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8 عالمت در پاها که نشانه بیمارى استچرا تأمین دارو از هالل احمر زمانبر است؟واکنش ریحانه پارسا به حواشى اخیرشماجراى انتشار یک کتاب الکچرى  السد از اسم استقالل مى ترسد! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 چرا نباید عصرها فشار خون گرفت؟

 واقعیت ماجراى انداختن دختر 5 ساله در چاه
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 صدا، ادا و اجرا 
چقدر پولدارمان مى کند؟

باالخره دوربین ها فعال شدند

رویانیان چه فکرى کرده بود؟!
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میانگین باسوادى 
در اصفهان 

از کشور بیشتر است
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اغلب افراد در منازل، با گرفتن فشار خون آشنا هستند، اما عالوه بر آشنا بودن با این 
حرفه، الزم است نکاتى را بدانند تا بتوانند دقیق ترین فشار خون را اندازه گیرى کنند.  

یکى از نکاتى که باید در اندازه گیرى فشار خون توجه کرد، زمان اندازه گیرى
 فشار خون است.

در مراســم ویژه اى همزمان با روز جهانى سوادآموزى، 
از کمیته امداد امام خمینى(ره) و دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان که بیشترین تعامل و همکارى را در شناسایى، 
جذب و... بى سوادان استان اصفهان با معاونت سوادآموزى 

آموزش و پرورش داشتند با اهداى لوح قدردانى شد.
معاون ســوادآموزى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان در این مراسم که جمعى از مسئوالن 
دســتگاه هاى اجرایى، معاونین و رؤساى 
نواحى و مناطق آموزش و پرورش، اعضاى 

شوراى معاونین آموزش و پرورش و...   
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میدان امام(ره) در انتظار جمعه متفاوتمیدان امام(ره) در انتظار جمعه متفاوت
پیش بینى مى شود بیش از پیش بینى مى شود بیش از 2020 هزار نفر در تشییع پیکر شهداى تازه تفحص شده دفاع مقدس و همایش شیرخوارگان حسینى شرکت کنند  هزار نفر در تشییع پیکر شهداى تازه تفحص شده دفاع مقدس و همایش شیرخوارگان حسینى شرکت کنند 
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رسانه هاى کشور از روز یک شنبه روى حادثه کم نظیرى که گفته مى شد در اصفهان رخ داده است مانور زیادى داده اند

زندگى بیرانوندزندگى بیرانوند
 روى پرده مى رود

نمازى! نباید ببازى
 اســتارت جام حذفى براى ذوب آهنى ها بدجور بوى 
انتقام و تالفى مى دهد. سبزپوشان که در هفته ششم 
لیگ برتر نیز میزبان پدیده بودند، مقابل شاگردان گل محمدى با نتیجه 
2 بر یک شکست خوردند و حاال به دنبال انتقام و حذف تیم مشهدى 

در جام حذفى هستند.
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مبارزه حساس ذوب آهن- پدیده، امروز در فوالدشهر

سبحان نظرى- شهردار نیاسر 

آگهى مزایده عمومى
مرحله اول- نوبت دوم

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/739 مورخه 97/05/01 
شوراى اسالمى شهر، نسبت به فروش 2 قطعه زمین به شماره هاى 5 و 7 تفکیکى از پالك ثبتى 
1566 فرعى از 35 اصلى به ترتیب به متراژ 286/10 و 312 مترمربع، واقع در خیابان شهید مفتح 
براساس قیمت پایه کارشناسى شــده از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از 
تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 3 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى (امور پیمانها) 

مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.

تاریخ چاپ نوبت اول آگهى:97/6/15
آخرین مهلت تحویل اسناد:97/7/1

محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه شهردارى
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محسن کیایى:

نقشم در «ماجراى نیمروز2»
از خودم دور است

مدیر عامل: مدیر عامل: 09131190230913119023
مدیر فروش: مدیر فروش: 0913404604409134046044

دفتر کارخانه: دفتر کارخانه: 0313549318903135493189

تلفن هاى تماس:تلفن هاى تماس:

آ درس:آ درس:
 اصفهان انتهاى زینبیه کیلومتر  اصفهان انتهاى زینبیه کیلومتر 55 جاده  جاده 
حبیب اباد خیابان شــالباف کارخانهحبیب اباد خیابان شــالباف کارخانه

 اجر تایمازنما اجر تایمازنما

 گالرى محصوالت آجر نماچین  گالرى محصوالت آجر نماچین 
در رنگها و سایزهاى متنوعدر رنگها و سایزهاى متنوع

شماره هاى 
تماس: 

 09131189904 -   09133162388 
03132295818  -  03132289307 

ن
ند.  
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در مراسم روز جهانى سوادآموزى اعالم شد

 محدودیت هاى ترافیکى ایام محرم در اصفهان 

جریان شر بین المللى
 علیه ایران

 مسئله سازى مى کند
 5 سـال دورى؛

 بس است دیگــــر!

سپاهانى ها دلشان براى 
جام حذفى تنگ شده است
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از کشور
در مراســم ویژه اى هم

از کمیته امداد امام خمینى
اصفهان که بیشترین تع
جذبو... بىسوادان استا
آموزش و پرورش داشتند
معاون ســوادآموزى اد
ای اصفهان در
دســتگاه
نواحى و م
شوراى معاو
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رئیس مجلس شوراى اســالمى با بیان اینکه باید وقوفى 
نسبت به مسائل بین المللى و اقتصادى داشته باشیم زیرا بر 
یکدیگر تأثیر دارند، تصریح کرد: از ابتداى انقالب جریان 
شر بین المللى علیه ایران مسئله سازى مى کرده که بعد از 
جنگ مسئله هسته اى را َعلَم کردند و اکنون 12 سالى است 
که با ماجراى هسته اى در چالش هستیم این در حالى است 
که جمهورى اسالمى در مســائل بین المللى و هسته اى، 

استراتژى روشنى را دنبال کرده است.
على الریجانى شامگاه سه شنبه در نشست با علماى اهل 
تسنن و تشّیع شهرستان الر اظهار کرد: در موضوع هسته اى 
اعالم کردیم دنبال سالح هســته اى نیستیم اما دشمنان 

به بهانه هاى مختلف قطعنامه هایى علیه ما صادر کردند، 
جمهورى اسالمى ایران از زمان به دست آمده استفاده کرده 

و دانش هسته اى را در درون کشور تکمیل کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه 
رئیس جمهور فعلى آمریکا اوضاع بین المللى را بر هم ریخته 
اما در مورد ایران تمرکز دارد، گفت: آمریکا و اسرائیل علیه 
ایران برنامه دارند و توافقى که خود آنها درخواســت کرده 
بودند را بر هم زدند، بعد از اینکه آمریکا از توافق فارغ شد، 
رهبران اروپایى درخواست کردند که ایران پاسخ فورى به 
این اقدام ندهد و زمان خواستند اکنون نیز این زمان در حال 

طى شدن است.

مرجع تقلید شــیعیان با تأکید بر اینکه سپاه در خط مقدم 
پشتیبانى از نظام اســت، گفت: عده اى هســتند دلشان 
مى خواهد بین سپاه و مرجعیت و حوزه هاى علمیه جدایى 

ایجاد کنند.
به گزارش تســنیم، آیت ا... مــکارم شــیرازى در دیدار 
حجت االسالم  و المسلمین عبدا... حاجى صادقى، نماینده 
ولى فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمى، با تأکید بر اینکه 
سپاه در خط مقدم پشتیبانى از نظام است، اظهار کرد: حسن 
سپاه این است که بر اســاس اعتقادات مذهبى بنیان شده 
یعنى یک نیروى نظامى خالص نیست بلکه یک نیرویى بوده 
که ریشه اش عقاید مذهبى است و نمى تواند از آن عقاید جدا 

شود. وى یادآور شد: تأکید مى کنم رابطه سپاه با مراجع باید 
قوى باشد و جدایى نیافتد؛ عده اى هستند دلشان مى خواهد 
بین سپاه و مرجعیت و حوزه هاى علمیه جدایى ایجاد کنند، 

همه باید دست به دست هم بدهند تا نظام را حفظ کنند.
استاد برجســته حوزه علمیه قم  دشمن شناسى، شناخت 
شگرد ها و راه هاى دشــمن را مورد توجه قرار داد و اظهار 
کرد: در جریان فیضیه اگر دشمنانى دست داشتند، نتوانستند 
جدایى و بدبینى ایجاد کنند و در آینده هم نخواهند توانست، 
سپاه در خدمت اهل بیت(ع) و اسالم است و ما هم باید در 
خدمت کسانى باشــیم که در خدمت اسالم و اهل بیت(ع) 

هستند.

جریان شر بین المللى علیه 
ایران مسئله سازى مى کند

مى خواهند بین سپاه، مرجعیت 
و حوزه  جدایى ایجاد کنند

تصمیم مهم اصولگرایان
   نامـه نیـوز | انتخابات مجلس آینده زمسـتان 
98 برگزار مى شود و از هم اکنون جناح هاى سیاسى 
در حال طراحى سـناریوهاى انتخاباتى خود هستند. 
حجت االسالم و المسلمین سـیدمحمدرضا میرتاج 
الدینى، عضو جمنا در این باره گفت: برخى مى گویند 
بعد از دو دوره انتخابات ریاست جمهورى تغییر ذائقه 
سیاسى در جامعه اتفاق مى افتد، به ویژه آنکه دولت 
نتوانسـته به وعده هـاى انتخاباتى خـود جامه عمل 
بپوشـاند بنابر این جبهه منتقد دولت با اقبال بیشـتر 

عمومى مواجه خواهد شد.

درِ شوراى شهر را
 جوش دادند!

   روزنامـه ایـران | به دنبـال اختالفـات اعضاى 
شوراى شهر بروجرد طى یکسـال اخیر و کارشکنى 
در کار شـهردار این شهر، صبح روز سـه شنبه برخى 
از مردم بروجرد در اقدامى عجیب دِر سـاختمان این 
شورا را تخته کردند. مردم در اعتراض به ناکارآمدى 
شوراى شهر بروجرد ابتدا دِر ساختمان شوراى شهر را 
با همراه داشتن دستگاه جوشکارى خال جوش زدند 
و سپس با نصب بنرى حاوى این مطلب که «به علت 
عدم کارآیى در شورا تخته شـد» اعتراض خود را به 

روند کارى این شورا نشان دادند.

توهین استاندار گیالن 
   فـارس | رئیس مجمع نمایندگان استان گیالن 
گفت: استاندار گیالن با توهین به مجمع نمایندگان 
اسـتان، آنها را تعدادى کار چاق کن و باندباز خطاب 
کرد که البته این رفتار وى بى پاسخ نخواهد ماند. ولى 
داداشى گفت:  من به وزیر کشور هشدار مى دهم که 
با استاندار گیالن برخورد کند. اسـتاندار گیالن یک 
فرد بى تجربه اسـت که موى خود را در آسیاب سفید 

کرده است.

تشر رئیس جمهور بى اثر شد!
   باشـگاه خبرنـگاران جوان | بعد از گذشـت 
چنـد روز از تهدید جدى رئیس جمهـور در خصوص 
برخورد با خیانت صادرکنندگان، عرضه ارز صادراتى 
مجدداً بـه روال قبـل و میانگین تزریـق 65 میلیون 
یـورو بازگشـت. در روز یک شـنبه و دقیقـًا یک روز 
بعـد از تهدیـد رئیـس جمهـور در خصـوص معرفى 
صادرکنندگان متخلف بـه دادگاه، 212 میلیون یورو 
ارز به بازار ثانویه سـامانه نیما تزریق شـد. همچنین 
در روز دوشـنبه میـزان تزریـق هرچند بـه محدوده 
167میلیـون یـورو وارد شـد امـا بازهم بـه صورت 
معنادارى از میانگین روزانه بیشـتر بود. این در حالى 
است که  روز سه شنبه میزان عرضه ارز صادراتى در 
سامانه نیما تنها 64 میلیون یورو برابر میانگین عرضه 

در روزهاى قبل بوده است.

چرا مقابل دوربین ها؟
   انتخاب | نکتـه جالب توجه در نشسـت رهبران 
سه کشـور ایران، روسـیه و ترکیه در تهران، این بود 
که در برابر دوربین ها برگزار شد، در حالى که معموًال 
اینگونه نشست ها به این شـکل برگزار نمى شود. به 
عقیده برخى تحلیلگـران، این اقدام با هدف آشـکار 
شدن نقاط اختالف بین سران روسیه، ایران و ترکیه 
در خصوص ادلب و در سـطحى وسـیع تـر، در مورد 

پرونده سوریه صورت گرفته است.

پلشت و سخیف بود وحماسى!
   خبرآنالیـن | روزنامه «کیهان» در پاسـخ حسام 
الدین آشـنا که «کیهان» را متهم کرده بـود در برابر 
رفتار احمدى نژاد در دانشگاه کلمبیا سکوت کرده بود 
نوشـت: صرف نظر از مواضع پلشـت و سخیف آقاى 
احمدى نـژاد که از سـال هاى میانه دور دوم ریاسـت 
جمهـورى او بروز کـرد، برخـورد او با انبوه دشـمنان 
جمهورى اسـالمى که در دانشـگاه کلمبیا ایشـان را 
محاصره کرده بودند، در حد و  اندازه یک حماسه بود. 
احمدى نژاد در آن نشسـت مواضع و عملکرد آمریکا 
علیه ایران اسـالمى را به چالش جدى کشـید تا آنجا 
که حریف در پایان آن نشست نمى توانست درماندگى 

خود را انکار کند.

خبرخوان
در آستانه جاودانگى

   ســیمادیلى |  با فرا رسیدن ایام محرم 
اکران فیلم هاى کمدى تــا دهم این ماه متوقف 
شــد و به این ترتیب فیلم رکوردشکن «هزارپا» 
فعًال نمایشى نخواهد داشت. «هزارپا» تا امروز 
عالوه بر گذشــتن از 35 میلیارد تومان فروش، 
چهار میلیون مخاطب داشــته تا یازدهمین فیلم 
پرمخاطب بعد از انقالب باشــد. رسیدن به جمع 
ده فیلم برتر اما نیاز به شکســتن رکورد مخاطب 
چهار میلیون و 400 هزار نفرى فیلم «آدم برفى» 

را دارد.

هتل  گران مى شود
   چمدان|  رئیس جامعه هتلداران ایران گفت: 
نرخ جدید تعرفه هاى اقامت در هتل ها مهر ماه به 
هیئت دولت ارائه مى شود که پیشنهاد افزایش نرخ 
تا 20 درصد است. جمشید حمزه زاده گفت: افزایش 
نرخ هتل و اماکن اقامتى در بازه زمانى مهرماه هر 
سال پیشنهاد مى شــود که هفته آینده بعد از جمع 
بندى و جلســه با جامعه هتلداران کشور، افزایش 

قیمت پیشنهادى به هیئت دولت ارائه مى شود.

نرخ تکان دهنده قاچاق
   خبرگزارى حوزه |  حســن خسروجردى 
عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمى 
ایران گفت: با افزایش قیمــت دالر قاچاق بنزین 
به کشورهاى همســایه از سود بیشترى نسبت به 
گذشته برخوردار بوده و به همین دلیل بخشى از آمار 
مصرف سوخت در داخل بوى قاچاق مى دهد. طبق 
آمارها در حال حاضر مصرف روزانه بنزین در کشور 
صد میلیون لیتر است و دستکم روزانه 20 میلیون 
لیتر بنزین بــه صورت قاچاق راهى کشــورهاى 

همسایه مى شود.

قاچاق چمدانى دارو 
   تابنــاك |  على روح بخش، مدیر دارو و مواد 
تحت کنترل دانشــگاه علوم پزشــکى مشهد در 
پاسخ به این سئوال که بیشترین خروج دارو توسط 
اتباع خارجى از کدام مرزها انجام مى شود، اظهار 
مى کند: هم اکنون این موضوع دقیقًا مشــخص 
نیست اما به نظر مى رسد این خروج بیشتر در مرز 

خراسان و خوزستان در حال رخ دادن باشد.

روابط کالمى، طورى نیست
   خبرگــزارى حــوزه |  مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى  استان آذربایجان غربى گفت: 
یکى از دالیل طالق، عدم آشنایى کافى زوجین 
در مرحله قبل از تشکیل خانواده است، از این رو 
براى آشنایى بیشتر طرفین از همدیگر مى توان 
در برخى از مراکز علمى همچون دانشــگاه ها 
اجازه روابط کالمى کنترل شده اى را داد. لزومًا 
صحبت کردن یک دختر و پسر در محیط علمى 
نشــانگر وجود فساد اخالقى نیســت، خیلى از 
روابط پنهانى به علت عدم تحمل همین روابط 

قابل قبول است.

350 هزار صندلى خالى 
   آنــا | نتایج نهایى کنکور که روز ســه شنبه 
اعالم شد نشــان مى دهد که 354 هزار و 146 
صندلى دانشگاه ها خالى مانده و از یک میلیون 
نفرى که در کنکور شرکت کرده بودند 600 هزار 
نفر از ادامه تحصیل بازماندند. کنکور امسال 763 
هزار ظرفیت پذیرش داشت که تنها 409 هزار 

نفر پذیرش شدند.
همانطــور که در آزمــون دختران پیشــتاز در 
شــرکت کننده بود در قبولى هم این پیشتازى 

بیشتر به چشم مى خورد.
همچنین آمارها نشــان مى دهد کم اقبال ترین 
گروه، ریاضى اســت و با گرایش زیادى که در 
میان داوطلبان در گروه علوم تجربى وجود دارد، 

تقریباً همه ظرفیت این گروه پر شده است. 

 با گذشت چهار روز از انتشار فیلم به چاه انداختن یک دختر 
خردسال توسط پسرى نوجوان، هر روز جزئیات جدیدى از 
این ماجرا و شهرى که حادثه در آن اتفاق افتاده است فاش 
مى شود. در این میان نام اصفهان از همان روز اولى که خبر 
حادثه به رسانه ها راه پیدا کرد، به عنوان مکان رخ دادن آن 
مطرح بود تا دیروز کــه باالخره پلیس اصفهان تأیید کرد 
این حادثه هولناك در فالورجان، یکى از شهرستان هاى 
استان اصفهان روى داده است.  گمانه زنى ها و خبرهاى 
ضد و نقیض درباره این اتفاق از همان روز نخست آغاز شد. 
بیشترین بحث هم درباره مکان وقوع این حادثه و انگیزه 

پسر کم سن و سالى بودکه مرتکب این عمل شده است.
فضاى مجازى و اصل ماجرا

یک شــنبه هفته جارى فیلم عجیبى با عنوان «فاجعه در 
اصفهان» در شبکه هاى مجازى دست به دست شد که در 
آن لحظه به چاه انداخته شدن دختر بچه اى پنج ساله به 
دست یک پسر نوجوان به تصویر کشیده شده بود. در اولین 
خبرهایى که درباره این حادثه منتشر شد، آمده بود که این 
فیلم توسط دوربین هاى مدار بســته گرفته شده و محل 
وقوع هم یکى از کوچه هاى خلوت در شهر اصفهان است. 
آنطور که در فیلم نشان داده مى شد، این پسر نوجوان که 
در اولین خبرهاى بعد از وقوع حادثه، پسرعموى دختر پنج 
ساله معرفى شــده بود، او را به کوچه اى خلوت کشانده 
و درپوش چاه فاضالبى که در آن کوچه قــرار دارد را باز 
مى کند و هنگامى که مطمئن مى شود کسى در اطرافش 

نیست؛ دختربچه را بغل مى کند و به درون چاه فاضالب مى 
اندازد و بعد هم درپوش چاه را مى بندد و به سرعت محل 

را ترك مى کند.
یک روز پس از انتشــار این فیلم و بازتاب گسترده آن در 
روزنامه ها، خبرگزارى ها و فضاى مجازى، رئیس مرکز 
اطالع رسانى فرماندهى انتظامى استان اصفهان ضمن 
تکذیب این خبر گفت: هیچ نوع اطالع رسانى در ارتباط با 
به چاه انداخته شدن کودکى توسط پسرعمویش به پلیس 

اصفهان گزارش نشده است. ســرهنگ درستکار افزود: 
پس از بررسى هاى کارشناســى روى فیلم منتشر شده 
مشخص شد برخالف ادعاى مطرح شده این فیلم مربوط 

به اصفهان نیست.
این در حالى اســت که روز دوشنبه شــاهین صمدپور، 
مستندســاز و گزارشــگر اجتماعى، در صفحه خودش 
در اینســتاگرام در این باره نوشــت که حادثه در یکى از 
روستاهاى استان اصفهان به نام حسین آباد روى داده است. 

وى با بیان اینکه اطالعاتش را از فردى که با خانواده این 
دو بچه در ارتباط بوده گرفته است نوشت: «موضوع یک 
اختالف خانوادگى بوده است. چاه خشک بوده و بچه زنده 
است و بیشتر نیت پنهان کردن بچه بوده و نه کشتنش.» 

روزنامه ایران هم روز ســه شــنبه با بیــان اینکه انگیزه  
پسرعموى دختر خردسال از ارتکاب این جنایت نامشخص 
است، به ابهامات زیاد این ماجرا اشــاره کرد و نوشت که 
پلیس اصفهان در تماسى که خبرنگار این روزنامه با آنها 
داشته ضمن اظهار بى اطالعى از وجود چنین فیلمى مدعى 
شــده که چنین پرونده اى به پلیس اعالم نشده است و 
«ایران» هم احتمال داده خانواده این دختر شــکایتى در 

اداره پلیس مطرح نکرده باشند. 
واقعیت آشکار مى شود

اما دیروز و پس از گذشــت چهــار روز از این ماجراى 
سکم ســابقه، رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان در این باره گفت: این اتفاق برخالف آنچه 
در شبکه هاى مجازى عنوان مى شود، در فالورجان رخ 
داده است. کودك در بیمارســتان جراحاتى از ناحیه سر 
داشته که مداوا شده و اکنون بدون هیچ مشکل مرخص 
شده و در خانه است. سعید سلیمیان تصریح کرد: کسى 
که این دختربچه را در چاه انداخته، پسرعموى 14 ساله 
او است که مشــکالت روانى داشــته و به همین دلیل 
مسئولیت کیفرى نداشته و با وجود  اینکه پرونده اى در 
دادسراى فالورجان براى این رخداد تشکیل شده، آزاد

 شده است.

واقعیت ماجراى انداختن دختر 5 ساله در چاه
رسانه هاى کشورى از روز یک شنبه روى حادثه کم نظیرى که گفته مى شد در اصفهان رخ داده است مانور زیادى داده اند

خبرگزارى «اسپوتنیک»، گزارشى تصویرى منتشر 
کرده و بدون متن و توضیحــى تیتر زده: «معیارهاى 

زیبایى در اقصى نقاط جهان».
از 15 عکس این گــزارش، یک تصویــر مربوط به 
دختران ایرانى اســت و با اینکه ایــن گزارش هیچ 
توضیحى نــدارد اما مى شــود حدس زد چــرا این 
خبرگزارى عکسى از دختران ایرانى را انتخاب کرده 
که در آن، یکى از دختران، هم موهایش را بلوند رنگ 

کرده، هم بینى اش را به دست جراحان زیبایى سپرده 
و هم اینکه بین همه عکس ها بیشترین سطح آرایش 

را او دارد.
در واقع این خبرگزارى، با انتخاب این عکس خواسته 
به این باور عمومى در ایران دامــن بزند که دختران 
ایرانى بیش از همــه دختران جهان خــود را به تیغ 
جراحان پالستیک مى سپارند و بیش از دیگر دختران 

با آرایش به خیابان مى آیند.

وقتى دختر ایرانى توجه خبرگزارى خارجى را به خود جلب مى کند 

زرنگ بازى!

نصف جهان در حالى که بزرگ ترین مانور نظامی روسیه 
در 37 سال اخیر با نام «ووستوك 2018» از روز سه شنبه با 
مشارکت چین در شرق روسیه آغاز شده است، رهبران این 
دو کشور ترجیح دادند در کنار هم آشپزى کنند تا لباس رزم 

بپوشند و در میدان این مانور عظیم حضور یابند!
این بزرگ ترین مانور نظامی روسیه پس از پایان جنگ 
سرد به شمار می آید که مشارکت چین در آن به اهمیتش 
اضافه کرده است. وزارت دفاع روســیه اعالم کرده که 
مانور با شرکت 300 هزار نظامی، 36 هزار فروند تانک و 
زره پوش، بیش از 1000 جنگنده و هواپیماي نظامی، 80 
ناو جنگی و شناور و تعداد زیادي هلیکوپتر و پهپاد در مدت 

هفت روز در پنج ناحیه مختلف انجام خواهد شد.
«شى جن پنگ»، رئیس جمهور چین هم در ظاهر براى 
حضور در یک اجالس اقتصادى اما در واقع براى همراهى 
بیش از 3000 ســرباز چینى حاضر در مانور «ووستوك 
2018» به شرق روسیه سفر کرده اســت. اما اگر تصور

 مى کنید که او و «والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
در مقابل 303 هزار سرباز و انبوهى جنگ افزار نظامى در 

حال حرکت هستند، در اشتباه به سر مى برید!   

تصویرى که مالحظه مى کنید از مجموع یک رشــته 
تصاویر منتشر شده در رســانه هاى بین المللى انتخاب 
شده و نشان مى دهد پوتین و جن پنگ چگونه همزمان 
با برگزارى این مانور، در یک چالش آشــپزى شــرکت 
کرده اند. این دو رهبر مقتدر شرق دنیا همواره خود را در 
چالش هاى مختلفى محک زده اند و گاهى شکست هایى 
را هم تجربه کرده اند اما به استناد عکس هاى منتشر شده،  
چالش پختن «پن کیک» روسى براى هر کدام از آنها یک 
پیروزى بزرگ بود که روسفید از آن بیرون آمدند به طورى 
که دستپختشان را همراه با خاویار تازه و نوشیدنى خوردند 

و البته کارشان هم به بیمارستان کشیده نشد!
وزارت دفــاع آمریــکا اعالم کــرده مانور کم ســابقه 
روس ها را زیر نظــر دارد اما خود آمریکایى ها بهتر از هر 
کســى مى دانند که در رقابت آمریکاى عصر ترامپ با 
روسیه پوتینى، این ینگه دنیانشین ها هستند که همواره 
یک قدم از رقباى شرق نشینشان عقب ترند. حاال آنها تا 
مى توانند مانور پوتین و شرکا را زیر نظر بگیرند؛ فعًال که 
ابَرجاســوس کهنه کار، پیروز همه صحنه هاست؛ حتى 

صحنه پختن پن کیک! 

نصف جهــان ارتبــاط میان «ســلبریتى»هاى وطنى و 
«خیریه»ها ادامه دارد و این بار پاى انتشار یک کتاب436 

صفحه اى 300هزار تومانى در میان است.  
روزنامه  دولتى «شهروند» در این باره نوشته: «صابر ابر 
مدت هاست که به 30 شهر و روستاى کشور سفر کرده و به 
بهانه آشپزى با صد مادربزرگ حرف زده و حاصل کتابى 
است به نام "تا هفت خانه آن ورتر". این کتاب الکچرى 
در پنج رنگ  (زرشکى، نارنجى، آبى، قرمز، سورمه اى و 
قهواى) به چاپ رسیده اســت تا مخاطبان هماهنگ با 
سرویس خانه شان این کتاب 436 صفحه اى را با قیمت 
ناقابل 300 هزار تومان خریدارى کنند! این پروژه با چاپ 
کتاب تمام نمى شود، آنها هرجا رفته اند، از مادربزرگ ها 
فیلم گرفته اند، بنابراین روایت 20 مادربزرگ به صورت 
جداگانه در سه دى وى دى منتشــر خواهد شد. خروجى 
دیگر پروژه یک تور نمایشــگاهى در تهران، اصفهان، 

شیراز و سایر شهرها از هفتم مهر است.»
آنطور که صابر ابر، مدیر این پروژه گفته، در این پروژه صد 
مادربزرگ از شهرها و روستاهاى مختلف ایران انتخاب 
شدند تا به بهانه آشپزى، روایت و قصه خود را از زندگى و 
نسلشان بازگو کنند. او همچنین گفته است که در مجموع 

به 30 شهر و روستاى ایران در 14 استان سفر کردیم.
اطالعات پایگاه اینترنتى «تا هفت خانه آن ورتر» نشان 
مى دهد که از شهر اصفهان هم سه مادربزرگ در انتشار 
این کتاب مشــارکت کرده اند؛ یکى معروف به «مامان 
جان» که در حوالى خیابان آبشــار اول زندگى مى کند، 
یکى معروف به «مامان گلى» که محل زندگى اش حول 
و حوش حجتیه است و یکى هم ملقب به «دایه جان» که 

در محدوده خیابان هشت بهشت زندگى مى کند.  
و باالخره اینکه این کتاب قابل ارسال رایگان به سراسر 

ایران آن هم با امضاى «صابر ابر» است.

حجت دارابى، باستان شــناس قدیمــى و عضو هیئت 
علمى دانشگاه رازى کرمانشــاه در گفتگو با خبرگزارى 
«ایلنا» به نکات جالب و کمتر شــنیده شــده اى درباره 
حوزه باستان شناسى ایران و به خصوص ارتباط با باستان 
شناسان خارجى اشاره کرده است که بخش هایى از آن را 

مى خوانید: 
 یکى از رویه هاى اشتباهى که در حوزه باستان شناسى از 
زمان ریاست حمیدرضا بقایى بر سازمان میراث فرهنگى 
در زمان ریاست جمهورى احمدى نژاد در پیش گرفته شد، 
این بود که به باستان شناسان اجازه مصاحبه داده نمى شد 

چون اطالعات محرمانه تلقى مى شوند.
 بخاطــر تحریم ها هنــوز نمى توانیــم آزمایش هاى 
الزم براى اســتخراج رادیو کربن از مواد ارگانیک براى 
تاریخ گذارى را انجــام دهیم. حتى اکنــون نمى توانیم 
DNA باســتانى را در داخل کشور اســتخراج کنیم و 
ناچاریم نمونه را به خارج از کشور بفرستیم. حتى بقایاى 
گیاهى که پیدا مى کنیم را نمى توانیم استخراج کنیم و باید 
به خارج از کشور بفرستیم. در انجام بسیارى از روش هاى 

علمى میان رشته اى باستان شناسى از دنیا عقب هستیم.
*باستان شناســان خارجى براى کاوش در سایت هاى 
باستانى اردن، مبلغى را به آن کشــور مى دهند و سایت 
را اجاره مى کنند. اما در کشــور ما اینگونه نیســت و حتا 
پروپوزال ارائه شــده در آغاز کار، حین کار با تغییراتى از 
سوى مدیران روبه رو مى شود و خواسته هاى جدید مطرح 
مى شود؛ این امر، هیئت هاى مطرح خارجى را از کاوش در 

ایران منصرف مى کند.

 از آنجایى که باستان شناسان خارجى شناختى نسبت به 
باستان شناسان ایرانى ندارند از این رو از نگاه باال به پایین 
با باستان شناسان ایرانى برخورد مى کنند. فکر مى    کنند 
خودشان برتر هســتند. این درحالى است که اگر هیئت 
ایرانى که در مقابل آنها قرار مى گیرد قوى باشد، قطعاً نگاه 

آنها تغییر خواهد کرد.
 داســتان حضور اجنــه و مارها و طلســم ها از جمله 
موضوعاتى است که توسط جویندگان عتیقه و زیرخاکى 

و حفاران غیرمجاز مطرح مى شود و صحت ندارد.
 بسیارى از کشفیات شاخص باستان شناسى به صورت 
اتفاقى رخ داده. به طور مثال حین جاده ســازى یا ساخت 
ســدها و حضور بولدوزرها در منطقه بــا کندن زمین به 
منطقه باســتانى یا اشــیاى تاریخى برمى خوریم. حتى 
موردى داشتیم که یک فرد در سال 1360 در لرستان در 
حال شکار بود که وارد غار َکلْماَکره شد و حجم عظیمى از 

اشیاى تاریخى که در غار انبار شده بود را پیدا کرد.

مانور نظامى با طعم پن کیک!

ماجراى انتشار یک کتاب الکچرى 

دشوارى هاى باستان شناسى در ایران از زبان یک استاد دانشگاه 

حتى نمى توانیم DNA باستانى را استخراج کنیم

مرضیه غفاریان
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هواى اصفهان
2درجه خنک تر مى شود

کارشـناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: دماى هواى استان اصفهان تا 2 درجه سانتیگراد 
کاهش پیدا مى کند و این روند کاهشى تا پایان هفته 

ادامه خواهد داشت. 
حجت ا... على عسگریان با اشاره به بررسى نقشه هاى 
هواشناسـى اسـتان اصفهان طى دو روز آینده اظهار 
کرد: در این بـازه زمانى همچنـان جو پایـدار بر روى 
اسـتان اصفهان حاکم اسـت و روند کاهش دما ادامه 
خواهد داشـت. وى افزود: طى دو روز آینده آسـمانى 
صاف تا کمى ابرى و گاهى وزش باد تقریباً شـدید در 

بعدازظهرها پیش بینى مى شود.

آخرین کاروان حجاج 
دیروز به اصفهان آمدند

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: بعدازظهر 
روز چهارشنبه(دیروز) آخرین کاروان حجاج به فرودگاه 
شهید بهشتى اصفهان وارد شدند. غالمعلى زاهدى با 
بیان اینکه هیچگونه گزارشـى از سوى حجاج استان 
اصفهان مبنى بر نارضایتى از خدمت رسانى در سفر حج 
امسال اعالم نشده، افزود: تأخیر در پروازها عمده ترین 
شـکایت حجاج اصفهان بود که سـعى داریم در سال 

آینده این گالیه را نیز برطرف سازیم.

1800 بانو در حوزه صنعت 
کاشان فعال هستند

حمیدرضا مؤمنیان، معـاون اسـتاندار و فرماندار ویژه 
کاشـان گفت: ایـن شهرسـتان داراى زنـان فعال در 
زمینه هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى اسـت که 

1800نفر آنها در حوزه صنعت فعالیت مى کنند.

بهره بردارى از 15پروژه 
مخابراتى در شهرضا 

15 پروژه مخابراتى با هزینه اى حدود ده میلیارد ریال 
دیروز در شهرضا به بهره بردارى رسید.

مدیر اداره مخابرات شهرستان شهرضا این طرح ها را 
شـامل فیبر نورى اداره ثبت احوال و میدان میوه وتره 
بار، ترانسمیشن روستاى امامزاده على اکبر(ع) و اداره 
ثبت اسناد و نیز مرکز مخابراتى ولیعصر(عج) شهرضا 

عنوان کرد. 
 مهدى عمرانپور افزود: همچنین تجهیز و توسعه شبکه 
مخابراتى روستاى هوك، توسعه شبکه مرکز مخابراتى 
ولیعصر (عج) و تجهیز شـبکه دیتاى مرکز مخابراتى 
شـهید همت از دیگر طرح هـاى بهره بردارى شـده 

مخابراتى دیروز در این شهرستان است.

راه اندازى نخستین  هایپر ارگانیک 
مدیر بهره بردارى شـهرك سـالمت اصفهـان گفت: 
هایپر شـهرك سـالمت بـه عنـوان نخسـتین هایپر 
ارگانیک کشور تا اوایل مهرماه راه اندازى خواهد شد و 

محصوالت سالم، طبیعى و ارگانیک را ارائه مى کند.
رضا هیبتى اظهار کرد: هایپر شهرك سالمت در حال 
تجهیز است و کاالهاى در نظر گرفته شده براى عرضه 
در مرحلـه آزمایش قرار دارد تا اصالت کاال مشـخص 

شود و مورد بررسى قرار گیرد.
 وى با بیان اینکه با راه اندازى هایپر شهرك سالمت، 
دسترسى آسـان و مناسب شـهروندان به غذاى سالم 
فراهم مى شـود، تصریح کرد: چند ماه پس از فعالیت 
نخستین هایپر ارگانیک شهرك سالمت، شعبه هاى 

دیگر آن در سایر نقاط کشور راه اندازى خواهد شد.

صادرات 7 ُتنى عسل شهرضا 
به کشورهاى شرق آسیا

حمید رئیس زاده، رئیس شـبکه دامپزشـکى شهرضا 
با اشاره به تولید سـاالنه 400 ُتن عسل در شهرستان 
شهرضا، گفت: در یکسال گذشته 7 ُتن از این محصول 
به کشـورهاى آسـیاى شـرقى به ویژه مالـزى صادر 

شده است.

خبر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
 BRT دوربین هاى ثبت تخلف ورود خودروها به خطوط
اصفهان از دو روز گذشته آغاز به کار کرده و اعمال قانون 

مى کند. 
علیرضا صلواتى اظهارکرد: تاکنون 30 دوربین در ســه 
خط BRT کد پلیس را دریافت کرده و از روز چهارشنبه 
(دیروز) اعمال قانون توسط این دوربین ها آغاز شده است. 
وى جریمه هر بار عبور از خطوط BRT را 80 هزار تومان 
اعالم کرد و گفت: چنانچه خودرویى در یک روز سه بار به 

خطوط BRT وارد شود، در هر سه بار جریمه خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان 

اینکه این دوربین ها در گذشــته حالت ارشادى داشت، 
افزود: اعمال قانون این دوربین ها از 20 شهریور آغاز شده 
است. وى  اضافه کرد: در حال حاضر دوربین هاى ثبت 
تخلف خطوط BRT در خیابان هاى بزرگمهر، سروش، 
آزادى، سجاد، ارتش و شهید کاظمى فعال است و اعمال 

قانون مى کنند.
صلواتى ادامه داد: همچنین با شرکت مخابرات منطقه 
اصفهان در خصوص ارســال پیامک براى شهروندانى 
که به علت ورود بــه خطوط BRT جریمه مى شــوند 
رایزنى هایى را انجام داده ایــم و به زودى محقق خواهد 

شد.

امســال صــدور ضمانتنامه ســرمایه گــذارى براى 
تعاونى هــاى کشــور 100 درصــد افزایــش یافته 

است.
مدیر عامل صندوق ضمانت و ســرمایه گذارى کشور 
در کاشان گفت: از ابتداى امســال تاکنون حدود 140 
میلیارد تومان ضمانتنامه براى 90 تعاونى صادر شــده 
که درمقایســه با مدت مشــابه پارســال 100 در صد 
رشد داشــته و زمینه اشــتغال 900 نفر را فراهم کرده 

است.
مهدى حسین نژاد اظهار کرد: صندوق ضمانت سرمایه 
گذارى تعاون کشور تا سقف سه میلیارد ریال براى بانوان 

کار آفرین با حداقل وثیقه چک و سفته ضمانِت صندوق 
حمایت را دریافت مى کند. 

مدیــر عامل صنــدوق ضمانــت و ســرمایه گذارى 
کشــور تصریح کــرد: تســهیالت این صنــدوق با 
نصــف کارمزد بانک هــا منافع کارآفرینــان را تأمین 

مى کند.
حســین نژاد با اشــاره به ضمانت جدید تا ســقف پنج 
میلیارد ریالى ایــن صندوق بــراى کار آفرینان گفت: 
همزمان با این ضمانت، مشــاوره هاى بازارســازى و 
بررســى عارضه شــرکت هــاى ناموفق هــم ارائه

مى شود.

افزایش صدور ضمانتنامه 
سرمایه گذارى

باالخره دوربین ها
 فعال شدند

محققان دانشــگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان، براى 
نخســتین   بار موفق به نگهدارى اســپرم حیوانات نادر 

به صورت منجمد شدند.
اکبــر پیرســتانى، رئیس قطــب علمى ترانســژنزیز 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان اظهار کرد: این 
واحد تحقیقاتى موفق به راه انــدازى آندرولوژى دامى و 
آزمایشگاه کشت ســلولى و بافت در عرصه هاى علوم 

زیستى و کشت سلولى شده است.
وى افزود: این طــرح براى حفظ ظرفیــت ژنتیک دام  
و حیواناتى که ارزش گذارى اقتصــادى باالیى دارند و 

حفظ برخى از گونه هاى حیوانات نادر از جمله «بز آلپاین 
وحشى» و «بز وحشى سانن زرد» و یا حیوانات در معرض 

انقراض داراى اهمیت فراوانى است.
رئیس دانشکده کشاورزى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان با بیان اینکه بخش آندرولوژى این مرکز فعالیت 
خود را از یکسال قبل آغاز کرده، خاطرنشان کرد: اکنون 
این واحد تحقیقاتى براى نخستین بار در استان اصفهان 
اقدام به انجماد اسپرم اسب کرده اســت که با توجه به 

ظرفیت هاى موجود درصدد گسترش آن هستیم.
پیرستانى با تشریح این مطلب که راه اندازى آزمایشگاه 

کشت سلولى به انضمام محیط کشت هاى جنین، تولید 
جنین آزمایشگاهى و تولید جنین حیوانات نادر، ازجمله 
اقدامات علمى دانشــگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان 
است، عنوان کرد: انجماد اســپرم دام هاى اهلى دیگر و 
حیوانات باارزش در فرایند توســعه ایــن طرح در قطب 
علمى ترانسژنزیز دانشــگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 
صورت گرفته و امیدواریم با تولید اسپرم هاى منجمدشده، 
چه در بخش اقتصادى و چه به لحــاظ حفظ گونه هاى 
زیســتى در حال انقراض، در مسیر اقتصاد مقاومتى گام

برداریم.

موفقیت در نگهدارى اسپرم منجمد 
حیوانات نادر در نصف جهان

رئیس هیئت رزمندگان اسالم استان اصفهان گفت: 
همایش شیرخوارگان حســینى همزمان با سراسر 
کشور، با حضور مادران و خردســاالن اصفهانى در 

میدان امام(ره) برگزار خواهد شد.
محمد نادراالصلى اظهار کرد: ایــن همایش براى 
نخســتین بار در میدان بــزرگ امــام(ره) و براى 
نخستین بار توســط هیئت رزمندگان اسالم برگزار 

مى شود.
وى با بیان اینکه همایش «شیرخوارگان حسینى» 
در نخســتین جمعه محرم الحرام 1440، مصادف با 
23 شهریورماه برگزار خواهد شــد، افزود: براساس 
برنامه ریزى انجام شــده، پیش بینى مى شــود این 
همایش با اســتقبال 20 هزار نفرى عاشــقان اهل 

بیت(ع) همراه شود.
رئیس هیئت رزمندگان اسالم استان اصفهان گفت: 

این همایش در سمت مسجد شیخ  لطف ا... با استقرار 
جایگاهى ویژه، همزمان با تشــییع پیکرهاى مطهر 
تازه تفحص شده شهداى گمنام دفاع مقدس از ساعت 

8 تا 10 صبح برگزار مى شود.
نادراالصلى اظهار کرد: آیت ا... ســید ابوالحســن 
مهدوى، نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان 
رهبرى، سخنران اصلى این همایش بزرگ خواهند 
بود که تعدادى از مداحان اهل بیــت(ع) نیز با نواى 
گرم خود مدیحه ســرایى این مراســم را عهده دار 

هستند.
وى تصریــح کــرد: بــا هماهنگى آســتان قدس 
رضوى، بیش از 20 هــزار لباس  نــوزاد متبرك به 
حرم مطهر حضــرت على بن موســى الرضا(ع) در 
میان نوزادان شیرخواره حاضر در این همایش توزیع 

مى شود.

مسئول امور ایثارگران سپاه صاحب الزمان(عج) استان 
اصفهان گفت: مراسم تشییع و خاکسپارى پیکر مطهر 

14 شهید دفاع مقدس برگزار مى شود.
محمود میرزا امیرى از احراز هویت پنج شــهید خبر 
داد و اظهار کرد: پیکرهاى پاك پنج شــهید دوران 
دفاع مقدس که در عملیات اخیر تیم تفحص کشف 
 شــده اند، از طریق مدارك هویتى و پالك شناسایى

 شد.
وى با بیان اینکه هویت 9 تن از دیگر شــهداى تازه 
تفحص شده گمنام است، افزود: دو تن از شهدایى که 
هویت آنها احراز شده متعلق به شهرستان نجف آباد و 
سه شهید دیگر از شهرستان هاى اصفهان، فالورجان 
و شهرضا هستند که در عملیات هاى رمضان، فاو و 

محرم به شهادت رسیده اند.

مســئول امور ایثارگران ســپاه صاحب الزمان(عج) 
استان اصفهان گفت: مراسم تشــییع و خاکسپارى 
پیکر مطهر این شــهداى تازه تفحص شده به همراه 
9 شهید گمنام روز دوشنبه 26 شهریورماه مصادف 
با 7 محرم الحرام از ســاعت 15و30دقیقه، همزمان 
با مراسم شــیرخوارگان حســینى از فلکه رهنان به 
ســمت ناحیه مقاومت بســیج امام رضا(ع) برگزار

 مى شود.
وى ادامه داد: از میان پنج شهیدى که هویت آنان احراز 
شده فقط یک شــهید اهل اصفهان است که مراسم 
خاکسپارى این شهید همان روز در گلستان شهداى 
اصفهان برگزار خواهد شــد، اما دیگر شهدا پس از 
برپایى مراسم تشییع به شهرستان هاى فالورجان، 

نجف آباد و شهرضا منتقل مى شوند.

میدان امام(ره) در انتظار جمعه متفاوت

پیکر مطهر 14 شهید در اصفهان تشییع مى شود

مدیــرکل اداره اموال و امالك بنیاد مســتضعفان در 
اســتان اصفهان گفت: این نهاد در راســتاى راهبرد 
حفظ و حراســت از ابنیه تاریخــى و میراث فرهنگى، 
بناى تاریخى«دایره اســقفى» واقع در محله عباس 
آباد اصفهان را مرمت مى کند. محمدرضا مؤمن آبادى 
افزود: این بازسازى پس از اخذ مجوزهاى قانونى الزم 
و با هماهنگى سازمان میراث فرهنگى انجام مى شود. 
وى اظهارکرد: بر اساس برآورد اولیه کارشناسان، مدت 

بازســازى بناى مذکور از زمان عقد قرارداد با پیمانکار 
حدود یکسال طول مى کشد. مؤمن آبادى مساحت این 
بناى تاریخى را 2800 مترمربع و زیربناى آن را 1024 
متر مربع اعالم و گفت: براى مرمت این اثر تاریخى 15 

میلیارد ریال هزینه مى شود. 
دایره اســقفى از بناهاى تاریخى محله عباس  آباد از 
محله  هاى بســیار قدیمى اصفهان و یادگارى از دوره 

صفویه است.

2 انبار دپوى کاالى احتکار شده به ارزش 300میلیارد 
ریال در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهى کشف شد.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفــت: در یکى از 
این انبارها، محموله لوازم یدکــى و در دیگرى لوازم 

خودروهاى سنگین دپو شده بود.
مهدى معصوم بیگى افزود: در بازرسى از این انبارها، 
807عدد جعبه میــل لنگ و ســوپاپ، 22پالت لنت، 
1500واحد روغن موتور، سطل مخصوص خودروهاى 

سنگین، 400تن مواد اولیه پتروشیمى، 883 کیسه نخ 
ریسندگى و 16هزار کارتن لوازم خانگى کشف و جمع 

آورى شد.
معصوم بیگى با بیان اینکــه هیچیک از این کاالهاى 
دپو شده در این انبارها به اداره صنعت، معدن و تجارت 
اعالم نشــده و به همین دلیل جرم احتکار آنها محرز 
است، گفت: هشت مالک این کاالها شناسایى و براى 

پیگیرى هاى قانونى به مراجع قضائى معرفى شدند.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
45 گروه بازرسى بهداشت محیط در ایام محرم و صفر 
بر هیئت هاى عزادارى در اصفهان نظارت مى کنند 

که این گروه ها دو نفره هستند.
حســین صفارى با بیان اینکه محرم و صفر ســال 
گذشــته به علت بســته بندى و نگهدارى بیش از 
چهار ســاعته غذا بــراى توزیع ســریع بین مردم، 

مصرف کننــدگان بــه دلیــل مســمومیت راهى 
بیمارستان شدند، اظهار کرد: یکى از نکات مهم در 
ایام محرم و صفر که هیئت هاى مذهبى باید در نظر 
بگیرند، این است که هیچگاه بیشــتر از دو ساعت 
نذورات را نگهدارى نکننــد و در همان زمان توزیع، 
نذورات را در ظــرف قرار داده و بیــن مردم پخش 

کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسالمى استان اصفهان گفت: 
هیئت هاى داراى مجوز استان اصفهان مى توانند با 
مراجعه به سازمان تبلیغات اسالمى این استان، پس 
از اخذ معرفى نامه هیئت، یک واحد گوشــت و مرغ 

دریافت کنند.
حجت االسالم رحمت ا... اروجى در خصوص توزیع 
اقالم غذایى مورد نیاز هیأت هاى مذهبى اصفهان 
اظهار داشت:  امســال دولت اقالم چندانى در این 

خصوص در نظر نگرفته و تنها یک واحد سهمیه مرغ 
منجمد ایرانى و یک واحد ســهمیه محدود گوشت 
منجمدشــده وارداتى به هر هیئــت داراى مجوز 

اختصاص مى یابد.
وى گفت: هیئت هاى داراى مجوز اســتان اصفهان 
مى توانند با مراجعه به ســازمان تبلیغات اســالمى 
این استان، پس از اخذ معرفى نامه هیئت، یک واحد 

گوشت و مرغ دریافت کنند.

بنیاد مستضعفان«دایره اسقفى» را مرمت مى کند

کشف 300 میلیارد ریال کاالى احتکار شده در اصفهان

نظارت 45 گروه بازرسى بهداشت محیط در ایام محرم 

جزئیات سهمیه بندى گوشت و مرغ براى هیئت هاى عزادارى

معاون آموزشى سازمان فنى و حرفه اى کشور در حاشیه 
نشست مدیران منطقه مرکزى فنى و حرفه اى کشور در 
اصفهان با اشــاره اینکه درحال حاضر بیش از چهار هزار 
عنوان مهارت در مراکز آموزش فنى و حرفه اى کشــور 
آموزش داده مى شود، گفت: نیمى از افرادى که براى پیدا 
کردن شغل، آموزش هاى فنى و حرفه اى را دیده اند جذب 

بازار کار شده اند. 

علیرضا حاتم زاده افزود: ســازمان فنــى و حرفه اى پس 
از صدور مدرك مهارتى، تا یکســال کارآمــوزان خود را 

رهگیرى  مى کند. 
رضا باجولوند با اشــاره به اینکه نیاز سنجى هاى آموزشى 
بر پایه پژوهش اســت،  گفــت: پژوهش محــور کردن 
مهارت ها از جمله اولویت هاى ســازمان فنى و حرفه اى 

است تا کارآموزان بهتر بتوانند جذب بازار کار شوند.

عملیات استاپرگذارى و رنگ آمیزى سرعتکاه هاى ایمنى 
سطح شهر فالورجان آغاز شد.

در ادامــه فعالیــت هــاى خدماتى-ترافیکــى و بــه 
منظورزیباسازى نماى بصرى، محافظت از سرعتکاه هاى 
سطح شهر و افزایش زاویه دید رانندگان با هدف کاهش 
بار ترافیکى درون شــهرى، حوزه امور اجرایى و خدمات 
شــهرى شــهردارى فالورجان، اقدام به رنگ آمیزى 

سرعتکاه ها و ایجاد نقوش ترافیکى در سطح شهرکرد.
شــهردار فالورجان اظهار کرد: حوزه اجرایى و خدمات 
شــهرى عالوه بر انجــام عملیــات رنــگ آمیزى ، 
سرعتکاه هایى که دچار فرسودگى بود را جمع آورى کرد.

جواد نصرى افزود: عالوه بر رنگ آمیزى، استاپرگذارى 
نیز در برخى سرعتکاه ها انجام مى شود. 

اکبر چیت ساز، رئیس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر اصفهان 
گفت: تنها 40 درصد از نوشت افزار در اصفهان اجناس تولید 
داخل را تشکیل مى دهند، در حالى که قیمت  لوازم التحریر 
ایرانى عمدتًا از جنــس خارجى آن ارزان تر اســت. وى 

افزود:عالوه بر ترغیب دانش آموزان به خرید نوشت افزار 
خارجى، برخى از مدارس اقدام به فروش اقالم غیر ایرانى 
در مدارس مى کنند که این اقدام با حمایت از کاالى ایرانى 

مغایرت دارد.

چیت ســاز اظهار کرد: حرف معلمان براى دانش آموزان 
حجت است و هنگامى که یک معلم شاگردان خود را به 
خرید کاالى خارجى با یک برند خاص تشویق مى کند، چه 

کارى از دست ما برمى آید؟ 

تمام نقاطى که مراســم عزادارى سرور و ساالر شهیدان 
برگزار مى شود، در صورت ورود هیئات مذهبى به سطح 
معابر براى رفاه حال عزاداران و جلوگیرى از بروز هرگونه 
حادثه و ایجاد راه بندان، محدودیــت ایجاد و به صورت 
مقطعى از تقاطع هاى مجاور یا باالدست استفاده مى شود.

اما محله هایى مثل حرم مطهر «زینبیه»، از شب تاسوعا تا 
پایان مراسم روز عاشورا از تقاطع عاشق اصفهانى به سمت 
حرم (حبیب آباد) با ورود هیئات محدودیت اعمال مى شود.
در مســیر جنوبى خیابان زینبیه، سمت حرم مطهر توقف 

هرگونه وسیله نقلیه اکیداً ممنوع است و ورود خودروهاى 
ســنگین از ســمت حبیب آباد به ســمت حرم زینبیه و 
عاشــق اصفهانى ممنوع است. روز تاســوعا با توجه به 
ورود هیئت هاى سنگین در مســیرهاى خیابان سروش، 
چهار راه عســگریه، آل خجند، میدان احمد آباد، تقاطع 
ولیعصر(عج)- صغیــر، صغیر- کمــال و در صورت نیاز 
زیرگذر امام على(ع) به سمت خیابان ولیعصر(عج) – صغیر 
همچنین در خیابان صغیر از تقاطع کمال به سمت حسینیه 
کمال و میدان احمد آباد به ســمت ولیعصر(عج) – صغیر 

محدودیت اعمال مى شود. همچنین در میدان شهید الوى 
به سمت گلستان شــهدا محدودیت ایجاد خواهد شد. در 
روز عاشورا نیز از ابتداى صبح ضمن پاکسازى مسیرهاى 
منتهى به میدان امام(ره) از کلیــه معابر منتهى به میدان 
شکر شکن، حافظ، کرمانى، میدان امام حسین(ع) - سپه، 
هشت بهشت، باغ گلدسته، هشــت بهشت - استاندارى 
و اســتاندارى - فرشــادى و نهایتًا در صورت لزوم چهار 
راه فلســطین محدودیت مطلق تا پایان مراسم عزادارى 

اعمال مى شود.

جذب نیمى از حرفه آموزان فنى و حرفه اى به بازار کار

آغاز رنگ آمیزى سرعتکاه هاى فالورجان

سهم ناچیز نوشت افزار ایرانى در بازار اصفهان

محدودیت هاى ترافیکى ایام محرم در اصفهان 
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محسن کیایى: 

جراى نیمروز2» 
نقشم در «ما

 از خودم دور است

فیلم سینمایى «آهوى پیشونى سفید 2»، از نیمه مهر 
و پس از ایام محرم اکران مى شود.

«آهوى پیشونى سفید 2» در ادامه قسمت اول این 
فیلم و موفقیت آن ساخته شــده و در جشنواره فیلم 
کودك و نوجوان نامزد بهترین فیلم کودك شده بود.

گفتنى است؛ در فیلم «آهوى پیشــونى سفید 2»، 
محمدرضا شــریفى نیا، پژمان بازغى، لیال اوتادى، 
ترالن پروانه، امیر رضا احمدى، ارســالن قاسمى، 
امیر غفارمنش، هومن حاجى عبداللهى، امیر سهیلى، 
ابراهیم شفیعى، ســاغر عزیزى، سید جواد هاشمى، 
داریوش پیرو، یوســف طاهریان، فرزانه زهره وند، 
رکسانا وطن خواه وحسام نواب صفوى نقش آفرینى 

کرده اند.
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان این اثر سید جواد 

هاشمى است.

محسن کیایى درباره حضور متفاوتش 
در «ماجراى نیمروز2» توضیحاتى 

ارائه کرد.
این بازیگــر و فیلمنامه نویس 
ســینما و تلویزیــون ضمن 

اشــاره بــه فعالیت هاى 
جدید خــود گفــت: در 
حــال حاضر مشــغول 
بازى در فیلم «ماجراى 
نیمروز 2» به کارگردانى 
مهدویان  محمدحسین 

هستم. فیلمبردارى این اثر 
سینمایى به تازگى آغاز شده 

و با توجه به اینکــه فیلمنامه را 
خوانده ام معتقدم اثر خوبى مى شود.
وى با اشــاره به اینکه قرار بود در 
«ماجراى نیمــروز 1» نیز بازى 
کند، ادامه داد: فیلمنامه «ماجراى 

نیمروز 1» به دســتم رسیده و آن را 
مطالعه هم کرده بودم اما متأســفانه 
به دلیل اینکه در پروژه دیگرى حضور 
داشتم نتوانســتم در آن فیلم حضور 

داشته باشم.
این بازیگر سینما تأکید کرد: به نظرم 
«ماجــراى نیمــروز 2» نســبت به 

فیلم هاى قبلى محمدحسین مهدویان 
فیلمنامه بسیار بهترى دارد. وى با اشاره 
به اینکه اولین تجربه همکارى خود  با این 
کارگردان را پشــت سر مى گذارد، توضیح 
داد: نقشى که در «ماجراى نیمروز 2» بازى 
مى کنم نســبت به نقش هایى که تا امروز 
بازى کرده ام بسیار متفاوت است و کامًال از 

خودم دور است.

ریحانه پارســا، بازیگر نقش «لیال» در سریال «پدر» درباره 
حواشــى ایجاد شــده نســبت به عکس هایى که از خود در 
فضاى مجازى منتشر کرده بود، گفت: مسلمًا من روى پله اى 
ایستاده ام که تعداد آدم هایى که مرا قضاوت مى کنند نسبت 
به چند ماه پیش  بسیار متفاوت شده است و این موضوعى بود 
که آن را درك کردم و این حواشى باعث شد حواسم را بیشتر 
جمع کنم تا اگر قرار است تصویرى بگذارم مخاطب را در نظر 

بگیرم تا ذهنیتى براى هیچ گروهى پیش نیاید.
وى ادامه داد: من به دنبال حاشــیه نیســتم که سر زبان ها 
باشــم و ترجیح مى دهم کارم و عملکردم به جاى من حرف 

بزند.
پارسا اظهار کرد: چند روز اخیر را با فشار گذراندم و احساس 
کردم خیلى ها منتظــر این اتفاقات بودند تا به خودشــان یا 
عده اى دیگر ثابت کنند که جایگاه من اشــتباه بوده، با این 
حال براى من تجربه خوبى شــد و تلنگرى بود که حواسم را 
بیشتر جمع کنم. وى درباره شهرت و حاشیه هایى که مى تواند 

به دنبال داشته باشد، گفت: به هر حال کوچک ترین تصمیمات 
و حرف ها در چنین موقعیتى ضرب در تعداد مردمى مى شود که 
تو را مى شناسند، البته این توجیه تغییر در رفتار نیست اما باید 
سنجیده تر رفتار کرد و همین مسائل است که به مرور از یک 

فرد؛ آدمى باتجربه تر مى سازد.
پارســا درباره تالش خود براى رســیدن به موقعیت کنونى 
عنوان کرد: این تصویر که از من دیده مى شود که یک دختر 
19 ساله ناگهان مشغول به کار شده است، کامل نیست چراکه 
من از 14 ســالگى وارد فعالیت در این حوزه شده ام و تالشم 
منجر به انتخاب رشته نمایش و تحصیل در این رشته به طور 
آکادمیک شد.  وى درباره دغدغه ســریال «پدر» نسبت به 
جوانان نیز عنوان کرد: اتفاقى که براى سریال «پدر» رخ داد 
این بود که نســل جوان با آن همراه شدند و فکر مى کنم اگر 
سریال ها به چنین دغدغه هایى بپردازند جوانان با آغوش باز 
این آثار را مى پذیرند، از کاراکترها الگو مى گیرند و از محتواى 

سریال براى تصمیم هاى زندگى خود بهره مى برند.

ایران بین 800 میلیون زیاد اســت. اما تنها دو نفر از بازیگران سینماى فیلمى سینمایى زیاد باشد. حق دارید. این رقم واقعًا شاید به نظر شــما یک میلیارد تومان براى بازى در 
تا یک میلیارد تومان 
دستمزد مى گیرند. 

آن بازیگران هم به 
این دلیل که فــروش را در 
بازى کند و گاهى فقط یک بار در سال اتفاق مى افتد که در دور از ذهن نیست که هر بازیگر در سال تنها چند فیلم بازیگران زن 200 تا 250 میلیون تومان اســت. البته بازیگــران مرد از 300 تــا 500 میلیــون و بهترین تعیین شده است؛ درحالى که این رقم براى بهترین گیشه ها باال مى برند چنین دستمزدهایى برایشان 

نیز بازى مى کنند. اما بى شک سبک زندگى بازیگران با نیستند؛ هرچند بعضى بازیگران گاهى چند فیلم در سال اعتبارى پایین ترى دارند یا با نگاه و عقایدشــان سازگار بازیگران تن به بازى در فیلــم هایى مى دهند که درجه بازى، باید به کل سال تقسیم شود. به همین  دلیل گاهى فیلمى نقش داشته باشد. با این تفاسیر درآمد حاصل از این 
دیگر مردم متفاوت است. 

همه سال را (جز دو ماه سوگوارى) روى صحنه مى خوانند ماندگارى را در حنجره جستجو کرده باشند؛ مردانى که باشد، بیشــتر در ذهن خوانندگان دور مى زند؛ انگار راه که این روزها بى آنکه ربط خاصى به منظور شاعر داشته «تنها صداست که مى ماند»؛ مصرع کوتاهى از شعر فروغ صداهاى 100 تومانى
مى رود؟ به استثناى آن دســته از خوانندگان تازه وارد که اما چقدر از این پول هاى پاروشــده در جیب خوانندگان و به تصور دیگران، پول پارو مى کنند. 

کرده اند و این روزها را یا گذرانده یا دست روى زانوهاى خوانندگانى نیز وجود دارند که سال ها تمرین و ممارست پول مى گیرند یا نه و قراردادهایشان چگونه تنظیم شده، کنند و معلوم نیست همه مدتى را که روى صحنه هستند قرار است با شگردهاى تهیه کنندگان، اسم و رسمى پیدا 
و... که شــاید رقم قابل مالحظه اى از آن کنســرت هم  مجبورند سالن کرایه  کنند، تبلیغات کنند، کلیپ بسازند برود. باقى پــول نصیب تهیه کنندگان خواهد شــد کهو اســتقبال مردم از کنســرتش، مى تواند روى استیج ظرفیت حنجره و توان جســمى اى دارد و بنا بر آن توان همخوانان را نیز شامل مى شود. با این حال هر خواننده اى عددى که فقط براى خودشان نیست و گروه نوازندگان و در هر سانس کنســرت 50تا 100میلیون تومان است؛ ما با این دســته خوانندگان کار داریم که درآمدهایشان خود، بلند شده اند. 

برایشان نماند.

گاهى مجریان دو یا چندبار در روز اجرا مى روند. اجراها از این اتفاق محدود و بسیار کم است. اما مهم این است که شما به این وسایط حمل ونقل اضطرارى بدگمان نشوید. دیگر مجبورند از این وسایط حمل ونقل استفاده کنند. البته آنقدر شلوغ است که براى رســیدن از اجرایى به اجراى خود از آمبوالنس اســتفاده مى کنند؟ گاهى سر مجریان هیچ مى دانستید گاهى مجریان براى رسیدن به اجراهاى خنده هاى 10 میلیونى
مى دهند و قدیمى ها که چندسالى است روى آنتن زنده را آنتن برنامه دارند، رقم هاى باالترى را به خود اختصاص ارقام تنها به خود مجرى اختصاص دارد. آنهایى که روى و صدا و سیما، رقم هاى باالترى اســت چون دیگر این تیزر و... را دربرمى گیرد. اما اجراهاى بیرون از اســتودیو مبلغ کمى است. البته این رقم از حقوق عوامل تا ساخت هر شب اجراى «خندوانه» ده  میلیون تومان مى گرفته که همین چندوقت پیش بود که رامبد جوان اعالم کرد براى یک تا  ده میلیون تومان است. 

به خود ندیده اند پایین این جدول قرار گرفته اند.

وضعیت بازیگرى از درآمد تا بیکارى

 صدا، ادا و اجرا چقدر پولدارمان مى کند؟
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از نیمه مهر  2مایى «آهوى پیشونى سفید 2»،
یام محرم اکران مى شود.

2پیشونى سفید 2» در ادامه قسمت اول این 
وفقیت آن ساخته شــده و در جشنواره فیلم 
و نوجوان نامزد بهترین فیلم کودك شده بود.

در فیلم «آهوى پیشــونى سفید 2»،  2ست؛
رضا شــریفى نیا، پژمان بازغى، لیال اوتادى، 
 پروانه، امیر رضا احمدى، ارســالن قاسمى، 
فارمنش، هومن حاجى عبداللهى، امیر سهیلى،

م شفیعى، ســاغر عزیزى، سید جواد هاشمى، 
ش پیرو، یوســف طاهریان، فرزانه زهره وند، 
وطن خواه وحسام نواب صفوى نقش آفرینى  نا

شاید به نظر شــما یک میلیارد تومان براى با
فیلمىسینمایى زیاد باشد. حق دارید. این رق
س زیاد اســت. اما تنها دو نفر از بازیگران
0ایران بین 800
تا یک میلیا
دستمزد

آن بازی
این دلیل که ف
گیشه ها باال مى برند چنین دستمزد
تعیین شده است؛ درحالى که این رقم
300 تــا 500 میلی بازیگــران مرد از
250 میلیون توم بازیگران زن 200 تا
دور از ذهن نیست که هر بازیگر در س
الات در فقطیکبار گاه کند از

 صدا، اد
«آهوى پیشونى سفید 2»

 از نیمه مهرماه 
اکران مى شود

واکنش ریحانه پارسا به حواشى اخیرش

تلنگرى بود تا حواسم را جمع کنم

ژانر «سینماى وحشــت» یکى از مهمترین ژانرهاى 
سینماســت که البته در ایران با بــى مهرى مواجه 
شده است اما دیروز شوراى پروانه نمایش فیلم هاى 
ســینمایى باالخره مجوز دو فیلم ترسناك ایرانى را 

صادر کرد. 
فیلــم «جن گیــر» را به یــاد داریــد؟! دختــر بچه اى 
به نــام «لینــدا بلر» که روحش توســط شــیطان 
تسخیر شــده بود. فیلمى که شــاید براى خیلى ها 
هنوز ترســناك ترین فیلم تاریخ باشــد اما واقعیت 
این اســت که ســال گذشــته فیلم «آن» محصول 
ســال 2017 آمریــکا به عنــوان پرفــروش ترین 
فیلم ترســناك تاریخ ســینما نام گرفت و به رکورد

 فیلم «جن گیر» پایــان داد. موفقیــت فیلم «آن» 
در گیشه موجب شده که کمپانى ســازنده از ساخت 

قسمت دوم آن در سال 2019 خبر دهد. این فیلم که 
درباره یک دلقک ترســناك است، بر اساس رمانى با 
همین نام از معروف ترین آثار «استفن کینگ» ساخته 
شده و داستان آن درباره هفت کودك است که در شهر

 کوچکى با یک قدرت ماوراءالطبیعه شــیطانى رو به 
رو مى شوند. 

اگر فرصــت نکرده اید ایــن فیلــم را ببینید و کمى 
بترسید و هیجان داشته باشید و آدرنتالینتان را کمى 
باال و پاییــن کنید حتمًا به ســراغ آن بروید. با وجود 
ســابقه طوالنى گونه وحشــت در ســینماى جهان 
و فیلم هــاى مطرح متعددى که در این ژانر ســاخته 
شده است، سینماى وحشــت در ایران بسیار محدود
بوده و بســیار کم بــه آن به طور جدى توجه شــده 

است.
 دهه  80 را مى تــوان دهه  طالیى ژانر وحشــت در 

ســینماى ایران دانســت. در ابتداى این دهه فیلم 
«اثیرى» (محمدعلى سجادى) ســاخته شد. فیلمى 
که با اغماض فیلمى خوب بود و استقبال خوبى هم از 
آن شد، «خوابگاه دختران» (محمدحسین لطیفى) نیز 
یکى از اولین تالش هاى سینماى ما براى ترساندن 
تماشــاگر بود. فروش باالى این فیلم، فتح البابى بود 
براى یک گونه جدید در سینماى ایران. در سال هاى 
بعد هم فیلم هــاى دیگرى از جملــه «پارك وى» 
(فریدون جیرانى)، «خواب لیال» (مهرداد میرفالح)، 
«آل» (بهرام بهرامیان) و «اقلیمــا» (محمدمهدى 
عســگرپور) در این ژانر ســاخته شــده اند. در سال 
88، سه فیلم «حریم» (ســید رضا خطیبى سرابى)، 
«کلبه» (جواد افشار) و «پستچى سه بار در نمى زند» 
(حســن فتحى) اکران شــدند که مى تــوان آنها را 
دانســت.  وحشــت  ســینماى  بــه  متعلــق 

در میان این فیلم هــا، «کلبه» فیلم قابــل اعتنایى 
نبود، اما «حریم» و «پستچى ســه بار در نمى زند»، 
هــر دو نمایانگــر پیشــرفت هایى در ایــن ژانــر 

بودند.
با همه اینها در جلســه اخیر شــوراى پروانه نمایش 
فیلم هــاى ســینمایى کــه بــا حضــور اکثریت 
اعضــا برگــزار شــد، مجــوز نمایــش دو فیلم با 
نــام «جنــون(روح)» به تهیــه کنندگى مؤسســه 
رســانه هــاى تصویــرى و کارگردانــى کامــران 
قدکچیــان در ژانــر وحشــت و «پاســتاریونى» 
به تهیــه کنندگــى بیتــا منصــورى و کارگردانى 

سهیل موفق با موضوع کودك و نوجوان صادر شد.
حاال باید منتظر مانــد و دید که ایــن دو فیلم آنقدر 
وحشــتناك هســتند تا بیننده را در لبــه صندلى ها 

میخکوب کنند و دل بیننده را از ترس بلرزانند؟

محسن کیایى: 

جراى نیمروز2» 
ما

ودم دور است

متفاوتش  ضور
وضیحاتى 

 نویس
ضمن
ى
ر

ن
اثر 

شده  ز
لمنامه را 

ى مى شود.
رار بود در 
 نیز بازى 
«ماجراى 

سیده و آن را 
ما متأســفانه   
 دیگرى حضور
ن فیلم حضور

 کرد: به نظرم 
2» نســبت به 

مهدویان  حسین
دارد. وى با اشاره 
این مکارىخود با
مى گذارد، توضیح

2ى نیمروز 2» بازى 
ش هایى که تا امروز 
وت است و کامًال از 

منتظر پخش 2  فیلم ترسناك ایرانى باشید
محیا حمزه
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نصف جهان  ســپاهان در مرحله یک شانزدهم نهایى جام 
حذفى باید به مصاف تیم لیگ یکى شهردارى ماهشهر برود. 
دیدارى تقریباً آسان اما حساس که استارت زردپوشان براى 

کسب یک جام و میانبر آسیایى محسوب مى شود.
ســپاهانى ها که در لیگ برتر جزو تیم هاى مدعى قهرمانى 
محسوب مى شوند، به دنبال قهرمانى در جام حذفى نیز بوده 

و قصد دارند هر دو جام را از آن خود کنند.
شــاگردان قلعه نویى در لیگ عملکرد مثبتى داشــته و در 
نتیجه گیــرى تقریبًا موفق عمــل کرده اند. ســپاهانى ها 
فوتبالى هجومى و جذاب را به نمایش مى گذارند و یکى از با 

کیفیت ترین تیم هاى حال حاضر لیگ هستند.
ســپاهان از مهره هاى کلیدى و با کیفیت بســیارى بهره 
مى برد که کامًال با سیستم دلخواه قلعه نویى منطبق هستند. 
زردپوشــان اصفهانى در فاز تهاجمى عملکرد بسیار خوبى 
داشته و عنوان بهترین خط حمله لیگ را در اختیار دارند. آنها 
در هر بازى، حمالت پرشمارى را انجام داده و موقعیت هاى 
گلزنى متعددى را خلق مى کنند. سپاهانى ها در خط دفاعى 
اما عملکرد متوسطى داشته و نتوانسته اند موفقیت هاى فاز 
هجومى را تکرار کنند. آمار دریافت یک گل، به طور میانگین 
در هر بازى، نشان از ضعف زردپوشان در فاز دفاعى داشته و 

مى تواند دردسرساز شود.
در آن سو، شهردارى ماهشهر تیمى است که دومین فصل 

حضور خود در لیگ آزادگان را تجربه مى کند. شــهردارى 
ماهشهر در فصل جارى برخالف عملکرد خوب گذشته اش، 
حضور بسیار ضعیفى داشته و نه تنها سه دیدار قبلى خود را با 
شکست پشت سر گذاشته، بلکه نتوانسته است گلى نیز به ثمر 
برساند. با این حال بازیکنان این تیم از انگیزه باالیى برخوردار 

هستند و مى توانند براى سپاهان دردسرساز شوند.
سپاهانى ها که در این دیدار از حمایت هوادارانشان برخوردار 
هستند، مى توانند با یک برد شــیرین آماده حضور در هفته 
هفتم لیگ برتر شوند. در آن سو بازیکنان شهردارى ماهشهر 
نیز مى توانند با شکست سپاهان شگفتى ساز شوند. حال باید 
منتظر ماند و دید نتیجه این دیدار چگونه رقم خواهد خورد. هر 
دو تیم ترکیب کامل خود را در اختیار داشته و بازیکن محروم 

و یا مصدومى ندارند.
پس از آخرین قهرمانى ســپاهان در سال 92 که با پیروزى 
برابر پرسپولیس همراه بود، دیگر این تیم نتوانسته موفقیت 
چشــمگیرى در جام حذفى کســب کند و اکثراً در مراحل 
ابتدایى از دور مسابقات کنار رفته است. زردپوشان اصفهانى، 
در فصل 92-93 در مرحله یک شانزدهم نهایى برابر صنعت 
نفت آبادان شکســت خوردند تا حتى یک مرحله نیز در جام 
حذفى پیش نروند. در فصل بعدى نیز سپاهان در یک بازى 
باورنکردنى در برابر گل گهر ســیرجان شکست خورد تا باز 
هم طالیى پوشان قربانى مرحله یک شانزدهم نهایى جام 

حذفى شوند.
 تیم زردپوش نصف جهان در فصل 94-95 با پیروزى برابر 
سفیر قزوین و کاراى شیراز جام حذفى را آغاز کرد و در مرحله 
یک چهارم نهایى نیز از سد راه آهن گذشت. با این حال این 
تیم در مرحله نیمه نهایى، در برابر تیم همشهرى خود یعنى 
ذوب آهن شکست خورد تا باز هم رنگ فینال را نبیند. البته 
ذوب آهن در آن ســال با برترى برابر استقالل به قهرمانى 

جام حذفى رسید.
ســپاهان در فصل بعدى نیز بار دیگر پس از شکست دادن 
پارس جنوبى، آلومینیوم اراك و سایپا به نیمه نهایى رسید اما 
تیم نفت على دایى، ترمز سپاهان را کشید تا این تیم باز هم در 
مرحله نیمه نهایى با جام حذفى وداع کند. در فصل گذشته نیز 
سپاهان در همان گام نخست مغلوب صنعت نفت آبادان شد و 
طلسم ناکامى طالیى پوشان در جام حذفى به پنج سال رسید.

 این دیدار با تغییر زمانى که داشته ســاعت 17و30 دقیقه 
روز جمعه 23 شهریور هفته جارى در ورزشگاه نقش جهان 

اصفهان برگزار مى شود.
قضاوت این دیدار را موعود بنیادى فر با کمک هاى قهرمان 

نجفى و براتعلى مولوى بر عهده دارند.
سپاهان مانند همشــهرى خود ذوب آهن با چهار قهرمانى 
در جام حذفى، یکى از تیم هاى پرافتخار این جام به حساب 

مى آید.

سپاهانى ها دلشان براى جام حذفى تنگ شده است

 5 سال دورى؛ بس است دیگر!

   خبر آنالین | چند روزى از اظهارنظر قلعه نویى که گفته بود سال 91 رویانیان مى خواست مرا به پرسپولیس ببرد، مى گذرد. 
ســرمربى ســپاهان در حالى چنین ادعایى را مطرح کرد که پیگیرى هاى ما براى مصاحبه با رویانیان جواب نداد و انگار او 
نمى خواست در این مورد صحبت کند، اما سئوال اینجاســت که رویانیان چه فکرى کرده که خواسته قلعه نویى را سرمربى 
پرسپولیس کند؟ اصًال به فرض اینکه همه چیز درست پیش مى رفت، به نظر شــما هواداران پرسپولیس اجازه مى دادند یک 

استقاللى آن هم قلعه نویى سرمربى تیمشان شود؟!
همین حاال اگر سرى به کانال ها و صفحات هوادارى پرسپولیس بزنید متوجه خواهید شد که تقریباً تمام پرسپولیسى هایى که در 

این باره نظر داده اند، یحیى گل محمدى و حتى على دایى را به امیر قلعه نویى ترجیح مى  دهند و معتقدند اگر روزى 
«برانکو ایوانکوویچ» از پرسپولیس برود بهتر است یکى از این دو نفر سرمربى پرسپولیس شوند تا امیر قلعه نویى 

که یک استقاللى است! البته که بسیارى از آنها قبول دارند که قلعه نویى از نظر فنى بهتر از گل محمدى و 
دایى است اما سابقه استقاللى بودن او باعث شده تا هواداران پرسپولیس علیرغم کارنامه فوق العاده او، نظر 

مساعدى درباره حضورش روى نیمکت تیمشان نداشته باشند.

رویانیان چه فکرى کرده بود؟!
نصف جهان  پیشکسوت استقالل براى روحیه دادن به آبى ها در آستانه دیدار برگشت این تیم با السد حرف هایى زده که با توجه 

به اینکه تیم قطرى از بازیکنان افسانه اى همچون «گابى» و «ژاوى» بهره مى برد بیشتر شبیه لطیفه است.
على جبارى گفته است: وقتى درباره استقالل و السد حرف مى زنیم به راحتى متوجه بزرگى و کوچکى تیم ها مى شویم! اینکه 

برخى مى گویند بازى براى استقالل تمام شده و دیگر ممکن نیســت این تیم بتواند به دور بعد صعود کند را اصًال قبول ندارم. 
اتفاقاً براى استقالل غیرممکن وجود ندارد . او براى این حرفش دلیل داشت و گفت:  «وینفرد شفر»، مربى کاردانى است که اتفاقًا 

در چنین شرایطى قرار گرفته و هر بار هم تیم هایش را سربلند از مســابقات اینچنینى عبور داده است. او در دور قبلى هم در 
اصفهان یک بر صفر به ذوب آهن باخت ولى در دیدار برگشت همان تیم را با سه گل شکست داد و راهى دور یک 

چهارم شد.  جبارى گفت: وقتى درباره استقالل و السد حرف مى زنیم به راحتى متوجه بزرگى و کوچکى تیم ها 
مى شویم. استقالل با دو بار قهرمانى در لیگ آسیایى از این حیث در آسیا سرشناس است و السد قطعًا با 

دانستن همین موضوع، یک گام از استقالل عقب تر اســت . مطمئن باشید آنها از نام بزرگ استقالل 
مى ترسند و بیم دارند.

السد از اسم استقالل مى ترسد!

نصف جهان  اســتارت جام حذفى بــراى ذوب آهنى ها 
بدجور بوى انتقام و تالفى مى دهد. سبزپوشان که در هفته 
ششم لیگ برتر نیز میزبان پدیده بودند، مقابل شاگردان 
گل محمدى با نتیجه 2 بر یک شکست خوردند و حاال به 

دنبال انتقام و حذف تیم مشهدى در جام حذفى هستند.
ذوبى ها در تقابل قبلى خود مقابل پدیده، عملکرد مناسبى 
نداشتند و نتوانســتند نمایش خوبى را از خود ارائه دهند و 
همین امر موجب مى شــود که به دنبال جبران مافات در 

جام حذفى باشند.
سبزپوشان که تا به این جاى لیگ، در نتیجه گیرى چندان 
موفق نبوده و عملکردى متوسط داشته اند، از انگیزه باالیى 
براى حضور موفق در جام حذفى برخوردار بوده و به دنبال 
رسیدن به پنجمین قهرمانى خود در این جام هستند. به 
ویژه اینکه نشان داده اند در تصاحب جام حذفى تخصصى 
ویژه دارند و حیف است که  با بازى هاى خوبشان به راحتى 
از خیر این جام که مى تواند آنها را با پنج بازى آســیایى 

کند، بگذرند.
شاگردان نمازى زاده در لیگ نشان دادند که در ارائه فوتبال 
مالکانه موفق بوده و در فاکتورهایــى مانند تعداد پاس و 
میزان پاس هاى صحیح جزو بهترین تیم هاى حال حاضر 
هستند، اما با این حال هنوز در ارائه یک فوتبال تهاجمى با 
مشکل رو به رو هستند. ذوبى ها با وجود خلق موقعیت هاى 

پرشمار، در گلزنى مشــکل دارند و نمى توانند به خوبى از 
فرصت هاى ایجاد شــده بهره ببرند. از طرف دیگر افت 
خط دفاعى این تیم موجب شده است تا به راحتى دروازه 

ذوب آهن باز شده و نتایج را از دست بدهند.
در آن سو، پدیده صدرنشین با وجود آنکه مهره  اى کلیدى 
چندانى در اختیار نــدارد، اما فوتبالى خــوب، منطقى و 
نتیجه گرا ارائه مى دهد. شاگردان گل محمدى از نظم تیمى 
و هماهنگى باالیى برخوردار بوده و در هنگام حمله یا دفاع، 
پرتعداد ظاهر مى شوند. نکته مثبت دیگر بازیکنان پدیده، 
بهره ورى باال از فرصت هاى گلزنى است. مهاجمان این 
تیم از کوچک ترین فرصت ها به خوبى بهره مى برند و قدر 
موقعیت هاى ایجاد شده را مى دانند. از طرف دیگر شاگردان 
گل محمدى در فاز دفاعى نیز بسیار خوب عمل کرده و در 
لیگ تنها چهار گل دریافت کرده اند که آمار بسیار خوبى 

محسوب مى شود.
ذوبى ها مى دانند که اگر به دنبال پیــروزى در این دیدار 
هستند، عالوه بر داشتن تمرکز روانى و نظم دفاعى باال، 
باید از کوچک ترین موقعیت هاى گلزنى بیشــترین بهره 
را ببرند.هر دو تیم ترکیب کامل خــود را در اختیار دارند و 
بازیکن محروم و یا مصدومى ندارند. سپاهان و ذوب آهن با 
چهار قهرمانى در جام حذفى پس از استقالل و پرسپولیس 
که به ترتیب هفــت و پنج قهرمانى به دســت آورده اند، 

پرافتخارتریــن تیم هــاى ایران در این جام محســوب 
مى شوند اما هر دو تیم، مدتى است که در این جام موفقیتى 
کســب نکرده اند. ذوب آهنى ها  در سال هاى 94 و 95، 
دو بار پیاپى طعم قهرمانــى در جام حذفى را با یحیى گل 
محمدى چشیدند و در فصل 95-96 جام حذفى، با قبول 
شکست برابر تراکتورسازى در مرحله نیمه نهایى، شانس 
هت تریک قهرمانى در جام حذفى را از دســت دادند. اما 
فصل گذشته، سبزپوشان اصفهانى حضور کابوس وارى در 
جام حدفى داشتند و در همان مرحله یک شانزدهم نهایى، 
توسط فجر سپاسى در ورزشگاه فوالدشهر حذف شدند. 
حاال در دور جدید این رقابت ها ذوبى ها با هدایت نمازى 
اجازه هیچ اشتباهى را ندارند و هر اشتباهى برخالف لیگ 

فرصت جبران را براى بازى هاى آتى بر جاى نمى گذارد.
  این دیدار امروز (پنج شــنبه) 22 شــهریور ماه از ساعت 
18و30دقیقه در ورزشــگاه فوالدشــهر اصفهان برگزار 

مى شود.
مهدى ســیدعلى با کمک هاى محمدرضــا منصورى 
و ســجاد طورى قضاوت این دیدار حســاس را بر عهده 

خواهند داشت.
طبق اعالم باشگاه ذوب آهن تماشــاى این دیدار براى 
عالقه مندان رایگان اســت و هواداران این تیم مى توانند 

بدون هیچ مشکلى به حمایت از تیمشان بپردازند.

مبارزه حساس ذوب آهن- پدیده، امروز در فوالدشهر

نمازى! نباید ببازى

 «کارلوس کى روش» در طول هفت ســال فعالیتش به 
عنوان سرمربى تیم ملى ایران دورگه هاى زیادى را به تیم 
ملى آورده و حاال این فرصت را دارد تا تعداد دورگه هاى تیم 

ملى را افزایش دهد. 
«دنیس اکرت»، ستاره جوان ســلتاویگو که این فصل 

اولین حضورش در اللیگا را تجربه مى کند مى تواند یکى از 
گزینه هاى جدید کى روش باشد. نکته جالب درباره دنیس 
اکرت، پروفایل او در اینستاگرام است. او در پروفایل خود از 
پرچم کشورهاى اسپانیا و آلمان استفاده کرده. پرچم اسپانیا 
به دلیل تولد مادرش در گالیســیا و آلمان به دلیل حضور 
پدرش در کلن. او البته پرچم ایران را نیز در پروفایل خود 
 ROOTS قرار داده. پرچمى که کنار آن از کلمه انگلیسى
به معنى ریشه استفاده کرده. در واقع پدر اکرت، ایرانى-

آلمانى اســت و با توجه به اینکه او هنــوز براى تیم هاى 
ملى آلمان و اسپانیا بازى نکرده مى تواند پیراهن تیم ملى 
ایران را بر تن کند. البته اکرت پیش از این به تیم زیر 19 
ساله هاى آلمان دعوت شده اما با توجه به عدم حضورش 
در تیم بزرگساالن هنوز فرصت تغییر تیم ملى خود را دارد.

   آى اســپورت |چند سالى است امیر قلعه نویى از 
موفقیت هاى والیبال به نفع خود در فوتبال بهره بردارى 
مى کند و براى زدن تیم ملى مــدام یک جمله را تکرار 
مى کند: «چرا والیبال توانســته ولى تیم ملى فوتبال ما 
نمى تواند؟»  اتفاقًا سئوال امیر قلعه نویى خیلى بجاست 
ولى ابتدا باید این ســئوال را از شخص او پرسید؛ «چرا 
تیم هاى والیبال باشگاهى ایران در آسیا قهرمان مى شوند 

ولى تیم خود شــما و دیگر تیم هاى لیــگ نمى توانند 
قهرمان آسیا شوند؟! طبیعتًا همه دوست دارند هم تیم 
ملى قهرمان آسیا شود و هم تیم هاى باشگاهى اما اینکه 
موفقیت تیم ملى والیبال را اهرمى کنیم براى زدن تیم 
ملى ولى تعمداً یادمان برود والیبال باشگاهى ایران در 
آسیا قهرمان مى شود و از آن حرف نزنیم، نکته اى است 

که تنها در مصاحبه  هاى امیر قلعه نویى دیده مى شود!

 رونمایى از یک دو رگه اللیگایى

گیر دوباره «آى اسپورت» به سرمربى سپاهان

چرا والیبال باشگاهى را نمى بینید؟!

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: از کمیته 
داوران و همچنیــن داوران محترم مى خواهم که دقت 

بیشترى در قضاوت مسابقات داشته باشند.
امید نمازى در مــورد وضعیت تیــم ذوب آهن گفت: 
شرایط تیم ما خوب است البته در یکى دو بازى امتیازات 
حساســى را از دســت دادیم. این در حالى است که در 
آن مسابقات مى توانســتیم برنده باشیم. گاهى اوقات 
با بى دقتى و کم دقتى فرصت هاى گلزنى ما از دســت 
رفت و گاهى هم با بدشانسى توپ هایمان گل نشد.اگر 
این امتیازات را از دست نمى دادیم در نزدیکى هاى صدر 
جدول بودیم. بازى سختى هم در بازى حذفى با پدیده 
داریم اما من به تیمم باور دارم و مى دانم مى توانیم در این 

دیدار برنده شویم.

نمازى با اشــاره به اشــتباهات داورى علیه ذوب آهن 
گفت: متأسفانه اشتباهات سهوى داوران در چند مسابقه 
به تیم ما ضربــه زد. در بازى با پدیــده در لیگ برتر در 
اواخر مســابقه پنالتى 100 درصد ما اعالم نشد. تمامى 
کارشناسان داورى اعالم کردند از این پنالتى تر نداریم 
کمیته داوران هم این اشتباهات را تأیید کرد اما فراموش 
نکنیم در همین بازى در دقیقه 36 یک پنالتى تیم ما باز 

هم دیده نشد.
نمازى تأکید کــرد:  از کمیته محتــرم داوران و همه 
داوران خواهش مى کنم دقت بیشــترى در قضاوت 
مسابقات داشته باشند سرنوشت یک بازى به نوعى در 
دست داوران است. در بازى با پدیده با اشتباه داورى

 3 امتیاز حساس را از دست دادیم.

داور، عزیزم! دقت کن
مســعود ابراهیم زاده، بازیکــن ذوب آهن در مورد شــرایط فعلى 
تیمش گفت: ما تمرینات خوبى را پشــت ســر مى گذاریم و اخیراً 
یک بازى دوســتانه با ســپاهان انجام دادیم که این بازى قطعًا به 
کادر فنى و بازیکنان ما کمک الزم را خواهد کرد. حاال هم خودمان 
را آماده بازى با پدیده در جام حذفى مى کنیم که بازى سختى است. 
این بازى بــراى ما جنبه انتقامــى دارد و باید باخــت در لیگ برتر را 

جبران کنیم.
مدافع - هافبک تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان در ادامه افزود: جام 
حذفى بهترین فرصت است تا با پنج بازى یک جام بگیریم و 
به سهمیه آسیا برسیم. البته مى دانیم که پدیده واقعاً تیم 
خوبى است و بردهاى آنها در لیگ برتر اتفاقى نبوده 
است. امیدوارم جام حذفى را با برد شروع کنیم و در 

نهایت به قهرمانى این رقابت ها دست پیدا کنیم.

انتقام مى گیریم!

 

پوران درخشنده، کارگردان مشهور ســینما قصد دارد تا 
زندگینامه علیرضــا بیرانوند را در قالب فیلــم روى پرده 
ســینما بیاورد و در این خصوص گفته: «زندگى بیرانوند و 
اتفاق هایى که براى او افتاده براى من جذاب است و بیرانوند 
همیشه یک باید جلوتر از خودش دارد و تالش مى کند تا 
به آن برسد و این براى من جذاب است و فکر مى کنم مردم 

همین سختکوشى او را دوســت دارند.» پوران درخشنده 
درباره زندگى و شخصیت علیرضا بیرانوند تحقیقاتى کرده 
و در این باره مى گوید: «بیرانوند را از برنامه "ماه عسل" و 
مصاحبه اى که با علیخانى داشت بیشتر شناختم.» درخشنده 
اصالتًا کرد است و حاال مى خواهد زندگینامه یک گلر لر را 
بســازد و مى  گوید: «نزدیکى فرهنگ کردها و لرها باعث 

شده که من این موضوع را به فال نیک بگیرم.» 
پیش از این احمد تجرى هم به دنبال ساخت مستندى با 
عنوان «مستند شماره یک» از زندگى علیرضا بیرانوند بوده 
است. او مى گوید: «خیلى اتفاق هاى جالبى در جام جهانى 

افتاد و مهار پنالتى و خیلى اتفاقات دیگر در زندگى بیرانوند 
بود. اگر من ببینم خانم درخشنده مى خواهد فیلم زندگى 
بیرانوند را  بسازد، ترجیح مى دهم هنرنمایى خانم درخشنده 

را ببینم و لذت ببرم و ایشان این فیلم را بسازند.»
علیرضا بیرانوند هم در واکنش به این مسائل از توجه پوران 
درخشنده به او تشکر کرده است. به زودى مالقات علیرضا 
بیرانوند و پوران درخشنده شــکل مى گیرد و این را خود 
بیرانوند هم تأیید کرده و در این خصوص گفته: «من خیلى 
خوشحالم که مى توانم با ایشان مالقات کنم و مى توانیم 

درباره این موضوع با یکدیگر صحبت کنیم.» 

زندگى بیرانوند 
روى پرده مى رود

پرسپولیس ببرد، مى گذرد. 
یانیان جواب نداد و انگار او 
استه قلعه نویى را سرمربى

سپولیس اجازه مى دادند یک 

تمام پرسپولیسى هایى که در 
تقدند اگر روزى 

ر قلعه نویى 
حمدى و 
نظر او،

؟!
حرف هایى زده که با توجه 

فه است.
کى تیم ها مى شویم! اینکه 
کند را اصًال قبول ندارم. ود

مربى کاردانى است که اتفاقًا 
ت. او در دور قبلى هم در 

راهى دور یک 
ى تیم ها 

طعًا با 
ل 

سد!
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مزایده
شــماره آگهــى: 139703902004000194 تاریــخ آگهــى: 1397/05/22 شــماره پرونــده: 
139604002004000625 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9602366 ششدانگ 
پالك اصلى 15190 پالك فرعى 13421 مفروز و مجزى شــده از فرعى 9946 الى 13091 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 210 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان پروین خیابان مالصدرا 
بلوار میخک کوچه ساحل پالك 408 که سند مالکیت آن در صفحه 560 دفتر امالك جلد 105 ذیل 
شماره 131153 و شماره چاپى 719566 به مالکیت آقاى محمدعلى کاظمى اسفه ثبت و صادر شده 
است با حدود آپارتمان: شماًال: پى به پى به طول ده متر به شــماره 13432 فرعى شرقا پى به پى به 
طول 21 متر به شماره 13422 فرعى جنوبا غیره به طول ده متر به کوچه بین بست غربا در دو قسمت 
اول غیره به طول دو متر به کوچه بن بست دوم پى به پى به طول نوزده متر به شماره 13420 فرعى. 
که طبق گزارش کارشناس ملک موردنظر یکباب منزل مسکونى است که از سه ضلع شمال و غرب به 
پالك و از سمت جنوب به گذر محدوده شده مساحت عرصه ملک طبق سند مالکیت 210 مترمربع و 
اعیانى آن که در طبقه همکف و زیرزمین احداث شده است به مساحت 200 مترمربع است که با مصالح 
ساختمانى متعارف بصورت دیوار باربر و ســقف تیرچه بلوك احداث شده داخل آن سفیدکارى و کف 
موزائیک فرش شده دربهاى بیرونى آلومینیوم و داخلى چوبى است و نماى ساختمان با سنگ اجرا شده 
داراى سرویس بهداشتى و آشپزخانه با کابینت معمولى و سیستم گرمایش بخارى و سرمایش کولر آبى 
است ملک بصورت یک واحد مسکونى ویالیى شمالى مورد بهره بردارى قرار گرفته داراى اشتراکات 
آب و فاضالب و گاز و دو عدد امتیاز برق تک فاز جهت ساختمان همکف و زیرزمین مى باشد. که طبق 
سند رهنى شماره 201513- 94/12/15 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 56 اصفهان در قبال 
بدهى آقاى محمدعلى کاظمى اسفه در رهن بانک سینا اصفهان واقع مى باشد و تا تاریخ 99/12/17 
بیمه آتش سوزى مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 97/7/11 در اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور 
سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 6/100/000/000 ریال شروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان  چاپ اصفهان مورخ 97/6/22 درج و منتشر مى گردد 
و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده 
مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه 
فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 230721 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/204
حصروراثت 

محمد قورئیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 125 به شرح دادخواست به کالسه 756/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه بیگم قورئیان 
نجف آبادى بشناسنامه 915 در تاریخ 96/02/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. معصومه قورئیان نجف آبادى ش ش 1168 ، 2. عباســعلى 
قورئیان نجف آبادى ش ش 1136 ، 3. زهرا قورئیان نجف آبادى ش ش 409 ، 4. محمد قورئیان نجف 
آبادى ش ش 125 ، 5. جمیله قورئیان نجف آبادى ش ش 861، 6.جواد قورئیان نجف آبادى ش ش 
657، 7.ایران قورئیان نجف آبادى ش ش 1001 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 245810/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/6/463
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 262/97 مرجع رسیدگى شعبه دوم حقوقى 
شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد خواهان: امیراله یارى نشانى: نجف آباد-انتهاى خ مولوى 
شمالى-کوى شهید شیرزادى-کدپســتى 8514849883 وکیل خواهان: آقاى محمد لطفى و خانم 
عظیمه صادقى نشانى: نجف اباد خ امام بعد از چهارراه شهردارى خوانده: مهمد احمدى نورالدین وند 
نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 592619-96/04/30  جمعا به 
مبلغ هفتادو پنج میلیون ریال، گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى امیراله یارى 
با وکالت آقاى محمد لطفى و خانم عظیمه صادقى به طرفیت مهمد احمدى نورالدین وند به خواسته 
مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى 
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال 
دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه 
را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتادو پنج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و 
نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 1396/04/30 لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد239344/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 

2حقوقى/6/464
ابالغ رأى

 دادنامه- تاریخ: 97/06/07 کالسه پرونده 479/97 خواهان آقاى  محمد افشار فرزند قربانعلى نشانى 
رضوانشهر-شهرك شمالى خ احسان افشار با وکالت آقاى مجیدمحمدى  خواندگان آقاى مهدى قنبر 
به نشانى: مجهول المکان، بهمن رحیمى به نشــانى:امیرآباد-خ بهشتى- کوچه سرو پ 12،  جلسه 
حوزه هفتم  شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد تشکیل است شورا با بررسى محتویات پرونده 

به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى آقاى محمد افشارى به 
طرفیت خوانده: اقایان 1.مهــدى قنبرى 2.بهمن رحیمى  به خواســته مطالبه 100/000/000 ریال 
بابت وجه یک فقره چک به شماره 9403/557125-120 مورخ 94/12/22 عهده بانک ملى ایران و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه  و هزینه دادرسى با توجه به محتویات پرونده رو نوشت چک  و گواهى عدم 
پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهى در 
جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع و انکارى ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته 
و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 307و 309 قانون 
تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 570/000 ریال 
بابت  هزینه هاى دادرسى و مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررســید چک 94/12/22  لغایت اجراى حکم  در حق خواهان که در 
اجراى حکم محاسبه خواهد شد محکوم مى نماید و در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به استرداد 
دعوى توسط وکیل خواهان و مستندا به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسى قرار رد دعوى صادر مى 
گردد.راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا  وسپس ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهى در محاکم حقوقى  شهرستان نجف آباد مى باشد. 

243003/م الف، قاضى شوراى حل اختالف گلدشت/6/465
 حصروراثت 

ناهید ابوتراب نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 464 به شرح دادخواست به کالسه 747/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على مهدیه نجف آبادى 
بشناسنامه 766 در تاریخ 1397/06/02 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. رویا مهدیه نجف آبادى ش ش 1080146776 ، 2. عاطفه مهدیه نجف 
آبادى ش ش 1080436022 ، 3. محمد مهدى مهدیه نجف آبادى ش ش 1080758224 (فرزندان 
متوفى)، 4. ناهید ابوتراب نجف آبادى ش ش 464(همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 243885/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/6/466
حصروراثت 

صولت نورى فراموشجانى داراى شناسنامه شماره 8 به شــرح دادخواست به کالسه 748/97 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خانم جان افشارى 
فراموشجانى بشناســنامه 34 در تاریخ 1395/11/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زهرا خاتون نورى فراموشجانى ش ش 178 ، 2. نوذر نورى 
ش ش 32 ، 3. صولت نورى فراموشجانى ش ش 8 ، 4. مســعود نورى ش ش 21 ، 5. سلطان نورى 
فراموشجانى ش ش 5 ، 6. فاطمه نورى ش ش 538 ، 7.ناهید نورى ش ش 1133 (فرزندان متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 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. 243939/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/467
 ابالغ وقت رسیدگى

 شماره ابالغنامه:9710103731104350 شماره بایگانى شعبه: 960997 آگهى ابالغ وقت رسیدگى 
و دادخواست و ضمائم- به خانم ســعیده پیریائى فرزند حسن خواهان خانم اقدس باقرى دادخواستى 
بطرفیت خوانده سعیده پیریائى به خواســته مزاحمت تلفنى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه  9609983732300498 شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد (102 جزایى 
سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/15 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه فوق حاضر گردد 243995/ م الف  حسینعلى 

اکبرى- منشى شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهرستان نجف آباد(102 جزایى سابق) /6/468
 حصروراثت 

مهناز نظرى داراى شناســنامه شماره 224 به شــرح دادخواست به کالســه 750/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حســن نیک پى بشناسنامه 
21205 در تاریخ 1397/04/31 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1. مهدى نیک پى نجف آبادى ش ش 460 ، 2. حمیــرا نیک پى نجف آبادى ش 
ش 913 ، 3. حمیدرضا نیک پى نجف آبادى ش ش 352 ، 4. هما نیک پى نجف آبادى ش ش 856 
، 5. پریسا نیک پى نجف آبادى ش ش 6650 (فرزندان متوفى)، 6. مهناز نظرى ش ش 224 (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 244443/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/6/469
 حصروراثت 

على پورعسگرى داراى شناسنامه شماره 791 به شــرح دادخواست به کالسه 754/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جهان کاظمى بشناسنامه 2847 
در تاریخ 1397/05/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1. رقیه بیگم على عسگریان نجف آبادى ش ش 572 ، 2. شهربانو عسگریان نجف آبادى ش 
ش 1355 ، 3. رجبعلى على عســگریان نجف آبادى ش ش 254 ، 4. حسینعلى على عسگریان نجف 
آبادى ش ش 1295 ، 5. على پورعسگرى ش ش 791 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 244692/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/6/470
 اجراییه

اجرائیه شــماره: 9710423730200164 شــماره پرونده: 9709983730200085 شماره بایگانى 
شعبه: 970087 مشخصات محکوم له: رضا سورانى فرزند: محمدرضا نشانى: اصفهان-نجف آباد- خ 
شریعتى مقابل خیابان فارابى نمایشگاه اتومبیل ایرانژاد  مشخصات محکوم علیه: 1. سید احمد واعظى 
2.مرتضى نصر اصفهانى 3.حمید سعادت نشانى: هر سه مجهول المکان، نماینده قانونى محکوم له: 

حسین کامرانیان نجف آبادى فرزند ابوالقاسم به نشــانى اصفهان-نجف آباد-خ امام –مقابل پمپ 
بنزین میثم تمار-پالك 321 دفتروکالت  نوع رابطه: وکیل آقاى رضا سورانى، محکوم به: بسمه تعالى 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه  9709973730200436 محکوم 
علیها محکوم اند به تنظیم سند رسمى خودرو از نوع تویوتاکمرى به شماره انتظامى 564ط96ایران10 
باحضوردر یکى از دفاتر اسناد رســمى محکوم علیه آقاى مرتضى نصر اصفهانى را به پرداخت هزینه 
دادرسى 6050000 ریال و حق الوکاله برابر تعرفه که محاسبه آن با اجراى احکام است در حق محکوم 
له به انضمام 10005000ریال به عنوان نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبــارى ایرانى یا خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال 
به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحــوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)، 244695/م الف قلى زاده- رئیس دفتر شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/6/471
 مزایده اموال غیر منقول

شــماره : 970294  اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره اجرائى 970294 
موضوع علیه حبیب اله شفیعى قهدریجانى وله رمضانعلى شیخى قهدریجانى در تاریخ 1397/07/04 
به منظور فروش ملکى  6/21 حبه از 72 حبه از یک باب منزل مســکونى حدود 200 مترمربع اعیان 
در یک طبقه با مشــترکات آب و برق و گاز و 283/13 مترمربع عرصه – نماى آجر سطوح داخلى و 
کف موزائیک و بدنه سرامیک و گچ سفید درب ها آلومینیوم آقاى رجبعلى شیخى واقع در قهدریجان 
خیابان مطهرى کوچه وحدت پالك 167  که داراى سابقه ثبتى به شماره 386/1801 مى باشد وملک 
مذکور مشاع مى باشــد و متعلق حق غیر نمى باشد از ســاعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر 
اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318  برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 215/630/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل 
از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع 
و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده 
خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده 
را  به حساب سپرده دادگسترى به شــماره  2171290288005  واریز و فیش آن را ارائه و در صورت 
انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 711 دادورز اجراى احکام شعبه 

اول حقوقى فالورجان/ 6/475 
ابالغ رأى

دادنامه- شماره دادنامه : 9709973654400486 – شــماره پرونده : 9709983654400220 – 
شماره بایگانى: 970225 – پرونده کالسه 9709983654400220 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 
دادگسترى شهرستان فالورجان تصمیم نهایى شماره 9709973654400486 خواهان : آقاى روح 
اله رحمانى قهدریجانى فرزند رمضان به نشانى استان اصفهان – شهرستان فالورجان – قهدریجان 
– خیابان شهید منتظرى – کوچه پیروزى – منزل شخصى  خوانده : آقاى مهدى مهین زارع فرزند 
محمدتقى مجهول المکان – خواســته ها : 1. مطالبه وجه ســفته 2- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 
3- مطالبه خسارت دادرسى  دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رأى مى نماید . در خصوص دعوى آقاى روح اله رحمانى قهدریجانى فرزند رمضان به 
طرفیت آقاى مهدى مهین زارع فرزند محمدتقى به خواسته مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال بابت ده 
فقره سفته به شماره هاى 093020 – 093022 – 093021 – 093023 -  093564  – 093597 – 
093595 – 093596 –  093598 – 093599 – به همراه مطلق خسارات دادرسى و خسارات تاخیر 
تادیه با توجه به تصویر مصدق سفته به شماره هاى فوق و با توجه به آن که خوانده در جلسات رسیدگى 
علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهى حاضر نشده و دلیلى بر پرداخت دین ارائخ نشده ، دعواى خواهان را 
وارد تشخیص مستندا به مواد 307 و 309 و 313 و 310 قانون تجارت و مواد 198 و 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده پرداخت مبلغ 
سیصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و نیز به پرداخت هزینه هاى دادرسى خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست اجراى حکم مطابق شاخص تورم صادر مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهى در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد . م الف 712 نوید عسگرى فر - دادرس شعبه چهارم دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان فالورجان/6/476
مزایده اموال غیر منقول

شــماره :970991   - اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرستان فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
970991 اجرائى موضوع علیه خانم معصومــه صفارى وله آقاى رضا مهدیه  درتاریخ  1397/07/04   
به منظور فروش 6 دانگ یک باب منزل مسکونى با مساحت عرصه 196/1 مترمربع و 120 متر مربع 
اعیانى در یک طبقه با اسکلت بتنى با قدمت 10 سال داراى انشعابات آب و برق و گاز واقع در روستاى 
جوجیل خ توحید ك شهیدان حســینى پ 10/27 کد پستى 8469118381  که داراى سابقه ثبتى به 
شماره 402/947 بخش 9 مى  باشد و ملک مذکور مشــاع نمى باشد و متعلف به حق غیر نمى باشد از 
ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 315 برگزار نماید 
. ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 960/000/000 ریال ارزیابى شده 
اســت . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال 
مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند در جلســه مزایده 
شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شــده را  به حساب ســپرده دادگسترى به شماره 

2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 715 اجراى احکام حقوقى فالورجان/  6/477 

اخطاریه
شــماره پرونــده :139704002129000090/1 شــماره بایگانــى:9700119 شــماره ابالغیه: 
139705102129000746 تاریخ صدور:97/05/29 ســازمان ثبت اســنادو امالك کشور اخطاریه 
ممنوعیت خروج از کشــور بدینوســیله بهمدیون پرونده اجرائى کالســه 9700119،آقاى کیامرث 
طهماسبى آب خره،نام پدر: بختیار،شماره شناسنامه:109،شماره /شناسه ملى :5558652624، متولد: 
1332/07/03 به نشانى :زرین شهر خ مدنى کوچه مفقود االثرعباسى کدپستى8471746196(بعلت 
عدم شناســایى نشــانى) ابالغ مى گــردد دراجراى عملیــات اجرائــى پرونده اجرائیه به شــماره 
بایگانى9700119،در تاریــخ 1397/05/29بابت بدهى به بانک قوامین زرین شــهرممنوع الخروج 

ازکشورگردیده اید. م:الف245791 مسئول واحد اجراى اسنادرسمى لنجان/6/478 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان احمد امیدى فرد دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند و خسارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشــى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
اقایان 1.ناصرسخراوى 2.اکبر کیانى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 747/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/07/25 ساعت 
11 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 246183/م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/479
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702023012007- 97/6/3 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى 
اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. 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 داشته باشند. مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000356 مورخ 97/05/24 آقاى محمدرضا صدیقى به 
شماره شناسنامه 43256 کدملى 1280858151 صادره از اصفهان فرزند نصراله نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 16/12 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1159 الى1163- اصلى واقع 
در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى 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: 1397/06/07 تاریخ انتشار نوبت دوم: 2 1397/06/2 م الف: 233455 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/176
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000366 مورخ 97/05/24 خانم سکینه رمضانى رسول 
آبادى به شماره شناسنامه 12 کدملى 1249699452 صادره از نائین فرزند رضا نسبت به دو دانگ از 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 56/73 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1215- اصلى واقع در 

بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف ناهید الماسیان واگذار گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023000368  مورخ 97/05/24 آقاى رضا باقرى خاروانى 
به شماره شناسنامه 6497 کدملى 1287406300 صادره از اصفهان فرزند محمدرضا نسبت به چهار 
دانگ از ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 56/73 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1215- اصلى 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف ناهید الماسیان واگذار گردیده است. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/06/07 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/22 م الف: 233444 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/178
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000340 مورخ 97/05/24 آقاى سید مرتضى فیضیان 
به شماره شناسنامه 681 کدملى 1285313984 صادره از اصفهان فرزند سید کریم نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 49/98 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1013- اصلى واقع در بخش 4 
ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف حسن ابوطالبى 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: 1397/06/07 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/06/22 م الف: 233538 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/195 

سرپرســت معاونت فرهنگى اجتماعى اداره کل اوقاف 
و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: در راستاى اجراى 
طرح«مهر تحصیلى»، 3200 بســته لوازم التحریر بین 

دانش آموزان نیازمند استان اصفهان توزیع مى شود.
حجت االسالم و المسلمین ولى ا... روان اظهار کرد: امسال 
نیز همچون سال هاى گذشته در راستاى اجراى امینانه 
نیات واقفان نیک اندیش و در قالب طرح«مهر تحصیلى» 
3200 بســته لوازم التحریر را براى یکســال تحصیلى 
دانش آموزان نیازمند در دو مقطع ابتدایى و متوسطه تهیه 
کرده ایم. وى با اشــاره به اینکه فقط ده موقوفه مرتبط 
با کمک به دانش آموزان نیازمند در اســتان وجود دارد و 

شاخص ترین این موقوفات شامل موقوفه «محمد تقى 
رزاز» در شهر اصفهان، موقوفه «فروغى» در شهر مبارکه 
و موقوفه «میرزا صفى» در نایین است، تصریح کرد: 500 
بسته لوازم التحریر از محل موقوفات منطبق و 2700بسته 
نیز از محل جذب مشــارکت خیرین و نیکــوکاران، در 
مجموع به ارزش یک میلیارد و 732 میلیون و 800 هزار 
ریال تهیه شده که امسال مشارکت خیران نیز در این طرح 
20 درصد نسبت به سال گذشــته افزایش داشته است. 
سرپرست معاونت فرهنگى اجتماعى اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان خاطر نشان کرد: این بسته ها 
شامل کیف، دفتر، جامدادى، خودکار، مداد رنگى و... است.

معاون بهداشت و درمان جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: با توجــه به افزایــش حجم مراجعات بــه داروخانه 
هالل احمــر اصفهــان، تأمیــن داروهاى درخواســتى 

مراجعه کنندگان به هالل احمر زمانبر است.
محمد علیزاده اظهار کرد: داروهاى درخواســتى مراجعان 
باید ابتدا توسط ســازمان بیمه کننده تأمین اجتماعى، بیمه 
سالمت، نیروهاى مسلح و... تأیید و سپس توسط داروخانه 
آماده شود و در اختیار مراجعان قرار گیرد و تأیید داروها توسط 
سازمان بیمه کننده، چه از طریق سیســتم نرم افزارى آن 
سازمان و چه از طریق کارشناسان مربوطه مستلزم صرف 
زمان خاص خود است. وى بیان کرد: وارد کردن بارکد تک 

تک داروها در سیستم نرم افزار فروش دارو، طبق بخشنامه 
معاونت غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى مستلزم صرف 
زمان تقریبًا طوالنى اســت، بنابراین در صورتى که موارد 
فوق توسط پرسنل داروخانه انجام نشود، بیمه هزینه داروى 
بیمار را تقبل نمى کند. معاون بهداشت، درمان و توانبخشى 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان با بیان اینکه در روزهاى 
اخیر به دلیل کامل تر بودن داروهاى این داروخانه نسبت به 
داروخانه هاى دیگر، تعداد مراجعان حدود دو برابر شده است، 
افزود: با توجه به صرف زمان تقریباً طوالنى براى پشت سر 
گذاشتن همه مراحل تهیه دارو، به مراجعین توصیه مى شود 

با توجه به شماره نوبت خود، زمانبندى الزم را انجام دهند. 

توزیع 3200 بسته 
«مهر تحصیلى» بین نیازمندان

چرا تأمین دارو از هالل احمر 
زمانبر است؟

نبود آب، مانع بهره بردارى از 
شهرك گلخانه اى دامنه

نبود آب، بهره بردارى از شهرك گلخانه اى شهر دامنه 
در شهرستان فریدن را به تأخیر انداخته است.

رئیس شوراى اسـالمى شـهر دامنه آغاز ساخت این 
طرح را از سـال 86 عنـوان کـرد و گفـت: در مرحله 
نخست ساخت، این شـهرك گلخانه اى در زمینى به 
مساحت 27 هکتار در قالب 40 واحد 5000 مترمربعى 
پـالك بنـدى و آماده واگـذارى بـه متقاضیان شـد، 
اما نبـود آب مانـع بهـره بردارى این شـهرك شـده

 است.
 على اصغر مباشـرى افـزود: نیمـى از ایـن زمین ها 
درحریم شهردامنه بود که با پیگیرى شوراى اسالمى 
وشـهردارى دامنه براى سـرعت بخشـیدن بـه روند 
اجراى طرح سال گذشته ازحریم خارج شد و در اختیار 

شرکت شهرك هاى گلخانه اى قرار گرفت.

روستاى بیده سمیرم، شهر شد
روسـتاى بیده مرکز بخش دناکوه از توابع شهرستان 

سمیرم با موافقت وزیر کشور به شهر ارتقا یافت.
نماینده مردم سـمیرم در مجلس شـوراى اسـالمى 
گفت: وزیر کشور در ابالغیه اى به استاندار اصفهان، 
موافقت خود را با تبدیل روسـتاى بیده به شهر اعالم 
کرد. اصغر سلیمى افزود: ارتقاى این روستا به شهر با 
توجه به موقعیت آن در بخش دناکوه و پادناى بزرگ 
سمیرم و همچنین تعدد روستاهاى اطراف آن محقق 

شده است.

خبر

در مراسم ویژه اى همزمان با روز جهانى ســوادآموزى، از کمیته امداد امام 
خمینى(ره) و دانشگاه علوم پزشکى اصفهان که بیشترین تعامل و همکارى 
را در شناسایى، جذب و... بى سوادان استان اصفهان با معاونت سوادآموزى 

آموزش و پرورش داشتند با اهداى لوح قدردانى شد.
معاون سوادآموزى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در این مراسم 
که جمعى از مسئوالن دســتگاه هاى اجرایى، معاونین و رؤساى نواحى و 
مناطق آموزش و پرورش، اعضاى شــوراى معاونین آموزش و پرورش و... 
حضور داشتند داشتن سواد را از عوامل توسعه کشورها دانست و گفت: شعار 
سال 2018 روز جهانى سوادآموزى «سوادآموزى و توسعه مهارت ها» است، 

که باید در این راستا فعالیت هاى اثربخشى صورت پذیرد. 
بهمن امیدقائمى با ارائه گزارشــى اظهار کرد: جمعیت کشــور براســاس 
سرشمارى سال 95، حدود 80 میلیون نفر بود که حدود 10 درصد جمعیت 
کشور در گروه سنى شش سال و باالتر بى سوادند که باید براى سوادآموزى 
آنان پیگیرى هاى الزم صورت گیرد. این در حالى است که میزان جمعیت 

باسواد کشور در گروه سنى ده تا 49 سال، 97/4 درصد است.
وى ادامه داد: از جمعیت پنج میلیونى استان اصفهان نیز حدود 97 درصد در 

گروه سنى ده تا 49 سال باسواد هستند.
معاون سوادآموزى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه 
جامعه هدف سوادآموزى در کشور گروه ســنى ده تا 49 سال است، گفت: 
میانگین باسوادى در کشور 94 درصد است که این میزان در استان اصفهان 
97 درصد است. بنابراین آموزش مادام العمر از سیاست ها در کشورهاى توسعه 
یافته در زمینه سوادآموزى است و براساس تعهد سالیانه در بحث سوادآموزى، 
سال گذشته تعهد باسواد شدن 400 هزار نفر را داشتیم و امسال نیز با برگزارى 
دوره هاى آموزشى 8000 نفر باید مورد تعلیم قرار گیرند و در این راستا مرکز 
یادگیرى محلى راه اندازى شد که عالوه بر آموزش، مهارت آموزى نیز مدنظر 

قرار گیرد.
امیدقائمى از تعامل و امضاى تفاهمنامه با 17 دستگاه در زمینه سوادآموزى در 
استان اصفهان خبر داد و افزود: امید است دستگاه هاى اجرایى استان ما را در 

شناسایى و جذب افراد بازمانده از تحصیل یارى دهند.
وى تصریح کرد: اســتان اصفهان از پیشــتازان اجراى طرح ترکیب سواد 
با مهارت هاى پایه رایانه در دوره انتقال بوده و از بین طرح هاى رســیده به 
سازمان نهضت سوادآموزى کشــور در بین 57 کشور در فهرست برندگان 

جوایز بین المللى سوادآموزى یونسکو در سال 2018 قرار دارد.
■■■ 

معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان هم گفت: 

باور داریم که آموزش ابتدایى مبنایى براى توسعه پایدار و شکل گیرى شاکله 
شخصیتى کودکان در این دوران و قبل از آن است و برخوردارى از آموزش 
باکیفیت و مناسب در کنار مؤلفه هاى دیگرى همچون امید به زندگى نشان 
مى دهد یک کشور تا چه حد در مسیر توسعه به شکل منطقى و صحیح قرار 

دارد.
شهین جوانى انسداد مبادى بى ســوادى را یکى از برنامه هاى ملى معاونت 
آموزش ابتدایى به منظور توسعه عدالت آموزشى برشمرد و افزود: هدف ما 
شناسایى، جذب و نگهداشت کودکان الزم التعلیم شش تا 12 سال بوده و البته 
اقدامات بسیار خوبى هم در این راستا در استان اصفهان به انجام رسیده است.
وى با بیان اینکه با تالش هاى صورت گرفته، آمار جذب و نگهداشت کودکان 

الزم التعلیم از 65/28 درصد در سال تحصیلى 95- 94 به 99/28 درصد در 
سال تحصیلى 97- 96 در استان اصفهان رسیده است، از آحاد مردم فهیم و 
بافرهنگ استان اصفهان و همه مسئوالن، روحانیون و... خواست در شناسایى 

افراد بازمانده از تحصیل به یارى آموزش و پرورش بشتابند.
معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در ادامه 
اظهار کرد: ما بخاطر جذب دانش آموز براى برخوردارى از آموزش باکیفیت، 
مدرسه اى با یک دانش آموز و یک معلم هم داریم که مشغول فعالیت هستند.

■■■ 
مدیرکل امور اجتماعى استاندارى اصفهان نیز گفت: متأسفانه آمار کودکان 
حاشیه نشین در حال رشد است و مى طلبد در راستاى مبارزه با بى سوادى بیش 

از پیش حرکت کرد.
محمود ابراهیمى افزود: بعد از گذشت 40 سال از پیروزى انقالب اسالمى، 
اما هنوز ما در زمینه مباحث آموزشى و اطالع رسانى ضعیف هستیم و میزان 
فعالیت در این زمینه ها، حداقل اســت و براى حرکت جدى، نیاز اســت به 

آموزش و پرورش بیشتر پرداخته شود.
■■■ 

لیال بابایى، رئیس اداره سنجش و ارزیابى ســوادآموزى آموزش و پرورش 
استان اصفهان هم با بیان اینکه امروز ســوادآموزى دیگر در حد خواندن و 
نوشتن نیســت و نیازمند افزایش مهارت هاست، گفت: مبارزه با بى سوادى 
در حوزه هاى اجتماعى، اقتصادى و... هم مهم اســت و توسعه جامعه را به 

ارمغان خواهد داشت.
بابایى به بى سوادى سیاه و سفید هم اشاره کرد و گفت: بى سوادى سیاه آن 
است که شخص توان خواندن هیچ چیزى را ندارد اما بى سوادى سفید شامل 
افرادى است که مى توانند بخوانند و بنویسند و مدارج عالى را طى کنند اما هنوز 
در تعامالت، نگارش و خواندن مشکل دارند و در دنیاى امروز،  ما با لشکرى از 

بى سوادان سفید در جامعه مواجه هستیم. 

در مراسم روز جهانى سوادآموزى اعالم شد

میانگین باسوادى در اصفهان از کشور بیشتر است
ساسان اکبرزاده
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آگهى تغییرات
آگهــى تغییــرات شــرکت ارتباطات تجــارى معراج 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 23984 و شناسه ملى 
10260447832 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده مــورخ 1397/06/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقاى مهدى تحویلیان به 
کدملــى 1281582311، خانم میترا لبــاف به کدملى 
1292728752 و آقاى احمدرضــا تحویلیان به کدملى 
1287171621 به عنوان اعضاى هیئت مدیره به مدت 
دو سال انتخاب شدند. – روزنامه نصف جهان جهت درج 
آگهى ه اى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

اصفهان (245864)

آگهى تغییرات
آگهى تغییــرات شــرکت ارتباطات تجــارى معراج 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 23984 و شناسه ملى 
10260447832 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مــورخ 1397/06/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - 
آقاى مهــدى تحویلیان به کدملــى 1281582311 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره، خانم میتــرا لباف به کدملى 
1292728752 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقاى 
احمدرضا تحویلیان به کدملى 1287171621 به سمت 
مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدند. – کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر است. – ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

اصفهان ( 245865)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت تجارى خورشــید افشان فوالد 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 42726 و شناسه 
ملى 10260605362 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1397/06/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا 
تحویلیان به کدملى 1287171621 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مهرى تقى اف 1282198041 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و میترا لباف به کدملى 1292728752 
به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل براى دو سال 
انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

م ؤسسات غیرتجارى اصفهان (245866)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت تجارى خورشید افشان فوالد 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 42726 و شناسه 
ملى 10260605362 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العــاده مورخ 1397/06/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا تحویلیان به کدملى 
1287171621 و مهرى تقى اف 1282198041 و میترا 
لباف به کدملى 1292728752 به عنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى دو سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى اصفهان (245867)

ناخن هاى بى رنگ پاها یا نشانه هاى عجیب مى توانند بیانگر 
نوعى مشکل در بدن شما باشــند. پاها فقط عضوى براى راه 
رفتن و سر پا نگه داشــتن ما نیســتند. آنها تابلوى اعالنات 
مشکالت داخلى بدن هســتند و با شــناخت انواع نشانه ها، 
مى توانید بیمارى هاى احتمالى بدن خود را تشخیص دهید. در 
اینجا با هشت عالمت موجود در پاها که نشان دهنده مشکالت 

داخلى بدن هستند، آشنا مى شویم.

از بین رفتن موهاى انگشتان پا
فولیکول هاى مو خون کافى در یافت نمى کنند و بى فعالیت 
باقى مى مانند و از بین مى روند. این مشکل اصوًال در پاهایى 
که همیشه سرد هستند، بیشــتر نمایان مى شود. این مشکل 
اصوًال در اثر بیمارى هاى خونى و تصلب ســرخرگ صورت 
مى گیرد کــه باعث ُکند شــدن و ممانعــت از جریان خون 
مى شــود. جریان خون ضعیف همچنین مــى تواند به دلیل 
مشکالت قلبى نیز باشــد. پمپاژ ضعیف خون در قلب، موجب 
مشکالت گردش خون در بدن مى شود. در این حالت، بیمار 

باید به جراح و متخصص مراجعه کند.

احساس گرماى زیاد در پاها 
احساس گرماى زیاد در پاها نشانه بیمارى هاى عصبى است. 
بیمارى عصبى اصوًال در نتیجه نقــص در عملکرد عصب ها 
به وجود مى آید و دالیل آن مــى تواند بیمارى دیابت، کمبود 

ویتامین و عوارض جانبى داروهاى مختلف است. 

انگشت هاى خمیده پا
افرادى که انگشــتان پاى آنها کج است و شکل عجیبى دارد، 

احتماًال از مشکالت ریه، قلب یا روده و معده رنج مى برند. فرقى 
هم نمى کند یک انگشت یا همه انگشتان آنها کج باشند. این 
وضعیت نشانه مهمى از بیمارى هاى ریه و حتى سرطان ریه 
است. همچنین مى تواند نمایشــگر بیمارى هاى معده اى یا 

ناراحتى هاى قلبى هم باشد. 

احساس کرختى و بى حسى در پاها
کم یا زیاد شــدن حس اعضاى بدن، دلیل عصبى دارد. اما در 
بسیارى از موارد، کرختى و بى حســى پاى انسان در اثر ابتال 
به دیابت صورت مى گیرد. تجمــع قند روى عصب ها، باعث 

تخریب عصب هاى بدن مى شود.
 افرادى که این مشــکل را دارنــد، حتى اگــر در کفش آنها 
سنگریزه اى هم باشد، متوجه نخواهند شد. اگر دچار بى حسى 
پاها هستید و آزمایش قند خون داده اید و مشکلى نداشته اید، 
ممکن است دچار لنگى پا باشــید و جایى که وزن شما روى 
پایتان مى افتد، از بین رفته باشد. عصب هایى که به اطراف پا 
مى روند، کشیده و باعث از بین رفتن حس عصبى در آن قسمت 

مى شوند.

گرفتگى عضالت پا
کمبود آب بدن یا کم بودن پتاســیم در بدن مى تواند موجب 
گرفتگى عضالت در پا شــود. پیش از انجــام فعالیت هاى 

سنگین، حتماً موز بخورید و آب زیادى بنوشید. 

چاله هاى روى ناخن پا
بسیارى از مردم روى ناخن هاى دست یا پاى خود چاله دارند. 
بیش از سه چهارم آنها «پسوریازیس» یا نوعى بیمارى مفصلى 

دارند که به پسوریازیس مرتبط مى شود و روى مفاصل تأثیر 
مى گذارد. شاید ناخن ها ضخیم، زرد یا حتى قهوه اى باشند. 
این بیمارى با دارو، تغییر رژیم و ســبک زندگى قابل درمان

 است.

ملتهب، دردناك و قرمز بودن انگشت بزرگ پا
«نقــرس» در اثــر افزایــش اســیداوریک در بــدن ایجاد 
مى شود و باعث درد مفاصل مى شود. این بیمارى معموًال در 
نتیجه رژیم غذایى نادرســت و مصرف بیش از اندازه گوشت 
قرمز و پنیر به وجود مى آید. وقتى انگشــت بــزرگ پا قرمز، 
ملتهب و دردناك مى شــود، به طورى که نمــى توان حتى 
آن را لمس کرد، باید مراقب باشــید که دچار نقرس نشــده 

باشید. 

شکننده بودن ناخن هاى پا
شــکننده بودن ناخن هاى پا نشــانه کمبــود ویتامین هاى 
 D و کلسیم و منیزیم هســتند. میزان کافى از ویتامى D و A
در اثر قرار داشــتن در معرض مســتقیم نور خورشید به بدن 
مى رسد، اما اگر امکان زیر آفتاب بودن را ندارید، بهتر است از 
قرص هاى مکمل که در همه داروخانه ها وجود دارند، استفاده 

کنید. 
نداشتن اســیدهاى چرب کافى در اطراف ناخن ها نیز موجب 
التهاب در اطراف ناخن ها مى شــوند. همین مســئله باعث 
ضعیف شدن ناخن ها و شــکنندگى آنها مى شود. کم کارى 
غده تیروئید، مشــکالت ریه، ســل و «ســندروم شوگرن» 
نیز مــى تواننــد از دیگر دالیل شــکنندگى ناخــن هاى پا

 باشند.

8 عالمت در پاها که نشانه بیمارى است
«فوالت» یــک ویتامین محلــول در آب 
اســت که داراى عملکردهاى بسیار مهمى 
در بدن اســت. فوالت با نام هــاى ویتامین 
B9 یا اســیدفولیک هم شــناخته مى شود. 

موجب رشد مناسب جنین و کاهش ریسک 
نقایــص، هنگام تولد مى شــود و همچنین 
از تقسیم ســلولى ســالم در بدن حفاظت 

مى کند.
فوالت یا اســید فولیک بــه طورطبیعى در 
بســیارى از مواد خوراکى غنى شــده یافت 
مى شــوند. در ادامه به برخى مواد خوراکى 
حاوى مقادیر باال اســید فولیک اشاره شده

 است.

مارچوبه

مارچوبه حاوى ویتامین هــا و مواد معدنى 
متعــددى از جمله فوالت اســت. همچنین 
سرشار از آنتى اکســیدان هاست و خواص 
ضدالتهابــى و ضدباکتریایــى هــم دارد. 
مارچوبــه منبع عالى فیبر ســالم براى قلب 

است.

حبوبات

حبوبات شــامل لوبیا، عدس و نخود، منبع 
عالى فوالت یا اسیدفولیک هستند. حبوبات 
منبع غنى فیبر، پروتئین و آنتى اکسیدان ها و 
همچنین ریزمغذى هاى مهمى نظیر منیزیم، 

پتاسیم و آهن است.

تخم مرغ

به منظور افزایش میزان مصرف برخى مواد 
مغذى ضــرورى، اســیدفولیک را در رژیم 
غذایى تان بگنجانید. تخم مرغ سرشــار از 
 B12 سلنیوم، پروتئین، ریبوفالوین و ویتامین
است. مصرف چند وعده تخم مرغ در هفته، 
راه ساده اى براى افزایش مصرف اسیدفولیک 
اســت. همچنین تخم مرغ حاوى دو آنتى 
اکسیدان موسوم به «لوتئین» و «زاکسنتین» 
است که به کاهش ریسک اختالالت چشمى 

کمک مى کند.

سبزیجات پربرگ سبز تیره

ســبزیجاتى نظیــر اســفناج و کلــم، کم 
کالرى و سرشــار از بســیارى از ویتامین ها 
و مواد معدنى اساســى نظیر اســیدفولیک 

هستند. 
ســبزیجات برگدار همچنین مملــو از فیبر 
و ویتامین هــاى K و A هســتند. آنها به 
کاهش التهاب، کاهش ریســک سرطان و 
همچنین تقویت فرایند کاهش وزن کمک 

مى کنند.

 مواد خوراکى سرشار 
از اسید فولیک 

در اثــر برخى ضربه هــا، رگ هاى 
خونى زیر پوست شــکننده و خون در 
زیر آنها جمع مى شود. اما گاهى اوقات بدون 
ایجاد ضربه پوســت شــما دچار کبودى خواهد

 شد.
علل خاصى براى آسیب پذیرى و شکنندگى رگ هاى 
خونى وجود دارد. اگر چه استراحت و استفاده از کمپرس 
یخ، به بهبود عالیم کبودى کمک مــى کند، اما بهتر 

اســت از این علل خاص اجتناب کنید تا اصًال کبودى 
را تجربه نکنید.

 قرار گرفتن در معرض اشــعه فرابنفش 
خورشید 

این اشعه در طول زمان کالژن پوست شما را که در الیه 
دوم پوســت قرار دارد، از بین مى برد. کالژن از شبکه 
رگ هاى خونى در زیر پوست حفاظت مى کند و بدون 

آن رگ هاى خونى به راحتى در معرض شکنندگى قرار 
مى گیرند. در واقع کاهش سطح کالژن از دالیل اصلى 
کبودى پوست است. اگر قرار است در معرض نور خورشید 

قرار بگیرید، حتماً از کرم ضد آفتاب استفاده کنید.

افزایش سن 
این هم یکى از علل کاهش ســطح کالژن است. البته 
ضخامت پوست و حساسیت آن در برابر نورخورشید در 
افراد مختلف متفاوت اســت مثًال افرادى که پوستشان 
روشن است، حساسیت بیشترى نسبت به پوست افراد 
تیره دارند. برخى از افراد، کبودى ناشى از باال رفتن سن را 
فقط در سنین خیلى باال تجربه مى کنند، اما برخى دیگر 
از 40 یا 50 سالگى، شاهد ایجاد این کبودى ها در پوست 
خود هستند. با این حال، اســتفاده از کرم ضد آفتاب، از 
کالژن پوست به مدت طوالنى ترى محافظت مى کند.

مصرف برخى از داروها 
داروهــاى رقیــق کننده خــون مثــل «وارفارین» و 
«هپارین»، احتمال بروز کبودى هاى پوستى را هم بیشتر 
مى کنند. داروهاى ضد انعقاد، مــدت زمان انعقاد خون 
را طوالنى تر مى کنند. به همین دلیــل هم فرد خیلى 
راحت تر و بیشــتر از دیگــران دچار کبودى پوســتى 
مــى شــود. داروهاى مســکن مثــل «آســپرین»، 
«ایبوپروفــن» و «ناپروکســن» هــم خاصیت رقیق 
کنندگى خون دارند. این داروها، مانع از فعالیت برخى از 
آنزیم ها که وجود آنها براى انعقاد خون ضرورى است، 

مى شوند. 

کمبود تغذیه اى 
کمبود ویتامین هاى K، B12 و C کــه در انعقاد خون 
نقش دارند، منجر به کبودى مى شــود. اگر از غذاهاى 

ناسالم اســتفاده مى کنید و میوه و سبزى کافى مصرف 
نمى کنید، احتمال دارد که دچــار کمبود ویتامین C یا 
ویتامین K شــوید. گیاهخواران نیز در معرض کمبود 

ویتامین B12 هستند.

ابتال به یک بیمارى جدى
 کبودى پوست در موارد نادر، مى تواند نشانه یک بیمارى 
جدى مثل دیابت نوع 2 یا بیمارى «لوسمى» باشد. اگر 
کبودى پوست شما بى دلیل به وجود آمده و بیش از دو 
هفته به طول انجامیده اســت، باید به پزشک مراجعه 
کنید. باال بودن قند خون، ترمیم پوست را با تأخیر مواجه 
مى کند و در نتیجه، مدت بیشــترى هم زمان مى برد تا 
کبودى هاى پوســت، بهبود پیدا کنند. در افراد مبتال به 
لوسمى، پالکت هاى خون کاهش پیدا مى کنند و انعقاد 

خون به درستى انجام نمى شود.

چرا گاهى پوستمان کبود مى شود؟

اغلب افراد در منازل، با گرفتن فشار خون آشنا هستند، 
اما عالوه بر آشنا بودن با این حرفه، الزم است نکاتى 
را بدانند تا بتوانند دقیق ترین فشــار خــون را اندازه 

گیرى کنند. 
یکى از نکاتى که باید در اندازه گیرى فشار خون توجه 
کرد، زمان اندازه گیرى فشــار خون است. بسیارى از 

افراد به این مســئله توجه نمى کنند 
و درعصرها هم ایــن کار را انجام 
مى دهند که گفته مى شود به هیچ 
وجه عصرها فشــار خون را اندازه 

گیرى نکنید. 
اما چرا نباید در عصر فشار خون 

گرفت؟ پاسخ این ســئوال را در 
ادامه بخوانید.

مطالعات محققان نشــان مى دهد که 
بهترین زمان اندازه گیرى فشار خون 
در افرادى که فشــار خون باال دارند، 

صبح است؛ چراکه فشار خون باال 
در صبح، با افزایش احتمال سکته 

مغزى مرتبط است.
مطالعات همچنین نشان مى دهد 
که نوسانات فشار خون در جمعیت 

آسیایى، بیش از ساکنین کشورهاى 

غربى است. به همین دلیل، به افرادى که فشار خون 
باال دارند، توصیه مى شود که هر روز به محض بیدار 

شدن از خواب فشار خود را اندازه بگیرند.
البته فشــار خون باال در عصر در بســیارى از موارد 
صحیح نیست، زیرا فشــار خون عصر مى تواند تحت 
تأثیر عواملى چون دوش آب گــرم یا غذاى مصرف 

شده باشد.

 چرا نباید عصرها فشار خون گرفت؟
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وعده هاى غذایى در سالمت فرد جایگاه ویژه اى 
دارد. زمان وعده غذایى و اینکه چه چیزى باید در 
زمان مشخصى مصرف شود، بسیار حائز اهمیت 

است.
حذف صبحانه به هر علتى که باشد، مى تواند عوامل 
چاقى را فراهم کند. معمــوًال دو دلیل براى حذف 
وعده صبحانه وجود دارد، یکى اینکه وعده شــام 
دیرهنگام و سنگین میل شده و دلیل دیگر اینکه 
بیدار ماندن طوالنى شبانه و روز خوابى ها جایگزین 

یکدیگر شده است.
مسئله زود خوابیدن در کودکان در حال رشد اهمیت 
ویژه اى دارد. یعنى هر چه زودتر بعد از غروب آفتاب 
استراحت کنیم و فاصله سه ساعته بین شام و خواب 
ایجاد شود، صبح بسیار با نشاط و با اشتها از خواب 
بیدار مى شویم و اشتهایمان براى صرف صبحانه 

بیشتر است.
دلیل تأکید بر مصرف وعده صبحانه این است که با 
غروب آفتاب، نوع هورمون هاى بدن کامًال عوض 
و هورمون هاى بازســازى، جایگزین سم زدایى و 

ترشح هورمون رشد در کودکان مى شود.
همچنین با حــذف صبحانه و کم شــدن میزان 
«گلیکوژن» ذخیره، یادگیــرى کودکان ضعیف 
مى شود. دیر خوابیدن و صبحانه نخوردن، سبب 
کاهش روند رشد کودکان مى شود. همچنین این 
عوامل در بزرگساالن و به ویژه خانم ها باعث پیرى 

زودرس و از بین رفتن طراوت پوست مى شود.

 عوارض 
صبحانه نخوردن

 در کودکان

گاهى مى شنویم برخى افراد بدون مشکلى و به طور ناگهانى 
در خواب از دنیا رفته اند. عالوه بر انتخاب یک رژیم غذایى 
سالم و ورزش کردن، خوابیدن به اندازه کافى نیز یکى دیگر از 
عواملى است که به داشتن زندگى سالم کمک مى کند، اما آیا 

مى دانید خواب هم ممکن است خطرناك باشد؟
در واقع زمانى که چشــم هاى خود را مى بندید و وارد حالت 
ناهوشیارى مى شــوید، برخى عملکرد ها در بدن به درستى 
انجام نمى شود و خطر این مسئله در برخى افراد، باال و ممکن 
است منجر به مرگ فرد در خواب شود. بخش عمده خواب 
همیشه به عنوان یک فعالیت مجهول در نظر گرفته مى شود 
که بدن به خودى خود آن را انجــام مى دهد، اما واقعیت این 
است که هنگام خواب، مغز ما کامًال فعال است. مسائل غافلگیر 
کننده اى وجود دارد که بعد از خاموش شدن مغز و ورود مغز و 
بدن به حالت خواب رخ مى دهد که گاهى نتیجه آنها، ممکن 

است بسیار ترسناك باشد.
«ایست ناگهانى قلب» یا SCA، زمانى رخ مى دهد که گره 
جیبى دهلیزى، یکى از گره هاى قلب که اساسًا ضربان ساز 
طبیعى بدن است، دچار مشکل شــود. به عبارت دیگر، این 
شرایط زمانى رخ مى دهد که سیســتم هاى الکتریکى قلب 
به درستى کار نمى کنند.  این مشکل، جریان خون را در مغز 
کاهش مى دهد. مهمترین و شاید خطرناك ترین بخش مسئله 
این است که این مشکل نه تنها در خواب اتفاق مى افتد، بلکه 

در بسیارى از موارد قبل از وقوع، هیچ نشانه اى ندارد.
«مونواکسید کربن» یا CO، یک گاز بى رنگ و بو است که اگر 
مقدار زیادى از آن وارد ریه ها شود باعث مرگ مى شود. تنفس 
مقدار معینى از این گاز در یک محیط کوچک، منجر به مرگ 
مى شود. اگر فرد قربانى بیدار باشد، عالیمى مانند سرگیجه، 

ضعف، سردرد یا حالت تهوع را تجربه خواهد کرد. 

از مردن 
در خواب 
مى ترسید؟
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