
شهردارى کامو و چوگان بر اساس مصوبه شماره 55 مورخه 1397/10/13 شوراى محترم شهر کامو و چوگان و به 
موجب آیین نامه مالى شهرداریها در نظر دارد تعداد 5 پالك زمین خود را واقع در شهر کامو و چوگان- همواریه به 
اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط از طریق مزایده به فروش برساند لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار 
آگهى تا روز شنبه مورخه 1397/12/04 به واحد امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را 
دریافت و تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخه 1397/12/06 به دبیرخانه محرمانه (حراست شهردارى) ارائه 
نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود و شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد 

مختار است.

آگهى مزایده عمومى مرحله اول چاپ  اول

محمد بهفرد- سرپرست شهردارى کامو و چوگان

قیمت پایه کارشناسى (به ریال)کاربرىمساحت (مترمربع)شماره قطعهردیف
600/000/000مسکونى150300
600/000/000مسکونى259300
630/000/000مسکونى362300
630/000/000مسکونى470300
690/000/000مسکونى571300

دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر در نظر دارد، موارد ذیل را به شرح اسناد مربوطه از طریق 
مزایده عمومى به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید:

1- فروش یک دستگاه میدى باس (یاتونگ)
- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهى به مدت 10 روز کارى

- محل دریافت اسناد: خمینى شهر، منظریه، انتهاى بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
خمینى شهر، ساختمان کتابخانه مرکزى، امور قراردادها، تلفن تماس: 33660011- 031 داخلى 

2237 و 2246 
لذا از کلیه اشخاص متقاضى دعوت مى شود ظرف مدت 10 روز کارى از تاریخ انتشار این آگهى براى 

بازدید از خودرو و دریافت اسناد مزایده به آدرس مذکور مراجعه نمایند.
(ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد)

دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمامى پیشنهادها مختار است.

آگهى مزایده

امور قراردادهاى دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر

شهردارى نیک آباد قصد دارد به استناد بند 1 تا 4 صورتجلسه شماره 27 
مورخ 1397/03/22 شوراى اسالمى شهر و ارزیابى قیمت کارشناس رسمى 
دادگسترى نسبت به فروش تعدادى از پالك هاى تجارى و مسکونى شهرك 
غدیر از طریق مزایده عمومى اقدام نماید متقاضیان مى توانند حداکثر تا 
تاریخ 97/12/14 در ساعات ادارى به شهردارى مراجعه و نسبت به دریافت 

مدارك و شرکت در مزایده اقدام نمایند.

آگهى مزایده 
شماره 97/2111/ص مورخ 97/11/25 (مرحله چهارم)

نوبت اول

سید مرتضى حسینى- شهردار نیک آباد

www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

شنبه  27  بهمن  ماه 1397 /16 فوریه   2019 /  10   جمادى الثانى  1440
سال پانزدهم /شماره 3439 / 8  صفحه / 2000 تومان

جانشینجانشین  فرماندهىفرماندهى  سپاهسپاه  صاحبصاحب  الزمانالزمان ( (عجعج): ): 
اصفهاناصفهان  بعدبعد  ازاز  جنگجنگ  بهبه  جزجز  کاروانکاروان  غواصانغواصان  شهید،شهید،  چنینچنین  کاروانکاروان  شهدایىشهدایى  

بهبه  خودخود  ندیدهندیده  استاست

شهادت جمعى از فرزندان دیار شهیدپرور اصفهان در حمله تروریستى را تسلیت مى گوییم  شهادت جمعى از فرزندان دیار شهیدپرور اصفهان در حمله تروریستى را تسلیت مى گوییم  

پیکر  شهداى حادثه تروریستى در سیستان و بلوچستان امروز در شهر اصفهان تشییع مى شودپیکر  شهداى حادثه تروریستى در سیستان و بلوچستان امروز در شهر اصفهان تشییع مى شود

اصفهان، عزادار  پاسداران مرزها اصفهان، عزادار  پاسداران مرزها 

 شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه 643 مورخ 97/10/17  
شوراى اسالمى موارد زیر را از طریق  مزایده به فروش برساند :

اتوبوس شهرى عمومى شهاب  مدل 1385   (1
نشــانى محل دریافت  اســناد : طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره)   (2

ساختمان شهردارى- امورمالى           
هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده مى باشد .  (3

مهلت دریافت اسناد : یکشنبه  مورخ    1397/12/13  (4
سید محمد اطیابى -شهردارطالخونچه

آگهى تجدید مزایدهنوبت اول

2



0202جهان نماجهان نما 3439شنبه  27 بهمن  ماه   1397 سال پانزدهم

حجت  االسالم و المسلمین حسن روحانى حمله سبعانه 
به اتوبوس حامل پرسنل فداکار سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى در جاده خاش-زاهدان را نمایش عمق استیصال 
و درماندگى مزدوران جنایتکار و ایادى دشــمنان ملت 
ایران دانست و تأکید کرد: بى تردید آمران و تمام عوامل 
این اقدام وقیحانه و شــوم، با تالش و همت نیرو هاى 
پرتوان امنیتى و انتظامى کشور به زودى به سزاى جنایت 
خود خواهند رسید. در پیام رئیس جمهور آمده است: این 
اقدام تروریستى و مذبوحانه که منجر به شهادت و مجروح 
شدن تعداد زیادى از پاسداران غیور و حافظان جان برکف 
امنیت و اقتدار میهن اســالمى شــد، قلوب همه مردم 

ایران را جریحه دار کرد. ایــن جنایت لکه ننگ دیگرى 
بر کارنامه ســیاه حامیان اصلى تروریسم در کاخ سفید، 
تل آویو و ایادى منطقه اى آنان اســت که هم اقدامات 
مضحک و تصنعى براى ایران هراسى و هم ادعاى مبارزه 
با تروریسم و امنیت آفرینى براى خاورمیانه را دارند؛ اما 
جان و مال مردم سراســر این منطقه، قربانى سوداگرى 
تسلیحاتى آنان و دالر هاى آلوده به خون مظلومان است. 
بى تردید آمران و تمــام عوامل این اقــدام وقیحانه و 
شــوم، با تــالش و همت نیرو هــاى پرتــوان امنیتى 
و انتظامى کشور به زودى به سزاى جنایت خود خواهند 

رسید .

حضرت آیت ا... خامنه اى در پیامى، شهادت جمعى از پاسداران 
انقالب اسالمى در حادثه تروریستى سیستان و بلوچستان را 
تسلیت گفتند و خطاب به دستگاه هاى مسئول تأکید کردند 
با تمرکز بر این جنایت که ارتباط عامالن آن با سازمان هاى 
جاسوسى برخى کشورها ُمسلَّم اســت، موضوع را با جدیت 
دنبال کنند. متن پیام رهبر انقالب اسالمى به این شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
دســت جنایتکار مزدوران بار دیگر به خون جوانان صالح و 
خدمتگزار کشور آلوده شــد و جمعى از سرمایه هاى انسانى 
که خود را وقف حراســت از مرزها و پاسدارى از امنیت مردم 
کرده بودند، در حمله تروریست هاى ســیه رو و سنگدل به 

شهادت رسیدند. ارتباط عامالن این جنایت با سازمان هاى 
جاسوسى برخى کشورهاى منطقه و فرامنطقه مسلّم است 
و دستگاه هاى مسئول کشور باید بر آن تمرکز کنند و آن را با 

جدیت دنبال کنند.
اینجانب به خانواده ها و بازماندگان این شهیدان مظلوم و به 
خانواده بزرگ سپاه پاسداران انقالب اسالمى تسلیت و تبریک 
مى گویم و صبر و پاداش الهى را براى آنان و علّو درجات براى 
شهداى عزیز و شفاى عاجل براى مجروحان از خداوند متعال 
مســئلت مى کنم. پیگیرى قصور احتمالى در این حادثه نیز 

وظیفه حتمى سپاه است.
عوامل حمله به اتوبوس سپاه 

به سزاى خود مى رسند
دستگاه هاى مسئول بر جنایت 
تروریستى خاش تمرکز کنند

ان شاء ا... سندها را مى آورند
 افکارنیوز| دادستان کل کشـور در پاسخ به 
این سئوال که باالخره آیا وزیر امور خارجه مستندات 
خود در رابطه با ادعاى مطرح شده مبنى بر پولشویى 
برخى مسـئوالن را به دادستانى ارسـال کرد؟ گفت: 
ان شاء ا... که ارسال مى کنند. حجت االسالم منتظرى 
در پاسـخ به ایـن سـئوال که آیا قـوه قضائیـه مهلت 
مجددى به ظریف داده است؟ گفت: خیر، ما مى گوییم 
هر کسـى هر حرفى مى زند باید مسـتندات آن را هم 
ارائـه کند، منتظریـم ببینیم، ایشـان هم البـد دنبال 

جمع آورى مدارکشان هستند.

ما اشتباه نمى کنیم
على الریجانـى، رئیـس مجلس در   انتخاب |
جمع خبرنگاران ژاپنى و در پاسـخ به سـئوال یکى از 
آنها که پرسید آیا این امکان وجود دارد که ایران نیز از 
برجام خارج شود؟ گفت: آمریکایى ها چون با تصورات 
اشتباهى وارد شـدند پشیمان مى شـوند ولى ما از راه 
اشـتباه نمى رویم و با یک منطق حرکت مى کنیم و 
الزم نیسـت راجع به پدیده هایى که اکنون زمان آن 

نیست پاسخ دهیم.

طرح مخفیانه آمریکا 
 انتخاب | روزنامـه «نیویـورك تایمـز» در 
گزارشى از طرح مخفیانه دولت آمریکا براى خرابکارى 
در صنایع موشکى ایران پرده برداشته است. این رسانه 
نوشـته که طرح مذکور از دولت «جـرج دبلیو بوش» 
آغاز شده و در دولت «دونالد ترامپ» شتاب بیشترى 
گرفته است. بر اساس این گزارش، هدف از طرح یاد 
شـده، ورود قطعات معیوب به چرخـه تأمین صنعت 
هوافضاى ایران بوده است. «نیویورك تایمز» نوشته 
اسـت که ارزیابـى موفقیت ایـن طرح، تا حـد زیادى 

غیرممکن است.

رانت 50 هزار میلیارد تومانى 
  فارس| حمیـد ورناصرى، عضو کمیسـیون 
اقتصادى مجلـس در برنامـه گفتگوى ویـژه خبرى 
شبکه 2 سیما اعالم کرد:  در واردات کاالهاى اساسى 
با استفاده از ارز نیمایى بیش از 50 هزار میلیارد تومان 
رانـت وجـود دارد که مشـخص نیسـت در جیب چه 

کسى مى رود.

واردات 128 تن چادر به کشور 
 میزان| آمـار مقدماتـى گمـرك از تجـارت 
خارجى در 9 ماهه سال 97 نشـان مى دهد که در این 
مدت بیـش از 128 تن چـادر از کشـور هاى مختلف 
جهان وارد ایران شـده اسـت. بر اسـاس واردات این 
حجم چـادر بـه کشـور، 529 هـزار و 186 دالر ارز از 
کشور خارج شد. گفتنى است چادر از دو کشور امارات 

متحده عربى و چین وارد ایران شده است. 

کوه و کاه 
  خبرگزارى حوزه| آیت ا... حسینى بوشهرى، 
دبیر شـوراى عالى حوزه هاى علمیه گفت: خودمان 
را کمى مالمت کنیم کـه دیگران گاهـى از کاه کوه 
مى سازند ولى ما بلد نیسـتیم کوه را به اندازه کاه هم 
معرفى کنیم؛ این نقص ماست. ما موقعى که درست 
اطالع رسانى نمى کنیم دیگران به میدان مى آیند و 

کارکردهاى حوزه را مى گویند. 

24 سال صبر کنید...
 رویداد24 | سـال 1391 بهـاى سـکه یک 
میلیون و 325 هزار تومان بود که در سال 1397 بهاى 
آن به چهار میلیون و 248هزار تومان رسـیده اسـت؛ 
یعنى تقریباً  قیمت سکه چهار برابر شده و این در حالى 
است که میزان پاداش آخر سال کارکنان دولت با این 
تناسب رشد نداشته است. در واقع کارمندان سال 91 
با سه سال پاداش مى توانستند یک سکه کامل بخرند 
اما براى خرید سکه با قیمت سـال 97 باید چیزى در 

حدود 24 سال صبر کنند!

خبرخوان
یارانه افزایش نمى یابد

رئیس ســازمان برنامــه و بودجه   پانا|
مى گوید از آنجا که قرار نیست قیمت حامل هاى 
انرژى افزایش پیدا کند در نتیجه میزان یارانه 

نقدى نیز در سال 98 باال نخواهد رفت.

رکوردشکنى سایپا
 رویداد24 | گروه خودروســازى سایپا 
روز 23 بهمن توانســت با تولید بیش از 2000 
دســتگاه خودرو به یک رکــورد قابل توجه آن  
هم در ایــام تحریم و محدودیت هاى شــدید، 
دســت یابد که این موفقیت، در شرایطى رقم 
خورده که تغییر مدیرعامل سایپا در آخرین روز 
دى ماه، نگرانى هاى شدیدى در خصوص عدم 
ثبات مدیریت در این خودروسازى ایجاد کرده و 
بسیارى از صاحبنظران به این اقدام هیئت مدیره 

سایپا انتقاد کردند.

رد بار ورسازى ابرها 
رئیس پژوهشــکده هواشناسى   مهر |
ضمن برشمردن مشــکالت بارورسازى ابرها 
تأکید کرد ما به جــاى اینکه مصــرف آب را 
مدیریت کنیم با طــرح موضوعات اینچنینى و 
اعدادى مثل اینکه مى توانیم 25 درصد بارش 
را افزایــش بدهیم اصل موضــوع را فراموش 
مى کنیم و این واقعًا ظلم به کشــورى است که 
ضرورت دارد بیش از هر چیزى مدیریت منابع 

آب را در دستور کار قرار بدهد. 

«دختران مجرد» 
بیمه مى شوند

 ایسنا| تمامــى زنان 18 تا 50 ســال 
مى توانند با مراجعه به شــعب تأمین اجتماعى 
سراسر کشــور از حمایت هاى مقرر در قانون 
بیمه صاحبــان حرف و مشــاغل آزاد بهره مند 
شــوند. در مورد افراد باالى 50 سال نیز میزان 
ســابقه بیمه پردازى قبلى به حداکثر سن مورد 
نظر اضافه مى شود. از دیگر ویژگى هاى خاص 
بیمه زنان خانه دار امکان انتخاب نرخ پرداخت 
حق بیمه و دســتمزد مبناى پرداخت حق بیمه

 است.

بهترین هاى جهان را 
بشناسید

 آفتاب  نیوز| در رده بندى منتشــر شده 
توسط دانشگاه پنســیلوانیاى آمریکا، سوئیس 
توانست بهترین کشــور جهان در سال 2019 
لقب گیرد. بهترین کشور جهان در این گزارش 
بر اســاس میانگین امتیاز 80 کشــور جهان 
در زمینه هــاى محیط کســب و کار، رضایت 
شــهروندان از زندگــى، میــزان آینده نگرى 
سیاســتمداران، کارآفرینى، تجــارت خارجى، 
گردشگرپذیرى، سرمایه گذارى، جذب سرمایه 
خارجى و درآمد ملى رتبه بندى شده اند. پس از 
ســوییس، ژاپن، کانادا، آلمان، انگلیس، سوئد، 
استرالیا، آمریکا، نروژ و فرانسه در رده هاى دوم 

تا دهم بهترین کشورهاى جهان قرار گرفتند.

گوسفندها از این هفته 
وارد مى شوند

 عصر ایران| مدیر عملیــات فرودگاهى 
فرودگاه بین المللى پیام البــرز از آغاز واردات 
ده هزار رأس دام زنده از رومانى، قرقیزستان و 
بلغارستان از هفته جارى از طریق این فرودگاه 
خبر داد. تقوى اظهار کرد: طى روزهاى گذشته 
هیچ دام زنده اى از طریق فــرودگاه پیام وارد 
کشور نشده و قرار است از هفته جارى واردات 
دام زنده را از فرودگاه پیام داشــته باشیم. وى 
ادامه داد: دام هایى که قرار است از رومانى وارد 
فرودگاه پیام شوند، با استفاده از هواپیماى بارى 
«قطرایرویز» حمل خواهند شد و تعداد آنها ده 

هزار رأس است.

در سکوت مســئوالن بیمارســتان اهر به مدرسه 
غیرانتفاعى تبدیل شد.

بیمارســتان قدیمى اهر یکى از بیمارســتان هاى 
منحصر به فرد استان در زمان خود بود که از لحاظ 
استحکام و امور زیربنایى، از ساختمان هاى استاندارد 
به شــمار مى رفت و در ســال 55، این ساختمان با 
کاربرى بیمارســتانى فعالیت خود را در شهرستان 
اهر آغاز کرد و قریب به ســه دهــه در این مجتمع 
بیمارســتانى، مردم اهر و اهالى قره داغ از خدمات 

بسترى، بهداشتى و درمانى آن بهره مند شده اند. 
این بیمارستان یکى از ســاختمان هاى با استحکام 
باالســت که تمام تمهیدات و امکانــات زیربنایى 
براى یک بیمارســتان مجهز پیش بینى شــده بود 
و زلزله سال 91 ارســباران تأییدى بر این ادعاست 
که با وجود اینکه، بیمارستان جدیداالحداث اهر در 
این زلزله خسارت اساســى دید اما ساختمان قدیم 
بیمارستان اهر نه تنها هیچ خسارتى ندید بلکه محل 

استقرار امدادگران از اقصى نقاط کشور و محل دپوى 
کمک هاى مردمى جمعیت هالل احمر شد و عمًال 

استحکام این بنا با این شدت زلزله، تأیید شد!
اما مســئوالن وقت، در ســال 84 بــدون مطالعه 
کارشناســى با اتمام عملیات ساختمانى بیمارستان 
جدید 128 تختخوابى اهر، امکانــات و تجهیزات 
این بیمارستان را به محل بیمارستان جدیداالحداث 
انتقال داده و این محــل زیبا و دل بــاز، با معمارى 
کم نظیرش را به حــال خود رها کــرده و تعطیل 

کردند. 
حاال این ساختمان مثل گوشت قربانى، قطعه قطعه 
شده و به مدارس غیر انتفاعى ریز و درشت، از مهد 
کودك گرفته تا دبستان، راهنمایى و متوسطه قارچ 
وار به اجاره واگذار شــده اســت. جالب تر اینکه در 
آمد و عواید آن نیز نه در جهــت هزینه در منطقه، 
بلکه با واریز هرگونه عواید به حساب مرکز صورت 

مى پذیرد!

نام آیت ا... موســوى جزایرى هفته گذشــته در فضاى 
رسانه اى کشور پیچید؛ آن هم بخاطر سفر او به انگلستان. 
ابتدا خبر آمد که موســوى جزایرى به آلمان سفر کرده 
است. بعد گفته شد براى درمان به انگلستان سفر کرده 
اســت. روز بعد دفتر او خبر داد که او براى تبلیغ انقالب 
به انگلستان رفته است. برخى پاســخ دادند که بخاطر 
حاشیه هاى ســفر هاشمى شــاهرودى به آلمان، دفتر 
موســوى جزایرى تصمیم گرفته ســفر درمانى بدون 

حاشیه باشد.
به گزارش «رویداد24»، دو ســال قبل مشخص نشد 
از طرف چه افــرادى تصاویر درمان آیت ا... هاشــمى 
شاهرودى در آلمان منتشر شــد و باعث نقد هاى شدید 
به این روحانى اثرگذار در مجلس خبرگان رهبرى شد. 
آن زمان این سئوال مطرح شده بود چرا آیت ا... هاشمى 
شاهرودى براى درمان سرطان روده، در بیمارستان مغز 

(بیمارستان مجید سمیعى در آلمان) بسترى شده است.
این بار، اما نوبت موسوى جزایرى بود. در حالى که شایعه 
درگذشت او صحت نداشت و در رســانه ها هم بازتابى 

نداشت، ناگهان تکذیب درگذشــت منتشر شد و نوشته 
شد که موسوى جزایرى در انگلیس به سر مى برد. تصاویر 
پوستر سخنرانى او در منچستر هم منتشر شد. اما معلوم 
نیست دلیل انتخاب آیت ا... موسوى جزایرى به منظور 
تبیین آرمان هاى انقالب براى مســلمانان انگلستان و 

ایرانى هاى مقیم این کشور چه بوده است؟ 
آیت ا...  سید محمدعلى موسوى در گفتگو با خبرگزارى 
«فارس» با اشاره به انتشــار شایعاتى درباره سفر وى به 
کشــور انگلیس گفت: برنامه ســفر تبلیغى بنده در ایام 
فاطمیه به خارج از کشور از قبل برنامه ریزى شده بود و 
به هیچ وجه درمانى نبود. وقتى به انگلیس رفتم در چند 
شهر سخنرانى کردم، در یکى از شهرهاى انگلیس به من 
پیشنهاد شد به علت بیمارى که داشتم در آنجا هم معاینه 
شوم، فقط یک بار در مطب پزشک معاینه شدم و اصًال 
در هیچ بیمارستانى در انگلیس بسترى نشدم. بنده قبل 
از سفر، در خطبه هاى نماز جمعه رســمًا و علنًا به مردم 
اعالم کرده بودم که براى سفر تبلیغى به خارج از کشور 

خواهم رفت.

پایگاه اطالع رســانى «تبیان» با انتشــار گزارشــى قابل 
تأمل، به روایت فضاى قبرســتان معروف بهشت زهرا(س) 
در تهران پرداخته کــه از نظر این پایــگاه، متفاوت از قبل 
شده اســت؛ فضایى پر از تجمل که البته در قبرستان هاى 
دیگر کشور هم قابل مشاهده اســت. «تبیان» نوشت: چند 
سالى اســت که اشــکال عجیب و غریبى از عزادارى براى 
اموات به طرق مختلفى بروز پیــدا مى کند؛ از تاج گل هاى 
میلیونى، ســنگ قبر هاى میلیاردى تا طراحى هاى فشن از 
عکس چهره متوفــى و حتى فیگور هاى عاشــقانه بر روى 
سنگ قبر. ســبکى که این بار با حک شــدن تصاویرى از

 مرده به اشکال مختلف بر روى ســنگ قبور، نمایشگاهى 
از خودنمایى را به نمایش گذاشته اســت. قدیم تر ها وقتى 
وارد محیط بهشت زهرا(س) مى شدیم، آهنگى جز سمفون 

اشک و ناله و درد و آه نمى شنیدیم و مناظرى، چون سادگى 
و غم و اندوه نمى دیدیم اما هرچــه روزگار به پیش مى رود، 
ســمفونى آه و اشــک و ماتم کمرنگ شــده و جاى خود 
را به نوازندگان داده اند که بر ســر مزار مردگان موســیقى 

مى نوازند.
پروســه بعدى که بازماندگان براى میــت و متوفاى خود 
انجام مى دهند و آن هم دســتخوش تغییرات محسوســى 
شده سنگ قبر اســت. این روز ها گویى سنگ قبر ها رنگ و 
بویى دیگر پیدا کرده اند؛ رنــگ و بویى از تجمل گرایى و مد 
و فشــن، رنگ و بویى که حاکى از چشــم و هم چشمى ها 
و تغییــر ســبک زندگــى اســت تــا جایــى کــه ظاهر 
گورستان ها هم به محل فشن و آلبوم عکس اموات تبدیل 

شود! 

در قطعه الکچرى ها چه مى گذرد؟
یکى از کاربران توییتر با انتشار عکس زیر نوشت: 
«پسرى که براى زودتر برگشتن پدر پاکبانش  به 

خانه به یارى او شتافت...»

این هم عکس مخفیانه
 از یک «آقازاده»

مسلمانان منچستر منتظر آیت ا... موسوى جزایرى تبدیل بیمارستان به مدرسه غیرانتفاعى!

شهداى حمله تروریستى به اتوبوس نیروهاى سپاه در 
محور زاهدان- خاش امروز در اصفهان تشییع مى شوند. 
اســتاندارى اصفهان امروز و فردا (27 و 28 بهمن ماه) 

را در استان اصفهان عزاى عمومى اعالم کرده است.  
این حادثه چهارشنبه شب هفته گذشته و هنگامى اتفاق 
افتاد که تعدادى از نیروهاى لشــکر 14 امام حسین(ع) 
اصفهان در قالب یکى از یگان هاى قرارگاه قدس نیروى 
زمینى سپاه پاسداران پس از اتمام مأموریت در حال رفتن 
به مرخصى بودند که از جانب گروهک هاى معاند مورد 
هجمه قرار گرفتند. در این حادثه تروریستى،  خودرویى 
در محور خاش-زاهــدان حوالى 65 کیلومترى زاهدان 
در مســیر اتوبوس قرار داشــت که زمانى که اتوبوس 
قصد ســبقت گرفتن از این خودرو مملو از مواد منفجره 
را داشــته، خودرو از سمت شــاگرد به اتوبوس برخورد 
کرده و انفجار انتحارى صــورت مى گیرد. در پى وقوع 
این حادثه تروریستى، 27 تن شــهید و 12 نفر مجروح 
مى شوند. همه این شــهدا متعلق به استان اصفهان از 
سپاه صاحب الزمان(عج) و لشــکر 14 امام حسین (ع) 
هســتند. هفت نفر از مجروحان نیز همزمان با انتقال 
پیکر شهدا به اصفهان منتقل شــدند و پنج نفر بقیه به 
محض مساعد شدن وضعیت جسمى شان انتقال داده 

خواهند شد.
مراسم شب وداع با این شــهدا در شهر اصفهان، دیروز 
بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه شهداى بسیج ناحیه 
امام صادق (ع) انجام شــد و مراســم تشییع پیکرهاى 
مطهر این شــهیدان امروز شــنبه 27 بهمن ســاعت 
14 از میدان بزرگمهر به ســمت گلســتان شــهداى 
اصفهــان برگــزار خواهد شــد. پــس از تشــییع و
 خاکسپارى شهداى ساکن در شهر اصفهان، پیکر بقیه 
شهیدان براى خاکسپارى به زادگاهشان منتقل مى شود.

مراسم بزرگداشت شهداى این حادثه تروریستى هم فردا  
یک شنبه 28 بهمن در گلستان شهدا با سخنرانى سردار 
سالمى، جانشین فرماندهى کل سپاه برگزار خواهد شد.

میثم عبــدا... زاده، ابراهیم صیــادى، محمد صابرى، 
ابوالفضل موسوى، مهدى نوروزى، روح ا...بابایى، حیدر 
براتى، یونس امیرى، علیرضا پناه پورى، یحیى براتى، 
على اکبر قبادپناه، على خادمى، محســن صفرى، تقى 

مهرابى، حسین قدیرى، اسماعیل کرمى، سعید سلیمى، 
عباس کوهــى، داوود میرزایى، امید اکبرى، حســن 
مجیدى، مرتضى فاضل، رضــا رحیمى، ابراهیم براتى، 
حسنعلى ترکیان، سیدثاراله موسوى و عبدالرضا بروجى 
شهداى این حادثه دردناك تروریستى هستند که پیکر 

آنها بعداز ظهر دیروز به اصفهان منتقل شد.
وضعیت و تعداد شــهدا نشــان مــى دهد کــه تمام 
شهرستان هاى اســتان اصفهان در این حماسه سهم 
دارند. دراین حادثه شــهر اصفهان پنج شهید، خمینى 
شــهر و درچه پنج شــهید، فوالدشــهر یک شــهید، 
نجف آباد 2 شهید، شهرضا 2 شهید، شاهین شهر یک 
شهید، سمیرم 2 شهید، فالورجان یک شهید، خور یک 

شهید، کاشان سه شهید، چادگان یک شهید، تیران یک 
شهید و آران و بیدگل هم یک شــهید تقدیم انقالب و 

نظام مقدس جمهورى اسالمى کردند.

تشییع کم سابقه
جانشین فرماندهى سپاه صاحب الزمان (عج) در ارتباط 
با حادثه تروریستى در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: 
نیروهاى ما که عمدتاً از اعضاى لشکر 14 امام حسین(ع) 
هستند دو سالى است در  منطقه سیستان حضور دارند و 

فاصله محل استقرار آنها از زاهدان 370 کیلومتر است.
ســردار مجتبى فدا با بیان اینکه تمام اقدامات و مسائل 
امنیتى در زمینه تردد در این منطقه لحاظ شــده است، 

افزود: اعضاى لشکر 14 امام حسین(ع) روز چهارشنبه 
پس از رسیدن به سراوان سوار دو اتوبوس شدند تا مسیر 
باقیمانده تا زاهدان را طى کنند و این دو اتوبوس با فاصله 
منظم از یکدیگر حرکت مى کردنــد. وى با بیان اینکه 
سرنشــینان این اتوبوس 39 نفر بودند و اتوبوس پالك 
شخصى متعلق به سپاه بوده است، گفت:  27 نفر در این 
حادثه تروریستى شهید شدند که هفت نفر از این افراد 

بسیجى و بقیه نیروهاى کادر بسیج بوده اند.
سردار فدا با بیان اینکه این شهدا عمدتًا درجات مختلف 
نظامى دارند، تأکید کرد: اصفهان بعــد از جنگ به جز 
کاروان غواصان شهید، چنین کاروان شهدایى به خود 

ندیده است.

پیکر شهداى حادثه تروریستى در سیستان و بلوچستان امروز در شهر اصفهان تشییع مى شود

اصفهان،  عزادار پاسداران مرزهــا 
مانى مهدوى

سّیدعلى خامنه اى
25 بهمن ماه 1397
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پردیس هنر
 آماده بهره بردارى است

مدیر منطقه6 شـهردارى اصفهان گفت: پروژه پردیس 
هنر آبشـار، با صرف هزینه اى بالغ بـر 30 میلیارد تومان 
آماده بهره بردارى اسـت.محمدرضا برکت با بیان اینکه 
این پروژه در دهه اول اسفندماه به صورت رسمى به بهره 
بردارى مى رسد، افزود: بالغ بر 30 میلیارد تومان براى این 
پروژه که 75 هزار مترمربع وسعت دارد، هزینه شده است.

2 انتصاب جدید 
در فرماندهى انتظامى استان 

سـردار اشـترى، فرمانـده نیـروى انتظامـى کشـور 
درحکمـى معاونـان جدیـد اجتماعـى و آمـوزش 

فرماندهى انتظامى استان اصفهان را منصوب کرد.
در  این حکم، جهانگیر کریمى به سمت معاون تربیت 
و آموزش و مختار درخشان به سمت معاون اجتماعى 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان منصوب شده اند.

تجلیل از نویسندگان و 
حامیان کتابخوانى استان

سرپرسـت اداره کل کتابخانه هاى استان اصفهان با 
بیان اینکه در آیین «چهل قلم»، 40 نویسـنده کشور 
در استان هاى محل زادگاه خود تجلیل شدند، گفت: 
در استان اصفهان موسـى نجفى و امیرحسین بانکى 

پور تجلیل شدند.
امیـر هالکویـى افـزود: شـاخص هاى انتخـاب 
نویسندگان، داشتن تخصص الزم، روزآمدى، استمرار 
تولید اثر، سواد ادبى و نگارشى، آشنایى با حوزه چاپ 
و نشر، اقبال مردم از آثار آنها، تولید اثر با توجه به نیاز 

جامعه و ارزشى بودن آن بوده است.

بازسازى 
مدرسه روستاى کیچى 

مدرسـه روسـتاى کیچى در همسایگى شـهر جدید 
بهارسـتان، بـا اعتبـارى بالـغ بـر سـه میلیـارد ریال 
توسط شرکت عمران بهارسـتان، به صورت اساسى 
بازسازى شد. بازسازى مدرسه روستاى کیچى که در 
عرصه اى بـه مسـاحت 1300 متر مربع انجام شـد، 
شامل آسفالت، دیوارکشى، نماکارى، تعمیر و بهسازى 
سرویس هاى بهداشـتى، افزایش تعداد کالس ها و 
دفاتر ادارى، نصب سیسـتم هاى گرمایشى پیشرفته 
پکیج و رادیاتور، اصالح سیسـتم هاى سرمایشـى و 
نصب کولر و تجهیزات جانبى، رنگ و نقاشـى، دیوار 

نویسى، زیباسازى فضاهاى آموزشى  بود.

تدوین تعرفه  عوارض سال 98 
شهردارى کاشان 

مدیر درآمد شهردارى کاشان از تدوین تعرفه  عوارض 
سال 98 این شهردارى خبر داد. عباس شافعى با اشاره 
به بسته تشویقى پرداخت عوارض در نظر گرفته شده 
از طرف مدیریت شهرى اظهارکرد: این بسته با توجه 
به تنوعى که دارد، فرصتى طالیى براى شـهروندان 
فراهم کرده که در صورت استفاده از مزایاى مضاعف 

و متفاوتى بهره مند خواهند شد.

برگزارى هفدهمین همایش 
بیمارى صرع

مدیـر عامـل انجمـن خیریه صـرع اصفهـان گفت: 
هفدهمین همایش اسـتانى این بیمارى، به مناسبت 
روز جهانى صرع، بـا هدف بحث و بررسـى پیرامون 
موضوعات مختلف و مرتبط با آن در سـاختمان اتاق 
بازرگانـى اصفهان برگزار شـد. مسـعود اعتمادى فر 
افزود: این همایش بـا موضوعات مختلـف مرتبط با 
بیمارى صرع همچون تشنج، باردارى، آشنایى مردم با 
آن و داروهاى مورد نیاز براى بیماران؛ همچنین صرع 
مقاوم به دارو و تدوین برنامه هاى آینده انجمن صرع  
برگزار شـد.وى خاطرنشان کرد: در اسـتان اصفهان 

حدود 60 هزار بیمار مبتال به صرع داریم.

خبر

مدیرعامل سازمان سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى 
شــهردارى اصفهان از هدف گذارى درآمــد 134 میلیارد 
تومانى این سازمان، بر اساس بودجه 98 شهر اصفهان خبر 
داد و گفت: عالوه بر سازمان سرمایه گذارى، مناطق 15 گانه 
شهر اصفهان هم در سال آینده بر اساس بودجه باید از محل 

پروژه هاى مشارکتى، درآمدزایى داشته باشند.
شهرام رییســى با بیان اینکه تا پایان دى ماه سال جارى 21 
قرارداد مشارکتى در شــهردارى اصفهان نهایى شده است، 
اظهار کرد: این تعداد قــرارداد با توجه به شــرایط اقتصادى 
تقریباً دشــوارى که در آن به ســر مى بریم، قابل توجه است.

وى ادامه داد: سرمایه گذارى مشــارکتى در شهر اصفهان به 

صورت ســنتى در حوزه هاى مسکن و ســاختمان انجام مى 
شود اما در این دوره، جهتگیرى مدیریت شهرى براى حرکت 
سرمایه گذارى ها به سمت ســایر بخش ها مانند حوزه هاى 
فرهنگى، ورزشى و اجتماعى بوده اســت. وى با بیان اینکه 
راه اندازى ایســتگاه هاى دوچرخه با واگذارى 15 ایستگاه به 
بخش خصوصى، از جمله طرح هاى مشــارکتى شهردارى 
اصفهان در ســال 97 بوده اســت، تصریح کرد: پیش از این، 
شهردارى باید هزینه هایى را به شرکت هاى نگهدارى پرداخت 
مى کرد و دوچرخه ها هم کیفیت خوبى نداشت اما اکنون با جلب 
مشارکت بخش خصوصى در این پروژه و واگذارى ایستگاه ها 

به بخش خصوصى، کیفیت دوچرخه ها افزایش یافته است.

مسئول نمایندگى ولى فقیه در سپاه صاحب الزمان (عج) 
اصفهان گفت: اگر مدیرى رأس کارآمد و پستى را اشغال 
کرد و به مردمش خدمت نکرد یا نگاهش به شرق و غرب 

بود، آفت انقالب است و باید از سمتش کنار برود.
حجت االسالم رحمت ا... صادقى اظهارکرد: جنگ هشت 
ساله ما معادل جنگ جهانى سوم بود، چون یک ملت با 
تمام دنیا مى جنگید، حیف که امروز ما فردوسى نداریم 
که این رشادت  ها و حماسه سازى ها را همانند شاهنامه 

به نظم درآورد.
وى تصریح کرد: امروز به جایى رســیده ایم که ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا به اوباما مى گوید تو با دست خودت 

عراق را در تشت طال و در اختیار ایران گذاشتى و جالب تر 
اینکه مجلس سناى آمریکا هم به ترامپ مى گوید خودت 

هم سوریه را در سینى طال تحویل ایران دادى.
وى گفت: اگر مسئوالن و مدیران ما به فرمایشات مقام 
معظم رهبرى توجه و عمل کنند، هیچ وقت در مســائل 
اقتصادى درنمى مانیم، براى انقالب هزینه دادیم و مردم 
هم مشــکالت را تحمل کردند ولى برخى مســئوالن 

نمى خواهند مشکالت اقتصادى امروز حل شود.
وى خاطرنشــان کرد: هر انقالبى آفتى دارد و اگر مردم، 
آن آفت ها را بشناســند، دیگر اجازه نخواهند داد که به 

انقالبشان آسیبى برسد.

مدیرى که قصدش خدمت 
نیست، آفت انقالب است

نهایى شدن 21 قرارداد 
مشارکتى در شهردارى اصفهان

حمید رضا فوالدگر، نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: در حالى دولت درحدود 1000 
میلیارد تومان براى بودجه ســال آینده استان اصفهان 
اختصاص داده که از اصفهان 8200 میلیارد تومان مالیات 

دریافت مى کند.
وى با بیان اینکه بودجه سال آینده پیشنهادى دولت براى 
استان اصفهان داراى باالترین سطح شکاف درآمدى و 
هزینه اى و فاقد تعادل الزم است، گفت: در حالى دولت 
8200 میلیارد تومان مالیات براى ســال آینده اســتان 

اصفهان تعیین کرده است که بودجه سال98 این استان را 
1000 میلیارد تومان در نظرگرفته است.

فوالدگر با اشــاره به اینکه این شکاف بودجه اى به دلیل 
تلقى اشــتباه دولت در خصوص برخوردار بودن اصفهان 
است، گفت: از نظر دولت، استان هاى برخوردار باید بودجه 

سایر استان ها را تأمین کنند.
رئیس کمیســیون ویژه حمایت از تولیــد ملى مجلس 
شوراى اســالمى با اشــاره به اینکه تعداد زیادى پروژه 
ملى در اصفهان نیمه  کاره رها شده  و دولت باید از محل 

مالیات  هاى دریافتى استان اصفهان، مشوق هایى براى 
تعیین تکلیف ایــن پروژه ها در نظر بگیــرد، افزود: این 
طرح هاى ملى، کارکرد ملى داشته و دولت با تکمیل چنین 

طرح  هایى، به رفاه چند استان کمک مى کند.
وى ادامه داد: از نظر سرانه، بودجه دریافتى استان اصفهان 
در رده پایین ترین اســتان ها و از نظر مالیات دریافتى، در 
باالترین رده به خزانه مالیات واریز مى کند و نرخ بیکارى 
این اســتان، با بیش از یک میلیون نفر خانوار کارگرى، 

باالتر از متوسط کشورى است.

شکاف عمیق درآمد و هزینه نصف جهان

نسبت 8 برابرى هزینه به درآمد استان 

مرحله دوم طرح گازرسانى به شهرك صنعتى بزرگ 
اصفهان و ســاختمان پســت امداد گاز الى بید به 

بهره بردارى رسید.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در طرح 
گازرسانى به شهرك صنعتى بزرگ اصفهان، 30هزار 
و 340 متر شبکه گذارى فوالدى و پلى اتیلن انجام 
شده است که با هزینه 56 میلیارد ریال در مدت 15 

ماه به بهره بردارى رسید.
مصطفى علوى با اشاره به اینکه با اجراى این طرح، 

تاکنون 8500 واحد صنعتى در اســتان اصفهان از 
نعمت گاز بهره مند شــده اند، افزود: هنوز به 2400 
واحد صنعتى دیگر در استان اصفهان گازرسانى نشده 
که به شرط صدور مجوز از مراجع قانونى، حداکثر تا 
پایان سال 98 گازرسانى به همه  واحدهاى صنعتى 

انجام مى شود.
همچنین ســاختمان پســت امداد گاز الى بید، با 
زیربنــاى80 مترمربع در زمینــى300 مترمربعى، با 

هزینه دو میلیارد ریالى شهردارى ساخته شده است.

بهره بردارى از طرح گازرسانى 
به شهرك صنعتى اصفهان

مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: این شهردارى 
به مدت ده روز نمایشــگاه ســوغات، صنایع دستى و 
حمایت از کاالى ایرانى را در میدان امام على(ع) برگزار 

مى کند.
حسین کارگر اظهار کرد: نمایشــگاه سوغات، صنایع 
دســتى و حمایت از کاالى ایرانى تا ســوم اسفندماه 

ســال جارى از ســاعت 10 صبح تا 20 آمــاده بازدید 
شــهروندان اســت. وى با بیان اینکه برگــزارى این 
نمایشــگاه با بیش از 200 غرفه، از جمله بزرگ ترین 
رویدادهایى است که در میدان امام على(ع) رخ مى دهد، 
گفت: عالقه مندان به هنرها و صنایع دستى مى توانند تا 
سوم اسفندماه سال جارى به این نمایشگاه مراجعه کنند.

برگزارى یک رویداد بزرگ هنرى
 در میدان امام على(ع)

اصفهان هفته نخست اسفند میزبان نشست تجارى و 
فرهنگى بین اصفهان و «مسقط» با حضور40 تاجر و 

بازرگان عمانى است.
مدیرعامل مجموعه سبک بتن پرتیکان در دانشگاه 
صنعتى اصفهـان، هدف از برگـزارى این رویـداد را، 
افزایش مـراودات تجـارى و فرهنگى بین دو شـهر 
اصفهان و مسـقط و کشـور ایران و عمان بیان کرد و 
گفت: بیش از 40تاجر و بازرگان کشور عمان از سوم تا 

هفتم اسفند، به مدت هفت روز براى دیدار با صاحبان 
صنایـع، تولیدکنندگان و تجـار اصفهانى بـه منظور 
توسـعه و افزایش ارتباطات و حمایت از کاالى تولید 

ملى، مهمان  اصفهان خواهند بود.
محمدجـواد نصـر اصفهانى افـزود: محورهـاى این 
رویداد، مذاکره با تجار و بازرگانـان عمانى، صادرات 
بدون واسـطه به عمان، مالقـات با سـرمایه گذاران 
عمانى، آشـنایى با نیازهاى بازار عمان، آشنایى تجار 
و بازرگانـان عمانـى با توانمنـدى هـاى صنعتگران 
اصفهانى، معرفى شـرکت ها و تولیدکنندگان موفق 

ایرانى و راه اندازى خطوط تولیدى در عمان است.
وى با اشـاره به اینکه یک روز از یـک هفته میزبانى، 
به عنوان «روز فرهنگى شهر اصفهان» براى معرفى 
ظرفیت هـاى فرهنگى و توریسـتى شـهر اصفهان 
در نظـر گرفته شـده، گفـت: همچنین نمایشـگاهى 
جانبى از صنایع دستى شهر اصفهان و برخى تولیدات 
مجموعه هاى تجـارى اصفهـان بـراى بازدید تجار 

عمانى برپا مى شود.

میزبانى اصفهان از 40تاجر و بازرگان عمانى

یازدهمین نمایشگاه تخصصى دو ساالنه اصفهان پالست 
با رویکرد تخصصى به حوزه هاى صنعت پالســتیک، 
الستیک، ماشــین آالت و تجهیزات وابســته از سوى 
مسئوالن در محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در پل شهرســتان با بریــدن روبان مخصوص 
افتتاح شد و تا امروز 27 بهمن ادامه دارد. به همین منظور 
مسئوالن ذیربط با رسانه ها نشست خبرى برگزار کرده و 
توضیحاتى در خصوص نحوه برگزارى نمایشگاه، مسائل 

و مشکالت این حوزه ارائه کردند.
مدیر نمایشــگاه هاى داخلى شــرکت نمایشــگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان، نمایشگاه اصفهان پالست 
را پس از نمایشــگاه ایران پالســت، دومین نمایشگاه 
تخصصى و معتبر در حوزه الستیک و پالستیک در کشور 
خواند و گفت: یازدهمین نمایشگاه اصفهان پالست از ابتدا 
به عنوان نمایشگاه برند و تخصصى در زمینه هاى صنعت 
پالستیک، الســتیک و تجهیزات وابسته و محصوالت 

نهایى مطرح بوده است.
مجید نایب زاده اظهار کرد: این نمایشــگاه در گذشته به 
عنوان مکمل نمایشــگاه رنگ و رزین به حساب مى آمد 
ولى به تدریج مستقل و به صورت دو سال یک بار در تقویم 

نمایشگاهى قرار گرفت.
مجرى برگزارى یازدهمین نمایشگاه اصفهان پالست 

هم گفت: در این نمایشگاه 131 شرکت در 8500 مترمربع 
فضاى نمایشگاهى از ده استان کشــور و نمایندگانى از 
کشــورهاى آلمان، ایتالیا، اتریش، چین و... محصوالت 

خود را در معرض دید عالقه مندان قرار داده اند.
على شالباف افزود: هدف این نمایشگاه برقرارى تعامل 
بیشتر بین مشارکت کنندگان در صنعت پالستیک بوده 
است. این در حالى است که 45 درصد مشارکت کنندگان 
در یازدهمین نمایشگاه اصفهان پالست از اصفهان، 43 
درصد از تهران و 12 درصد از دیگر اســتان هاى کشور 
هستند و علیرغم همه مشــکالت اقتصادى، تحریم ها 
و... فعاالن صنعت پالســتیک حضــورى حداکثرى در 
این نمایشگاه دارند. شــالباف در ادامه افزود: با توجه به 
سیاست هاى کلى کشور در سال جارى به منظور حمایت 
از کاالى ایرانى، رویکرد مشارکت کنندگان و همچنین 
ستاد برگزارى، بیشتر ارائه تولیدات و توانمندى هاى داخل 
بوده است. عضو انجمن صنفى کارفرمایان، ماشین سازان 
و تولیدکنندگان تجهیــزات پلیمرى ایــران هم اظهار 
امیدوارى کرد این نمایشگاه بتواند موجب رونق فعالیت 

مشارکت کنندگان باشد.
هــروس ابراهیمى گفــت: انجمن صنفــى کارفرمایى 
ماشین ســازان و تولیدکنندگان تجهیــزات پلیمرى در 
این نمایشگاه حضورى فعال و گسترده داشته و در یک 
ســالن مجزا توانایى ها و پیشرفت هاى خود را به نمایش 

گذاشته اند.
رئیس خوشــه پالســتیک اصفهان نیز بــر واحد بودن 
سیاستگذارى نمایشــگاه صنعت پالستیک تأکید کرد و 
گفت: برخى از تنگ نظرى ها باعث شد تا سیاستگذارى ها 
با تعویض یک مدیر، تغییر کند که امید اســت این مهم 
با کمک رســانه ها، بهبود یافته و سیاستگذارى ها در هر 
نمایشگاهى به ویژه نمایشــگاه هاى تخصصى صنعت 
پالستیک به تشــکل ها و مالکان اصلى آنها واگذار شود 
و دولتى ها هــم به عنوان مشــارکت  کننده و حامى و نه 

سیاستگذار، مداخله کنند.
محســن فروغى همچنین در خصوص بازار سیاه مواد 
اولیه پالستیک هم گفت: هر کجا رانت و اختالف قیمت 
باشــد متعاقب آن بازار ســیاه به وجود مى آید و طبیعى 
است با تصمیمات آنى و خلق الســاعه در روند قیمت ها 
که در پتروشیمى و... انجام مى شــود بخاطر بازار جذاب 

پتروشیمى این نوسانات پیش مى آید.
وى ادامه داد: از سوى دیگر نظام اقتصادى ما بیمار بوده 
که مواد پلیمر، آهن و... را نیز در بر دارد و تا کل سیســتم 
اقتصادى درمان نشود این هم یک پازل بوده و بازار سیاه 

پالستیک هم وجود خواهد داشت.
شایان ذکر است نمایشــگاه اصفهان پالست به عنوان 
نمایشگاه تخصصى الستیک و پالستیک کشور از سال 

81 در اصفهان به صورت دو ساالنه هدفگذارى شد.

نمایشگاه اصفهان پالست امروز به پایان مى رسد
ساسان اکبرزاده

مدیر اداره حقوقى اداره کل راهدارى اصفهان گفت: عمده 
شکایت دریافت شده از مسافران در استان اصفهان، تأخیر 
در حرکت اتوبوس ها، توقف هاى مکرر و حمل بار توسط 

ناوگان حمل و نقل است.
احمد انصارى تصریح کرد: مسافران مى توانند با تماس 
با سامانه 141، در سامانه شهراه از این امور شکایت کنند 
و این شــکایت برابر ضوابط و قوانین، توســط اداره کل 
راهدار ى و حمل ونقل جاده اى رسیدگى خواهد شد و با 
متخلفان  احتمالى برخورد مى شود. انصارى گفت: ضوابط 
حمل ونقل مسافر در موضوع ماده 9 آیین نامه حمل بار و 
مسافر به صراحت ذکر شده است و عدول از این شرایط، 

به معناى تخلف تلقى مى شود.

وى از  شرکت هاى حمل ونقل مسافرى استان اصفهان 
خواست براى رعایت حقوق مسافر، توجه ویژه اى به ماده 
3آیین نامه موضوع ماده 9 حمل ونقل مسافر داشته باشند.

وى خاطرنشان کرد: شرکت هاى مسافربرى باید براى 
جابه جایى اتباع خارجى، حتماً کارت تردد مسافر را بررسى 

کرده و سپس نسبت به صدور بلیت اقدام کنند.
انصارى با اشــاره به پیش رو بودن نوروز و افزایش قابل 
توجه حجم مسافر خاطرنشــان کرد: جابه جایى مازاد بر 
ظرفیت اتوبوس هاى مســافربرى مشکالت عدیده اى 

براى شرکت ها و مسافران ایجاد خواهد کرد.
وى تصریح کــرد: در صــورت وقوع هرگونــه حادثه، 
سرنشینان مازاد فاقد هرگونه حقوق بیمه اى خواهند بود. 

شکایت اصفهانى ها از تأخیر در حرکت اتوبوس ها

شهردار افوس گفت : سومین جشـنواره ملى سازه هاى 
برفى روز پنج شـنبه به میزبانى اصفهان در شهر افوس 

واقع در غرب این استان آغاز شد.

روح ا... بابایى افزود: امسـال براى میزبانـى از صد هزار 
گردشـگر برنامه ریزى شـده اسـت. وى با بیـان اینکه 
هنرمندان و مجسمه سـازان برگزیده کشـورى در این 
جشـنواره حضور دارند، خاطرنشـان کرد: عالقه مندان 
دراین جشنواره ایده هاى برفى خود را ساخته و به معرض 
نمایش مـى گذارنـد و در روز پایانى از سـازه هـاى برتر 
تجلیل مى  شـود. شـهردار افوس اضافه کـرد: طبیعت، 
خاطرات قومـى و بومى، ادبیات غنى، ضـرب المثل ها، 
آداب و رسـوم، نمادهاى ارزشـى و دیگر ایـده هاى نو، 
از جمله محورهاى این جشـنواره در طراحى، سـاخت و 

اجراى حجم و سازه  هاى برفى است.

جشنواره ملى«سازه هاى برفى» در غرب استان 
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اختتامیه سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر با اتفاقاتى 
خاص و بعضًا حاشیه اى همراه بود که واکنش هاى 
متعدد و متنوعــى را در بین ســینماگران به همراه 
داشــت. یکى از مهمترین بخش هاى این مراسم 
را مى توان اهداى سیمرغ نقش مکمل مرد به على 
نصیریان دانست، جایزه اى که به نظر مى رسید بیشتر 
از آنکه براى نقش او در فیلم «مسخره باز» باشد، اداى 
دینى به این بازیگر باسابقه بود که تا به حال سیمرغى 
دریافت نکرده بود. نخستین واکنش به این جایزه از 
ســوى خود نصیریان صورت گرفت که به شوخى 
ســیمرغ نقش مکمل را جایزه درجه 2 دانست و به 
نظر مى رسید که این جایزه برایش اهمیت چندانى 

نداشته است.
با این حال پس از مراســم چهره هاى مطرح سینما 
واکنش هاى متعددى به این اتفاق نشــان دادند و از 
ارزشى که نصیریان به سیمرغ جشنواره داده است، 
نوشتند. این براى نخستین بار نیست که در جشنواره 

فیلم فجر شــاهد تقدیر از یک بازیگر پیشکسوت با 
اهداى سیمرغ هستیم، ســال گذشته نیز این اتفاق 
براى جمشید هاشم پور رخ داد و چند سال قبل تر نیز 

براى ثریا قاسمى.
محمد متوســالنى، بازیگر و کارگردان پیشکسوت 
سینماى ایران، درباره اظهارنظر نصیریان که جایزه 
سیمرغ نشانه خوب یا بد بودن کیفیت کار سینماگران 
است و بازیگرى مانند على نصیریان شأن خود را از 
سیمرغ مى گیرد یا جایگاه هنرى اش توضیح داد: «به 
نظرم بازیگرى چون على نصیریان شــأن خود را از 
ســیمرغ نمى گیرد، جوایز به نوعى حرمت گذاشتن 
و تشــویق کردن اســت، فکر نمى کنم جایزه براى 
نقش مکمل، جایزه درجه 2 به شــمار بیاید، نقش 
کوتاه تر بوده است اما جایزه، جایزه اول است. طبقه 
بندى شده است که نقش اول از آن قهرمان داستان 
است و جایزه نقش مکمل را به نظرم نمى توان درجه 
2 دانست. ما امسال آقاى نوید محمدزاده را داشتیم 

که هم براى نقش اول و هم براى مکمل نامزد شده 
بودند.»

این بازیگر درباره انتقادهایى که از این شکل جایزه 
دادن بــه على نصیریان، ثریا قاســمى و جمشــید 
هاشم پور پس از سال ها فعالیتشان مى شود و برخى 
معتقدند که مى توان به جاى جایزه مکمل، جایزه اى 
براى یک عمر فعالیت هنرى براى این پیشکسوتان 
در نظر گرفت، گفت: «جایــزه براى جایگاه هنرى، 
جایزه جدایى است و در خارج هم رسم است که جایزه 
یک عمر فعالیت هنرى را به هنرمندان باسابقه اهدا 
مى کنند، ممکن است بسیارى از هنرمندان کارهاى 
خوبى کردند، نامزد هم شــدند امــا جایزه نگرفتند. 
نمى توانیم بگوییم این جایزه هــا خیلى متر و معیار 
دقیقى دارد، افرادى که در جشنواره فجر جایزه دادند 
اگر ترکیبشان کمى تغییر مى کرد، ممکن بود جایزه را 
به فرد دیگرى بدهند. در تمام دنیا اینطور است، چون 
دو دو تا چهارتا ندارد و حساب ریاضى ندارد که بتوان 

به بازى ها نمره داد.»
او ادامــه داد: «اگر در هیئــت داوران افراد دیگرى 
حضور داشــتند ممکن بود مالحظات دیگرى وارد 
کار شود، من این مالحظات را احساس مى کنم. مثًال 
این مسئله در ذهن افراد مى آید که فالن بازیگر چند 
جایزه گرفته و یک بازیگر جایزه نگرفته و این بار به 

او بدهیم تا تشویق شود.»
متوسالنى که فیلم هاى جشنواره را نیز دنبال کرده 
است، در پاسخ به این پرسش که فاصله میان فیلم ها 
به این میزان زیاد بوده است که «شبى که ماه کامل 
شد» تمام جوایز اصلى را از آن خود کند؟ بیان کرد: 
«ممکن است یک فیلم از نظر کیفیت کارى نیز باال 
باشد ولى جایزه هاى کمترى دریافت کند."شبى که 
ماه کامل شد" فیلم بســیار خوبى است اما به نظرم 
کامل نیست و ایراداتى را وارد به آن مى دانم. اما فیلم 
بسیار مشکل و سترگى بود که کارگردان آن به خوبى 

توانسته بود از پس آن بر بیاید.»

برنامه «خندوانه» فصل ششم قرار بود تئاتر کمدى داشته 
باشد که این اتفاق میسر نشد و حتى تهیه کننده این برنامه 
در گفتگویى گفت این اتفاق احتماًال در فصل هفتم مى افتد.

در همین حال رامبد جوان پســتى منتشر 
کرد که «خندوانه» فصل دیگرى نخواهد 
داشــت. چند روز بعد میرباقــرى معاون 
ســیما مطرح کرد که «خندوانه» مشکلى 
براى ادامه نــدارد. رامبد جوان پیش از این 
در حضور رســانه ها گفته بود اگر نوآورى و 
خالقیتى نداشته باشد «خندوانه» آن روز 
تمام مى شــود. این پست و یادداشت هایى 
که ناشــى از تصمیم عاقالنه رامبد جوان 
بود باعث شد تا مدیران تلویزیون بخواهند 
دوباره رامبد جوان با «خندوانه» باشد. او به 

همین دلیل احتماًال بعد از یک استراحتى همچون گذشته 
دوباره روى آنتن برود.

سیدعلى احمدى پیش از این  گفته بود تئاتر کمدى و چند آیتم 
دیگر در فصل هفتم به «خندوانه» اضافه مى شود. احتماًال 

«خندوانه» در شانزدهم فروردین ماه تمام نشود و دوباره رامبد، 
نیما، ادابازى و کمدین هاى شبکه نسیم را با «قاچ» روى آنتن 
خواهد برد. چرا که دستیار تهیه کننده «خندوانه» در گفتگویى 

تأکید کرد: «خندوانه» در ایام نوروز هر شب ساعت 23 روى 
آنتن مى رود و تا شــانزدهم فروردین ماه روى آنتن خواهد 
بود. با فاصله اى احتماًال بعد از محرم و صفر با فصل هفتم، 

«خندوانه» روى آنتن خواهد رفت.

مدیر بخش آراء مردمى جشنواره فیلم فجر مى گوید که 
براى هر فیلم حدود 7300 فرصت رأى گیرى ایجاد شده 
بود و آراء اخذ شده در سینماهاى جنوب و شمال تهران 

تقریباً یکسان بود.
على آشتیانى  پور با اشاره به روند برگزارى این بخش و اخذ 
آراء مردمى به «ایلنا» گفت: براســاس آنچه اعالم شده 
بیشترین رأى براى فیلم «مترى شیش و نیم» ساخته 
سعید روستایى است و تقریباً آمارى که این فیلم براى خود 
به دست آورد و جایگاهى که گرفته بود از ابتدا تا روز آخر 
یکسان بود و این فیلم به طور تقریبى در همه روزها در 
صدر جدول بود. البته پنج فیلم اول با فاصله بسیار کم با 
هم رقابت داشتند و گاهى نیز جایگاه آنها جابه جا مى شد.

وى ادامه داد: تماشاگران مى توانســتند بعد از تماشاى 
فیلم با کدى که روى بلیت ها درج شــده تا دو ســاعت 
نظر خود را اعالم کنند. برخــى از این بلیت ها در اختیار 
صاحبان آثار و ســینماداران و عمده بیشــتر بلیت ها از 

طریق گیشــه و از طریق اینترنت فروخته  شده بود و ما 
براساس ســبد آمار رأى ها را اعالم مى کردیم که تأکید 
بیشتر ما روى بلیت هایى بود که به صورت پیش فروش 
یا از طریق گیشــه خریدارى شــده بودند. آشتیانى  پور  
ادامه داد: نکته جالب براســاس آراء اعالم شده از روى 
کد بلیت ها این اســت که تقریبًا نظر مخاطبان درباره 
فیلم ها در نقاط مختلف تهران از جنوبى ترین ســینما 
تا شــمالى ترین آن یکســان بود. یعنى اگر یک فیلمى 
در ســینما فرهنگ رتبه باالیى به دســت مى آورد در 
سینماهایى همچون راگا، تماشــا و ایران مال نیز تقریبًا 
همان نتایج را به دســت مى آورد و این امر نشان مى داد 
تقریبًا تماشــاگران به یک فیلم یک نوع واکنش نشان 
داده اند و این مسئله نشان مى دهد که اگر ما گستره این 
آمارگیرى را در کل ایران نیز گسترش مى دادیم میزان 
آراء ما دقیق تر مى شــد اما تغییر زیادى در نتایج ایجاد 

نمى کرد.

«مترى شیش و نیم» 
از روز اول در صدر آراء مردمى بود

«دنیل رادکلیف» فیلم مــورد عالقه خود در مجموعه 
فیلم هاى «هرى پاتر» را انتخاب کرد.

به گزارش «ایندیپندنت»، هرکسى یکى از فیلم هاى 
«هرى پاتر» جــزو فیلم هاى مورد عالقه اش اســت 
حتى دنیل رادکلیف، ستاره «هرى پاتر». دنیل رادکلیف 
بازیگرى که نقش «هرى پاتر»، پســرك جادوگر را در 
هفت قسمت این اثر مشــهور دنیاى سینما بازى کرده 
اســت به تازگى در برنامه «WIRED» جایى که در 
آن افراد مشهور به سئواالتى که در جستجوى اینترنتى 
نامشان پرسیده شده است پاسخ مى دهند، شرکت کرد.

در این برنامه طبیعتًا اولین سئوالى که از رادکلیف بعد از 
تایپ کردن نامش در اینترنت ظاهر مى شود این است؛ 
فیلم مورد عالقه دنیل رادکلیف در مجموعه فیلم هاى 

«هرى پاتر» کدام است؟

جدا از قســمت آخر این مجموعه به نام «هرى پاتر و 
یادگاران مرگ - قســمت دوم» ســتاره «هرى پاتر» 
فاش کرد که فیلــم محبوبش «هرى پاتــر و محفل 

ققنوس» است.
رادکلیف در این باره گفت: «آخرین قسمت این مجموعه 
را دوست دارم اما واقعاً عاشق بخش پنجم آن هستم که 
محبوب خیلى از افراد نیست. قســمت پنجم آن با نام 
"هرى پاتر و محفل ققنوس" را بــه دلیل رابطه میان 
"هرى پاتر" و "ســیریوس" (بلک) بــا بازى "گرى 

اولدمن" خیلى دوست دارم.»
او افزود: «آن قسمت محبوب ترین بخش "هرى پاتر" 
براى من است، احتماًال دلیلش سر فیلمبردارى فیلم هم 
بوده است. سر آن فیلم و همینطور قسمت آخر واقعاً به ما 

خوش گذشت.»

محبوب ترین قسمت «هرى پاتر»

«خندوانه» تا چه تاریخى روى آنتن است؟
مدیر گروه مهارت هاى شبکه آموزش سیما از اضافه شدن 
بخش جدیدى به فصل جدید برنامه «قند پهلو» با حضور 

حسین الهى قمشه اى خبر داد.

مهدى خلجى گفت: در فصــل جدید برنامه «قند پهلو» 
از حضور اســتاد حسین الهى قمشــه اى بهره برده ایم و 
حکایت هاى آشــنایى از حوزه ادبیات طنز ایران و جهان 
در فصل جدیــد برنامه طنز ادبــى «قندپهلو» موضوع 

طنزسرایى شرکت کنندگان خواهد بود.
وى ادامه داد: در فصل جدید، طنزهاى آشنا و لطیفه هاى 
حکمت آمیز ادبى به روایت شیرین حسین الهى قمشه اى، 
همراه با نمایش کاریکاتورها، انیمیشن ها 
و قطعات موســیقى هماهنگ با فضاى 
داستانى، یکى از بخش هاى فصل هشتم 

«قندپهلو» است.
وى با بیان اینکه در تولید این بخش که 
آیتم جدید «قندپهلو» را تشکیل مى دهد، 
حسین الهى قمشه اى و فرزندش شاهد 
هر دو با هم مشارکت دارند، اظهار کرد: 
فصل جدید برنامه «قندپهلو»، از هفته 
اول اسفندماه سال جارى، به صورت یک 
شب در میان هر شب ساعت 21 از شبکه 

آموزش پخش خواهد شد.
«قند پهلو» در فصل جدید با بخش هاى مختلفى همراه 
اســت که یکى از این بخش ها به خوانــش آثار مرحوم 

زرویى نصرآباد شاعر و طنزپرداز اختصاص دارد.

حضور الهى قمشه اى در فصل جدید «قند پهلو»

دومین فیلم بلند مونا زندى حقیقى موفق به کســب دو 
جایزه از جشنواره سینمایى وزول شد. «بنفشه آفریقایى» 
در بخش مسابقه جشنواره سینمایى وزول حضور داشت 
و موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 
و همچنین جایزه بهترین فیلم از نگاه دانش آموزان شد. 
فاطمه معتمدآریا، بازیگر فیلم نیز در این جشنواره حضور 

داشت.
فیلم داستان «شکوه»، زنى میانســال است که متوجه 
مى شود همسر اولش «فریدون» توسط فرزندانشان به 
خانه سالمندان منتقل شــده است. او به همراهى همسر 

دومش «رضا» تصمیم مى گیرند تــا مرد را به خانه خود 
بیاورند. با حضور فریدون در خانه، رابطه شکوه و فریدون 
تغییراتى مى کند که در زندگى با رضا هم تأثیر مى گذارد و 

اتفاقات تازه اى در زندگى هر سه رخ مى دهد.
مونا زندى حقیقى پیش از این با فیلم «عصر جمعه» در 
جشنواره وزول حضور داشت و جایزه بهترین کارگردانى 

این جشنواره را از آن خود کرد.
شهر وزول فرانسه از سوم تا دوازدهم فوریه میزبان این 
جشنواره براى سینماى آسیا بود و اختتامیه این جشنواره 

23 بهمن ماه برگزار شد.

2 جایزه براى فیلمى با بازى فاطمه معتمدآریا 

رضا کیانیــان با انتشــار یادداشــتى، به اکــران فیلم 
«آشغال هاى دوست داشتنى» پس از شش سال واکنش 
نشان داد. کیانیان نوشــت: فیلم «آشغال هاى دوست 

داشتنى» ســاخته محسن امیر یوســفى، که سال ها 
توقیف بود، باالخره اکران شد. از آقایان و خانم هایى 

که سال ها نمى گذاشتند این فیلم اکران شود سئوال 
مى کنم: آیا با اکــران این فیلم چه اتفاقى 

افتاد؟ به کدام منافــع ملى ضربه زد؟ 
چى شــد که نمى بایست مى شد؟ 
آن همه پافشارى براى جلوگیرى از 

اکران بعضى فیلم ها براى چیست؟ چرا این همه وقت و 
سرمایه براى جلوگیرى از اکران فیلم هاى توقیف شده 
صرف مى شود؟ لطفاً به فیلم هاى 
توقیف شده از جمله فیلم «صد 
سال به این سال ها» هم اجازه 

اکران بدهید.

سئوال کیانیان از مدیران
در جشنواره بین المللى فیلم برلین اعالم شد پیرس برازنان 

در فیلم جدیدش راهى خاورمیانه مى شود.
فیلم بعدى «پیرس برازنان» به کارگردانى «رنى هارلین» 
فنالندى ســازنده کهنه کار فیلم هاى اکشــن ساخته 
مى شود. داستان این فیلم در خاورمیانه مى گذرد و درباره 
یک خالفکار است که در جریان یک سرقت بزرگ طال 
قرار مى گیرد. پیرس برازنان قرارداد بازى در این فیلم را 
که با عنوان «ناجورها» ساخته مى شود، امضا کرده است.

رنى هارلین سازنده «جان سخت 2» و «افسانه هرکول» 
اواخر همین ماه ســاخت این پروژه را در ابوظبى شروع 
مى کند. وى گفت از همراه بودن با جیمز باند سابق در این 
پروژه بسیار خوشحال است و از این یاد کرد که او و برازنان 
سال هاست با هم دوست هستند و دنبال پروژه مناسبى 
براى همکارى بودند. وى افزود: نمى توانستم فکر کنم 

بازیگرى بهتر از او براى این پروژه داشته باشیم.
بیشتر داستان ناجورها در خاورمیانه اتفاق 

مى افتد و فیلمنامه آن توسط «رابرت 
هنى» نوشته شــده است. داستان 

فیلم درباره «ریچارد پیس» یک خالفکار مشهور است 
که خودش را درگیر یک سرقت بزرگ طال مى بیند.

تهیه کنندگان فیلم که گفته اند پس از کشــف ابوظبى 
دلشان مى خواست حتمًا یک فیلم در این مکان بسازند، 
اعالم کرده اند کار فیلمبردارى از 18 فوریه شروع مى شود.

«پیرس برازنان» در خاورمیانه ماجراجویى مى کند

«نورگل یشیل چاى»، بازیگر ترك سریال هایى مثل 
«عشــق و جزا»، «ماه پیکر» با فیلم «جن زیبا» در 

سینماهاى ایران روى پرده رفته است.
یشــیل چاى که در «جن زیبا» در نقش زنى ظاهر 
شده که توانایى تکلم ندارد به بهانه اکران این فیلم 
درباره آشنایى خود با سینماى ایران به «شرق» گفت: 
من سینماي ایران را سال ها پیش با سینماي عباس 
کیارستمی شناخته ام. یادم نیست چند سال قبل اما 
یادم می آید با دیدن یکی از فیلم هاي او که در جشنواره 
کن جایزه گرفته بود، بسیار متأثر شدم. آن فیلم درباره 
بچه ها بــود و من با دیدن آن آنقــدر گریه کردم که 

چشم هایم باد کرده بود!
یشــیل چاى ادامه داد: بعد از آثار کیارستمى با دیدن 
فیلم هاي اصغر فرهادي که همه ما او را می شناسیم، با 
لیال حاتمی آشنا شدم که بعد ها متوجه شدم فیلم هاي 

پدر او (علی حاتمی) را هم می شناسم. غیر از این موارد 
فیلم هاي زیاد دیگري از ســینماي ایران دیده ام که 

اغلب تأثیرگذار بودند.

روایت بازیگر ترك  از «بادکردن» چشمانش 
بعد از دیدن فیلمى از کیارستمى!

ح

ک سرقت بزرگ طال 
بازى در این فیلم را  اد
شود، امضا کرده است.
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اکران بدهید.
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محمد متوسالنى:

 سیمرغ نصیریان درجه 2 نبود

 مسابقه تلویزیونى استعدادیابى شــبکه 3 سیما که «عصر 
جدید» نام دارد، توسط احســان علیخانى مجرى خوشنام 
و صاحب سبک رسانه ملى امشــب و فردا شب بعد از خبر 
22 مهمان مخاطبان این شبکه مى شــود. این مسابقه به 
تهیه کنندگى و کارگردانى علیخانى است که مدتى پیش على 
فروغى، مدیرشبکه 3 سیما در برنامه «حاال خورشید» وعده 
پخش آن را داده بود. تاکنون درباره آیتم هاى این مســابقه 
چیزى منتشر نشده و تنها چیزى که درباره «عصر جدید» 
مى دانیم این اســت که این برنامه قرار  است در زمینه هاى 
ورزشى، فرهنگى، هنرى و سرگرمى شرکت کنندگان را به 
چالش بکشد یعنى برخالف برنامه هایى که به طور ویژه به 
سینما، فوتبال یا موســیقى مى پردازند، « عصر جدید» قرار 
اســت اســتعدادیابى در همه زمینه ها و براى همه سنین و 

اقشار باشد. 
شرکت کنندگان براى انتخاب در این  مسابقه باید ویدیوهایى 
5 دقیقه اى از خود و توانایى هایشان را به این برنامه ارسال 
کنند. در تیزر منتشرشــده نمونه هایى از این  توانایى ها را 

مى بینیم. چیزهایى مثل روپایى زدن، تیراندازى، نوازندگى با 
شیشه و لیوان و... . مهمتر از همه اما جایزه این برنامه است 
که قرار است نفر اول این مسابقه جایزه نفیسى دریافت کند. 
باید دید آیا جایزه «عصر جدید» روى دست جایزه میلیونى 
«برنده باش» را مى آورد یا نه.  داوران «عصر جدید» نیز در 
زمینه کارى خود چهره هاى نام آشنایى هستند. اولین قسمت 
این برنامه چند روز پیش با حضور رؤیا نونهالى، امین حیایى، 
آریا عظیمى نژاد و سید بشیر حسینى به عنوان داور ضبط شده 
که این خود جذابیتى مضاعف به برنامه مى دهد. باید منتظر 
ماند و دید که علیخانى در این تجربــه جدید تا پیش از ماه 
رمضان 98 و فصل جدید از «ماه عسل» قصد دارد چگونه با 
مخاطبان و هوادارانش در ارتباط باشد؟ او در تیزر یک و نیم 
دقیقه اى خود شعار: «عصرى براى تو» را معرفى مى کند و 
به نظر مى رسد که «عصر جدید» قصد دارد تا چهره هاى  
جدیدى را به عرصه هنر و فرهنگ و بازیگرى کشور معرفى 
کند. چهره هایى که نه شاخ اینستاگرام هستند و نه ژن خوب 
و نه حتى در رسانه ها و فضاى مجازى درباره آنها چیزهاى 

زیادى شنیده ایم.

بازگشت علیخانى با شعار«عصرى براى تو»

محیا حمزه
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اداره کل راه و شهرســازى اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى زیر را از طریق مناقصــه عمومى واگذار 
نماید، بدینوســیله از شــرکت هاى داراى صالحیت و رتبه بندى با رعایت ظرفیت کارى دعوت مى  گردد براى 
دریافت اســناد مناقصه تا روز شــنبه مورخ 1397/12/04 به ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى

 http://setadiran.ir مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1397/12/16
گشایش پیشنهادها ساعت 11 روز شنبه مورخ 1397/12/18

تلفن: 36681068- 031 نشانى: اصفهان- خیابان سعادت آباد 

آگهى تجدید مناقصه عمومى
 یک مرحله اى شماره 97/53/ن و 97/54/ن

اداره ارتباطات و اطالع رسانى راه و شهرسازى استان اصفهان

نوبت اول

م الف: 379768

شماره ردیف
مبلغ برآورد (ریال)موضوع پروژهمناقصه

مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در مناقصه 

(ریال)
رتبه مورد 

نیاز

طراحى و احیا نوسازى و بهسازى بازار 197/53
5 ابنیه5/500/000/000275/000/000قدیم شهرضا

5 ابنیه7/000/000/000350/000/000تکمیل مسجد همت آباد اصفهان297/54

 لوگوى باشــگاه معروف منچســتر یونایتــد در جریان 
مسابقات لیگ قهرمانان اروپا، بار دیگر براى تلویزیون 

دردسرساز شد.
هفته گذشــته در یکى از بخش هاى خبرى تلویزیون و 
در آیتم بازى منچستریونایتد و پارى سن ژرمن، لوگوى 
متفاوتى از تیم منچســتریونایتد پخش شد که عالمت 
وسط آن وجود نداشــت و به نوعى لوگوى قدیمى این 
باشگاه بود که از آن به عنوان سانسور در صداوسیما تعبیر 
شد. همچنین برخى استفاده از لوگوى قدیمى را تعمدى 

عنوان کردند.
قصه  لوگوى شیاطین سرخ از نگاه مازیار 

ناظمى
پس از آنکه حذف لوگوى منچســتر یونایتد در یکى از 
بخش هاى خبرى صداوسیما با واکنش کاربران در فضاى 
مجازى روبه رو شد، مازیار ناظمى، مدیر روابط عمومى 
وزارت ورزش و جوانــان که پیــش ترها در بخش هاى 
ورزشى صداوسیما مشغول به کار بوده است، توجیهى را 

درباره این سانسور نوشت.
ناظمى در توییتر خــود چنین نوشــت:«قصه لوگوى 

شیاطین سرخ یک اشتباه سهوى گرافیست بوده همین!»
بر اساس گفته هاى او گویى عوامل برنامه به سایت گوگل 
مراجعه و در بین هزاران لوگوى باشــگاه و تهیه لوگوى 
png به اشتباه لوگویى را اســتفاده کردند که در سال 
1970 استفاده مى شده اســت. ناظمى تأکید کرده است 

که «این اشتباه سهوى بود و ربطى به سانسور ندارد».
داود حسین نژاد، سردبیر اخبار ورزشى شبکه 3 سیما هم 
به مانند ناظمى، اعمال هرگونه سانسور را تکذیب کرده و 
در این باره گفته است، متأسفانه همکاران ما در جستجو 
براى لوگوى باشگاه به سایت گوگل مراجعه کرده و در 
بین هزاران لوگوى باشگاه منچستریونایتد و براى تهیه 
لوگوى png به اشــتباه و به دلیل نداشــتن تخصص 
ورزشى، لوگویى را انتخاب کردند که در سال 1970 براى 
این باشگاه استفاده مى شد. پیش از این بارها از لوگوى 
باشگاه منچستریونایتد در اخبار ورزشى استفاده شده، لذا 
قضیه سانسور از اساس کذب محض است و تنها انتخاب 

اشتباه گرافیست اخبار ورزشى بوده است.
خاطره سانسور نشــان باشگاه فوتبال آ. 

اس. رم
اما در شرایطى که اســتفاده لوگوى نادرست در بخشى 
خبرى از صداوسیما، اتفاقى ســهوى عنوان شده است، 
شاید باور نکردن این اتفاق از سوى مخاطبان را بتوان به 

اشتباهى نسبت داد که چندى قبل هم درخصوص لوگوى 
یکى از تیم هاى اروپایى رخ داده بود.

این اتفاق که خیلى هم از زمــان وقوع آن نمى گذرد، به 
سانسور نشان باشگاه «آ. اس. رم» برمى گردد که در دوره 
خود بسیار حاشیه ساز شد. بینندگان تلویزیون در حاشیه 
پخش این مسابقه متوجه سانسور نشان باشگاه آ. اس. رم 
شدند و پس از موج انتقادها به تلویزیون فضاى مجازى را 
دربرگرفت. در نشان این باشگاه که از افسانه اى معروف 
نشأت گرفته، یک گرگ ماده به برادران دوقلو که از آنها 

به عنوان بنیانگذاران رم یاد مى شود، شیر مى دهد.
در ایــن زمینه خبرنــگار خبرگزارى «ایســنا» با دکتر 
احسان محمدى، تحصیلکرده رشته فرهنگ و ارتباطات 
درباره تأثیرات منفى سانسور یک المان شناخته شده در 
تلویزیون و اصوًال اقداماتى از این دســت، بر مخاطبان، 

گفتگویى داشته است.
این کارشناس رسانه با اعتقاد بر اینکه این اقدام گروه خبر 
شبکه ورزشى گاف تلقى مى شود تا سانسور، توضیح داد: 
وقتى درباره برنامه اى مثل خبر ورزشى صحبت مى کنیم 
و اینکه لوگوى باشگاهى را اشتباه مى گذارد، خوب است از 
چندین منظر به حاشیه ها نگاه کنیم؛ اول اینکه این درجه 
از دقت نظر مردم ارزش و لطف فضاى مجازى اســت. 
پیش از این هر اتفاقى در تلویزیون مى افتاد، یک ســویه 
بود و صداى مردم نهایتًا به شــماره 162 که معلوم نبود 

به روابط عمومى سازمان مى رســید یا نه، برمى گشت، 
اما حاال مى بینید که به واســطه شــبکه هاى مجازى و 

گستردگى که دارند، مدیران را وادار به واکنش مى کنند.
وى ادامه داد: در ارتباط با این لوگوى منچســتر یونایتد 
که حاشیه ساز شده است، ســردبیر بخش خبر ورزشى 
عنوان کرده است که ما عمدى براى این کار نداشتیم و 
تصویریابى که در اینترنت، لوگوى این باشگاه را انتخاب 
کرده است به اشــتباه، لوگویى را برداشته که مربوط به 
50 سال پیش است و دقتى در لوگوى جدید آن نداشته 
اســت، اتفاقى که بارها در تلویزیون پیش آمده اســت. 
عکس بازیگرى را به جاى بازیگر دیگرى قرار داده اند. 

من معتقد هستم این اتفاق بیشــتر به عنوان یک گاف 
حاشیه ساز شده و اینگونه نبوده است که یک برنامه ریزى 
از قبل براى سانسور این لوگو اتفاق افتاده باشد. من پیش 
از این، اعمال شخصى ناظران پخش را دیده ام. یک ناظر 
پخش در ارتباط با پخش تصاویر تساهل و تسامح دارد، 
ناظر پخش دیگرى اینگونه نیست. بنابراین اینکه قلمداد 
کنیم این اتفاق سانسور بوده است باورناپذیر است؛ چرا که 
بارها پیش از این هم تصاویرى دیده ایم که تلویزیون از آن 
گذر کرده است، به هر حال مى بینید بخش هاى ورزشى 
در نشان دادن خانم هایى که بدحجاب هستند به راحتى 
عمل مى کند به همین دلیل اعتقادم بر این هست که این 

اتفاق به دلیل گاف و خطاى سهوى یک فرد است.

بلوا 
بر سـر
 نماد 
منچستر

مربِى فــرارى که بعــد از جام جهانــى 2006 جرأت 
بازگشــت به ایران را نداشــت و حتى زمانى که مربى 
االتفاق عربســتان بود براى بازى با استقالل از ترس 
بازداشــت شــدن به ایران نیامد، اکنون بازهم ترس 
به جانش افتاده اســت. او که به ضعیف بودن رقبا در 
راه قهرمان شــدنش عادت کرده، این روزها خواب بر 

چشمانش حرام شده است.
طى سال هاى اخیر هرگاه استقالل در حال اوجگیرى 
بود، ناگهان بــا اتفاقات غیرفوتبالــى زمین خورد. 
سپاهاِن همیشه مدعى، در سه سال گذشته بدترین 
روزهایش را دید. تراکتور مدعِى قهرمانى دو ســال 
پیش وســط جنِگ قهرمانى نابود شــد. برانکو براى

 قهرمان شــدن به ضعیــف شــدن رقبا نیــاز دارد، 
چیزى که برخالف شرایط کنونى اســت. استقالل با 
وجود همــه نامالیمتى ها، در حال اوجگیرى اســت.

 ســپاهان با قلعــه نوعــى در قــواره یــک مدعى 
قهرمانى ظاهر شــده و تراکتور هم بــه جمع مدعیان

 پیوسته است.
آقاى کروات اکنون بیش از هر زمانى ترســیده است، 
او که مى بیند دیگــر امکان تضعیف رقبا نیســت و در 
زمین نیــز حرفى بــراى گفتن ندارد، پس به حاشــیه 
سازى روى آورده اســت، برانکو فقط ادعاهایش براى 
کوچه خلوتى اســت کــه ناگهان در میــدان جنگى با 
رقبــاى قــوى قــرار گرفتــه و خــود را در مخمصه 

مى بیند. 

 تیم فوتبال ذوب آهن بــراى دیدار با تیم 
الغرافه قطر یک شــنبه 28 بهمن(فردا) 
اصفهان را به مقصد دوحه ترك مى کند و 
پس از برگزارى مسابقه خود روز چهارشنبه 

به اصفهان باز مى گردد.
ذوب آهــن در مرحلــه مقدماتــى لیگ 
قهرمانان آسیا روز سه شنبه 23 بهمن ماه 
در ورزشــگاه خانگى خود با نتیجه یک بر 
صفر از ســد تیم الکویت صدرنشین لیگ 

کویت گذشت. 

از آخرین گلى که تیم ذوب آهن دریافت کرد 435 دقیقه مى گذرد و  آنها در این دقایق 
توانسته اند در دو بازى کامل لیگ و یک بازى 120 دقیقه اى آسیایى دروازه شان را بسته 
نگه دارند. تیمى که نقطه ضعفش در هفته هاى ابتدایى فصل، ساده گل خوردن بود، حاال 

به سختى به تیم هاى مقابل موقعیت گل مى دهد و خیلى سخت تر گل مى خورد.
آخرین بارى که سبز پوشان دروازه شان باز شد، دقیقه 15 دیدار مقابل پرسپولیس بود. 
این بازى دیدارى عقب افتاده از هفته یازدهم لیگ برتر بود که در تاریخ 13 آذر برگزار شد.  
سبز پوشان پس از آن مقابل نفت مسجد سلیمان و نساجى در لیگ برتر و مقابل الکویت 
در مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آسیا دست به کلین شیت زدند تا دقایق بسته ماندن 

دروازه شان را به 435 برسانند.به نظر مى رسد رشید مظاهرى دوباره مثل قبل گلر 
ششدانگى شده و خیال ذوبى ها با او حسابى راحت است. 

کرده است به اش2بود و صداى مردم نهایتا به شــماره 162 که معلوم نبود 
50 سال پیش ا
اســت، اتفاقى
عکس بازیگرى

مربِى فــر
بازگشــت
االتفاق ع

بازداشــت
به جانش
راه قهرما
چشمانش
طططططى سال
ببود، ناگ
سپاهان
روزهایش
پیش وسـ

ذوب آهن در شرایطى موفق به شکست تیم الکویت در پلى آف لیگ قهرمانان آسیا شد که در این بازى 
متفاوت با شیوه هاى گذشته بازى کرد. 

 علیرضا منصوریان که با چند خرید در تعطیالت زمستانى چهره تیم ذوب آهن را تا حدى تغییر داده است 

اگونا در خط حمله استفاده کرد و به همین دلیل سیستم 
در بازى با الکویت از زوج ارسالن مطهرى و اوس

بازى تیم از 3-3-4 به 2—4-4 تغییر کرد. 

اوساگونا فرشته نجات ذوب آهن در بازى با الکویت در نوك خط حمله این تیم پرتالش و جنگنده ظاهر 

شد و آنقدر دوید و در پى توپ بود که در نهایت زهرش را ریخت و گل او براى عبور ذوب آهن از سد الکویت 

و راهیابى به پلى آف بعدى لیگ قهرمانان آسیا کافى بود. البته ذوب آهن در این بازى محمد رضا خلعتبرى 

را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت و از سویى رضا حبیب زاده مهاجم پر انرژى تیم ذوب آهن هم حق 

بازى نداشت که این در نوع خود جالب است. نام این مهاجم جوان و آینده دار براى لیگ قهرمانان آسیا در 

لیست ذوب آهن نیست و او در بازى بعدى هم قادر به همراهى تیمش نیست. مشخص هم نشد در این 

مسیر، کوتاهى از سوى باشگاه ذوب آهن بود یا فدراسیون فوتبال. به هر صورت در غیاب این دو بازیکن 

ارسالن و اوساگونا آنقدر دویدند و تالش کردند که در نهایت تیم به برترى رسید. 

با توجه به پیروزى ذوب آهــن در بازى با الکویت به نظر مى رســد علیرضا منصوریان 
در بازى هاى 

بعدى ذوب آهن هم تیم را با شــیوه 2-4-4 ارنج کند. سیستمى که نشانگر بازى 
تهاجمى تیم است. 

در مورد حبیب زاده چه کسى مقصر است؟

ذوبى ها
 فردا پرواز مى کنند

د و  آنها در این دقایق 
ى دروازه شان را بسته 
 گل خوردن بود، حاال 

 گلمى خورد.
قابل پرسپولیس بود. 
3یخ13 آذر برگزار شد.  
برتر و مقابل الکویت 
 دقایق بسته ماندن 

مثل قبل گلر  اره

رشید دوباره ششدانگ شد

ادعاهایت براى کوچه خلوت است

آن گزارش، جزیى از کارنامه ام بود

سعید نظرى

حمید سوریان قهرمان المپیک گفت تصاویرى که از او 
در المپیک ریو و بعد از شکست مقابل حریف ژاپنى در 
برنامه «نود» پخش شد باعث ناراحتى و دلخورى اش 

نشده. 
ســوریان که بعد از مدت ها ســکوت خبرى، با پخش 
آیتمى عجیب در برنامه «نود» دوباره به سوژه رسانه ها 
مبدل شد گفته: «ویدئویى که "نود" پخش کرد باعث 
دلخورى من نشــد ولى در ابتدا بایــد از اینکه خانواده 
کشــتى آنطور از من حمایت کردند، تشــکر کنم. کًال 
ممنون خانواده ورزش هستم. وقتى این تصاویر پخش 
شد براى خانواده کشتى خوشایند نبود. بازخود آن هم 
عکس العملى بود که از خودشان نشان دادند. من واقعًا 
از تمام آنها ممنون هستم چون محبت، اتحاد، همدلى 
و همبستگى بین خانواده ورزش وجود دارد. راستش به 
شخصه از اتفاقى که افتاد ناراحت نشدم چون به هر حال 
جزو کارنامه ورزشى من به حساب مى آید. اینکه برنامه 
"نود" تصویرش را پخش کرد... باعث ناراحتى ام نشد. 
نهایتًا احســاس مى کنم که امروز باید بیشتر از گذشته 

کنار هم باشــیم. چه خانواده ورزش و چه کل جامعه ما 
نیاز به اتحاد و همدلى بیشترى دارد. ورزش، فوتبال و 
منهاى فوتبال ندارد. به هر حال فوتبال هم ورزشــى 
است که از آن به عنوان صنعت یاد مى  شود و این روزها 
هم بیننده زیاد دارد. ما هم خودمان دوستدار و طرفدار 
فوتبال هســتیم. امیدوارم اما 
بتوانیــم همــه کنار هم 

اتحاد داشته باشیم. »

 در هفته  گذشــته تیم هــاى مدعى اقــدام به صدور 
بیانیه هایى در باب داورى مسابقات، سایر شرایط حاکم 
بر بازى و رفتارهاى تبعیض آمیز کردند.  اینکه ماهیت 
بیانیه چیســت و هدف از بیانیه به چه ترتیب اســت 
ســال ها مغفول مانده و تیم هاى ما به قصد اعتراض 
اما در پوشــش بیانیه مبادرت به صدور آن مى ورزند. 
بیانیه در ماهیت چهارچوب، مانیفســت و خط فکرى 
یک تیم، گروه یا انجمن را نشــان مى دهد و بیش از 
آنکه حاوى اعتراض باشد راوى ساختار یک مجموعه 
است اما این قضیه متأسفانه از سال ها پیش و از زمان 
اختالف واعظ آشــتیانى، مدیرعامل وقت استقالل با 
امیر قلعه نویى به یک عادت مرسوم تبدیل شد و جاى 
دادخواهى را گرفت. در این میان ریاست و معاونان امور 
حقوقى باشگاه ها باید وارد شده و این مهم را به مدیر، 
سرمربى و بازیکنان متذکر شوند و عنداللزوم آنها را به 
سمت استناد به مواد قانونى و گزارش مستدل به کمیته 

انضباطى فدراسیون رهنمون سازند.
ایراد اساســى و قانونى که توسط باشگاه ها 

جاى بیانیه مى تواند مطرح شــود اســتناد به 
ماده 20 از مقررات انضباطى فدراسیون فوتبال 

و الزام داور و ناظر به گزارش اتفاقات مسابقه در قبل 
از بازى است. مثل آنچه در بازى پرسپولیس و فوالد 
خوزستان اتفاق افتاد. بند 4 از ماده مذکور گزارش داور 
و ناظر را براى بررسى تخلفات قبل از اخذ تصمیم الزم 
دانسته اما در بند فوق ذکر نشــده که آیا این گزارش 
شامل 90 دقیقه بازى اســت یا قبل و بعد هم شامل 
مى شود؟ بدیهى است باید اتفاقات قبل از مسابقه هم 
در گزارش مورد امعان نظر قــرار گیرد زیرا در ابتداى 
مقررات انضباطى و پیش از ماده یک به تعریف کلمات 
و اصطالحاتى پرداخته شــده کــه در بند اول عبارت 
«قبل از مسابقه» نیز تعریف شده است. لذا استناد به 
این نکات قانونى به صورت مستدل به مراتب از صدور 

بیانیه هاى احساســى اثر بیشترى داشته 
و حداقل خاصیت آن همراهــى هواداران و باال بردن 
درك حقوقى آنها از حق تیم هــاى مورد عالقه خود 
بوده و آنها را ترغیب به خوانش مــواد و تبصره هاى 
کمیته انضباطى خواهد کرد تا در بحث و نظر مشارکت 

بهترى داشته باشند.
با بیانیه نمى توان به خواسته خود رسید لیکن به استناد 
مواد مستدل قانونى آرام آرام به نتیجه خواهیم رسید. 
فراموش نکنیم در بند 2 از ماده 20 رسیدگى به تخلفات 
بدون حضور اصحاب رســانه تدوین شده است که با 
آگاهى مى توان مساعدت و همکارى نهادهاى ذیربط 
در فدراسیون را جلب کرد و دعاوى را علنى و با حضور 

اصحاب رسانه برگزار کرد.

گاه ها 
ــتناد به 

ماجراى بیانیه ها
از زمان واعظ آشتیانى و قلعه نویى آغاز شد
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 974202511859115- 97/11/8 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001445 مورخ 1397/10/30 هیات خانم مهین مختارى به شماره 
شناسنامه 10 ملى 6339832792 صادره از شهرکرد فرزند محمد بر ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت.  103 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2248/1145 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف محمدعلى زندى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/27 م الف: 364292 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/222
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000919 مورخ 97/10/30 خانم حورى فرخ پور 
به شماره شناسنامه 4500 کدملى 1290802440 صادره از اصفهان فرزند محمود نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151/20 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2760- اصلى 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 11/27 /1397 

م الف: 363053 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /11/224
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511858530- 97/11/8 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001495 مورخ 1397/11/08 هیات اقاى جمشید کوزه دانى ردانى به 
شماره شناسنامه 15 ملى 1291793070 صادره از اصفهان فرزند رمضان بر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 176/38 مترمربع مفروزى از پالك شماره 673 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى رحیم جگرى 
کرمانى موضوع سند شماره 73746 مورخ 39/11/25 دفترخانه 14 اصفهان. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/11/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 27 /1397/11 م الف: 363016 میرمحمدى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/226
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000921 مورخ 97/10/30 خانم زهرا طباطبائى 
پوده به شماره شناسنامه 452 کدملى 0045366721 صادره از تهران فرزند على نقى نسبت 
به دوازده سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 21/86 مترمربع مفروزى 
از پالك شماره 130 فرعى از 2033- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى 

از طرف پوران امیر ناصرى واگذار گردیده است. 

ردیف 2- برابر رأى شــماره 139760302023000923 مورخ 97/10/30 آقاى سید حسین 
طباطبائى پوده به شماره شناسنامه 1271178699 کدملى 1271178699 صادره از اصفهان 
فرزند سید محمدباقر نسبت به سى سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 21/86 مترمربع مفروزى از پالك شماره 130 فرعى از 
2033- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عــادى از طرف پوران امیر ناصر 

واگذار گردیده است. 
ردیف 3- برابر رأى شــماره 139760302023000925 مورخ 97/10/30 آقاى ســید رضا 
طباطبائى پوده به شماره شناسنامه 2162 کدملى 1291952772 صادره از اصفهان فرزند سید 
محمدباقر نسبت به سى سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 21/86 مترمربع مفروزى از پالك شماره 130 فرعى از 2033- اصلى 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف پوران امیر ناصر واگذار گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/27 

م الف: 364539 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /11/257
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 1397009001758652 شماره پرونده: 9709983725500166 شماره بایگانى 
پرونده: 970172 خواهان: جمیله احمدپور مبارکه خوانده: مهدى عباس پور خواسته: مطالبه 
اجرت المثل ایام زوجیت و مطالبه خسارت دادرســى- نظر به اینکه خواهان جمیله احمدپور 
مبارکه دادخواســتى بطرفیت خوانده آقاى مهدى عباس پور فرزند عباس بخواسته مبنى بر 
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و مطالبه خســارت دادرسى تقدیم این دادگاه نموده و آدرس 
خوانده مجهول المکان اعالم نموده با توجه به تقاضاى خواهان و تجویز دادگاه بدینوسیله به 
خوانده ابالغ میگردد در وقت مقرر 1398/1/24  در ساعت 8:30 جهت رسیدگى به پرونده شما 
که به کالسه 9709983725500166 تعیین وقت شده حاضر شوید. ضمنا میتوانید یک هفته 
قبل از وقت فوق جهت اخذ نسخه ثانى دادخواســت و ضمایم به دفتر شعبه 1 دادگاه خانواده 
شهرســتان مبارکه مراجعه نمایید. م الف: 378562 رمضانى بروجنى- قاضى دادگاه حقوقى 

شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان مبارکه /11/424
مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه )

در پرونده کالسه اجرایى 9700173 تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالك 
ثبتى پنجاه و چهار فرعى مجزى شــده از هفتصد و چهل اصلى (که جهت پالك 13 فرعى از 
740 باقیمانده منظور شده است)واقع در قطعه ده نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان به انضمام 
کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشعابات و اشــتراکات منصوبه و غیر منصوبه در آن ملکى آقاى 
غالمعلى اکبرى فرتخونى فرزند قاسم که به موجب نامه هاى شماره 0000350 مورخ 97/3/2 
و 0003786 مورخ 1397/07/01 اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد در صفحه 492 دفتر جلد 
4 متمم امالك بخش مربوطه ذیل ثبت 3586/513 بنام نامبرده ســابقه ثبت و سند مالکیت 
دارد و قبال در قبال قســمتى از طلب خانم هدیه محمدى و حقوق دولتى بازداشت گردیده و 
ششدانگ آن محدود است به : شماال به طول 3/6 متر مرز اشتراکى با پالك 740/11 شرقا اول 
در دو قســمت بطول 5/5 متر و بطول 2/8 متر هر دو مرز اشتراکى با پالك 740/12 ( قسمت 
دوم قسمتى از جنوب مجاور است ) دوم پى است به کوچه جدید االاحداث بطول 9/5 متر جنوبا 
بطول 6/7 متر پى دیواریست بکوچه منسده غربا بطول 15 متر پى دیواریست اشتراکى با پالك 
740/22 و حقوق ارتفاقى معرفى نگردیده است ، از ساعت 9 صبح تا 12 روز چهارشنبه مورخ 
1397/12/15 در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد 
واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از 
مبلغ دویست و هفتاد و پنج میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى 
هاى احتمالى و همچنیــن بدهى هاى مربوط به آب ، برق و گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق 
اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى و یا 
غیر قطعى به عهده برنده مزایده مى باشد . طبق گزارش کارشناس مربوط ششدانگ یکبابخانه 
که عرصه آن حدود یکصد متر مربع که حدود نیمى از آن در مسیر کوچه قرار گرفته و مساحت 
باقیمانده حدود پنجاه و یک متر مربع مى باشد ســاختمان آن با زیر بناى حدود پنجاه و چهار 
متر مربع با سقف تیر چوبى ، نما گچ فرسوده ،کف ســیمان و درب و پنجره چوبى و فلزى اجرا 
شده است و ملک داراى انشعابات آب و برق و گاز مى باشد. کسانى که مایل به خرید و شرکت 
در مزایده مى باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس : نجف آباد ،خیابان شهدا،کوچه شهید 
کثیرى،کوچه نبوت،نبش کوچه شهید کاظمى،پالك 7 کد پســتى 86391-85187 دیدن 
نمایند. این آگهى در یک نوبت در تاریخ 1397/11/27 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. 
در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشــد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى 
مزایده خواهد بود. 361055/م الف فاتحى – مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/11/336

 حصروراثت 
ابراهیم ابراهیمى جوزدانى داراى شناسنامه شماره 37 به شرح دادخواست به کالسه 1654/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شاهرخ 
محمدى جوزدانى بشناســنامه 1221 در تاریخ 97/7/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. حسنعلى ابراهیمى جوزدانى  ش ش  4 
(همسر متوفى)  ، 2. فاطمه  ابراهیمى جوزدانى  ش ش 9 ، 3. ابراهیم ابراهیمى جوزدانى  ش 
ش 37 ، 4. محمد ابراهیمى جوزدانى  ش ش 130 ، 5. على ابراهیمى جوزدانى  ش ش 59 ، 6. 

قدمعلى ابراهیمى جوزدانى  ش ش 2018(فرزندان متوفى) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 378637/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /11/423
 حصر وراثت

آقاى / خانم  قدرت اله شریفیان جزى به شماره شناسنامه 128  با استناد شهادتنامه و گواهى 
فوت و رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشــماره 774 / 97  تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان صغرا شــریفیان جزى فرزند حسن  بشناسنامه شماره 2018در 
تاریخ 22 / 10/ 1397 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1 – قدرت اله 
شریفیان جزى فرزند حسین  شماره شناســنامه 128 نسبت با متوفى فرزند 2- رضا شریفیان 
جزى فرزند حسین  شماره شناسنامه 151نســبت با متوفى فرزند 3- شکراله شریفیان جزى 
فرزند حسین  شماره شناسنامه 91 نســبت با متوفى فرزند 4- رمضان شریفیان جزى فرزند 
حسین  شماره شناسنامه 174 نسبت با متوفى فرزند 5 – محترم شریفیان جزى فرزند حسین  
شماره شناسنامه 126 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکســى 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 

گردید377972 /م الف . شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر - آزاد/ 11/425 
حصر وراثت

آقاى / خانم نیلوفر عباسى فر به شماره شناســنامه 516  با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشــماره 788 / 97 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان على غضنفرى فرزند غضنفر  بشناسنامه شماره 1100در تاریخ 11 / 8/ 
1397 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – نیلو فر عباسى فر فرزند رحمت 
اله  شماره شناسنامه 516 نسبت با متوفى همسر 2- نادیا غضنفرى فرزند على  شماره شناسنامه 
4710347328 نســبت با متوفى دختر 3- آیدین غضنفرى فرزند على  شــماره شناســنامه 
1273361377 نسبت با متوفى پسر نســبت با متوفى دختر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهى صادر خواهد گردید377969 /م الف . شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/ 11/426 
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونده :1/ 139704002120000404 شــماره بایگانى پرونده : 9700589 شماره 
آگهى ابالغیه : 139703802120000008 تاریخ صدور 1397/11/16 – بدین وســیله به 
آقاى محمدرضا لطفى فتح آبادى فرزند به شــماره ملــى 4620684503 متولد 1353 ایمان 
شهر شهرك امام حسن بهار 18 بدهکار پرونده کالسه 139704002120000404/1که برابر 
گزارش مامور ابالغ در آدرس فوق شناخته نگردیده اید ابالغ میگردد که برابر تکهاى شماره 
843088-96/5/5، 843084-96/1/5 ، 843083-95/12/5 و 843090 – 96/7/5 عهده 
بانک ملى شعبه انقالب اســالمى زرین شهر بین شــما و آقاى نصرت اهللا کرمى دمابى مبلغ 
55/000/000ریال بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
اجراییه نموده پس از تشریفات قانونى اجرایى صادر و به کالس فوق در این اجرا مطرح مى باشد 
لذا طبق مواد 18/19 آیین نامه اجرایى مفاد اســناد رسمى به شما بالغ میگردد از تاریخ انتشار 
این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان درج و منتشر مى گردد ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر 

این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 
شد. م الف : 375949 اسماعیل زاده - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان /11/427 

فقدان سند مالکیت
شماره 1397/08/550535 – تاریخ 1397/11/17 – آقاى مرادمحمدى لوایى فرزند دیوارقلى 
به  استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شــهود رسما گواهى گردیده مدعى 
است که یک جلد ســند مالکیت ششــدانگ قطعه زمین  به پالك ثبتى 9489 فرعى از 582 
اصلى واقع در فوالدشهر بخش 9 ثبت اصفهان به شماره سریال 693746 که در صفحه278 
دفتر 237 امالك ذیل ثبت 25578 به نام نامبرده ثبت سپس مفقود شده است بنابراین چون 
نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که  هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا 
وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
جلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد . – م/الف 375948 اکبرپورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

فالورجان/ 11/428 
فقدان سند مالکیت

شماره 1397/08/550365 – تاریخ 1397/11/17 – آقاى اســماعیل گچلو فرزند صفر به  
استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى گردیده مدعى است 
که یک جلد سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالك ثبتى 2425 فرعى از 15 اصلى واقع در 
فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان به شماره سریال 165184 – 91/ه که در صفحه 269 دفتر 
428 امالك ذیل ثبت 64937 به نام نامبرده ثبت و به موجب ســند رهنى شماره 3283 مورخ 
1393/12/14 دفتر 273 شهر اصفهان در رهن بانک ملى شعبه سعادت آباد مى باشد و سپس 
مفقود شده است بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که  هرکس مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . – م/الف 375610 اکبرپورمقدم- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك فالورجان /11/429 
حصر وراثت

خواهان مصطفى هادیان قهدریجانى بشماره شناسنامه 177 با استناد به شهادتنامه و گواهى 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشــماره پرونده 820/97 تقدیم این شورا نموده 
و چنین اشعار داشته است که شادروان رســول هادیان قهدریجانى فرزند مصطفى به شماره 
شناسنامه 3814 در تاریخ 1396/11/18 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- مصطفى هادیان قهدریجانى فرزند محمد بشــماره شناسنامه 177 نسبت با متوفى پدر 
2- عزت حسن زاده قهدریجانى فرزند حسن شماره شناســنامه 6113 نسبت با متوفى مادر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد ا و باشــد تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک 
ماه به شوراى تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 379779 شعبه اول شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /11/430

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: در ده ماهه 
امسال، از 143 هزار مراجعه کننده، 113 هزار واحد خون 
دریافت کردیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2درصد 

افزایش داشته است.
مجید زینلى اظهار کرد: طبق روال هر ســال، با شروع 
فصل سرما میزان مراجعه کنندگان به مراکز اهدا خون 
کاهش پیدا مى کند. وى در پاســخ بــه چرایى افزایش 
اهداى خون در سال جارى تصریح کرد: فرهنگسازى به 
کمک فراخوان ها و تبلیغات، آگاهسازى مردم و ارتباط 
با رسانه ها، از جمله اقداماتى است که مرکز انتقال خون 
انجام داده تا بــا برنامه ریزى هدفمند، بــه این افزایش 

برسیم. زینلى یادآور شد: در حال حاضر نیاز مراکز درمانى 
را به طور کامل تأمین مى کنیم و مشکلى در این رابطه 
وجود ندارد اما با توجه به نیاز مستمر و رو به افزایش مراکز 
درمانى، از شهروندان مى خواهیم که نسبت به اهدا خون 

اقدام کنند. 
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان  با اشاره به مشارکت 
پایین بانــوان در اهداى خون خاطرنشــان کرد: از بین 
کسانى که ســال 97 براى اهداى خون اقدام کرده اند، 
96/5 درصد مــرد و بقیه بانوان هســتند، همچنین 60 
درصد به صورت مستمر و حداقل در سال دو بار مراجعه 

مى کنند.

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشــاورزى شــهردارى اصفهان گفــت: ســاماندهى و 
پوست اندازى بازار کوثر شماره 5، با صرف هزینه اى بالغ بر پنج 
میلیارد و 800 میلیون ریال با مشارکت بخش خصوصى انجام 
شده است. محمد مجیرى اظهارکرد: اقدامات اصالحى و بهبود 
کیفیت در بازار روز کوثر شــماره5 شامل اصالح سنگفرش، 
نورپردازى و زیباسازى بازار (دیواره ها، قفسه ها، تابلو غرفه ها 
و...)، تجهیز، اصالح و تعویض یخچال ها، استفاده از تابلوهاى 
دیجیتال براى اعالم قیمت کاالها، اصالح ساختارى غرفه 
آجیل و اصالح سقف بازار بوده است. وى با بیان اینکه در بازار 
کوثر شماره 5 اصالح ترافیکى و مکانیزه سازى پارکینگ بازار 

براى رفاه هر چه بیشتر مراجعه کنندگان انجام شده است، افزود: 
اصالح و تعویض ســایه بان هاى بازار، زیباسازى غرفه هاى 
میوه و سبزى، نصب تابلو و استیکر در راستاى زیباسازى بازار، 
اصالح و افزایش حجم سردخانه هاى باالى صفر و زیر صفر، 
نصب دستگاه نوبت دهى غرفه هاى فروش گوشت و مرغ، 
تعویض و جایگزینى ترولى هاى جدید(چرخ دستى خرید) و 
اصالح ساختارى چیدمان غرفه هاى بازار، از دیگر اقدامات 
انجام شده در این بازار است. وى تصریح کرد: در صدد هستیم 
تا قبل از نوروز 98 با پوســت اندازى و ایجاد تغییر در فضاى 
بازارهاى روز شــهردارى اصفهان در راستاى خدمت رسانى 

بیشتر به مردم گام برداریم.

افزایش اهداى خون
 در بین اصفهانى ها

پوست اندازى بازارهاى روز 
کوثر تا قبل از نوروز

تأکید رئیس مجمع نمایندگان 
استان بر تغییر الگوى کشت

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: موضوع 
تغییر الگوى کشـت باید بیش از پیش عملیاتى شود . 
حجت االسالم موسـوى الرگانى با اشاره به مشکل 
کمبود آب گفـت: موضـوع تغییر الگوى کشـت باید 

هرچه سریع تر اجرایى شود. 
وى با تأکید بر اینکـه نباید براى آبیـارى زمین هاى 
کشـاورزى از سیسـتم هاى غرقابى و پرآب استفاده 
کـرد، گفـت: باید ترتیبـى اتخاذ کـرد تـا روش هاى 

جایگزین عملیاتى شود.

دستگیرى مرد زن نما 
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان گفت: فردى که 
با پوشش زنانه در حال تردد بین بانوان بود، با اقدام به 
موقع مأموران انتظامى شهرستان اصفهان شناسایى 

و دستگیر شد.
حسـن یاردوسـتى اظهـار کـرد: مأمـوران گشـت 
یکـى از کالنترى هـا هنـگام گشـتزنى بـه همراه 
نیروهاى بسیج در سـطح شـهر، با فردى مذکر که 
با پوشـش زنانه در حـال تـردد در بین بانـوان بود، 
روبه رو مى شـوند و بالفاصله نسـبت به دستگیرى 

وى اقدام مى کنند.
وى گفت: در برسـى هاى اولیه مشـخص شـد متهم 
مردى 28 سـاله اسـت که با پوشـش چـادر، چکمه، 
روبنده، پیراهن زنانه، سـاپورت، کیف و سـاعت زنانه 

وارد پیاده رو شده و در بین بانوان تردد مى کرد.

خبر

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذارى مورد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى و حقوقى اقدام نماید.

تذکر 1: کلیه مستأجران فعلى ایستگاه راه آهن اصفهان در صورت تسویه حساب کامل، مجاز به دریافت اسناد مزایده مى باشند.
تذکر 2: مستأجر در غرفه گز و شیرینى مجاز به عرضه و فروش محصوالت شامل انواع گز، شیرینى خشک و نقلى بسته بندى، انواع پولکى و نبات، انواع سوهان، انواع پشمک، انواع نان شیرینى 

برنجى و نارگیلى و کنجدى، خرمایى، قطاب، نوقا، کاك و حاج بادامى و سایر کاالهایى که شرایط صنفى موارد ذکر شده را دارا باشد، مى باشد.
تذکر 3: مستأجر در غرفه رستوران فقط مجاز به توزیع و سرو غذا مى باشد.

تذکر 4: داشتن مجوز فعالیت از اتحادیه صنف در زمینه مرتبط با موضوع مزایده الزامى است.
http://setadiran.ir :1- مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 97/12/01 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس

2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 13 ظهر روز دوشــنبه مورخ 97/12/13 از طریق بارگزارى در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) http://setadiran.ir و همچنین 
حضورى به نشانى: دبیرخانه امور ادارى

3- زمان بازدید: از تاریخ 97/11/27 تا تاریخ 97/11/29 از ساعت 9 الى 11
4- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 97/12/14 به نشانى: دفتر مدیریت

5- هزینه اسناد مزایده: مبلغ 300000 ریال
http://setadiran.ir (ستاد) 6- دریافت اسناد صرفاً از طریق سا مانه تدارکات الکترونیکى دولت

7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهى و کارشناس رسمى دادگسترى به عهده برندگان مزایده مى باشد.

آگهى مزایده عمومى

اداره کل راه آهن اصفهان

نوبت اول

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)مدتمحل اجراءموضوع مزایدهشماره مزایدهردیف
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قدرت ا... نوروزى، شــهردار اصفهان گفت: پروژه هاى 
«پردیس هنر اشــراق» و ســالن اجالس در شرق شهر 
اصفهان باعث تحوالت عظیمى خواهد شد که امیدوارم 
زیرســاخت هاى آن نیز ایجاد و امکان استفاده مردم به 

خوبى فراهم شود.
افتتاح پروژه پردیس هنر اشراق تا چند روز 

آینده
وى از افتتاح پروژه پردیس هنر اشراق طى روزهاى آینده 
خبر داد و گفت: به زودى پروژه فرهنگى تفریحى پردیس 

هنر در منطقه6 شهردارى اصفهان افتتاح خواهد شد.
وى خاطرنشان کرد: پروژه هاى پردیس هنر اشراق و سالن 
اجالس در شرق شهر اصفهان تحوالت عظیمى ایجاد 
خواهند کرد که امیدوارم زیرساخت هاى آن نیز ایجاد و 

امکان استفاده مردم به خوبى فراهم شود.
حمایت از هنرمندان مســتقر در گذرهاى 

فرهنگى
نوروزى در بخش دیگرى از سخنانش با ابراز خرسندى 
از انتخاب دو سراى هشت بهشــت و عباسى به عنوان 
گذرهاى فرهنگى شهر اصفهان، تصریح کرد:  دو سراى 
هشت بهشت و عباســى در خیابان چهارباغ عباسى به 
عنوان گذرهاى فرهنگى شهر اصفهان انتخاب شدند که 
این رویداد مهم مى تواند آینده هنر و گردشگرى را براى 

همه امیدوارکننده سازد.
وى با بیان اینکه شــهردارى اصفهــان تالش مى کند 
حمایت هاى الزم از هنرمندانى که در این گذرها مستقر 

مى شوند داشته باشد، خاطرنشان کرد: در بخش صنایع 
دستى، دو ســوم آنچه عرضه مى شود متعلق به اصفهان 
اســت، بنابراین گذرهاى فرهنگى مى تواند باعث رونق 

بخشى شده و امید را در دل هنرمندان ایجاد کند.
شــهردار اصفهان در پاســخ به ســئوالى در خصوص 

سرانجام ســاماندهى خیابان شهید حســین صادقى 
تصریح کرد: ایــن خیابــان در منطقه 8 شــهردارى 
اصفهان به خیابان امام خمینى(ره) وصل مى شــود که 
بخش هایى از آن آزادسازى شده و بخش دیگر، با توافق 
مالکان در حال اجراست وســال آینده تمام مسائل این

 خیابان رفع خواهد شد.
■■■

نوروزى همچنین با اشاره به پروژه سالن اجالس گفت: 
این پروژه در سال 90 کلنگزنى شد و قرار بود در شهریور 

ماه سال 91 به اتمام برسد.
وى ادامه داد: از وقتى عهده دار شهردارى اصفهان شدم، 
چندین مرتبه از محل پروژه اجالس بازدید و جلســات 
متعددى برگزار شد و با پیگیرى هاى مجدانه، بخشى از 

بدهى پیمانکاران پرداخت شده است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر پروژه اجالس 
پیشــرفت خوبى دارد، اظهار امیدوارى کرد کسانى که 
متعهد و بدهکار پروژه هســتند، با پرداخت دیون خود به 

رفع سریع تر مسائل کمک کنند.
وى از پیشرفت 90 درصدى پروژه سالن اجالس به غیر 
از پروژه هاى جانبى آن خبر داد و تأکید کرد: فعالیت هاى 
پروژه تا جایى که راحت تر بوده پیشرفت کرده اما گاهى 

10 درصد پروژه باقیمانده انرژى مضاعفى نیاز دارد.
نوروزى تصریح کرد: سالن اجالس پروژه هاى زیادى از 
جمله هتل و بازار دارد که در این راستا، با بخش خصوصى 
قــراردادى منعقد شــده و چالش موجود نیــز در همین 
بخش اســت؛ البته بخش هاى دیگرى باید آزادسازى و 

دسترسى هاى پروژه هموار شود.
شهردار اصفهان گفت: امکان بهره بردارى از پروژه سالن 
اجالس، در صورتى که مشکلى به وجود نیاید، یکسال و 

نیم آینده اتفاق خواهد افتاد.

رونمایى شهردار اصفهان از پروژه هاى جدید

شرق اصفهان متحول مى شود
نایب رئیس کمیســیون گردشــگرى اتاق 
بازرگانى اصفهان گفت: چالش مهم اصفهان 
این اســت که برنامه جامع و نقشــه راهى در 
مباحث گردشــگرى ندارد، در حالى که تنها 
راهکار توســعه اقتصادى اســتان، موضوع 

گردشگرى است.
على کرباســى زاده اظهارکرد: متأسفانه داده 
و اطالعــات ســاماندهى شــده اى در حوزه 
گردشگرى وجود ندارد و این یک چالش است.

وى با بیان اینکه کمیسیون گردشگرى اتاق دو 
طرح مطالعاتى در این راستا مطرح کرده است 
تا برنامه جامع گردشگرى را تعریف کند، خاطر 
نشان کرد: یکى از طرح ها، ارزیابى و شناسایى 
وضعیت موجود زیرســاخت هاى گردشگرى 
استان و ضرورت ها و نیازها براى رسیدن به 

چشم انداز 1404 است.
کرباســى زاده افزود: این هدف گذارى بسیار 
خوب انجام شده، تا به رونق اقتصادى دست 
پیدا کنیم؛ البته واقعیت این اســت که از نظر 
رشد پلکانى هنوز تا رسیدن به اهداف فاصله 
زیادى داریــم. وى با تأکید بــر اینکه یکى از 
خمیرمایه هاى برنامه جامع گردشگرى، طرح 
مطالعات چالش هاى گردشــگرى اصفهان 
است، اظهار کرد: در این راستا از 400 گردشگر 
نظرسنجى انجام شــده تا چالش ها به خوبى 

مورد ارزیابى قرار گیرد.

اصفهان برنامه جامع 
و نقشه راهى براى 
گردشگرى ندارد
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لطفًا جدى بگیرید!

براى درمان انواع ســرفه، بســیارى ا ز مایعات 
تســکین دهنده هســتند، از جمله این مایعات 

مى توان به چاى و شیر گرم اشاره کرد.
 عالوه بر این نباید از سوپ مرغ غافل شد. مصرف 
غذاهاى آبکى و گرم مانند ســوپ مــرغ، انواع 
آش و سوپ هاى ســاده همواره در طول بیمارى 
سرماخوردگى، سینه درد و ســرفه از تجویزهاى 
پزشکان بوده است. افزودن ادویه جات تند مانند 
فلفل سیاه، زنیان، آنغوزه و پودر سیر یا خود سیر و 

پودر کارى به این غذا ها نیز توصیه مى شود.
این ترکیب در واقع یک «اکسپکتورانت» طبیعى 
محسوب مى شود، زیرا هنگام سرفه هاى خلط دار، 
اینگونه مواد اخالط موجود در شش ها را کنده و 

سبب خروج آنها توسط سرفه مى شود.
 اســتفاده از هویج و گشــنیز در ســوپ توصیه 
مى شــود، چون این مواد آنتى اکســیدان دارند و 

مى توانند به بهبود سریع کودك کمک کنند.

تخم مرغ جزو مواد اصلى بسیارى از غذا هاست 
و به دلیل کلســترول باالیى که دارد، در سرخط 
اخبار مربوط به کاهش وزن قرار گرفته  است، به 
همین دلیل بسیارى از افراد از سایر مواد مغذى آن 

غافل هستند.
 تخم مرغ داراى ویتامین هــاى گروه B، آهن، 
روى، کلســیم، ویتامین D و ید است که باعث 
افزایش اشــتها، رفع کم خونى، رشد قد و تسریع 
بلوغ، تقویت استخوان و دندان، کمک به جذب 

کلسیم و کنترل تیروئید مى شود.

گشنیز، گیاه و سبزى معروفى است که در انواع غذاها 
استفاده مى شود، هم به عنوان یکى از عناصر اصلى و 
 ،A هم براى تزیین. برگ هاى گشنیز سرشار از ویتامین
ویتامین K و ویتامین C هستند؛ بنابراین گیاه بسیار 
مفیدى اســت که طى ماه هاى سرد ســال باید بیشتر 

مصرف کنید تا سیستم ایمنى تان تقویت شود.
در ادامه به برخى از مهمترین فواید این ســبزى اشاره 

شده است.

منبع غنى ویتامین C است
برگ هاى گشنیز 30 درصد از نیاز روزانه  شما به ویتامین 
C را تأمین مى کنند. این گیاه مى تواند در پیشــگیرى 
و درمان آبله مفید باشــد و همچنین بــه عنوان یک 

تقویت کننده سیستم ایمنى عمل کند.

به تنظیم کلسترول کمک مى کند
اغلب غذاهایى که در روزهاى سرد زمستان مى خورید، 
احتمال دارد کلســترول خونتان را باال ببرند اما نگران 
نباشید زیرا برگ هاى گشــنیز مى توانند کمک کنند 
سطح کلسترول بد خونتان (LDL) را کاهش دهید. 
زیرا اسیدهاى موجود در آن، در کاهش کلسترول بسیار 
مؤثر هســتند و ضمنًا مى توانند سطح کلسترول خوب 

خونتان (HDL) را نیز باال ببرند.

برگ هاى گشنیز ضد آلرژى  هستند
برگ هاى گشنیز به دلیل دارا بودن خاصیت ضد 

آلرژى، در فصل زمســتان بسیار 
مفید هستند. این برگ ها حاوى 

ترکیبات آنتى باکتریالى هســتند 
که مى تواننــد درمانــى براى 

عفونت هــاى قارچــى یا 
باکتریایى باشند. بنابراین 

خوب است طى ماه هاى سرد 
زمستان، گشنیز بخورید تا آلرژى 

فصلى تان را کنترل کنید.

منبع خوبى از آنتى اکسیدان هاست
برگ هاى گشــنیز غنى از ویتامین C و آهن اســت 
که به تقویت سیســتم ایمنى بدن در روزهاى ســرد 
زمستان کمک مى کنند. براى اینکه خودتان را در برابر 
سرماخوردگى بیمه کنید، باید هر روز گشنیز بخورید تا 
از فواید آنتى اکسیدان معروف آن یعنى «کوئرستین» 

بهره مند شوید.

موجب تقویت سالمت استخوان ها مى شود
مصرف برگ هاى گشنیز به افرادى که از آرتروز یا پوکى 
استخوان رنج مى برند، توصیه مى شود.  سرماى زمستان 
مى تواند براى استخوان ها ناراحت کننده باشد، بنابراین 
باید گشنیز بخورید تا با کلســیم و امالحى که دارد، از 

سالمت استخوان هایتان محافظت کنید.

تقویت کننده معده است
گشنیز گیاهى جادویى است که مى تواند معده را تقویت 
کند و مشــکالت مرتبط با گوارش و حالــت تهوع را 
تسکین دهد. این برگ ها به تولید مایعات و آنزیم هاى 

گوارشى کمک مى کنند. 

به کنترل فشارخون کمک مى کند
خوردن برگ هاى گشنیز به آنهایى که دچار فشارخون 
باال هستند، توصیه مى شود. کلسیم موجود در گشنیز با 

فرارســان هاى عصبى وارد 
تعامل مى شود و 

احتمال حمالت 
قلبــى و ســکته مغزى را 

کاهش مى دهد. 

زردچوبه که بــه آن ادویــه  طالیى نیــز مى گویند از 
ادویه هاى بسیار پرکاربرد در آشــپزى است که سابقه  
بسیار طوالنى در طب سنتى نیز دارد، چون داراى خواص 
ضدالتهابى، ضد قارچى، ضــد باکتریایى و ضدعفونى 

کنندگى است.
 فلفل ســیاه نیز فواید فراوانى دارد. این دو عامل اگر با 
هم ترکیب شــوند، خاصیت درمانى فوق العاده اى پیدا 

مى کنند.

تقویت سالمت پوست
ترکیب زردچوبه و فلفل ســیاه خاصیــت ضدالتهابى 
دارد که به درمان و تســکین بســیارى از بیمارى هاى 
پوســتى کمک کرده و ســالمت و درخشش پوست را 

حفظ مى کند.

تسکین درد
زردچوبه بــه علت خاصیت ضدالتهابــى خود مى تواند 
پروسه  التیام بدن را سرعت ببخشد، با عفونت ها مبارزه 

کرده و درد را آرام کند.
هم زردچوبه و هم فلفل سیاه وقتى با هم ترکیب شوند، 
مى توانند بیمارى هاى دردناکى چون آرتروز را تسکین 

دهند.

پیشگیرى از سرطان
ترکیب فلفل ســیاه و زردچوبه به پیشگیرى از سرطان 
کمک مى کند. کورکومین که عنصــر اصلى زردچوبه 
است، با نابود کردن ســلول هاى سرطانى نقش مهمى 

در بدن دارد.
خاصیت ضد ســرطانى زردچوبه به طور مؤثر مى تواند 
سلول هاى سرطانى سینه، معده و روده بزرگ و همچنین 

سلول هاى سرطان خون را از بین ببرد.

کنترل چاقى  
ترکیب زردچوبه با فلفل ســیاه و زنجبیــل در آب گرم 
براى چربى سوزى مفید است و سوخت و ساز را تقویت 

مى کند.
زردچوبه و فلفل ســیاه در ترکیب با هــم مى توانند با 

کلسترول باال، چاقى و دیابت نیز مبارزه کنند.

کنترل دیابت
محققان مى گویند «کورکومین» موجود در زردچوبه و 
پپرین موجود در فلفل، به کاهش استرس که به سلول ها 

آسیب مى زنند، کمک مى کنند.
 پس براى مقابله با دیابت از این ترکیب جادویى کمک 

بگیرید.

کاهش التهاب
قرن هاست که در طب سنتى از فلفل سیاه و زردچوبه براى 
درمان اختالالت التهابى مانند آرتروز استفاده مى شود. هر 

دوى این ادویه ها خاصیت ضدالتهابى دارند.

محافظت از سالمت کبد
کورکومین موجود در زردچوبه از ســلول هاى کبد در برابر 
آسیب هاى ناشى از سموم مضر محافظت کرده و فلفل سیاه 
نیز با تقویت دسترسى زیستى به گلوتاتیون به سالمت کبد 
کمک مى کند. گلوتاتیون ترکیبى اســت که از سلول هاى 

کبد محافظت مى کند.

کمک به گوارش
هم فلفل سیاه و هم زردچوبه دسترسى زیستى آنزیم هاى 
گوارشى در روده را تقویت مى کنند که باعث مى شود بدن، 

سریع تر و راحت تر بتواند غذا را هضم کند.

کمک به حافظه
هم زردچوبــه و هم فلفــل ســیاه سرشــار از خاصیت 
آنتى اکســیدانى هســتند که به تقویــت حافظه کمک 
مى کنند. این دو ادویه مى توانند از مغز در برابر بیمارى هاى 

گسترده اى مانند زوال عقل و آلزایمر محافظت کنند.

قند خون طبیعى ناشتا (بعد از 8 ساعت ناشتا بودن) 
براى افراد دیابتى باید بین 80 تا 130 باشد و قند 
خون طبیعى دو ساعت بعد از هر وعده غذایى براى 

این افراد باید کمتر از 160 باشد.
 در خانم هــاى باردار که از انســولین اســتفاده 
مى کنند، میزان قند خون ناشتا باید کمتر از 90 تا 
95 و قند خون طبیعى یک ساعت بعد از وعده هاى 
غذایى، کمتر از 140 و دو ساعت بعد از وعده هاى 

غذایى کمتر از 120 باشد.
در بیمــاران دیابتى قند خون نبایــد کمتر از 70 
باشد و اگر قند کمتر از 60 باشد، بیمار عالمت دار 

مى شود.
 قند خون کمتر از 45 نیز مى تواند بسیار خطرناك 
باشــد و عالیم افت قند به صورت تعریق، تپش 
قلب، ضعف، بى حالى، لرزش اندام ها و تارى دید 
ظاهر مى شوند. در این صورت بیمار باید بالفاصله 

یک ماده غذایى شیرین مصرف کند.

همه  ما گاهى دچار سوزش معده مى شویم و تجربه اش را 
داریم. 60 میلیون آمریکایى یک بار در ماه دچار ســوزش 
معده مى شوند اما علل سوزش معده مى تواند گیج کننده 

یا گول زننده هم باشد که باید کامًال جدى گرفته شوند.
سوزش معده بى نهایت شایع  شده و تعداد افرادى که آن را 
تجربه مى کنند هر روز بیشتر هم مى شود. یکى از علت هاى 
اولیه  سوزش معده، چاقى است که باعث بیشتر شدن فشار 
معده مى شــود، بنابراین محتویات معده به ســمت مرى 

برمى گردد.
عبارت سوزش معده خود به خود عالیم را نشان مى دهد 
و حتمًا مى دانید که احساســى ســوزش مانند در باالى 
معده یا خط میانى قفســه سینه اســت که ممکن است 
همراه با ریفالکس اســید معده به مرى نیز باشد. به گفته  
کارشناسان، ســوزش معده، ریفالکس معده و ریفالکس 

مرى (GERD) یکى نیستند.

چه زمانى باید به پزشک مراجعه کرد
سوزش معده هرچند معمول اســت اما چیزى نیست که 
بتوانید از آن غافل شوید. اگر داروهاى بدون نیاز به نسخه  
پزشــک را مصرف کردید و بهتر نشدید، پس مشکل چیز 
دیگرى است و باید به پزشــک مراجعه کنید. استفراغ و 
کاهش وزن بى دلیل نیز تا حــدودى نگران کننده اند. اگر 
سوزش معده تان شدید شد و نسبت به حمله قلبى مشکوك 

شدید، سریع تر خود را به اورژانس برسانید.

چرا باید سوزش معده را جدى بگیرید
بله، راحت و بى درد ســر اســت که داروى سوزش معده 
مصرف کنید یا نکنید و منتظر بمانید تا احساس بهترى پیدا 
کنید. برخ از افراد انگار عادت کرده اند که با درد زندگى کنند 
و اینطور تصور کنند که این دردى است که بعد از خوردن 

غذا سراغشان مى آید و مشکل خاصى هم نیست.
این اصًال عاقالنه نیست؛ به مرور زمان، ریفالکس اسید 
موجب آســیب به مخاط مرى شــده و مى تواند منجر به 

بیمارى مرى بارت شــود، بیمارى که در آن ســلول هاى 
دیواره  مرى دچار رشد ناهنجار مى شوند.

مرى بارت مى تواند منجر به ســرطان مرى شود. هر چند 
خیلى از بیماران، ســرطان مرى نمى گیرند اما باید آن را 

جدى گرفت و درمان به موقع را شروع کرد.

جویدن آدامس نعناعى
هر چند برخى شواهد نشــان مى دهند که جویدن آدامس 
بدون قند به مدت نیم ساعت بعد از غذا مى تواند ریفالکس 
را کاهش بدهد اما نعناع، اثرى معکوس دارد! به طور کلى 
نعناع فلفلى براى عده اى از افراد محرك است زیرا دریچه  
مرى را ُشل مى کند و اجازه مى دهد مایعات معده به مرى 
برگردند. اگر مى خواهید آدامــس بجوید، نعناعى یا نعناع 

فلفلى را انتخاب نکنید.

غذاهاى پُر فیبر
حتماً مى گویید خیلى خوب و سالم است که براى ناهار یک 
کاسه برنج قهوه اى همراه با بروکلى و لوبیا سیاه بخورید، 
پس چرا بعد از آن احســاس بدى دارید؟ غذاهاى ُپر فیبر 
معده را خیلى دیرتر ترك مى کنند و یکى از علت هاى شایع 
سوزش معده این است که غذا براى مدت طوالنى ترى در 

سیستم گوارش باقى مى ماند.

سس کچاپ
حتماً شنیده اید که غذاهاى اسیدى مانند سس گوجه فرنگى 
و گوجه فرنگى خام مى توانند از علت هاى ســوزش معده 
در برخى از افراد باشند. اما شــاید ندانید که سس کچاپ 
نیز مى تواند چنین اثرى بگذارد. حتى مقدار کمى ســس 
کچاپ که معموًال همراه با غذاى تان مى خورید مى تواند 

مشکل ساز باشد.

جاذبه زمین
یا بهتر بگوییم از دست دادن جاذبه زمین! وقتى که بعد از 

خوردن غذا دراز مى کشــید، کاهش جاذبه  زمین مى تواند 
باعث سوزش معده تان بشــود. اما در حالت نشسته، غذا 
و مایعات گوارشى در جهت درســت خود حرکت خواهند 
کرد. دراز کشیدن باعث مى شود محتویات معده به سمت 
باال حرکت کنند و دچار سوزش معده شوید. بعد از خوردن 
غذا، دو تا سه ساعت صبر کنید و سپس به رختخواب بروید.

شب هنگام
شب به سه دلیل باعث ســوزش معده مى شود! شام براى 
بسیارى از افراد بزرگ ترین وعده  غذایى روزشان است و 
غذاهاى سنگین و دیرهضم مى خورند (عامل اول). سپس 
دراز مى کشــیم که بخوابیم (عامل دوم)، و بیشتر آدم ها 
شب ها نسبت به درد، حساس ترند (عامل سوم). شب ها 
معموًال محیط ساکت تر است و ما نسبت به درد، آگاه تر و 
حساس تر مى شویم. پس بهتر است براى شام وعده هاى 
سبک تر بخورید و دو سه ساعت قبل از خواب، شامتان را 
خورده باشید، زیر سرتان بالشى بگذارید که سرتان باال باشد 
تا جاذبه زمین بتواند وقتى که شما در خواب هستید، کارش 

را به درستى انجام بدهد!

فتق هیاتال
چاقى یکى از عواملى است که شما را مستعد بیمارى به نام 
فتق هیاتال مى کند. در این بیمارى بخشى از معده به سمت 
باال و درون دیافراگم گیر مى افتد. درمان سوزش معده در 
بیماران دچار فتق هیاتال تفاوتى ندارد، مگر اینکه عالیمى 

مانند خونریزى یا زخم معده دیده شود.

کمربند بسیار تنگ
هر پوشش تنگى مى تواند به معده فشــار وارد کند، مثًال 
کمربند یا گن هاى خیلى تنگ و چسبان. این فشار باعث 
مى شود اسید معده به سمت باال جریان پیدا کند. اگر دیدید 
با پوشیدن لباس تنگ، عالیم تان تشدید مى شود پس باید 

پوشش آزادترى را انتخاب کنید.

شلوارهاى قدیمى
افزایــش وزن عالوه بر اینکه فشــار وارد بر 

معده را زیاد مى کند مى تواند باعث شــود 
شــلوارهاى قبلى براى تان تنگ شوند و 

همانطــور کــه گفتیم فشــار وارد بر 
معده تان مضاعف شود.

آیا از علل سوزش معده اطالع دارید؟
شلوارهاى قدیمى

افزایــش وزن عالوه بر اینکه فشــار وارد بر 
معده را زیاد مى کند مى تواند باعث شــود 
براى تان تنگ شوند و شــلوارهاى قبلى

همانطــور کــه گفتیم فشــار وارد بر
معده تان مضاعف شود.

 تخم مرغ و
 فواید بى نظیر آن

 قند دیابتى ها
 باید چقدر باشد؟

برنامه غذایى مخصوص 
سرماخوردگى کودکان

با پوشیدن لباس تنگ، عالیم تان تشدید مى شود پس باید 
پوشش آزادترى را انتخاب کنید.

 زردچوبه و فلفل سیاه 
با هم جادو مى کنند

شربت گریپ فروت (گریپ فروت+انار+عسل) حاوى 
ویتامین هــاى A، B، C، E، کربوهیدرات، ســدیم، 
پتاسیم، منیزیم، منگنز، فسفر، روى (زینک)، پروتئین، 
فیبر، آهن، اسیدفولیک، ســلنیوم، کولین، فالونوئیدها، 

قند ساکاروز، گلوکز، فراکتوز و... است.

مهمترین خواص شربت گریپ فروت
حیدر عظمایى، محقق و پژوهشــگر طب سنتى درباره 
مهمترین خواص شربت گریپ فروت گفت: این شربت 
تأثیر چشمگیرى در کاهش قند، فشار و چربى خون دارد. 
وى افزود: مصرف این شــربت به علت داشتن کلسیم، 

منیزیم، فسفر و ویتامین D ، موجب تقویت و استحکام 
استخوان و دندان مى شود و از پوکى استخوان و آرتروز 

پیشگیرى مى کند.
عظمایى بیان کرد: شربت گریپ فروت به علت داشتن 
ویتامین هاى A، E و C خاصیت آنتى اکسیدانى دارد 
و موجب تقویت سیستم ایمنى بدن و محافظت از آن در 

برابر انواع بیمارى ها و سرطان ها  مى شود. 
این محقق و پژوهشگر طب ســنتى گفت: مصرف این 
نوشیدنى تأثیر بســزایى در درمان سرماخوردگى، آسم 

و گلودرد دارد.
 وى اظهار کــرد: یکى دیگــر از خواص این شــربت 

فوق العاده، چربى سوزى، الغرى و تناسب اندام است.
عظمایى بیان کرد: شــربت گریپ فــروت داراى انواع 
ویتامین ها و امالح معدنى مفید اســت و موجب تقویت، 

طراوت و جوان سازى پوست و مو نیز مى شود. 
این محقق و پژوهشگر طب ســنتى گفت: مصرف این 
شربت به مقدار کم براى زنان باردار، مخصوصًا افرادى 
که مبتال به دیابت، چربى و فشار خون باردارى هستند 

مفید است.
 وى افزود: شــربت گریپ فروت خاصیت سنگ شکنى 
نیز دارد، همچنین موجب رفع غلظت خون، تصفیه خون 

و دفع اسیداوریک از بدن مى شود.

 کاهش چشمگیر فشارخون با شربت گریپ فروت کاهش چشمگیر فشارخون با شربت گریپ فروت

 چرا باید در زمستان هر روز گشنیز بخورید؟

یز ضدآلرژى  هستند
ز به دلیل دارا بودن خاصیت ضد 

زمســتان بسیار
برگ ها حاوى 

ریالى هســتند 
نــى براى 

ى یا 
ن

سرد
رژى

ارخون کمک مى کند
وردنبرگ هاى گشنیز به آنهایى که دچار فشارخون 
باال هستند، توصیه مى شود. کلسیم موجود در گشنیز با 

فرارســان هاى عصبى وارد 
وووود و تعامل مى شو

احتمال حمالت 
ا قلبــى و ســکته مغزى

کاهش
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به خورشید و ماه و درخت و آب و سنگ بنگر و آمد و شد این شب و روز و روان 
گشــتن این دریاها و بســیارى این کوه هــا و بلندى ایــن قله هــا و پراکندگى این 
لغت ها و زبان هاى گوناگون. واى بر کســانى که آفریننده و مدبر آنها را انکار 
کنند و چنان پندارند که گیاهانى هستند که هیچ برزگرى آنها را کشت نکرده و 
این اشکال گونه گون را صانعى نیست. آنان براى ادعاى خود حجتى نیاوردند و 

موال على (ع)در آنچه باور داشتند، تحقیق نداشتند. 

 کمیته کودك و نوجوان یکى از کمیته هاى اصلى ستاد دهه 
فجر انقالب اسالمى است که مســئولیت آن در استان ها با 
مدیرکل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان مى باشد 
و کمیته امداد امام خمینى (ره)، سازمان بهزیستى، آموزش و 
پرورش، صدا و سیما و هالل احمر، دیگر اعضاى این کمیته 

مى باشند.
در سومین روز  از دهه مبارك فجر، سالن اجتماعات هالل احمر 
مملو بود از دانش آموزانى که با در دست داشتن پرچم هاى سه 
رنگ ایران و نواى «ایران وطنم» چهلمین ســالگرد پیروزى 
انقالب اسالمى را گرامى داشتند. در این آیین دانش آموزان به 
اجراى برنامه هاى مختلف همچون اجراى نمایش در هنگام 
پخش سرود انقالبى «ا... ا...»، با صداى رضا رویگرى که به یک 
نشانه براى روزهاى دهه فجر تبدیل شده پرداختند.  با شنیدن 
نواى «ایران، ایران، ایران، رگبار مسلسل ها» تصاویرى در ذهن 
نقش مى بندد که بازگو کننده برهه اى از تاریخ یک ملت است و 
این دانش آموزان با به نمایش در آوردن پالکاردهایى در هنگام 
پخش این سرود، این برهه مهم از تاریخ  انقالب اسالمى را به 

نمایش گذاشتند.
در این مراسم و در هنگامى که آهنگ «ایران» ساالر عقیلى 
پخش مى شد، همزمان تمام دانش آموزان از جاى خود برخاسته 

و با شــور و هیجانى وصف ناپذیر، پرچم هایى که دستشــان 
بود را در هوا تکان مى دادند و با تمام وجــود فریاد مى زدند و 
مى خواندند: «ایران، فداى اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، 
فداى حســرت و امیدت، رهایى رمنده تو، ایران، اگر دل تو رو 
شکستند، تو را به بند کینه بســتند، چه عاشقانه بى نشانى که 

پاى درد تو نشستند.»
■■■

مســئول اجرایــى جشــن انقــالب در گفتگــو بــا 
«نصف جهان»، یکى از مهمترین وظایف در برابر شهیدان را 
حفظ و نگهدارى این جانفشــانى ها و انتقال آن به نسل هاى 
امروز دانست و گفت: دهه فجر بهانه اى براى یادآورى و درس 
گرفتن از ارزش هاى واالى انقالب اســت که چگونه باید از 

میهن وخاك دفاع کرد.
وى با بیان اینکه در گرامیداشت دهه مبار ك فجر تمام تالش 
خود را کردیم تا به نسل جدید دستاوردهاى نظام را بفهمانیم 
افزود:  تمام تمرکز خود را نیز بر شعار «افتخار به گذشته و امید 
به آینده»گذاشــتیم و در تمام برنامه ها از این شــعار استفاده 
کردیم.وى ادامه داد: کمیته کودك و نوجوان استان اصفهان به 
همین منظور برنامه هاى مختلفى را در ایام ا... دهه فجر برنامه 
ریزى کرد تا این ایام مبارك در ذهن کــودکان و نوجوانان با 

خاطره هاى خوب ماندگار شود.

حضور در مراســم گلباران تمثال حضرت امــام خمینى (ره) 
در گلســتان شــهداى اصفهان، جشــن انقالب اسالمى با 
مشــارکت اعضاى کمیته و بــا حضور کــودکان و نوجوانان 
اصفهانى، نواختن زنگ انقالب به طور همزمان در مهدهاى 
کودك استان، برپایى غرفه هنرى کانون در راهپیمایى میدان 
حضرت امام خمینى(ره) و برگزارى ایســتگاه هاى نقاشى در 
دیگر شهرســتان ها، برپایى عصر شــعر انقالب اسالمى در 
مجتمع کانون پرورش فکرى کــودکان و نوجوانان، برپایى 
نمایشگاه آثار اعضا و مربیان کانون با عنوان «آیه هاى فجر» 
در سه بخش دســتاوردهاى انقالب اســالمى، نقش جهان 
و دست ســازه ها، برگزارى مســابقه کتابخوانى با محوریت 
کتاب هــاى انقالبــى، برپایــى کارگاه هــاى فرهنگى و 
هنرى در مراکز کانون اســتان، روز شــمار انقالب، دیدار با 
خانواده هاى معظم شهدا، اجراى ویژه برنامه هاى معرفى وقایع 
و شخصیت هاى انقالب براى کودکان و نوجوانان، معرفى کتاب 
با موضوع انقالب اسالمى، برگزارى انجمن هاى ادبى، برگزارى 
مسابقات نقاشى و برپایى نمایشگاه از نقاشى کودکان، تجلیل از 
ایثارگران و جانبازان، دعوت از والدین، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ 
ها به منظور خاطره گویى از دوران انقالب از جمله برنامه هایى 
بود که توسط کمیته کودك و نوجوان در این ایام و با مشارکت 

همه اعضا برگزار شد.

به همت کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان اصفهان و به مناسبت دهه مبارك فجر برگزار شد

جشن بزرگ چهلمین سالگرد پیروزى 
انقالب با حضور دانش آموزان اصفهانى

محیا حمزه

اردشیرمحمدى، شهردار باغبادران و رئیس هیئت  ورزش هاى همگانى این شهر 
   در همایش پیاده روى و اجتماع بزرگ ورزشکاران باغبادران بیان کرد:

تأکید مدیریت شهرى باغبادران در 
توسعه ورزش هاى همگانى و 

ارتقاى  نشاط وسالمت شهروندان است
به گزارش روابط عمومى شهردارى وشوراى اسالمى شهر باغبادران ، صبح  جمعه همایش بزرگ 
پیاده روى خانوادگى  و اجتماع بزرگ ورزشکاران باغبادران به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزى 
شکوهمند انقالب اسالمى با عنوان «افتخار به گذشته - امید به آینده » در شهر باغبادران  برگزار 
شد. در این همایش که از میدان دورباط به سمت پارك ساحلى  این شهر برگزار شد بیش از هزار 

شرکت کننده مسافت 3 کیلومترى این مسیر را طى کردند.
اردشیر محمدى، شهردار باغبادران در این مراسم با بیان اینکه شــهردارى عالوه بر پرداختن 
به موضوعات عمرانى بحث توسعه و گســترش فرهنگ و ورزش را نیز با جدیت دنبال مى کند، 

اظهارکرد: در مجموعه مدیریت شهرى و شورا تالش مى کنیم که در هر سه مقوله مذکور گام هاى 
بلندى براى جوانان برداریم. شهردار باغبادران افزود: اعتقاد داریم مشارکت مردم در این عرصه 

مى تواند سبب افزایش نشاط اجتماعى و بهبود وضعیت سالمت جامعه شود.
وى ادامه داد: در تحقق این همایش که با محوریت شــهردارى برگزار شــد، ورزشکاران شهر 

باغبادران ایفاى نقش کردندو شما این فضاى نشاط و همدلى را شاهد هستید.
در پایان قرعه کشى خوش حسابى عوارض شهرسازى و قرعه کشى شرکت در همایش برگزار 

شد و به برندگان جوایز ارزنده اى اهدا شد.

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى، همایش بزرگ پیاده روى خانوادگى و اجتماع ورزشکاران شهر باغبادران 12 بهمن 1397 در شهر باغبادران برگزار شد


