دوست داشــتم؛ قصه متعلق به دوره اى است که حرف و حدیث 
درباره اش بسیار است اما متأســفانه تاریخ آن را نادیده گرفته است و ما از آن قحطى 
بزرگ که پیش آمد و ظلمى که به کشــور مــا کردند، خبرى نداریم. تــازه در این 

سال هاست که برخى سراغ بازنمایى آن رفته اند.
 و از روز اول قرار بر این بود که «میرزا کوچک خان جنگلى» 

تصویرگر داستان «گیله وا» نباشد؟
بله؛ لزوماً «گیله وا» به این شخصیت بزرگ نمى پردازد. سراغ زندگى مردم عادى رفت 
که عمدتًا در روایت ما از تاریخ خالى است؛ همین اتفاق را ببینید که چگونه به دست 

فراموشى سپرده شده؟ یک قحطى بزرگى که بر ســر ما آوردند آن هم ماجرایى که 
نصف جمعیت ما را از پا درمى آورند.

سراغى هم از تاریخ مکتوب یا شفاهى آن دوره گرفتید؟ مثًال 
براى اینکه ما به ازاى واقعى ترى بگیرد یا چه بسا تزلزلى در 

نقش و کاراکترپردازى ایجاد نشود؟
من اطالعاتم درباره آن قحطى و اتفاقات آن دوره در حد همین آثارى بود که ساخته 
شده یا اطالعاتى که هر از گاهى شنیده مى شد؛ اما اردالن عاشورى به عنوان نویسنده 
و کارگردان «گیله وا» خودش را براى تولید همین مینى ســریال، به واقع به زحمت 
انداخت تا اطالعات کاملى را در اختیار مِن بازیگر و مخاطبش بگذارد. جالب اســت 
بدانید که اینقدر تحقیق کرده که وقتى در دیالوگى هم بازیگران از سینماى آن سال ها 
و یا محله ارامنه و... حرف مى زنند، برحسب واقعیت باشد تا کسى نتواند به محتواى 
سریال خرده بگیرد. خود این سریال براى من به حدى جذابیت دارد که دوست دارم 

سراغ اتفاقات عجیب آن دوره بروم و کسب اطالع کنم.
در این بین سراغ منبع خاصى هم رفته اید؟

عمده تمرکز من روى عکس هایى بود که از آن دوره پیدا مى کردم؛ چون درباره مردم 
کمتر نوشته اند. کتابى نمى بینید که ســراغ مردم آن زمان برود. هرچه هست درباره 
دربار و شاه و لشکرکشى هاست و از مردم، سبک زندگى و احواالتشان و اتفاقاتى که بر 

سرشان مى آمده، کمتر نوشته اند. واقعاً این روایتگرى ها جذاب نیست؟
به شرطى که خوب بنویسند و خوب بسازند!

وقتى مردم درباره «گیله وا» با من صحبت مى کنند یا کامنتى مى گذارند، این ابراز 
رضایت را مى بینم. من از این دست تولیدات مى گویم که باید ساخت؛ از تاریخ بگوییم 
اما درست و با جزئیات و نمایشى از حضور مردم در آن اتفاقات بگوییم. متأسفانه همیشه 
آنهایى تاریخ را مى نویسند که مثالً پیروز بوده اند آن هم با کلى تحریف. همین طور هم 

که خبرى از مردم در ماجراهاى آن دوره قحطى و خود ماجرا نمى بینید.

امیر حسین صدیق از نقشش در سریال «گیله وا» مى گوید

آنهایى تاریخ را مى نویسند که 
مثًال پیروز بوده اند آن هم با کلى تحریف

مخاطبان سیما تا چهارشنبه شــب هف
سریالى مواجه  بودند که هم دم از قصه
مناطقى از شمال ایران مى زد و هم

بصرى تازه اى در قــاب تلویزیون
مى کرد. این مجموعه داستانى ه
هفت قسمت داشت اما در جذب

موفق عمل کرد.
«گیله وا» چندین کاراکتر اص
از بهروز شعیبى که نقش «میر
ا خان» را برعهده داشــت تا
صدیق که کارى متفاوت در ک
را تجربه کرد. بخش هایــى ا

خبرنگار «باشگاه خبرنگاران جوان
به سازمان صداوسیما را با صدیق از

«گیله وا» مى خوانید.
چه اتفاقى افتاده است که کم ک
نقش هاى جدیدترى مى روید و ب
نقش هاى طنز و کمدى متعدد جد
من که دوست دارم کار جدى کنم و س
متنوع بروم. حتى دلم مى خواهد خود
به سختى بیاندازم تا کلیشه نباشم. فک
نه تنها خود مــن؛ بلکه هــر بازیگ
دوراندیشــى اى دارد. ولى خب این
است که باید دســت از انتخاب هاى

آنه
مثًال پیر

قربان نجفى، بازیگر «ژن خوك» ، «تنگه ابوقریب» و« آخرین 
ملکه زمین» دربــاره حضورش در نقش «صفایى» ســریال 
«ستایش» گفته است: شــرایط کار در تلویزیون سخت است 
و باید به حداقل ها چشم دوخت. با وجود تمام این سختى ها، 
«ستایش» با این حجم از تولید، تدارکات و بازیگر براى خودش 
حرفى براى گفتن داشت. «ستایش» قصه اى دارد که توانسته 
مردم را ســرگرم کند، فرهنگســازى انجام دهد و مفید باشد. 

قاعدتاً این سریال تمام و کمال نیست اما بد هم نبود.
وى افزود: این سریال قرار 

بود ابتدا به کارگردانى 
ایرج قادرى و سپس 
اصغر هاشمى در 24 

قسمت و در دو فصل باشد که هر فصل آن 12 قسمت تولید شود 
اما درنهایت چیزى شد که در حال حاضر مى بینید. کار فصلى 
از نظر تولید دشــوارى هاى خاص خود را دارد اما براى بازیگر 
سخت نیست چون من یک کاراکتر را درون خودم شکل دادم 
حاال بعد از چند وقت قرار اســت دوباره در همان شخصیت که 
براى مردم آشناست و با آن ارتباط گرفتند بازى کنم به همین 
دلیل دغدغه ساخت یک کاراکتر جدید را ندارم. مشکلى که در 
ساخت اینگونه ســریال ها وجود دارد بحث عدم انعقاد قرارداد 

طوالنى مدت است.
تصریح  کرد: در همه جــاى دنیا زمانى نجفــى 

ســریال چندفصلــى که بخواهند 
بسازند با بازیگران 
قراردادهــاى 
له  سا چند

مــى بندند تــا آن بازیگــر بدون 
دغدغــه مالــى چندیــن ســال 

تمــام وقــت در اختیــار پــروژه قرار 
گیرد اما در ایران اینگونه نیســت و همین که یک ســریال 
در چند فصل ساخته مى شــود قابل ستایش است. براى مثال 
در فصل اول «ســتایش» بعد از مدتى ضبــط، به من گفتند 
چند ماهى کار ندارى و باید قراردادت را فســخ کنى، من هم 
با دو شــرط قبول کردم که این کار را انجام دهم یکى اینکه 
بدهى هایم را صاف کنند و دوم اینکه با شروع کار مجدد قرارداد 
جدیدى منعقد شود. نه تنها پولى پرداخت نشد بلکه بعد از دو 
سه ماه به من زنگ زدند که براى کار آفیش هستم در صورتى 
که نه قرارداد داشتم و نه پولى گرفته بودم به همین دلیل قبول 
نکردم و تیم تولید هم بدون حضور من تصویربردارى انجام داد 
تا اینکه دیدند نمى شود بدون حضور من ضبط شود و مجبور 
شدم مقابل دوربین بروم. چندین ماه بعد از پایان سریال توانستم 
دستمزدم را بگیرم. این مشکالت از سوى تلویزیون است که 
پول نمى دهد و شــرایط را براى همه دشوار مى کند. با وجود 
این سیستم سریال ســازى، مردم نباید انتظار نتیجه بهترى 

داشته باشــند. ساخت همین ســه فصل هم واقعاً  شاهکار
 بود.

مهدى حســینى نیا، بازیگر نقش «حسن دلیرى» در 
«مترى شیش و نیم» این بار با گریمى متفاوت در فیلم 

«گورکن» به سینماها مى آید.
«گورکن» دومین فیلم سینمایى کاظم مالیى به تهیه 
کنندگى سینا سعدیان است که شــهریور ماه مقابل 
دوربین رفت تا اولین نمایش فیلم در سى و هشتمین 

جشنواره فیلم فجر باشد.
مهدى حسینى نیا، بازیگرى که چندى پیش با فیلم 
«مترى شیش و نیم» در ســینماها روى پرده رفت با 
چهره اى متفاوت به ایفــاى نقش در فیلم «گورکن» 

پرداخت.
صفحه فیلم «گورکن» با انتشار عکسى از گریم متفاوت 

مهدى حسینى نیا در این فیلم رونمایى کرد.
ویشکا آسایش، حســن معجونى، مهراوه شریفى نیا، 
بهنوش بختیارى، رضا بهبودى، سیاوش چراغى پور، 
یدا... شادمانى و گوهر خیراندیش نیز از دیگر بازیگرانى 
هستند که در فیلم «گورکن» به ایفاى نقش پرداختند.

در یک حادثه غیر معمول، پیدا شدن یک بمب عمل 
نکرده در پشــت صحنه فیلم «اترنالز» باعث توقف 

فیلمبردارى و تخلیه پشت صحنه آن شده است.
از تابستان امســال مراحل فیلمبردارى و تولید فیلم 
«اترنالز» در استودیوى فیلمســازى «پاین وود» در 
بریتانیا آغاز شد و طى این مدت شاهد انتشار تصاویرى 
از پشــت صحنه فیلمبردارى آن نیــز بوده ایم. حال 
در جدیدترین اخبار ســینما و تلویزیــون، یک حادثه 
غیرمنتظره باعث تعطیلــى مراحل فیلمبردارى فیلم 
جدید دنیاى سینمایى مارول شده است. طبق خبرى که 
منتشر شده، مراحل فیلمبردارى فیلم «اترنالز» در جزیره 
فوئرته ونتورا از مجمع الجزایر قنارى در جریان بوده که 
کشف شدن یک بمب عمل نکرده باعث تعطیلى مراحل 
فیلمبردارى و تخلیه سریع پشت صحنه فیلم شده است. 
«آنجلینا جولى»، بازیگر نقش «تینا» و «ریچارد مدن»، 
بازیگر نقش «ایکاریس»، از جمله بازیگرانى بودند که 
در پشــت صحنه این صحنه حضور داشتند که براى 
حضور کارشناسان خنثى کردن بمب و خنثى کردن آن، 

از محل فیلمبردارى دور شده اند.
به گزارش «زومیت»، گفته مى شــود که این بمب از 
جمله تسلیحات باقیمانده از پایگاه نازى ها در دوره جنگ 
جهانى دوم بوده که ممکن است بمب هاى عمل نکرده 
بیشترى نیز هنوز وجود داشته باشد. بازیگران و اعضاى 
تیم تولید به یک مکان امن در جزیره انتقال داده شده اند 
تا مکان فیلمبردارى توسط تیم خنثى سازى بمب ایمن 
سازى شــود. طبق گفته یک منبع نزدیک، پیدا شدن 
این بمب که ده ها سال دست نخورده باقى مانده است، 
باعث ایجاد ترس و وحشت زیادى شده بود. او اضافه 
کرد که برخى از ستاره هاى بزرگ در این صحنه از فیلم 
حضور داشــتند و ممکن بود اتفاق ناگوارى رخ دهد و 

حال کارشناسانى مجرب در حال کار روى آن هستند.
فیلم «اترنالــز» به کارگردانى «کلوئــى ژائو»، براى 
اکران در تاریــخ 6 نوامبر 2020 (16 آبــان 1399) 
برنامه ریزى شده است. ریچارد مدن و آنجلینا جولى از 
جمله بازیگرانى هستند که در این فیلم  به ایفاى نقش 

خواهند پرداخت.

چهره متفاوت بازیگر 
«مترى شیش و نیم» 

در «گورکن»

وقتى «آنجلینا جولى» 
از دست ساخته نازى ها 

جان به در مى برد! 

اعدتا این سریال تمام و کمال نیست اما بد هم نبود.
ى افزود: این سریال قرار 

ود ابتدا به کارگردانى 
قادرى و سپس  یرج
4صغر هاشمى در 24

ساخت اینگونه ســریال ها وجود دارد بحث عدم انعقاد قرارداد 
طوالنى مدت است.
تصریح  کرد: در همه جــاى دنیا زمانى نجفــى 

ســریال چندفصلــى که بخواهند 
بسازند با بازیگران 
قراردادهــاى 
له  سا چند

انتقاد بازیگر «ستایش» از شرایط کار در تلویزیون

مصطفى کیایى که کارگردان فیلم 
کمدى «مطرب» است از عالقه 
همیشگى اش به ساخت فیلم هاى 

موزیکال مى گوید.
کیایى ده ســال قبل اولین فیلم 
سنیمایى  خو د را با نام «بعدازظهر 
طول سگى سگى» ساخت و در

این ســال ها آثار دیگرى را جلوى 
کدام در عینداشــتن دوربین برد که هر

فضایــى متفــاوت، بیشــتر دغدغه اى 
اجتماعى را نشــان مى دادنــد. او حاال 
هفتمیــن فیلم 
یى  ســینما
خــود را در 
یــى  ها ز و ر
که خیلى از

گران  ســینما
از اکران تابســتان 
ســینما دلزده هستند 
روى پــرده مــى آورد 
اما تأکیــد دارد که براى 
«فروش» سراغ ساخت فیلم 

کمدى نرفته است.
مصطفى کیایى دربــاره انتخاب پرویز 
پرستویى در نقشــى کمدى که چند ســالى بود فقط در 
نقش هاى جدى بازى مى کرد و اینکــه خوانندگى او در 
این فیلم کمى یادآور دیگر نقش هاى او اســت مى گوید: 
از با استعدادترین بازیگرها در زمینه  یکى آقاى پرستویى
کمدى است و درك خوبى از کمدى دارد. کاراکترى که 
خیلى به ایشان نزدیک بود  من در «مطرب» نوشته بودم
و فکر مى کنم بازى در این فیلم کمدى براى ایشــان هم 
بعد از چند سال اتفاق خوبى باشــد. در این فیلم عالوه بر 
پرویز پرستویى، محسن کیایى، الناز شاکردوست و مهران 

احمدى هم بازى کرده اند.»

که خبرى از مردم در ماجراهاى آن دوره قحطى و خود ماجرا نمى بینید.در روایت ما از تاریخ خالى است؛ همین اتفاق را ببینید که چگونه به دست 

دند تــا آن بازیگــر بدون 
ـه مالــى چندیــن ســال 

وقــت در اختیــار پــروژه قرار 
 در ایران اینگونه نیســت و همین که یک ســریال 
فصل ساخته مىشــود قابل ستایش است. براى مثال

ل اول «ســتایش» بعد از مدتى ضبــط، به من گفتند 
هى کار ندارى و باید قراردادت را فســخ کنى، من هم 
ــرط قبول کردم که این کار را انجام دهم یکى اینکه 
ایم را صاف کنند و دوم اینکه با شروع کار مجدد قرارداد 
 منعقد شود. نه تنها پولى پرداخت نشد بلکه بعد از دو 
به من زنگ زدند که براى کار آفیش هستم در صورتى 
رارداد داشتم و نه پولى گرفته بودم به همین دلیل قبول 
 تیم تولید هم بدون حضور من تصویربردارى انجام داد 
 دیدند نمى شود بدون حضور من ضبط شود و مجبور 
بل دوربین بروم. چندین ماه بعد از پایان سریال توانستم 
م را بگیرم. این مشکالت از سوى تلویزیون است که 
ى دهد و شــرایط را براى همه دشوار مى کند. با وجود 
ستم سریال ســازى، مردم نباید انتظار نتیجه بهترى 

شــند. ساخت همین ســه فصل هم واقعاً  شاهکار
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چرا 
پرویز پرستویى 
بازیگر «مطرب» 

شد؟

«جیمز دین» شمایل فراموش نشدنى هالیوود که تنها سه فیلم در کارنامه داشت و مرگ زودهنگامش او را در ذهن 
سینما دوستان ابدى کرد، با استفاده از جلوه هاى ویژه بصرى قرار است دچار یک رستاخیز سینمایى شود و 65 سال 

بعد از مرگ، نامش به عنوان بازیگر یک فیلم درباره جنگ ویتنام اعالم شده است.
«هالیوود ریپورتر» گزارش داده که «آنتون ارنست» و «تاتى گالیک» به حقوق استفاده از تصاویر جیمز دین (که 
در سال 1955 درگذشت) دست یافته اند و با در اختیار گرفتن این تصاویر که از خانواده بازیگر فقید به آنها رسیده، 

قصد دارند او را به عالم زندگان بازگردانند.
این دو فیلمساز قرار است با استفاده از این تصاویر و تکنولوژى جدید جلوه هاى ویژه بصرى «بدن کامل» جیمز 
دین را بسازند و بازیگر دیگرى به جاى او حرف بزند. آنها قصد دارند این تمهید را براى ساخت فیلمى از رمان 

«در جســتجوى جک» نوشــته گرت کراکر به کار ببرند. داستان درباره 
سربازى اســت که در جنگ ویتنام با یک سگ البرادور به نام «جک» 
ارتباط عاطفى خاصى برقرار کرده و وقتى ارتش آمریکا نیروهایش را از 
این کشور خارج مى کند، مجبور مى شود او را رها کند و به کشورش برگردد.

ارنست درباره این پروژه بلندپروازانه گفته که مدت ها به دنبال بازیگر مناسب 
این نقش گشته اند و در نهایت به جیمز دین رسیده اند. او تأکید کرده که از حمایت 

خانواده جیمز دین احســاس غرور مى کند و خانواده بازیگر فیلم هاى «شــرق 
بهشت»، «شورش بى دلیل» و «غول» این فیلم جدید را به عنوان چهارمین فیلم کارنامه 

جیمز دین تلقى مى کنند. جیمز دین در 24 سالگى در یک حادثه رانندگى درگذشت و دو فیلم آخر کارنامه اش 
بعد از مرگ او اکران شدند.

بازیگر افسانه اى، 65 سال 
بعد از مرگ دوباره بازى مى کند
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بازیکن تیم ســپاهان گفت: در استقالل هم که بودم با 
همه توان بازى مى کردم و امیدوارم بتوانیم امسال جام 

قهرمانى را به مردم اصفهان هدیه دهیم.
امید نورافکن در خصوص برد هفته پیش ســپاهان 
مقابل تراکتور اظهار کرد:  مى دانســتیم که  بازى 
خیلى ســختى را در پیش داریم. تراکتور تیم 
خیلى خوبى اســت و بازیکنان قدرتمندى 
دارد اما ما توانســتیم مقابل هوادارانمان 
که  زیاد به ورزشــگاه آمــده بودند 3 
امتیاز بگیریم. فکــر مى کنم امتیازات 
بد موقعى را از دســت دادیم اما باید 
براى بازى هاى بعدى تمرین کنیم و 
نقاط ضعف خود را برطرف کنیم چون 

در آسیا باید با تیم هایى مثل الهالل و گوانگژو بازى  کنیم 
و این تیم ها منتظر ما هستند که خیلى بهتر از تیمى مثل 

تراکتور هستند.
وى درباره مصدومیتش که قلعه نویى به آن اشاره کرده 
بود، افزود: بخاطر وضعیت زمین مشکل کوچکى پیش 
آمده بود اما وظیفه من این است که با همه وجود بازى 
کنم و این لطف ســرمربى تیم بوده کــه از من تعریف 

کرده است. 
 بازیکن تیم سپاهان در خصوص اینکه در بین هواداران 
سپاهان محبوبیت زیادى دارد و هواداران این تیم مثل 
اســتقاللى ها او را دوســت دارند، اظهار کرد: وقتى در 
استقالل هم بودم با همه وجود بازى کردم. شاید در آن 
تیم در چهار پست بازى کردم اما اینجا هم مى بینید که 

با همه توان بازى مى کنم و بعد از این هم این مسئله را 
ادامه خواهم داد چرا که در ادامه راه کار سنگینى داریم. 
تیم هایى مثل پرسپولیس، استقالل و شهرخودرو به ما 
نزدیک مى شوند و به امید خدا با ادامه این روند بتوانیم 

قهرمانى را براى اصفهان کسب کنیم. 
نورافکن در مورد حضورش در تیــم ملى تصریح کرد: 
در بازى با بحرین ســردار آزمون، مجید حســینى یا 
مهرداد محمدى به انــدازه کل تیم ملى بحرین قیمت 
داشتند اما بحرینى ها آمادگى باال و ذهن مثبت داشتند 
و توانستند ما را شکســت دهند. در بازى با عراق ابتدا 
براى امتیاز گرفتن و ســپس براى گرفتــن کل امتیاز 
به زمیــن خواهیم رفــت. مطمئنًا مى توانیــم این کار 

را انجام دهیم.

الهالل و گوانگژو 
منتظر سپاهان هستند

احمد جمشیدى، سخنگوى باشــگاه ذوب آهن اصفهان به 
ماجراى پرونده رضا شکارى واکنش جدیدى نشان داد.

چند روز پیش فیفــا رأى خود را در خصــوص پرونده رضا 
شکارى و شکایت باشــگاه ذوب آهن اصفهان اعالم کرد. 
در این رأى شکایت باشــگاه ذوب آهن رد شده بود و همین 

موضوع واکنش هاى مختلفى را به همراه داشت.
با این حال پس از اعالم این رأى، شایعاتى مطرح شد مبنى بر 
اینکه باشگاه ذوب آهن قصد پیگیرى پرونده را ندارد چراکه 
ممکن است در صورت پیروزى در این پرونده، این ماجرا به نام 

سعید آذرى، مدیرعامل سابق این باشگاه تمام شود.
احمد جمشــیدى در خصوص اینکه آیا باشــگاه ذوب آهن 
اعتراضى به این رأى به فیفا کرده یا خیر، اظهار کرد: ما این 
ماجرا را به شدت پیگیرى مى کنیم و کارى به حواشى نداریم. 
االن بحث باشگاه است و در مقطعى آذرى پیگیر پرونده بود 
و انصافاً هم خوب کار کرد ولى ما هم نمى گذاریم حق باشگاه 

پایمال شود و تا پایان آن را پیگیرى مى کنیم.
ســخنگو و عضو هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن ادامه داد: 
از زمان صــدور رأى ما ده روز فرصت داشــتیم که روى آن 
اعتراض کنیم. در حال حاضر ما طى نامه اى به فیفا، خواستار 
اعالم دالیل رد شکایت ذوب آهن و صدور این رأى شدیم. 
آنها به زودى پاسخ ما را مى دهند و پس از اینکه ما دالیل را 
متوجه شــدیم بعداً براى اعتراض کردن یا نکردن تصمیم 
گیرى مى کنیم. در نامه اى که فیفــا داد دالیل صدور رأى 

عنوان نشده بود.

نگفتند دلیلش چه بوده است

هافبک تیم ســپاهان گفت:  ســعى کردم که شرایط خوبى 
داشته باشــم و فکر مى کنم تا حدودى به شرایط خوبى که 

داشتم نزدیک مى شوم.
محمدرضا حسینى در خصوص برد هفته پیش سپاهان مقابل 
تراکتور گفت: خدا را شکر بازى سختى را مقابل تیمى بزرگ 
برنده شدیم. از همه هواداران ممنون هستیم که روز زیبایى را 
براى ما رقم زدند. بیشترین سهم در این برد متعلق به هواداران 

ماست و از آنها ممنونم.
وى درباره اینکه چه زمانى تبدیل به بازیکنى که در ذوب آهن 
بود مى شــود، گفت: خوشــبختانه هفته پیش، هم خودم و 
هم سپاهان وضعیت خوبى داشــتیم اما باالخره در بدترین 
موقع فصــل و در حالى که بازى هاى پیــش فصل را خوب 
انجام مى دادم مصدوم شــدم و به همین دلیل دو ماه نبودم. 
خوشبختانه هفته به هفته به شرایطم برمى گردم و به همین 
دلیل از مسئوالن و هواداران که خیلى به من امیدوارى دادند 
ممنون هستم. آنها مى دانستند که من روزى به شرایطى که 
باید برسم، مى رسم. در دیدار سه شنبه سعى کردم که شرایط 
خوبى داشته باشم و فکر مى کنم تا حدودى به شرایط خوبى 

که داشتم نزدیک مى شوم.
حســینى در پایان گفت: وظیفه من این است که پاس گل 
ارسال کنم و موقعیت بســازم و اگر موقعیتى پیش آمد گل 
هم بزنم اما خوشــحالم که در دیدار با تراکتور براى سپاهان 

مؤثر بودم.

هافبک سپاهان: وظیفه ام 
بیشتر ساختن است

گستره جغرافیایى بازیکنان تیم ملى جوانان در نوع 
خود جالب است. سیروس پورموسوى، سرمربى این 
تیم براى ســاختن تیمى که در بازى هاى مقدماتى 
جام ملت ها موفــق عمل کند نزدیــک به 1300 

بازیکن را تست کرد.
در بازى ایران - قرقیزســتان حضــور بازیکنان 
تیم هاى سپاهان طالیى و سایپاى نارنجى در ترکیب 
تیم ملى جوانان پر رنگ بود. یکى از بازیکنانى که در 
این دیدار عملکرد خوبى داشت محمد رضا عسگرى، 
مدافع میانى تیم ملى جوانان بود. بازیکنى که عضو 
باشگاه سپاهان اســت. او در کنار شاهوردى، مدافع 
استقالل زوج دفاعى مطمئنى را درخط دفاعى تیم 
ملى تشکیل دادند و در بازى اخیر، تیم مهمان تنها 
یک بار روى دروازه ایران خطرناك ظاهر شــد که 
امیر حسین نیک پور، دروازه بان تیم ملى که عضو 
باشگاه سپاهان است در موقعیت تک به تک توپ 

را از آن خود کرد.
دیگر بازیکن پر تالش تیم ملى جوانان در بازى اخیر 
حسین زاورى بود. هافبک تیم سایپا که هم جنگید 
و هم پاس هاى خوب مى داد. هماهنگى او با یاسین 
ســلمانى، هافبک دفاعى تیم ملى و عضو باشگاه 
سپاهان موجب شد تیم ملى جوانان در نیمه دوم قفل 
دروازه تیم قرقیزستان را باز کند. حسین نخودکار که 
هافبک طراح تیم ملى جوانان است همانند حسین 
زوارى عضو باشگاه سایپاســت و مى شود گفت دو 
تیم سپاهان و سایپا با توجه به اهمیتى که به فوتبال 
پایه مى دهند حضور پر رنگى در تشکیل تیم هاى 

ملى پایه دارند.  
استقالل، شهر خودرو، فوالد و... دیگر تیم هاى لیگ 
برترى هســتند که بازیکنان خوب و پر تالشى در 
ترکیب تیم ملى جوانان دارند و با حضور این بازیکنان 
که رفته رفته باتجربه مى شوند به نظر مى رسد ایران 
شانس زیادى براى حضور در جام ملت ها و در نهایت 

صعود به جام جهانى خواهد داشت.

مهدى کیانى معتقد است که در صورت گل شدن 
توپ هاى سپاهانى ها در بازى هاى بعدى این تیم 

مى تواند به قهرمانى برسد.
مهدى کیانى ابتدا در مورد دیدار هفته گذشته سپاهان-

تراکتور گفته: ما مى دانستیم بازى سختى در پیش داریم. 
تراکتور هم تیم خوبى است و هم بازیکنان بسیار خوبى دارد. 

ما دو بازى قبلى خودمان را با تساوى به پایان رسانده بودیم و 
به همین دلیل هم همه بازیکنان و مربیان هم قسم شده بودیم تا 

بتوانیم این بازى را با پیروزى به پایان برسانیم.
او درباره این دیــدار ادامــه داد: این دیدار بــراى ما یکى از 
فینال هاى لیگ بود اما خدا کمکمان کرد و توانستیم بازى 6 
امتیازى را با پیروزى پشت سر بگذاریم و با برترى کار را به پایان 
برسانیم. کاپیتان سپاهانى ها درباره احتمال قهرمانى سپاهان 
گفت: ما شایسته قهرمانى هستیم فقط کمى بدشانس هستیم. 
اگر توپ هاى ما گل شود که هفته هاى پیش اینطور نشد مى 
توانستیم امتیازات بیشترى بگیریم. به امید خدا از بازى هاى 

بعدى کمى خوش شانس باشــیم و توپ هایمان گل شود مى 
توانیم به قهرمانى برسیم و هواداران را خوشحال کنیم و این برد 

را به هواداران خوب سپاهان تقدیم کنیم.
کیانى درباره رفتن به کنار هواداران تراکتور با اینکه در بازى 
قبلى از آنها دلخور بود گفت: من وظیفه خودم دانستم تا به 
سوى هوادارانى بروم که 11 سال نان و نمکشان را خوردم. 
قبًال از چند نفر از آنها کمى دلخور بودم اما ســه شنبه هفته 
پیش من وظیفه مهمان نوازى را به جا آوردم. امیدوارم همیشه 

موفق باشند.

مهدى کیانى:

مهمان نوازى ام را 
نشان دادم

ی ىبی م ج ی م ر زى یمب م ج ر

شدن
ینتیم 

ته سپاهان-
ر پیش داریم. 
سیار خوبى دارد. 

ن رسانده بودیم و 
م قسم شده بودیم تا 

م.
 بــراى ما یکى از 
6 توانستیم بازى 6
را به پایان ترىکار
ل قهرمانى سپاهان

ى بدشانس هستیم. 
ش اینطور نشد مى 
خدا از بازىهاى

ایمان گل شود مى 
حال کنیم واینبرد

ا اینکه در بازى
دم دانستم تا به 
شان را خوردم.

ســه شنبه هفته 
 امیدوارم همیشه 

را 

این همه
زرد و نارنجى جوان

 یکى از نزدیکان باشگاه در مورد کنار گذاشتن جونیور گفت: 
«در همان روز اول، دو ایجنت موفق به دیدار با محمدحسن 
انصارى فرد شــدند و پنج مهاجم خارجى را پیشنهاد دادند تا 
جانشین جونیور شوند. انصارى فرد از آنها خواست فیلم بازى 
این بازیکنان به همراه کارنامه، قیمت دقیق و شرایط جذب 
آنها را به باشگاه بدهند. فقط یک روز گذشت و تعداد مهاجمان 
معرفى شده به باشگاه دورقمى شد! حاال که حدود یک هفته 
از آن زمان مى گذرد، پرونده بیش از 25 بازیکن به همراه تمام 
جزئیات، قرارداد با آژانس هــاى نقل و انتقاالت، فیلم بازى و 
سایر موارد که انصارى فرد درخواســت داده بود، به دفترمان 

رسیده و باید از این بین، فقط با یک نفر قرارداد ببندیم!»
گفتنى است از جمع بازیکنان معرفى شده که از هر پنج قاره 

هم هستند، تنها ســه بازیکن توانســتند نظر انصارى فرد را 
جلب کنند. مدیرعامل باشگاه قرار بود بعد از بازى با فوالد در 
جلسه اى با کالدرون، در مورد این بازیکنان صحبت کند و از 
بین سه بازیکن معرفى شده، یک نفرشان جایگزین جونیور 

مى شود.
شــنیدیم یک بازیکن اروپایى، یک بازیکن آفریقایى و یک 
بازیکن از برزیل، ســه فوتبالیســت مورد نظر انصارى فرد را 
تشکیل داده اند. بدون تردید باشگاه در کنار مسائل تاکتیکى، 
براى جذب بازیکن خارجى جدید مجبور است به قیمت آنها 
نیز توجه ویژه اى داشته باشد زیرا جذب بازیکنى مثل براندائو 
نه تنها تأثیرى بر روند حرکتى تیم نــدارد بلکه لطمات مالى 

وحشتناکى به پرسپولیس وارد مى آورد.

استقالل بزرگ تر و ستاره ندارد، جمله اى که در اوایل فصل زیاد مى شنیدیم. 
یکى از خواص بردن هــا و در کورس بودن ها این اســت که کًال نقدها به 
تیم داخل زمین و کادر فنى کم مى شــود و جاى خود را به تعریف و تمجید 
مى دهد. اما باید باور کرد استقالل استراماچونى حاال یک تیم است و ستاره 
اصلى استقالل تیمى به نام استقالل با سرمربیگرى استراماچونى است. در 
استقالل حاال دیگر خبرى از باند سفت ها و شل ها و باسابقه ها و جوان ها و 
ذخیره ها و معتمدان سرمربى و دوستان شفیق پسر سرمربى و سوگلى هاى 
مدیرعامل و نوچه هاى ســرمربیان و مدیران سابق و حتى بازیکنان فالن 

ایجنت خاص نیست. روزبه چشمى با اینکه فیکس نبود اما در بازى با صنعت 
نفت بارها لب خط مى آمد و با بازیکنان صحبت مى کرد. بازیکنان نیمکت 
نشین پس از هر گل جشــن مى گرفتند انگار که خودشان گل زده باشند. 
استقالل با همه مشکالت مالى و مدیریتى در جزیره استراماچونى مدعى 
قهرمانى لیگ و جام حذفى است. بدنســازى بى نظیر استراماچونى نشان 
مى دهد که استقالل در زمین چه بازدهى دارد. حاال همه بازیکنان استقالل 
ستاره هستند. از روى خط دروازه تا روى نیمکت! این خاصیت تیم بودن است 

که هوادار را مجذوب مى کند!

حمله به کالدرون با 25 گزینه

دیگر خبرى از شل و سفت ها نیست

گویا این بار دیگر قرار است با حواشى تلخ بازى تراکتورسازى و استقالل 
برخورد شــود. همه اهل فن مى دانند این اولین بار نیست که برخى در 
تبریز به بهانه فوتبال راهى استادیوم مى شــوند و با بهره گیرى از شور 
مردم عادى و کم اطالع، به طرح عقاید شوم و تفرقه گرایانه مى پردازند. 
تا به حال بارها اخبار، تصاویر و حتى ویدیوهاى تلخ مربوط به این اتفاقات 
منتشر شده اما نه فدراسیون، نه وزارت ورزش و نه سایر نهادهاى ذیربط 

هیچ تکانى به خودشــان ندادند. این بار اما گویا قرار اســت به شکل 
جدى تر با موضوع برخورد شود. چرا؟ چون بعضى رسانه هاى آن طرف 
آبى دلشان غش رفته و اوج سوءاستفاده را از این داستان کرده اند. فقط 
یک سئوال از همه دوستان مسئول؛ واقعًا باید گندش در مى آمد و همه 
دنیا مى فهمیدند تا برخورد کنید؟ اصًال همین االن هم برخوردى در کار 

خواهد بود؟

حتماً باید گندش در مى آمد؟

تیم فوتبال تراکتور که در چند سال اخیر یکى از مدعیان 
قهرمانى در شروع لیگ برتر بوده، به دلیل برخى اتفاقات 
و اشتباهات نتوانسته جام قهرمانى را باالى سر ببرد اما 
همواره هواداران و تماشــاگران پرشورش حامى این 

تیم بوده اند.
در شروع نوزدهمین دوره رقابت هاى لیگ برتر مالک و 
مسئوالن باشگاه به فکر تقویت فنى تیم در داخل زمین 
و روى نیمکت افتادند تا سرخ هاى تبریز با قدرت لیگ 
را شروع کنند و به سمت صدرنشینى و قهرمانى حرکت 
کنند. در این راستا زنوزى به سمت گزینه اى رفت که 
سابقه طوالنى در فوتبال ترکیه دارد و در پرسپولیس و 
پاس تهران هم کارنامه قابل دفاعى داشت. مصطفى 

دنیزلى، مربى کارکشته و کاربلدى است که به عنوان 
مرد اول نیمکت ســرخ هاى تبریز انتخاب شــد و در 

هفته هاى ابتدایى هم نتایج خوبى با تراکتور گرفت.
مسئوالن تراکتور همچنین براى تقویت تیم خود چند 
بازیکن را به ستاره هاى باقیمانده از فصل قبل اضافه 
کردند. رشید مظاهرى، دروازه بان فصل گذشته ذوب 
آهن یکى از این بازیکنان است که چند هفته توانست 
دروازه سرخ هاى ایران را بسته نگه دارد. با این حال از 
هفته هشتم بود که تراکتور برابر صنعت نفت شکست 
خورد و پس از آن برابر استقالل و سپاهان هم دو باخت 
دیگر را متحمل شد تا کمى با صدر جدول فاصله بگیرد 

و فرصت صدرنشینى را هم از دست بدهد.

در دیدار برابر اســتقالل اما اتفاقاتى روى سکوها رخ 
داد که تا حدودى این تیم را وارد حاشــیه کرد. شاید 
اگر تمرکز هواداران روى بازى بود و حاشیه اى ایجاد 
نمى شــد، بازیکنان مى توانســتند عملکرد بهترى 
داشــته باشــند. با این حال تراکتور برابر سپاهان هم 
تن به شکســت داد تا اوضاع این تیم در بین مدعیان 
قهرمانى کمى متزلزل شود. پس از این شکست بود که 
دنیزلى به حرف آمد و قول داد که بعد از بازى تیم ملى و 
شروع دوباره لیگ، دیگر تراکتور این شرایط را نداشته 
باشد و تیمش به بهترین شــکل نتیجه بگیرد. در بین 
حرف هاى دنیزلى یک حرف درست و منطقى بیشتر از 
بقیه صحبت هایش قابل توجه بود. آنجا که وى تأکید 

کرد هواداران تراکتور تنها باید به فکر «تیم» خود باشند 
و به حمایت از بازیکنــان و تراکتور بپردازند. هواداران 
تراکتور باید تمام توان و انرژى خود را براى حمایت از 
بازیکنان، کادر فنى و مسئوالن باشگاه بگذارند و کارى 
کنند که این تیم مجدداً روى نوار پیروزى قرار بگیرد و با 
کسب نتایج مطلوب این فصل طلسم قهرمان نشدن در 

لیگ برتر را بشکنند و جام قهرمانى را باالى سر ببرند.
مالک و مدیران باشــگاه همه ابزار قهرمانى را فراهم 
کرده اند و این وظیفه کادر فنى و بازیکنان و خصوصًا 
تماشاگران است که تمرکزشان روى فوتبال باشد و تنها 
از این تیم حمایت کنند تا جام قهرمانى لیگ نوزدهم 

به تبریز برسد.

قهرمانى مى خواهید؟ فقط به فوتبال فکر کنید

ى ر ور یل ی ى ر یم ى یرى
عنوان نشده بود.

مؤثر بودم.
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961763 ج 3 له آقاى سعید ندرى علیه علیرضا پور کاظمى مبنى بر مطالبه 
مبلغ 17929541046 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در 
تاریخ (دوشنبه) 1398/9/4 ساعت 9:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش ســهام شــرکت پرشین شیمى پاســارگاد به میران 
183369 سهم متعلق به محکوم علیه که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى اصفهان: اصفهان، خیابان ابن سینا، 
کوچه شهید جوادى، پالك 64 مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم 
مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: با توجه به توضیحات داده 
شده در قبل و رســیدگى هاى کارشناســى و مدارك و اطالعات جمع آورى شده از جمله 
قیمت گذارى انجام شده توسط سایر کارشناسان رســمى در رشته ساختمان و تأسیسات 
و قیمت گذارى دارایى هاى نامشهود این شــرکت بهاى ارزیابى 500/000 سهم شرکت 
پرشین شیمى پاسارگاد (سهامى خاص) که معادل کل ســهام آن در حال حاضر مى باشد 
به مبلغ کل 34/050/000/000 (ســى و چهار میلیارد ریال و پنجاه میلیون ریال) و بهاى 
هر ســهم آن مبلغ 68/100 ریال تعیین و اعالم مى گردد. 1- سوله 2- مخازن و تانکرها 
3- ماشین آالت 4- انشعاب آب و برق 5- تجهیزات الکتریکى نصب شده جمع بندى قیمت 
گذارى بهاى سهام شرکت پرشین پاسارگاد بر مبناى قیمت اعالم شده توسط کارشناسان 
ساختمان، تأسیسات و حسابدارى به شرح زیر ارائه گردیده است: قیمت اعالم شده توسط 
کارشناس ساختمان 17/600/000/000 ریال قیمت اعالم شده توسط کارشناس تأسیسات 
12/130/000/000 ریال قیمت دارایى هاى نامشهود شرکت توسط کارشناس حسابدارى 
و حسابرس 4/320/000/000 ریال جمع کل 34/050/000/000 ریال. م الف: 614160 

مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/287 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى: 139803902003000024 تاریخ آگهى: 1398/08/01 شــماره پرونده: 
139604002003000378 آگهى مزایده اموال غیرمنقول (9600775)- بر اساس پرونده 
اجرایى شماره 139604002003000378 به شماره بایگانى فوق 9600775/1 چهار دانگ 
از ششدانگ پالك ثبتى به شماره 2470 فرعى از 15201 اصلى بخش 5 اصفهان به آدرس 
اصفهان خیابان هشت بهشت شرقى خیابان نیرو بن بست نیرو پالك 189 به مساحت 81. 
122 مترمربع متعلق به سعید سیرانى فرزند قنبرعلى به شماره ملى 1289407061، که سند 
یک دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان داراى سند مالکیت اصلى با شماره چاپى 806196 و 
دفتر الکترونیک 139705802027000984 در صفحه 29 دفتر 91 دفاتر بخش 5 اصفهان 
و سه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان داراى ســند مالکیت اصلى با شماره چاپى 
91863 که برابر نامه وارده به شماره 3014408- 1397/04/20 اداره ثبت اسناد و امالك 
منطقه شرق اصفهان به نام نامبرده سابق ثبت دارد و در قبال طلب بانک رفاه کارگران شعبه 
مسجد سید و پنج درصد اجرایى بازداشت گردید حدود و مشخصات به شرح ذیل مى باشد: 
شماال: در و دیواریست به بن بست 5 مترى گلزار بطول 8 متر شرقا: دیواریست بدیوار خانه 
از پالك 237 فرعى از 15201 اصلى باقیمانده به طول 17/7 متر جنوبا: دیواریست بدیوار 
خانه از پالك 15201/237 باقیمانده بطول 8/20 متر غربا: دیواریست بدیوار خانه از پالك 
15201/237 باقیمانده بطول 18/20 متر که حســب گزارش کارشناسى به شماره وارده 
3041156- 1397/09/18 پالك مرقوم عبارت است از: ملک مورد نظر یک منزل مسکونى 
کلنگى دوبلکس به زیربناى 104/64 مترمربع در زمینى به مساحت 141/20 مترمربع قدمت 
بنا بالغ بر 35 سال و داراى انشعابات آب، برق، گاز میباشد اسکلت بنا فلز بعالوه دیوار باربر 
آجرى است گرمایش بخارى گازى و ســرمایش کولر آبى و کف موزاییک کابینت ام دى 
اف و در و پنجره آهنى مى باشد. و ششدانگ پالك فوق الذکر به مبلغ سه میلیارد و پانصد و 

سى میلیون ریال (3/530/000/000 ریال) که چهار دانگ آن به مبلغ دو میلیارد و سیصد و 
پنجاه و سه میلیون و سیصد و سى و سه هزار و سیصد و سى و سه ریال (2/353/333/333 
ریال) ارزیابى گردید که ســاعت 9 صبح الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1398/09/06 شعبه 
اسناد ذمه اى اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان به نشانى اصفهان ابتداى خیابان الهور طبقه 
چهارم از طریق مزایده به فروش مى رسد و مورد مزایده به میزان چهاردانگ از ششدانگ 
پالك فوق الذکر از مبلغ دو میلیارد و سیصد و پنجاه و سه میلیون و سیصد و سى و سه هزار 
و سیصد و سى و سه ریال (2/353/333/333 ریال) شــروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. طالبین مى توانند به آدرس فوق مراجعه و 
از مورد مزایده دیدن به عمل آورند. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و آب و برق و گاز و غیره به عهده برنده مزایده است. ضمنًا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد. این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
چاپ و منتشر خواهد شد. توضیحًا خریداران جهت شرکت در جلسه مزایده با ارائه کل مبلغ 
پایه مزایده به صورت چک رمزدار و تضمینى بانک ملى ایران امکان حضور در جلسه مزایده 
را دارند. تاریخ انتشار آگهى مزایده: 1398/08/18 م الف: 643837 اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /8/165 
اخطار اجرایى

محکوم علیه مینا محمود زاده مجهول المکان و محکوم له حسین کریمى بنشانى گرگاب 
شهرك اسنوا بلوك 13 جنوبى طبقه اول واحد 11 به موجب راى غیابى شماره 150 تاریخ 
30 / 4 / 98 حوزه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه 
محکوم است به حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال 
سند رسمى یک دستگاه خودرو پراید به شــماره انتظامى 831 م 11 ایران 14 و همچنین 
پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان  ماده 34 
قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   654506 /م الف. -  قاضى شعبه هفتم  

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /8/237 
حصروراثت 

مهدى حســن پور نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 77 به شــرح دادخواست به کالسه 
1266/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسین حسن پور نجف آبادى بشناسنامه 64 در تاریخ 97/10/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اعظم حسن پور نجف آبادى ش 
ش 1080116168 ، 2. آذر حسن پور نجف آبادى ش ش 3930 ، 3. مهدى حسن پور نجف 
آبادى ش ش 77 ، 4. راضیه حسن پور  ش ش 4575 ، 5. علیرضا حسن پور نجف آبادى ش 
ش 3929 ، 6. امید حسن پور نجف آبادى ش ش 649، 7. آرزو حسن پور نجف آبادى ش ش 
1072 (فرزندان متوفى)، 8. عفت جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 45 (همسر متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 651533/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/238
 اخطار اجرایى

شماره 147/98 به موجب راى شماره 399 تاریخ98/5/5 حوزه چهارم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مختار خدابنده لو به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته  2/225/000 
ریال هزینه  دادرسى و  خسارت تاخیردرتادیه از تقدیم دادخواست98/3/11 لغایت اجراى 
حکم در حق محکوم له اجرایى و معادل نیم عشر در حق صندوق دادگسترى توسط محکوم 
علیه اجرایى .محکوم له: على عسگر قربانى به نشانى: یزدانشــهر قسمت دوم بلوار شورا 
گلستان 43 پ 7 - ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 

محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید650542/م 

الف-شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/239
 حصروراثت 

سید فضل اله موســوى نژاد داراى شناسنامه شماره 103 به شــرح دادخواست به کالسه 
1257/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان سید عبداله موسوى نژاد بشناسنامه 643 در تاریخ 96/5/23 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سید فضل اله موسوى 
نژاد ش ش 103 ، 2. صدیقه موسوى نژاد ش ش 23 ، 3. زهرا موسوى نژاد ش ش 224 ، 4. 
زهره موسوى نژاد ش ش 205 ، 5. طاهره موسوى نژاد ش ش 2 ، 6. سید حسین موسوى 
نژاد  ش ش 185 ، 7. ســید مصطفى موســوى نژاد  ش ش 24300 (فرزندان متوفى)، 8. 
نصرت مهرابى کوشکى ش ش 51 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 650714/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /8/240
ابالغ رأى

 راى شورا- شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 349/98 دادنامه 
731/98 -98/8/27مرجع رســیدگى شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد 
خواهان: زهرا زمانى نشانى امیرآباد- خ غفارى کوچه صفا پ 15 خوانده: 1- عقیل حاج عرب 
2- محسن عاشقى 3-عبدالحسین آل کثیر  نشانى: 1- جالل آباد تقاطع اول بلوار کشاورز 
پ 90 مغازه گاز رسانى 2و3- مجهول المکان، گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى خواهان خانم زهرا زمانى  به 
طرفیت خواندگان 1- عقیل حاج عرب 2- محسن عاشقى 3- عبدالحسین آل کثیر بخواسته 
الزام به انتقال سند رسمى خودروى سوارى به شــماره انتظامى 24-745 و 59 به انضمام 
مطلق خسارات دادرسى نظر به اینکه خواهان طبق قولنامه پیوستى مورخ 98/2/30 یک 
دستگاه وانت میتسو بیشى مدل 92 از خوانده ردیف اول خریدارى نموده و با توجه به قولنامه 
ارائه شده توســط خواهان که به امضاء طرفین رسیده و خوانده در جلسه حاضر و به فروش 
اتومبیل و صحت قولنامه اقرار نموده لذا با توجه به احراز معامله فى مابین طرفین و مدارك 
پیوستى از جمله کارت خودرو و برگ سبز و جوابیه استعالم راهوار که مالک رسمى خودرو 
خوانده ردیف سوم مى باشد لذا باســتناد مواد 237-362- قانون مدنى راى بر محکومیت 
خوانده ردیف سوم آقاى عبدالحسین آل کثیر به حضور در دفتر خانه و انتقال سند خودروى 
مزدا میتسوبشى مدل 1392 به شماره انتظامى 24-745 و 59 به نام خواهان صادر و اعالم 
مى گردد.هزینه دادرسى طبق ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى به میزان دویست و پنجاه 
هزار تومان به عهده خوانده ردیف سوم مى باشد  راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف مهلت مشابه قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. و در خصوص خواندگان ردیف اول و 
دوم نظر به اینکه خودرو به نام ایشان نمى باشد و دعوى توجهى به آنها ندارد طبق بند 4 ماده 
84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار و دعوى صادر و اعالم مى گردد راى صادره ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد مى 

باشد.650795/م الف، قاضى شوراى حل اختالف نجف آباد شعبه دوم /8/241
 حصروراثت 

سعید وصیله ها نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1514 به شرح دادخواست به کالسه 
1264/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان مرضیه صداقت نجف آبادى بشناســنامه 861 در تاریخ 97/4/1 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. یوسف وصیله 
ها نجــف آبــادى ش ش 108198678 ، 2. محمدرضا وصیله ها نجــف آبادى ش ش 

1080832343 ،  (فرزندان متوفى)، 3. سعید وصیله ها نجف آبادى ش ش 1514 (همسر 
متوفى)، 4. على صداقت نجف آبادى ش ش 589  (پدر متوفى ) ، 5. زهره وصیله نجف آبادى 
ش ش 279(مادر متوفى )، متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 651330/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /8/242
ابالغ رأى

 شــوراى حل اختالف گلدشت.کالســه پرونده 55/98 –دادنامه 629-98/6/26 مرجع 
رسیدگى شعبه هفتم شــوراى حل اختالف گلدشــت خواهان: آقاى حسین قادرى فرزند 
حمید رضا با وکالت خانم عظیمه صادقى  نشانى: نجف آباد خ امام خ فارابى مرکزى ك خرد 
پ 103 خوانده: آقاى سجاد باهنرنشــانى: نجف آباد خ بزرگمهر ك زیبا ك نیلوفر پ 2 کد  
8517755381  - خواسته تقاضاى رسیدگى و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 58/200/000 ریال بانضمام خسارات دادرســى تاریخ 98/5/30 – شورا با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعواى آقاى حسین قادرى فرزند حمید رضا با وکالت خانم عظیمه صادقى 
به طرفیت آقاى سجاد باهنر به خواسته مطالبه مبلغ 58/200/000 ریال به استناد قرار داد 
وام به شماره 921313237/80 به انضمام خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل با توجه به 
محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمى اظهار داشته است خوانده 
حسب قرار داد ضم پرونده به عنوان متعهد به پرداخت تسهیالت اخذ شده به میزان خواسته 
بوده که تا کنون هم از اداى دین خود دارى نموده است شورا به نظر اینکه خوانده با وصف 
ابالغ نشر آگهى در جلسه دادرسى حضور پیدا نکرده و ایراد و دفاعى در قبال دعوى خواهان 
به عمل نیاورده است فلذا دعوى خواهان را به مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده  مستنداً 
به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 58/200/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 800/000 ریال به عنوان 
هزینه هاى دادرســى و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى  و پرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
98/1/24 لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهى 
در محاکم حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد.653669/م الف،  کاظمى قاضى شوراى 

حل اختالف گلدشت شعبه هفتم/ 8/243
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704002003002943/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9704078/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000344 تاریخ صــدور: 1398/07/01 آگهى 
ابالغ اجرائیــه کالســه: 139704002003002943/1- بدینوســیله به بهــرام نادرى 
همامى فرزند على به شــماره ملى 1288871759 به نشــانى 3 راه سیمین ك بهارستان 
ك احمد جهانگیر ى فرعــى 1 پ 82 و اصفهان خیابان قائمیه کوچه شــهید رهروى بن 
بســت ایزدى بدهکار پرونده کالســه 139704002003002943/1 کــه برابر گزارش 
اداره پســت نشــاط اصفهان آدرس مخاطب شــناخته نگردیده اید ابالغ مــى گردد که 
برابر قرارداد بانکى شــماره 89961004/90- 89/12/04 بین شــما و مدیریت شــعب 
بانک ملت اصفهان مبلــغ 5307195 ریال بابت اصل طلب، 6559838 ریال خســارت 
تاخیر تا تاریخ 97/04/17 و از آن بــه بعد روزانه مبلغ 2909 ریال بدهکار مى باشــید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات 
قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفــاد اجرائیه فقط یک مرتبــه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شــود و طبق 
تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توســعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى 
جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م 

الف: 653650 اسدى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /8/234

رئیس شــوراى شــهر اصفهان گفت: کوه آتشگاه در 
نزدیکى زاینده رود قرار دارد و مى تواند به عنوان یکى از 
قطب هاى مهم گردشگرى شهر اصفهان مطرح شود 

که متأسفانه مهجور مانده است.
علیرضــا نصر در گفتگو بــا «مهر» با اشــاره به اینکه 
مدیریت شــهردارى منطقــه 9 هم موظف شــده تا 
زمین هاى اطراف کوه آتشگاه را با توجه به کاربرى هاى 
فضاى سبز آزادسازى کند و در درازمدت این منطقه به 
عنوان قطب مهم گردشــگرى اصفهان شود تصریح 
کرد: در جنوب شهر اصفهان کوه صفه واقع شده است 
و در شــرق هم کوه نخودى که مى تواند در زنجیره اى 

تعاملى، پیوندى با کوه آتشــگاه در غرب شهر اصفهان 
برقرار کند. 

وى با اشــاره به اینکه مطالعات اتصال کوه آتشــگاه 
به کوه صفــه از طریق خط تلــه کابین انجام شــده 
اســت، ابراز کرد: اتصال این دو کوه موضوعى اســت 
که اگر تحقــق یابد اتفاق مهمى در رشــد و توســعه 
گردشگرى در شــهر اصفهان فراهم مى شــود اما با 
توجــه به اینکــه خطوط تلــه کابین بر منــازل مردم 
مسلط مى شــود تاکنون به نتیجه نرسیده اما مطالعات 
تکمیلى بــراى رفع ایــن موضــوع در حــال انجام

 است.

تالشــگران ذوب آهن اصفهان با بومی ســازي دانش 
ساخت درهاى فلکسیبل، ایران اسالمى را در جمع معدود 
کشورهاي برخوردار دنیا از این تکنولوژى قرار دادند. هم 
اکنون این شرکت ساخت و نصب تعداد 74 درب سمت 

کک را به پایان رسانده است. 
مهدى ظرافتى، سرپرست دفتر فنى کک سازى با اشاره 
به اینکه باترى شــماره 3 کک ســازى در سال 91 راه 
اندازى شــد و در مجموع تعداد 148 درب در دو سمت 
کک و تخلیه دارد، گفت: پس از چند سال بهره بردارى 
از این باترى به دلیل قدیمى بودن طرح، شکستگى درها 
و همچنین آالیندگى که ذات همــه صنایع فوالدى در 

جهان است، تعویض درهاى مذکور مطابق با تکنولوژى 
روز در دســتور کار قرار گرفت اما به دلیل تحریم هاى 
ظالمانه دشمن، امکان تأمین این درها از خارج از کشور 
وجود نداشت لذا تالشــگران ذوب آهن اصفهان با عزم 
مثالزدنى طراحى و ســاخت درها را در این شرکت مادر 

صنعتى کلید زدند. 
وى  گفت: بیــش از 95 درصد از مراحل ســاخت درها 
در ذوب آهــن اصفهــان انجام شــد و بخــش جزیى 
آن، که امکان ســاخت در شــرکت نیز داشــت صرفًا 
براى تســریع در روند پروژه به شــرکت هاى بیرونى 

سپرده شد.

کوه آتشگاه با تله کابین به
 کوه صفه وصل مى شود 

بومى سازى پروژه 
زیست محیطى در ذوب آهن

احداث ساختمان 2 چاه
با توجه به حفـاري و تجهیز و راه انـدازي چاه هاي قلعه 
خواجـه و به منظور تأمیـن امنیت و حفاظـت فیزیکی و 
بهره مندي از 50 لیتر در ثانیه آب به عنوان گزینه دوم در 
قالب پدافند غیرعامل براي آبرسانی به شهرك صنعتی 
و روسـتاي مورچه خورت و همچنین کمک به آبرسانی 
شاهین شهر، دو باب ساختمان با مساحت  25متر روي این 

دو چاه احداث شد.

گزینش به دور از سالیق شخصى 
سرپرست دانشـگاه آزاد اسالمى اسـتان اصفهان اعالم 
کرد: فرایند گزینش باید به دور از هر گونه حب و بغض و 
دخالت سالیق شخصى باشد. پیام نجفى در جمع رابطان 
گزینش دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان با بیان این 
مطلب گفت: گزینش در دانشگاه از سایر سازمان ها وظیفه 
و مسئولیت سنگین ترى دارد چون فرزندان این مرز و بوم 

با اطمینان خانواده ها نزد دانشگاه امانت هستند.

پایان 9 سال اختالف
رئیس شوراهاى حل اختالف استان اصفهان گفت: پس 
از 9 سـال اختالف و درگیرى، پرونـده اى به ارزش یک 
میلیارد و 350 میلیـون ریال با تالش کارکنان شـوراى 
حل اختالف شعبه 33 مجتمع شـهداى حرم و رضایت 
دو طرف درگیـر ماجرا منجر به صلح شـد. سـیدمحمد 
موسویان افزود: این پرونده در خصوص خلع ید و مطالبه 

اجرت المثل بود.

خبر

گردهمایى شهرداران اســتان اصفهان در تاالر شهروند با 
حضور شهرداران شهرهاى اســتان اصفهان و تنى چند از 
مسئوالن برگزار شد که در نهایت رهاورد آن 15 مصوبه بود.
استاندار اصفهان و رئیس شوراى همیارى شهردارى هاى 
اســتان اصفهان با قدردانــى از اعضاى هیئــت مدیره و 
مدیرعامل سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان 
گفت: در این گردهمایى عملکرد سال هاى 96 و 97 شوراى 
همیارى شهردارى هاى استان اصفهان ارائه و مدیرعامل 
سازمان همیارى شــهردارى هاى استان اصفهان و هیئت 
مدیره، با دریافــت دیدگاه هاى اعضاى این ســازمان که 

شهرداران بودند مصوبات الزم را اخذ کردند.
عباس رضایى یکى از مهمترین مصوبات در این گردهمایى 
را ادامه کنار گذر شــرق که 34 کیلومتر است بیان کرد و 
گفت: اجراى این کنار گذر از کنار کارخانه قند تا پلیس راه 
بوده که سازمان همیارى شــهردارى هاى استان اصفهان 
سرمایه گذارى کرده و آن را اجرایى خواهد کرد. وى گفت: 
امید اســت قطعه سوم کنار گذر شــرق اصفهان در اولین 
فرصت از سوى سازمان همیارى شــهردارى هاى استان 

اصفهان انجام شود.
استاندار اصفهان به شــهرداران توصیه کرد: در آستانه فرا 
رسیدن زمستان، شهرداران آمادگى تغییرات جوى و بارش 

سیل را داشته باشند و تمهیدات الزم را به کار گیرند.
رضایى سالمت مردم را یک اصل دانست و افزود: با قاطعیت 
با کارخانجات و واحدهاى آالینده برخورد کنید و اگر نیاز به 

برخورد قضایى بود ما پیگیرى خواهیم کرد.
وى نگرانى شدید خود از وضع سیم کشى بازارهاى اصفهان، 
خمینى شهر و... را اعالم و بر اصالح سیم کشى این بازارها 

تأکید کرد و خواستار استفاده از بیمه در این راستا شد.

استاندار اصفهان همچنین به شهرداران تأکید کرد: اگر در 
شهرهاى استان اصفهان، ســاختمان هایى مانند پالسکو 
داریم، آنها را شناســایى کرده و از بروز حــوادث احتمالى 
پیشگیرى کنید. رضایى از شــهرداران استان خواست تا 
ساده زیستى را یک اصل قرار دهند و از خود آغاز کنند که 

مطمئناً آرامش به همراه خواهد داشت.

معاون هماهنگى امــور عمرانى اســتاندار اصفهان هم 
مهمترین هدف ســازمان همیارى شهردارى هاى استان 
اصفهان را پشــتیبانى از شــهردارى ها در زمینه خدمات 
مشاوره اى، مالى، ادارى، آموزشى، ارتقاى کیفیت نیروهاى 
شهردارى، استفاده حداکثرى از دستورالعمل ها و بخشنامه ها 
دانست و گفت: براى دســتیابى به این مهم، در دو بخش 

عمرانى عملیات پیمانکارى، تأمین ماشین آالت سبک و 
سنگین، حمل و نقل بار و مســافر و ارائه خدمات تعمیرات 
ماشین آالت شهردارى ها و بخش هاى بازرگانى، برگزارى 
نمایشگاه، معرفى پروژه هاى ســرمایه گذارى و... فعالیت 
انجام مى شــود. همچنین اعطاى وام به شهردارى ها در 

تنگناها از دیگر وظایف این سازمان است.

حجت ا... غالمى خاطرنشان کرد: در اقدام ملى ساختمان، 
باید ساخت واحدهاى مسکونى از 70 هزار واحد به یکصد 
هزار واحد برسد که شهردارى ها مى توانند از تسهیالت بانک 
مسکن و... در این راستا استفاده کنند و این عاملى براى رونق 
ساخت و ساز شــهردارى ها و در نتیجه پروژه هاى درآمدزا 

براى درآمد پایدار شهردارى ها باشد.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار اصفهان اظهار 
کرد: در جلسه اى با شوراى اســالمى قرار بود براى اجراى 
سامانه دوم آبرسانى اســتان، مبالغى مصوب شود تا از این 
محل، براى اجراى شبکه دوم آبرسانى که 14 شهرستان 
و 76 شــهر را در بر مى گیرد اقدام شود تا کد درآمدى براى 

پروژه هاى استان باشد.
مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان 
هم در این گردهمایى گزارشــى از بودجه و اقدامات انجام 
شده ارائه کرد و گفت: در سال 98 بودجه 108 شهر استان، 
6800 میلیارد تومان بود و وصولى بودجه در شــش ماهه 
سال جارى از کل بودجه شهردارى ها، 2850 میلیارد تومان 
با تحقق 47 درصدى است که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل، 9 درصد افزایش یافته است.
على اصغر ذاکرى هرندى افزود: در شــش ماه امســال 
اعتبارات در حوزه ملى آالیندگــى و ارزش افزوده تا مهر 
98 هم بیش از 8000 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 4 درصد افزایش واریزى به شهردارى ها 

بوده است.
ناصر نفرى، مدیرعامل ســازمان همیارى شهردارى هاى 
استان اصفهان هم با ارائه گزارشــى از فعالیت هاى انجام 
شده گفت: سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان 
قرار است کنار گذر شــرقى اصفهان را اجرایى و عملیاتى

 سازد.

درخواست هاى استاندار از شهرداران استان اصفهان
ساسان اکبرزاده
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 حصروراثت 
شهناز محمدى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 599 به شرح دادخواست به کالسه 
1274/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباسعلى محمدى نجف آبادى بشناســنامه 17841 در تاریخ 97/5/1 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. شهناز 
محمدى نجف آبادى ش ش 599 ، 2. محمدرضا محمدى نجف آبادى ش ش 979 ، 3. 
زهره محمدى نجف آبادى ش ش 1435 ، (فرزندان متوفى)، 4. محترم آقابابائیان نجف 
آبادى ش ش 4 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 654530/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/244
 ابالغ اجراییه 

شــماره نامــه 139804911122001621 تاریخ نامــه: 98/06/25 شــماره پرونده : 
97/176 بدین وسیله به آقاى مسعود عزیزى باجگیرانى فرزند غالم به شماره شناسنامه 
1326 صادره از فالورجان فرزند کمر به شناسنامه 13 مرودشــت راهن پرونده اجرایى 
کالســه 139704011122000176 ابــالغ مى گردد کــه آقاى علــى اصغر چراغى 
فرزند عباس به موجب سند رهنى شماره 23660 مورخه  1396/02/24دفترخانه اسناد 
رسمى 224 شیراز که مورد رهن در سند رهنى مذکور عبارتند از ششدانگ کامیون بارى 
فلزى فوتون مدل 1393 به رنگ سفید به شماره انتظامى 493 ع 52 ایران 43 در قبال مبلغ 
420000000ریال موضوع الزم االجرا تقاضاى صدور اجراییه نموده است . چون طبق 
گزارش مامور اجراى ثبت شما به آدرس مندرج در متن اجراییه شناخته نشده اید و ابالغ 
واقعى میسر نگردیده است و بستانکار نتوانســته آدرس شما را معرفى نماید و درخواست 
ابالغ اجراییه از طریق روزنامه نموده است لذا مراتب طبق ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد 

اسناد رسمى به شما ابالغ و تاریخ انتشــار این آگهى در روزنامه تاریخ ابالغ محسوب مى 
گردد چنانچه ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ نسبت به پرداخت بدهى یا جلب رضایت 
بستانکار اقدام نمایید برابر مقررات عملیات اجرایى علیه شما ادامه خواهد یافت . م الف: 

654641 حمید قرقانى - مدیر اجرا اداره اجراى اسناد رسمى شیراز/8/245 
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم خاطره محمدى خواهان اقاى خلیل عباسى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت شما  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 306 
ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 18 / 9/ 98 ساعت 5  عصر  تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى 
شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 654713 /م الف. 

مسئول دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 8/235 
حصر وراثت

خانم نیلوفر عسگرى  به شماره شناســنامه 0023613424 با استناد شهادتنامه و گواهى 
فوت و رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشــماره 98 / 582  تقدیم این شورا نموده 
چنین اشعار داشته است که شــادروان مینا بیات فرزند حسین  بشناسنامه شماره 635 در 
تاریخ 9 / 3/ 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – نیلوفر عسگرى 
نام پدر غالمحسن شماره شناســنامه  0023613424 نسبت با متوفى فرزند 2- کامران 
عسگرى نام پدر غالمحســن شماره شناسنامه 0018479022 نســبت با متوفى فرزند 
3- غالمحسن عسگرى نام پدر یداهللا شماره شناسنامه 55 نسبت با متوفى همسر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 654740/م الف - شعبه ویژه 

حصر وراثت شاهین شهر/ 8/236 

آگهى تغییرات
شــرکت درمان گســتر آرمان سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 33283 و شناســه ملى 
10260538022 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1398/06/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : رامین قدســى به شماره ملى 
1284636461 و کدپستى 8173884731 
و ابوالفضل جویا به شماره ملى 1285735481 
و کدپســتى 8173884731 و امیرحســین 
ســیادت به شــماره ملى 0055871151 و 
کدپســتى 8173884731 و حمیدرضــا 
ســهرابى به شــماره ملى 1291006974 و 
کدپستى 8173884731 و مهدى صفارزاده 
به شــماره ملى 2296579140 و کدپستى 
8173884731 بعنــوان اعضــاى اصلــى 
هیئت مدیره بــراى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدنــد. محمدرضا عمانى به شــماره ملى 
1287041175 و کد پستى 8173884731 
و حســین ایقائى ســده بــه شــماره ملى 
1288736495 و کد پستى 8173884731 
به ترتیب به سمت بازرس اصلى و بازرس على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (653371)

آگهى تغییرات
شــرکت طبخ نمونه اصفهان سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 27036 و شناســه ملى 
10860683310 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى به طور فــوق العاده 
مــورخ 1398/08/04 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شد: - سید حسین حسینى به کدملى 
1280376902 بسمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیــره، مریم اصفهانــى به کدملى 
1287383874 بســمت رئیــس هیئت 
مدیره و مریم مصلحى بهارانچى به کدملى 
1285108361 بســمت نایــب رئیس 
هیئت مدیــره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهد 
آور و همچنیــن کلیه اوراق عــادى و ادارى 
شرکت با امضاى مدیر عامل منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر است. - فاطمه کریمى به کدملى 
1270909411 و امیر مصلحى بهارانچى به 
کدملى 1271199025 به ترتیب به سمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک سال انتخاب شــدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى اصفهان (653409)

آگهى تغییرات
شرکت اسپید پالست نقش جهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 23515 و شناسه ملى 
10260443235 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/07/29 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : محمدحســین مورائیان به کدملى 
1287972446 و بسمت مدیر عامل شرکت 
و عضو هیئت مدیره و علیرضــا مورائیان به 
کدملى 1272587304 و بســمت رئیس 
هیئت مدیــره و مهناز حالجیــان به کدملى 
1281017558 و بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
محمد مباشریان به کدملى 1286135508 
و بیژن مسائلى به کدملى 1282295756 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(654381)

یکى از وظایف کلیه ها، خارج کــردن اوره و مواد معدنى 
اضافى از خون است؛ بدن انســان معموًال این مواد را از 
طریق ادرار دفع مى کند، در برخى مــوارد تجمع بیش از 
حد امالح در کلیه ها مى تواند منجر به تشکیل سنگ هایى 
به شکل کریستال شود. سنگ کلیه مى تواند در هر دو کلیه 
تشکیل شود؛ این ســنگ ها از آنجا به مجارى ادرارى که 

کلیه ها را به مثانه وصل مى کنند، منتقل مى شوند.
معموًال ســنگ هاى کوچک تر کلیه بدون بروز عالیم و 
مشکالت خاصى دفع مى شوند اما سنگ هاى بزرگ تر در 
مجارى ادرارى النه مى کنند و منجر به درد مى شوند؛ اگر 
این سنگ ها دفع نشوند، مى توانند عوارضى چون عفونت 

یا آسیب هاى کلیوى را به دنبال داشته باشند.
عوامل متعددى در سرعت خروج سنگ کلیه مؤثر هستند؛ 
سایت «مدیکال نیوز تودى» در نوشتارى به بررسى عوامل 
تسریع خروج سنگ کلیه و پیشگیرى از تشکیل و بزرگ تر 

شدن سنگ هاى کلیه پرداخته است.
عمومًا سنگ هاى کوچک تر، ســریع تر و با درد کمترى 
دفع مى شوند؛ 80 درصد ســنگ هایى که کوچک تر از 4 
میلیمتر هستند، به صورت خودکار و ظرف مدت یک ماه 
از بدن خارج مى شــوند. حدود 60 درصد سنگ هاى بین 
4 و 6 میلیمترى نیز در 45 روز دفع مى شوند. سنگ هاى 
بزرگ تر از 6 میلیمتر نیز ممکن است در طول یکسال از 
بدن خارج شوند اما بهتر اســت که با مراجعه به پزشک، 

به دنبال خارج سازى آن از طریق جراحى باشید.
محل قرارگیرى ســنگ کلیه در اینکه آیا بدن مى تواند 
ســنگ را به صورت خودکار دفع کند، مؤثر است؛ برخى 
ســنگ ها در خود کلیه قرار دارند در حالى که برخى دیگر 
ممکن است در مجارى شکل بگیرند. سنگ هاى کلیوى 
که در باالى مجارى قرار دارند به کلیه ها نزدیک تر هستند 
و آنهایى که در قســمت پایین تر کلیه هســتند به مثانه 

نزدیک تر هستند.
بهترین کار براى سرعت بخشــیدن به روند دفع سنگ 
کلیه،  نوشیدن آب زیاد است؛ مایعات زیاد، ادرار را افزایش 
مى دهد که به حرکت ســنگ در مســیر خروجى کمک 
مى کند همچنین افراد مى تواننــد با کاهش مصرف مواد 
پروتئینى، کلســیم و نمک و افزایش مصرف مرکبات از 
تشکیل ســنگ هاى جدید و بزرگ تر شدن سنگ هاى 

موجود جلوگیرى کنند.
مرکبات به علت دارا بودن سیترات،  مى توانند از شکل گیرى 
سنگ هاى کلیه جلوگیرى کنند عالوه بر این، متخصصان 
تغذیه و پزشکان نیز مى توانند براى برطرف کردن مشکل 

سنگ کلیه، رژیم هاى ویژه اى را به شما پیشنهاد دهند.
درد نشانگر این است که یک فرد باید به پزشک مراجعه 
کند؛ درد مشــخص مى کند که آیا براى دفع سنگ کلیه، 
مراقبات بیشتر پزشکى نیاز هســت یا خیر؛ اگر عوارضى 

چون درد شــدید و مداوم پشــت و پهلوها، ادرار همراه با 
بوى بد، احساس ســوزش حین ادرار، خون در ادرار، تب 
و لرز و استفراغ را تجربه مى کنید، حتماً به پزشک مراجعه 
کنید؛ اینها مى توانند نشانه عفونت کلیوى باشند که براى 
پیشگیرى از بروز عوارض شدیدتر، نیاز به معالجه فورى 

دارند.
مدت زمانى که طول مى کشــد تا یک بیمار پس از دفع 
سنگ کلیه، ریکاورى شود، بســتگى به نوع دفع سنگ 
دارد؛ اگر یک سنگ به طور طبیعى یا با مصرف اندکى دارو 
دفع شود، دردهاى جانبى به سرعت فروکش مى کنند؛ اگر 
سنگ از طریق جراحى دفع شده باشد، معموًال فرد مى تواند 
در همان روز به روند عادى فعالیت هاى خود بازگردد اما در 
برخى موارد، افراد باید از فعالیت هاى شدید اجتناب کنند 
و پس از مشــورت با متخصص، حدوداً یک هفته پس از 

جراحى به روال عادى زندگى بازگردند.

یکى از وظایف کلیه ها، خارج ک
اضافى از خون است؛ بدن انسـ
طریق ادرار دفع مى کند، در برخ
حد امالح در کلیه ها مى تواند منج
به شکل کریستال شود. سنگ ک
تشکیل شود؛ این ســنگ ها از
کلیه ها را به مثانه وصل مى کنند
معموًال ســنگ هاى کوچک تر
مشکالت خاصى دفع مى شوند
م مجارى ادرارى النه مى کنند و
این سنگ ها دفع نشوند، مى توان
یا آسیب هاى کلیوى را به دنبالد
عوامل متعددى در سرعت خروج
سایت «مدیکال نیوز تودى» در
تسریع خروج سنگ کلیه و پیشگ

آنچه باید درباره سنگ کلیه بدانید

 افراد مبتال به آرتروز عقیده دارند شرایط جوى بر میزان درد ناشى از بیمارى تأثیرگذار 
است.  نتایج تحقیقات نشــان مى دهد میزان درد مبتالیان به آرتروز در روزهاى 
مرطوب، بادى و سرد با فشار اتمسفر پایین، در مقایسه با روزهاى معمولى 20 درصد 
بیشتر است. محققان ارتباطى بین درد و میزان بارندگى و درد و دماى هوا به تنهایى 
نیافتند. محققان معتقدند با استفاده از این دستاورد، بیماران مبتال به آرتروز مى توانند 

با مدیریرت برنامه روزانه، میزان درد را کاهش دهند.
آرتریت (التهاب مفاصل) به التهاب دردناك در ناحیه مفاصل گفته مى شود و یکى 
از بزرگ ترین معضالتى اســت که افراد به مرور زمان و با گذشت سن با آن مواجه 
مى شوند. شایع ترین دردهاى ناشــى از آرتروز در نواحى زانو، لگن، ستون فقرات و 

دست دیده مى شود. 
استئوآرتریت (آرتروز)، آرتریت روماتویید، آرتریت عفونى، ورم مفاصل پسوریاتیک 
و نقرس، پنج گروه عمده آرتریت محسوب مى شوند. آرتروز شایع ترین نوع آرتریت 
است. این التهاب دردناك ســبب تورم و اختالل حرکت مفاصل مى شود و معموًال 
در ناحیه دست، زانو، لگن و ستون مهره ها بیشتر است. سه عامل اضافه وزن، سن و 

آسیب دیدگى مفاصل، مهمترین دالیل بروز آرتروز هستند. 

بین مفاصل به طور طبیعى نوعى روان کننده وجود دارد،  زمانى که در بیمارى آرتروز 
میزان تولید این روان کننده کاهش مى یابد، مفاصل و غضروف ها به هم ســاییده 
مى شوند و عالوه بر ایجاد درد، باعث مى شود بیمار در انجام فعالیت هاى عادى مانند 

راه رفتن و نشستن با مشکل مواجه شود.

آب و هوا بر شدت درد آرتروز مؤثر است
با اینکه حمام کردن قبل از خواب باعث حس آرامش و خواب راحت مى شود اما با 

تنبلى بعد از حمام و خشک کردن موهاى خیس چه کنیم!
فراموش نکنید خوابیدن با موى خیس یکى از بدترین عادت هایى اســت که افراد 
به خصوص زنان دارند اگر شما هم از آن دسته افرادى هستید که با موهاى خیس 
به رختخواب مى روید بهتر است این عادت بد و مضر را به چند دلیل براى همیشه 

ترك کنید:
بالش مرطوب عامل مناسب رشد باکترى هاست

وقتى با موى خیس روى بالشتان مى خوابید، رطوبت به آن منتقل و در نتیجه مقدار 
زیادى باکترى خطرناك روى آن جمع مى شود. رشــد باکترى ها سبب خارش و 
عفونت میکروبى و قارچى در پوست سر و موهایتان مى شود. از شایع ترین مشکالتى 
که براى تان پیش خواهد آمد مى توان به شوره ســر، ریزش مو و کچلى در ناحیه 

پوست سر اشاره کرد.
سردرد مى  گیرید

وقتى مو مرطوب است درجه حرارت سر نمى تواند خود را با درجه حرارت بدن تطبیق 
کند در نتیجه باعث سردرد شدید مى شود.
شما را مستعد بیمارى مى کند

باکترى هایى که به دلیل رطوبت موى شما در بالشتان جا خوش کرده اند، با تماس 
چشــم ها، دهان و بینى با آن موجب عفونت هاى میکروبى و ویروســى در شــما 
مى شــوند. از طرفى به دلیل تغییرات دمایى بدن در خواب، رطوبت موها این دما را 
مختل مى کند و موجب ضعیف شدن سیستم ایمنى بدن و شرایط براى سرماخوردگى 

و آلرژى مهیا مى شود.

موها بدحالت مى شود و مى شکند
شاید خوابیدن با موى خیس ساده تر از آن به نظر برسد که براى موهایتان مشکالت 
جدى به وجود بیاورد اما واقعیت این است که بالش مرطوب، بر شکل، حالت و شادابى 
مو تأثیر مى گذارد و موهایتان خشــک و بى حالت مى شود یا دچار خشکى پوست، 
آکنه و دیگر آسیب ها و عفونت ها مى شوید. حرکات غیر ارادى سر در هنگام خواب 

به کشیده شدن موها و در نتیجه شکستگى آن منجر مى شود.

اول موهایتان را خشک کنید، بعد بخوابید

در سال 2007، مطالعه مهمى منتشر شد که به اثرات چندین نوع از ترکیبات گیاهى، از جمله دانه هاى انار، در راستاى 
کاهش قند خون در افراد مبتال به بیمارى دیابت اختصاص داشت. یافته هاى این مطالعه حاکى از آن هستند 
که اگر این بیماران از دانه هاى انار استفاده کنند، هیچ تفاوت قابل توجهى در سطح قند خون ناشتاى آنان 
نسبت به گروه کنترل به وجود نمى آید. البته مسئوالن این مطالعه گفته اند که مصرف دانه هاى انار 

داراى تأثیر بسیار کمى بر سطح قند خون ناشتا در افراد مبتال به بیمارى دیابت است.
در ســال 2001، یکى از مطالعات نشان داد که مصرف عصاره گرفته شــده از دانه هاى انار، اثرات 
هایپوگالیســمیک قابل توجهى در میان نمونه هاى حیوانى دارد و قند خــون را در این نمونه ها تا 
50 درصد کاهش مى دهد. محققان مى گویند که تفاوت اثرگــذارى بین خود دانه هاى انار و عصاره 
گرفته شده از آنها احتماًال به این مسئله ارتباط دارد که غلظت ترکیبات داراى اثر هایپوگالیسمیک در 

عصاره این دانه ها بیشتر است و درنتیجه اثربخشى بسیار بیشترى در راستاى کاهش قند خون دارد.

7در سال 007
کاهش
که

گ
عص

آیا انار قند دارد؟

شایع است که تخته چوبى متخلخل اســت و موجودات ریز مضر مانند ســالمونال، اى کوالى و لیستریا در آن خانه 
مى کنند و پاك کردن آنها از سطح تخته چوبى مشکل است و هر ماده غذایى دیگرى که روى آن قرار بگیرد به 
آسانى آلوده مى شود. از طرفى مى گویند پالستیک نفوذناپذیر است و خیلى آسان تر و بهتر تمیز مى شود.
با وجود این همه شایعات هیچکس حتى مسئوالن بهداشتى این گفته ها را تا سال 1993 آزمایش 
نکرده بودند. در آن زمان میکروبیولوژیســت هاى مؤسســه تحقیقات غذایى دانشگاه 
ویسکانسین تخته گوشت چوبى و پالستیکى را به انواع باکترى هاى ایجادکننده 
مسمویت هاى غذایى آلوده کردند. چه اتفاقى مى افتد؟ بدون شستشو یا لمس 
تخته ها، باکترى هایى که روى تخته چوبى بودند ظرف سه دقیقه از بین رفتند. 
اما باکترى هایى که روى تخته پالستیکى بودند نه تنها زنده ماندند بلکه در 

طول یک شب چند برابر شدند.
به این ترتیب به نظر مى رســد چوب خاصیت میکروب کشــى طبیعى دارد که 
پالستیک فاقد آن است. با این حال اگر در خانه تخته پالستیکى دارید الزم نیست آن را 
دور بیاندازید و با عجله براى خرید تخته چوبى از خانه بیرون بروید. تا زمانى که تخته پالستیکى 

خود را با مواد ضدباکترى بشویید خطرى شما را تهدید نمى کند.

تخته گوشت چوبى بهتر است یا پالستیکى؟ اره گرفته شــده از دانه هاى انار، اثرات 
ى دارد و قند خــون را در این نمونه ها تا 
ــذارى بین خود دانه هاى انار و عصاره 
ترکیبات داراى اثر هایپوگالیسمیک در 

 در راستاى کاهش قند خون دارد.
شایع است که تخته چوبى متخلخل اســت و موجودات
از سطح تخته چوبى م مى کنند و پاك کردن آنها
آسانى آلوده مى شود. از طرفى مى گویندپ
با وجود این همه شایعات هیچکس
نکرده بودند. در آن زمان م
گ ویسکانسین تخته
مسمویتهاى

تخته ها، باکترى
اما باکترى های
طول یک شب چ
به این ترتیب به نظر
پالستیک فاقد آن است. با
ت دور بیاندازید و با عجله براى خرید
خود را با مواد ضدباکترى بشویید خطرى شما را

تخته گوشت چوبىبهتر است یا

یک کارشناس ســالمت خانواده عنوان کرد: داشتن برنامه ورزشــى منظم مى تواند از برگشت عالیم 
افســردگى و اضطراب در بیماران جلوگیرى و همچنین باعث حواسپرتى فرد افسرده مى شود و شخص 

زمانى را به  دور از افکار منفى مى گذراند.
امیرى خاطرنشان کرد: تحقیقات نشان مى دهد با فعالیت بدنى منظم به صورت 15 دقیقه دویدن یا یک ساعت 

راه رفتن در طى روز، مى تواند شانس مبتال شدن به افسردگى شدید را تا 26 درصد کاهش داد.
این کارشناس عنوان کرد: افرادى که فعالیت بدنى منظم دارند معموًال در تمام طول روز پرانرژى و خواب بهترى دارند، 

حافظه آنها قوى تر است و نسبت به زندگى مثبت تر مى اندیشند و همچنین اعتمادبه نفس باالترى دارند و توان مقابله با 
چالش هاى زندگى در آنها باال مى رود و مى توانند سالمت سایر اعضاى خانواده را تضمین کنند.

حواس افسردگى را َپرت کنید



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

ایمان بر دو قســم اســت: یکى ایمانى کــه در دل ها ثابــت و برقرار و 
دیگرى در میان دل ها و ســینه ها ناپایدار اســت، تا سرآمدى که تعیین 
شده است. پس اگر از کسى بیزارید، او را به حال خود گذارید تا مرگ 
او فرا رســد، پس در آن هنگام وقت بیزارى جســتن است. و هجرت، 
بر جایگاه ارزشى نخستین خود قرار دارد. خدا را به ایمان اهل زمین 

نیازى نیست. چه ایمان خود را پنهان دارند یا آشکار کنند.
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شهردارى کوشک با استناد مجوز مورخ 1398/07/30 هیأت عالى سرمایه گذارى و به استناد مصوبه شماره 97/31/ش مورخ 1398/04/06 شوراى محترم 
اسالمى شهر کوشک در نظر دارد پروژه ساخت، اجاره، بهره بردارى و انتقال تابلوهاى تبلیغاتى 4*12 را به صورت B.O.L.T به سرمایه گذار واجد شرایط 

طبق مشخصات خصوصى اعالم شده در شرایط فراخوان واگذار نماید.
لذا متقاضیان مى توانند اسناد و مدارك پروژه را همه روزه در وقت ادارى از تاریخ درج آگهى در روزنامه تا روز شنبه مورخ1398/08/25 از واحد امور مالى 

شهردارى کوشک واقع در شهر کوشک بلوار امام(ره) به شماره تماس 33562410- 031 دریافت نمایند.
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى: از تاریخ درج نوبت دوم آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 

1398/08/26 مى باشد.
- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

زمان و محل تشکیل هیأت عالى سرمایه گذارى جهت بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1398/08/27 در محل شهردارى کوشک
- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است.

- به ازاء هر سال افزایش تا 8 سال معادل 15 درصد به قیمت اجاره بها اضافه مى گردد.

آگهى فراخوان عمومى
انتخاب سرمایه گذار

مجید قربانى- شهردار کوشکمجید قربانى- شهردار کوشک

نوبت دوم

پایه طول دوره مشخصات تابلوها/ابعاد/تعدادآدرس محل پروژهنام پروژهردیف
مشارکت

پایه اجاره بهاء ماهیانه 
نوع مشارکت(ریال)

1
ساخت، اجاره، 

بهره بردارى و انتقال 
تابلوهاى تبلیغاتى

بلوار الغدیر (جاده 
اصفهان- نجف آباد) 
محدوده شهر کوشک

3 عدد تابلو به ابعاد 12*4 به صورت دوطرفه
ارتفاع از روى آسفالت جاده اصفهان- نجف آباد 

تا زیر تابلوى افقى 6 متر و سى سانتیمتر
9630/000/000B.O.L.T ماه

م الف: 645230

شهردارى ورنامخواست به استناد مجوز شــماره 249 مورخ 1398/07/28 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجراى بلوك فرش پیاده رو خیابان 
شریعتى ورنامخواست را از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا عالقمندان 
شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مناقصه 

تا تاریخ 1398/08/28 به واحد مالى شهردارى ورنامخواست مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 031-52251030

آگهى مناقصه  اجراى بلوك فرش پیاده رو 
خیابان شریعتى ورنامخواست

علیرضا اطهرى فر- شهردار ورنامخواست علیرضا اطهرى فر- شهردار ورنامخواست 

نوبت دوم

م الف: 647967

شهردارى بهارستان در نظر دارد جهت انجام پروژه هاى زیر، از طریق برگزارى مناقصه عمومى انتخاب پیمانکار نماید.

1- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه ها مى توانند از تاریخ چاپ آگهى تا روز شنبه مورخه 98/08/25 
همه روزه به جز روزهاى تعطیل به واحد امور قراردادهاى شــهردارى بهارستان مراجعه و با ارائه خالصه سوابق اجرایى و اصل 

مدارك شرکت معرفى نامه کتبى شرکت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى شــنبه 98/09/02 به واحد دبیرخانه محرمانه شهردارى 

بهارستان ارائه و رسید دریافت نمایند.
3- پیشنهادهاى رسیده ساعت 14 بعدازظهر روز یکشــنبه مورخ 98/09/03 در کمیسیون عالى معامالت در محل شهردارى 

بهارستان تشکیل مى گردد.
4- شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

5- هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد 
شد و سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد.

آگهى مناقصه عمومى

داود بحیرایى- شهردار بهارستانداود بحیرایى- شهردار بهارستان

نوبت دوم

م الف: 647906

سپرده شرکت در ردیف اعتبارىبرآورد اولیه (ریال)نام پروژه
مناقصه (ریال)

6/144/726/377331007308/000/000عملیات اصالح و پیاده روسازى خیابان الفت شهر بهارستان
4/258/399/870360202213/000/000عملیات احداث جاده سالمت در معابر شهر بهارستان

شهردارى منظریه
گزارش عملکرد درآمدها و هزینه ها

از تاریخ 98/01/01 لغایت 98/06/31
تاریخ تنظیم: 98/06/31

مانده بستانکارمانده بدهکارعنوان
درآمدها

درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى (درآمدهاى 
8/582/142/022مستمر)

8/032/825/533درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى
835/205/197بهاء خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى
300/000/000درآمدهاى حاصله از وجوه و اموال شهردارى
133/000/000کمک هاى اعطائى دولت و سازمان هاى دولتى

اعانات و هدایا و دارائى هایى که به طور اتفاقى به 
185/633/010شهردارى تعلق مى گیرد

10/059/203/000سایر منابع تأمین اعتبار
28/128/008/762جمع کل درآمدها

هزینه ها
3/355/411/297وظیفه خدمات ادارى
6/669/496/165وظیفه خدمات شهرى

5/094/116/052برنامه برنامه ریزى توسعه شهرى
45/840/000برنامه هدایت و دفع آب هاى سطحى داخل شهرى
148/999/448برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهرى

587/950/604برنامه بهبود محیط شهرى
1/122/901/356برنامه ایجاد اماکن و فضاهاى ورزشى و فرهنگى
107/200/000برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهرى

322/589/502برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا
17/454/504/424جمع کل هزینه ها

17/454/504/42428/128/008/762جمع کل
10/673/504/338مازاد (کسرى) احتمالى




